
 
 
 
 
 
 
 
An școlar: 2013-2014 
 Profesor/învățător: Panțel Corina 

Plan de activități 
“ Să știi mai multe, să fii mai bun ” 

(7-11 aprilie 2014) 
 

Nr. 
crt. 

Numele și tipul 
activității Obiective urmărite 

Planifica-
rea 

activității pe 
ore 

Clasa/ 
Nr. elevi 
implicati 

Responsabil Parteneri 
Data 

susținerii 
activității 

Locul 
susținerii 
activității 

Impactul educativ al 
activității derulate/ 

Rezultatele 
educaționale ale 

activității 
1. Vizită la 

Aeroportul 
internațional 
Avram Iancu 
Cluj-Napoca 

Observarea și descoperirea de 
noi informații legate de 
meseria de aviator, pilot 
Respectarea normelor de 
conduită într-o vizită 
Observarea și desoperirea 
unor noi mijloace de transport 
(mijloacele aeriene, 
microbus) 

8.00-9.00 
Realizarea 
de felicitări 
pentru 
angajații 
aeroportului 
9.00-11.00 
Vizita 
propriu-zisă 
11.00-12.00 
Discuții 
legate de 
vizita 
făcută, 
concluzii 

Clasa 
pregătitoa-
re A 
 
28 elevi 

Panțel 
Corina 

Aeroport
ul 
internați
onal Cluj 

Luni 
7.04 

Aeropor-
tul 
interna-
țional 
Avram 
Iancu 
Cluj-
Napoca 

Acumularea de noi 
cunostinte legate de 
meseria de pilot 
Formarea de 
priceperi si 
deprinderi 
comportamentale 
Dezvoltarea 
sentimentelor de 
respect, considerație, 
admirație 
 

2. Ziua sportului 
 

-exerciţii fizice de înviorare  - 
jocuri de mişcare, 
-dezvoltarea armonioasă a 
copilului prin activități 
sportive; 
- să manifeste spiritul de 
echipă și de întrecere în 

1h 
8-9 

Exerciții de 
înviorare 

3h 
9-12 

Jocuri în aer 

Clasa 
pregătitoa-
re A 
28 elevi 

Panțel 
Corina 

Prof. Ed. 
fizică 

Marți 
8.04 

Curtea 
școlii 
 
 
 
 
 

Spirit de competiție 
-bună dispoziție 



funcţie de un sistem de reguli 
-dezbatere pe tema     
”Sportul meu preferat” 

liber: Rațele 
și vânătorii, 
Țară, țară 

vrem 
ostași ; 
elastic, 

Războiul 
țărilor 
șotron, 

baba-oarba 

Sala 8 

3. Vizionarea unui 
spectacol de 
teatru (operetă) 
la Teatrul 
Național Cluj-
Napoca 

Recunoașterea și altor 
mijloace de comunicare față 
de cele obișnuite 
 
Respectarea normelor de 
conduită într-o sală de 
spectacole 

8.00-9.00 
Discuții 
privind 
normele de 
comportare 
civilizată 
într-o sală 
de 
spectacole 
9.00 -12.00 
Vizionarea 
spectacolu-
lui 
Vizitarea 
Teatrului 
Național (în 
spatele 
scenei) 

Clasa 
pregatitoa-
re A 
 
28 elevi 

Panțel 
Corina 

- Miercuri 
9.04 

Teatrul 
Național 
Cluj-
Napoca 

Cunoașterea unei 
alte surse de 
comunicare 
tehnologică 
Impactul educativ al 
spectacolului 
vizionat 
 

4. Prietenii mei, 
pompierii! 

Vizită la ISU 
Cluj 

 
 

-să observe caracteristicile 
generale ale focului. 
-să manifeste interes şi 
dorinţă de a participa la 
acţiuni de protecţie împotriva 
incendiilor; 
-să aprecieze oamenii care au 
preocupări deosebite privind 
protecţia împotriva 
incendiilor; 
-să-şi exprime impresiile şi 
trăirile proprii în contextul 

8-12 
 Vizită la 

Inspectoratu
l pentru 

Situaţii de 
Urgenţă 
Avram 
Iancu al 
judeţului 

Cluj 
 

Clasa 
pregatitoa-
re A 
 

28 elevi 

Panțel 
Corina 

Inspecto-
ratul 

pentru 
Situaţii 

de 
Urgenţă 
Avram 
Iancu al 
judeţului 

Cluj 

Joi 10.04 Vizită la  
Inspector

atul 
pentru 
Situaţii 

de 
Urgenţă 
Avram 
Iancu al 
judeţului 

Cluj 
 

-se vor purta discuţii 
cu  şcolarii  în ceea 
ce priveşte 
prevenirea şi 
stingerea incendiilor 
dar şi ce trebuie să 
facă în caz de 
cutremur;  planul de 
evacuare, 
-explicarea modului 
de evacuare, 
-elevii vor lua 



participării la proiect; 
- copiii trebuie să cunoască 
pericolele care îi pândesc în 
ceea ce priveşte focul; 
- să ştie că nu trebuie să 
umble la instalaţiile de 
încălzire şi la instalaţiile 
electrice; 
- să nu umble la calorifere; 
- să nu intre în instituţie cu 
substanţe inflamabile, 
chibrituri, brichete, petarde, 
ţigări aprinse etc.; 

Sala de 
clasă 

cunoştinţă de 
aparatura şi 
materialele folosite 
la stingerea 
incendiilor, 
-vor participa la o 
activitate 
demonstrativă. 
 
 

5.  ZIUA 
TIMPULUI 

LIBER 
ÎN NATURĂ 

 

 

- să înveţe noi modalităţi de 
petrecere a timpului liber în 
mod activ 
-cunoaşterea cartierului și a 
pădurilor mărginașe 
- dezvoltarea spiritului de 
gospodar al fiecărui elev 
- responsabilizarea fiecăruia 
pentru a păstra natura curată 

8-12 
plimbare la 
pas prin 
cartier, 
curățarea 
pădurii și a 
zonelor din 
preajma 
pădurii 
 

Clasa 
pregatitoa-
re A 
 
28 elevi 

Panțel 
Corina 
 

Părinții  
elevilor 

Vineri, 
11.04 
 

Cartierul 
Dâmbul 
Rotund, 
Pădurea 
Lombu-
lui 
 

Elevii îsi vor 
diversifica orizontul 
cunoaşterii, vor 
participa la 
ecologizarea pădurii 
împreună cu părinții 

 

 
       Director,            Înv. Corina Panțel 
   Bradea Corina             


