
Plan de activitati pt saptamana 
“SA	  STII	  MAI	  MULTE	  	  SA	  FII	  MAI	  BUN”	  

CLASA	  a	  VI	  a	  B	  

Diriginte	  –Cioban	  Livia	  

	  

Domeniul/ 
Numele si 
tipul 
activitatii 

Obiective 
urmarite 

Planificarea 
activitatii pe ore 

Clasa/ 
Nr. elevi 
implicati 

Responsabili Parteneri Data 
sustinerii 
activitatii 

Locul sustinerii 
activitatii 
 
 
 
 

Impactul educativ al 
activitatii derulate/ 
 Rezultatele 
educationale ale 
activitatii 

Talent Show 
– activitate 
culturala, 
competitie 

- Educarea 
sentimentelor 
de prietenie 
- Formarea 
deprinderilor  
de colaborare  
între clase 
-Familiarizarea 
elevilor cu 
mediul de 
concurs 
-Demonstrarea 
abilităților 
elevilor 
-incurajarea 
elevilor 
talentati 
-cresterea 

8-10 VA/25 elevi 
V B 
VI A 
VI B 

Cadrele 
didactice ale 
școlii 

*activitate 
desfasurata 
in cadrul 
parteneriatu
lui 
Comenius 
ESRA 

Luni- 7.04 Sala festivă - Elevii colaborează, se 
familiarizează unii cu 
ceilalți 
- Elevii se 
împrietenesc, dincolo 
de concurența dintre 
clase 
-Elevii se adaptează 
mediului de concurs, 
conștientizând 
importanța participării 
lor la un astfel de 
concurs. 
 



motivatiei 
pentru invatare 

Ziua 
Sportului – 
activitate 
sportiva 

-popularizarea 
activitatilor 
sportive in 
randul elevilor 
-incurajarea 
elevilor pentru 
desfasurarea 
unor activitati 
pentru un stil 
de viata sanatos 
-coeziunea 
claselor de 
elevi, prin 
jocuri pe 
echipe/clase 

8-‐9-‐	  înviorare	  şi	  
alte	  jocuri	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
9-‐10	  ştafeta	  
	  
10-‐13,	  
campiona-‐	  
tul	  de	  fotbal,	  și	  
baschet  
 

VA/25 
V B 
VI A 
VI B 

Sturz Cristian  Marti-8.04 Curtea scolii, 
terenul de sport 

-elevii participa la 
jocuri 
sportive/competitii 
intre clase  
-elevii 
constientizeaza 
importante sportului 
in viata lor 
 

Excursie 
Cluj-Jibou 

exersarea 
deprinderilor 
elementare de 
comportament 
social 
-promovarea 
dialogului 
eficient între 
elevi și cadrele 
didactice să se 

8-17 VI A 
VI B 

Muresan R 
Cioban L 

Gradina 
Botanica 
Jibou 

9.04.2014 Gradina Botanica 
Jibou 

Elevii se 
familiarizează cu 
diferite obiective 
turistice 
Cd cu poze 



familiarizeze 
cu obiectivele 
turistice din 
județul Salaj 

Protejarea 
mediului 

-solutii de 
protejare a 
mediului, 
dezbatere pe 
tema “Planeta 
incotro? 
-folosirea 
energiei verzi, 
conservarea 
apei, 
imbunatatirea 
calitatii vietii 
prin reducere, 
refolosire, 
reciclare 

8-10 VI A 
VI B 

Szekely S 
 

 10.04.2014  costientizarea 
importantei reducerii 
consumului de 
energie 
intelegerea raportului 
dintre tehnologie si 
mediu 

Stiintific/ 
Jocuri logice 

dezvoltarea 
gandirii logice 
si a unei 
gandiri 
lingvistice 
-dezvoltarea si 
imbogatirea 
vocabularului 
-rezolvarea 
unor jocuri tip 
rebus si 

10-12 VI B Cioban L  10.04.2014 sala 16 -constientizarea 
nevoii de 
imbunatatire a 
competentelor 
lingvistice prin 
exercitii de lectura 
intelegerea 
sensurilor proprii si 
figurate ale 
cuvintelor in 
contexte diferite 



aritmogrif 
 

-dezvoltarea 
spiritului de echipa 
si a spiritului de 
competitie 
 

Turistic/ 
Vizită- 
Gradina 
Botanică 
Parcul 
Central – 
vizita de 
studiu 

-identificarea și 
numirea 
diferitelor 
tipuri de plante 
în limba 
română și în 
limba engleză;  
-recunoasterea 
diferitelor 
tipuri de plante 
din diferite 
regiuni ale 
lumii prezente 
aici 
-satisfacerea 
nevoii de joacă 
într-un cadru 
organizat 

9-13 VI.A./ 25 
VI.B./ 18 

Cioban L 
Muresan R 

 Vineri -11 
.o4.2014 

Gradina Botanică 
Parcul Central 

- elevii identifica si 
numesc în grupuri 
organizate diverse 
plante,  
- elevii identifică 
regiunea geografică 
în care se regăsește 
planta respectivă 
-elevii își exersează 
cunoștințele de limba 
engleză pentru 
identificarea unor 
plante 
-elevii se 
deconectează 
jucându-se în parc 

	  


