Clasa a IV-a A
Prof. Înv. Primar,
BERGHIAN LILIANA
Activitate
Ziua

Luni

Ora

şcolară

extraşcolară



8-12

Titlul activităţii

Nr.
elevi

Micul brutar

25

- vizită la fabrica de
pâine

Cum circulăm?

Marti

8-9



Taina spovedaniei

25

Prof. Ienei Maria

9-12




Miercuri

Bucuria de a dărui

Excursie la
Alba Iulia

25

Modalităţi
de evaluare
a activităţii
Fabrica Obs.
de pâine Comporta
SUCCES mente
Turda
Chestionare
Compuneri

Competenţe vizate

Resurse

Durată

Locaţie

Autonomie, disciplina,
perseverenta in procesul de
invatare;
Capacitatea de concentrare pe
termen scurt si pe termen lung;
Capacitatea de a-ti formula
propriile argumente intr-o
manieră convingătoare şi a lua in
consideratie alte puncte de
vedere experimate verbal
Capacitatea de concentrare pe
termen scurt si pe termen lung
Capacitatea de a comunica
constructiv în situatii sociale
diferite;
Capacitatea de a manifesta
solidaritate în a rezolva
problemele care afecteaza
comunitatea locală ;
Capacitatea de a comunica în
scris si verbal, de a inţelege şi a-i
face pe alţii să înţeleagă diferite
mesaje în situaţii variate
- capacitatea de a comunica
constructiv în situatii sociale
diferite;
- capacitatea de initiativă si
capacitatea de a răspunde pozitiv
la schimbări;
- capacitatea de a constientiza şi
înţelege identitatea culturală
naţională;
- capacitatea de concentrare pe
termen scurt şi pe termen lung.

proprii

4 ore

proprii

4 ore

Şcoală
Comuni
tatea
locală

Scrisori
Observare
comporta
mente

proprii

8 ore

Alba
Iulia

Obs.
comportam
ente

Joi

8-10



Matematică
distractivă
Primul ajutor

10-12

Aripile patriei
Vineri

8-12

25



- vizită la U.M. Luna

25

- capacitatea de a gândi şi raţiona
matematic, de a înţelege şi utiliza
diferite reprezentări ale
obiectelor, fenomenelor şi
situaţiilor matematice;
- capacitatea de a lucra in mod
cooperant şi flexibil în cadrul
unei echipe
- capacitatea de a recunoaşte
trăsăturile esenţiale ale
fenomenelor studiate;
- capacitatea de a utiliza elemente
si instrumente ajutatoare
(inclusiv tehnologii
informationale)
- capacitatea de a relationa
eficient cu institutii din domeniul
public
- capacitatea de a utiliza elemente
ajutatoare (diagrame, harti,
notite) pentru a întelege sau
produce texte scrise sau mesaje
verbale (conversaţii, instrucţiuni,
interviuri, discursuri)

proprii

4 ore

Şcoală

Produsele
activităţii

proprii

4 ore

U.M.
Luna

Observare
comporta
mente
Chestionare
Desene

Clasa a IV-a B
Prof. Înv. Primar,
RÎȘTEIU DANIELA

Ziua

Ora

Activitate
extraş
şcolară
colară

Nr.
elevi

Competenţe vizate

Resurse

Durată

Locaţie

Modalităţi
de evaluare
a activităţii
chestionare

8-9



”Taina Sfintei Spovedanii”
Prof.Ienei Maria

20

Analizarea modului în care sunt
aplicate reguli de
comportament moral-creștin,
în diferite contexte de viață
familiare

Creioane
colorate,
foi de
desen

1oră

Sala de
clasă

9-11



”Starturi vesele”-activități
sportive*
Prof. Şider Denis

24

Dezvoltarea capacităţii de atenţie
Dezvoltarea spiritului de fair-play

Mingi,
corzi,
jaloane;

2 ore

Terenul
de
sport

-aprecieri
generale și
individuale;

11-12



Calculatorul - prieten sau
dușman?
Prof. psiholog Carmen
Hărşan

24

-identificarea avantajelor si
dezavantajelor folosirii
calculatorului;
-gestionarea timpului în folosirea
calculatorului
-exersarea comportamentelor
civice în spațiul public;
-completarea cunoștințelor
referitoare la reguli de bunăpurtare pe parcursul călătoriei cu
un mijloc de transport în comun;

Prezentar
e ppt
Fișa de
lucru

1 oră

Sala de
clasă

Interpretar
ea fișei de
lucru

Foi A4,
creioane
de
colorat;

1 oră

Sala de
clasă

-aprecieri
frontale și
individuale,
miniexpoziț
ie

-completarea informațiilor
referitoare la istoricul Bibliotecii
Municipale Turda,
-stimularea interesului pentru
lectură;

Foi A4,
creioane
colorate,
carioca

2 ore

Bibliote Aplicare
ca
chestionare
municip
ală

Luni, 27
martie
2017


Marţi, 28
martie
2017

Titlul activităţii

8-9

9-11



„SUNT UN PASAGER
24
MODEL?”
(comportamentul civilizat în
timpul călătoriei cu un
mijloc de transport în
comun)
-educație rutieră
„Lumea fermecată a cărților” 24
Vizită la Biblioteca
municipală Turda



11-12

”Verde crud, verde curat”activități eco

24

Saci
menajeri,
mănuși,
soluție
touch

1 oră

Parcul
mic din
vecinăt
atea
școlii

Poze

Videopro 1 oră
iector,
calculator,
fișe de
lucru;

Sala de
clasă

Aprecieri
generale si
individuale



Legenda zilelor săptămânii

24

9-10



”Let s play in English”

24

Dezvoltarea capacităţii de
comunicare în limba engleză

Fişe de
lucru

1 oră

Sala de
clasă

Aprecieri
generale si
individuale

Proiect educaţional Stop
Bullying-ului (Spune NU
intimidării)
ACTIVITATEA 3 – ”Film
sau realitate”-Informarea şi
conştientizarea bullying-ului
şi cyberbullying-ului

24



Videopro 2 ore
iector,
calculator,
fișe de
lucru;

Sala de
clasă

Aplicare
chestionar,
poze

”Pe urmele înaintașilor
noștri”-excursie la
Hunedoara

20

Joc-concurs
”Matematicienii”

24
elevi

Prof. Barbu Codruţa


10-12



Vineri,
31martie
2017

referitoare la comportamentele
ecologice;
-stimularea interesului de a fi util,
de a veni în sprijinul comunității,
protejând natura;
-completarea informațiilor despre
legende românești;
-stimularea interesului pentru
tradiția, istoria și legendele
românilor;

8-9
Miercuri,
29
martie
2017

Joi, 30
martie
2017

-completarea informațiilor

8-18


8-9

dezvoltarea abilităţilor de
rezolvare de probleme şi de luare a
deciziei în situaţiile în care elevii ar
putea fi agresaţi;

dezvoltarea competenţelor
de
cooperare
şi
relaţionare
interpersonală în rândul elevilor;

formarea de atitudini şi
deprinderi
de
comportament
prosocial în rândul elevilor.
-exersarea comportamentelor
civice,
-dezvoltarea competențelor de
relaționare interpersonală;
-completarea informațiilor despre
istoria poporului român;
-testarea cunoștințelor
matematice în cadrul unui
concurs, lucrând în echipă;
-exersarea comportamentelor fairplay;
-stimularea interesului pentru
matematică;

Mijloc de
transport

10 ore

Foi A4,
1 oră
instrumen
te de
scris,
diplome

Poze,
Completare
jurnal de
calatorie

Sala de
clasă

observarea
sistematică a
activităţii şi
comportame
ntului
elevilor



”Carnavalul primăverii”

9-10


10-12

Jocuri de mișcare

24
elevi

-stimularea creativității în crearea Casetofon, 1 oră

24
elevi

-exersarea comportamentului
relațional ;
-stimularea interesului pentru
sport și mișcare.

și prezentarea unei măști sau a diplome
unui costum pt tematica propusă

Mingi,
corzi

2 ore

Sala de
clasă

observarea
sistematică a
activităţii şi
comportame
ntului
elevilor

Curtea
școlii

Observarea
sistematică a
activităţii şi
comportamentului
elevilor

Clasa a IV-a C
Prof. Înv. Primar,
DUCA ELENA MONICA
Activitate
Ziua

Ora

şcolară

extraşcolară

8
9

Luni
8-9



9-11

Marţi



Titlul activităţii

Nr.
elevi

Competenţe vizate

Resurse
trusă de
prim ajutor

Reguli de prim
ajutor- invitată
doamna asistentă
Silvăşan Daniela

26

-aflarea şi exersarea regulilor
de prim ajutor în situaţii
concrete

Activitate in cadrul
parteneriatului
,,Caravana
prieteniei”:
Carnavalul măștilor.
Jocuri sportive

26

- schițarea și confecționarea
unor măști cu teme din poezii,
cântece,
povestiri, festivaluri;

11-12
8-10



„Film sau realitate?”

10-12



Activităţi în cadrul
Proiectului,,Drum
sigur’’:

Locul de joacă Aşa da, asa nu!
Invitată doamna
Szekely Carmen
(Holcim)

26
26

26

Identificarea
comportamentelor de tip
bullying care pot apărea în
şcoală;
Prevenirea şi reducerea
comportamentelor de hărţuie
(bullying) în rândul elevilor;
Dezvoltarea competenţelor
sociale, dezvoltarea de
comportamente şi atitudini
alternative.
Cunoaşterea riscurilor rutiere
care pot să apară în timpul
desfasurarii unor activităţi pe
care pe fac, elevii, în timpul
liber;
Identificarea regulilor de
prevenire a riscului rutier în
situaţia deplasării cu maşina
sau cu mijloace de transport
în comun;

Calculator,
videopro
iector

Durat
ă

Locaţie

1 ora

scoala

1 oră

gradiniţa

2 ore

Sala de
clasă

2 ore

Modalităţi
de evaluare
a activităţii
Imagini din
activitate

Poze

Poze

Miercuri

8-10

Arta şi …artiştii!



Cine ştie, câştigă!

11-12



Să fim sinceri!

8-10



Noi si ….vitaminele!

10-11

Joi



26

Experimentarea rolului de
promotori
ai
respectarii
regulilor pentru prevenirea
riscului rutier.
Utilizarea de materiale,
instrumente de lucru si
tehnici învatate, pentru a
exprima liber idei si
sentimente,
obtinerea unor forme
elaborate pe baza prelucrării
formelor spontane,
valorificând diferenţele dintre
acestea şi folosind culorile şi
amestecurile, matereiale din
natură etc.
Dezvoltarea abilitatilor de
comunicare

26

Poze
Expozitie cu
lucrarile
realizate

Fişe de lucru
1 oră
Creioane
Laptop

Sala de
clasă

chestionare,
diplome

Identificare elementelor
necesare unei atitudini
sincere
Identificarea consecintelor in
lipsa sinceritatii
Dezvoltarea abilitatilor de
transmitere a informatiilor
concrete

Prezentare
1 oră
ppt;
Fise de lucru

Sala de
clasă

poze

-cunoaşterea principiilor
alimentației corecte;
-motivarea copiilor pentru a
adopta un stil de viață
sănătos: introducerea
în alimentația zilnică a
legumelor și fructelor, a
sucurilor naturale şi a
mousse-urilor din fructe
și legume, precum şi a
activităţii fizice.

Prezentare
2 ore
ppt;
Fişe de lucru

Sala de
clasă

Poze
chestionare

concurs de cultura
generală

Prof. Psiholog Hărşan
Carmen

Prezentare
2 ore
PPT
Fişa de lucru
Creioane
colorate,
acuarela,
pensula
creta
colorata

10-12



Magia cuvintelor

26

Activitate impreuna
cu doamna
bibliotecară Cosma
Mariana

12-13



“Să fii mai bun!”
Prof. Ienei Maria
JA in a Day

Vineri

8-10

10-12

Educație financiară

,,Oraşul nostru”

26

- participarea la diferite
situaţii de comunicare
- înlănţuirea clară a ideilor
într-un mesaj oral
- lucru cu textul/ cartea
-intelegerea sensurilor
conotative/benotative
Dobândirea unor cunoştinte
despre Sf.Taină a Spovedaniei
şi a Impărtăşaniei în vederea
formării comportamentului
creştin.
Dezvoltarea abilităților pentru
viață, educaţie economică,
antreprenorială, financiară, de
orientare profesională și
educație pentru sănătate și
viață activă
Identificarea principalelor
trasaturi ale unui oras

2 ore

Bibliotecă

1 oră

laptop,
videoproie
ctor
laptop,
videopro
iector,
culori, bloc
de desen;

2 ore

2 ore

chestionare

Sala de
clasă

Sala de
clasă

aprecieri
verbale
asupra
activității
desfășurate
și
a
produselor
realizate;
desene

Clasa a IV-a D
Prof. înv. Primar,
POP VALERIA
Activitate
Ziua

Ora

şcolară extraşcolară



Luni

Marţi

Titlul activităţii

Nr.
elevi

Micul brutar

25

8-10

- vizită la fabrica de
pâine

10-12

Cum circulăm?

25

25

8-10



Atelier de lectură

10-11



Paştele din sufletul
nostru
Prof. Ienei Maria

11-12

Miercuri

8-16

Jocuri sportive



Prof. Macavei Ioana



Excursie la
Alba Iulia

25

Competenţe vizate

Resurse

Durată

- autonomie, disciplina,
perseverenta in procesul de
invatare;
- capacitatea de concentrare pe
termen scurt si pe termen lung;
- capacitatea de a-ti formula
propriile argumente intr-o
manieră convingătoare şi a lua in
consideratie alte puncte de vedere
experimate verbal
- capacitatea de concentrare pe
termen scurt si pe termen lung
- capacitatea de a comunica
constructiv în situatii sociale
diferite;
- capacitatea de a manifesta
solidaritate în a rezolva
problemele care afecteaza
comunitatea locală ;
- capacitatea de a comunica în
scris si verbal, de a inţelege şi a-i
face pe alţii să înţeleagă diferite
mesaje în situaţii variate
- capacitatea de a comunica
constructiv în situatii sociale
diferite;
- capacitatea de initiativă si
capacitatea de a răspunde pozitiv
la schimbări;
- capacitatea de a constientiza şi
înţelege identitatea culturală
naţională;
- capacitatea de concentrare pe
termen scurt şi pe termen lung.

proprii

4 ore

proprii

2 ore

Modalităţi
de evaluare
a activităţii
Fabrica Observarea
de pâine comporta
SUCCES mentului
Turda
elevilor
Chestionare
Compuneri
Locaţie

Şcoală

Observarea
comporta
mentelor
elevilor

1 oră

proprii

Fişe de
lectură

1 oră

Terenul
de sport

8 ore

Alba
Iulia

chestionare

Observarea
comporta
mentului
elevilor

Joi

8-10



Matematică
distractivă
Prim ajutor

10-12

Vineri

8-11



Aripile patriei
- vizită la U.M. Luna

11-12

25

”Let s play in English”
Prof. Pîrv Gianina

25

- capacitatea de a gândi şi raţiona

proprii
matematic, de a înţelege şi utiliza
diferite reprezentări ale
obiectelor, fenomenelor şi
situaţiilor matematice;
- capacitatea de a lucra in mod
cooperant şi flexibil în cadrul unei
echipe
- capacitatea de a recunoaşte
proprii
trăsăturile esenţiale ale
fenomenelor studiate;
- capacitatea de a utiliza elemente
si instrumente ajutatoare (inclusiv
tehnologii informationale)
- capacitatea de a relationa eficient
cu institutii din domeniul public
- capacitatea de a utiliza elemente
ajutatoare (diagrame, harti, notite)
pentru a întelege sau produce
texte scrise sau mesaje verbale
(conversaţii, instrucţiuni,
interviuri, discursuri)

4 ore

Şcoală

Produsele
activităţii

Şcoală

4 ore

U.M.
Luna

Şcoală

Observarea
comporta
mentului
elevilor
Chestionare
Desene

