
Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” 

Învățător:  Tanasă Maria-Cristina 

Clasa: a IV-a B 

Nr. 1766 din 29.04.2014 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

 

1. Titlul activităţii:  ABC-ul sănătății    

 

 

2. Coordonatorul/Coordonatorii: Tanasă Maria-Cristina 

 

 

3. Parteneri implicaţi: părinții elevilor 

 

 

4. Data desfăşurării: 8 aprilie 2014 

 

 

5. Durata activităţii: 2 ore 

 

 

6.        Tipul activității:  educație pentru sănătate 

 

 

7. Grupul ţintă: elevii clasei a IV-a B 

 

 

8. Resursele: 

                  a. umane: 20 elevi 

                  b. materiale: prezentare power point, imagini, alimente. 

 

9.          Locul de desfășurare: sala de clasă 

  

 

 

10. Obiectivele :  - să enumere alimentele din piramida alimentelor 

                                   - să recunoască regulile de igienă alimentară în imagini date 

                                   - să facă un sandwich  din alimente sănătoase 

 

  

 

11. Descrierea activităţii/concursului: Elevii sunt informați prin intermediul unei prezentări power 

point despre grupele de alimente din piramida alimentelor, importanța fiecărei grupe pentru sănătate, din 

imagini se recunosc regulile de igienă alimentară și fiecare elev face câte un sandwich . 

 

 

10. Rezultate : - realizarea unei piramide a alimentelor cu ajutorul unor imagini decupate. 

                               - imagini colorate cu reguli de igienă alimentară 

                                - sandwich 

 

 



11. Modalităţi de evaluare a activităţii: interevaluare, planșa cu piramida alimentelor 

 

 

 

 

 

 



Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” 

Pof. înv. primar: Tanasă Maria-Cristina 

Clasa: a IV-a B 

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

 

1. Titlul activităţii: În lumea filmului istoric    

 

 

2. Coordonatorul/Coordonatorii: Tanasă Maria-Cristina 

 

 

3. Data desfăşurării: 8 aprilie 2014 

 

 

4. Durata activităţii: 2 oră  

 

 

5. Grupul ţintă: elevii clasei a IV-a B 

 

 

6. Parteneri implicaţi: doi părinții ai elevilor 

 

 7.        Tipul activității: cultural-științific 

 

 

8. Obiectivele: - să descrie personajul principal din filmul urmărit „Mihai Viteazul”; 

                       - să prezinte informațiile pe care le știu din orele de istorie despre domnitorul Mihai Viteazul;  

                        - să enumere alte filme istorice urmărite de ei.  

 

9. Resursele: 

                  a. umane: 20 elevi 

                  b. materiale: videoproiector, computer, imagini 

  

 

10. Descrierea activităţii/concursului: elevii au urmărit filmul respectiv, iar la sfârșit adresez câteva 

întrebări despre personaje, însușiri pozitive și negative, un alt film istoric urmărit de ei. Părinții îi sprijină pe 

elevi și urmăresc evoluția copiilor. 

 

 

11. Rezultate :- realizarea unei fișe de personaj a lui Mihai Viteazul; 

                              - o colaborare între părinți și copii. 

 

 

12. Modalităţi de evaluare a activităţii: autoevaluarea, observația sistematică. 

 

 

 

                                                  

 

 



Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” 

Pof. înv. primar: Tanasă Maria-Cristina 

Clasa: a IV-a B 

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

1. Titlul activităţii: „Cel mai bun recitator și povestitor” 

    

2. Coordonatorul/Coordonatorii: Tanasă Maria- Cristina, Sarman Gabriela 

 

 

3. Parteneri implicaţi: prof. Melinte Liviu 
 

 

4. Data desfăşurării: 7 aprilie 2014 

 

 

5. Durata activităţii: 2 ore 

 

 

6. Grupul ţintă: elevii clasei a IV-a B și a II-a B 

 

 

7.          Tipul activității: cultural-artistice 

 

 

8. Obiectivele : -să recite poeziile primite cu intonație corespunzătoare; 

                                  -să povestească corect un text citit de ei; 

 -să evalueze evoluția colegilor stabilind un clasament. 

 

9. Resursele: 

                  a. umane: 20 elevi din clasa a IV-a B și 27 de elevi din clasa a II-a B 

                  b. materiale: cărți cu poezii și texte în proză 

  

 

9. Descrierea activităţii/concursului: în ziua precedentă elevii au primit câte o poezie, pe teme de 

primăvară, pe care au recitat-o corespunzător; unii elevi au ales să povestească un text cunoscut de ei și s-au 

notat punctajele pe o tablă de flipchart. 

 

 

10. Rezultate : diplome obținute individual  în cadrul concursului de recitare sau povestire; 

 

 

 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii: diplome acordate câștigătorilor concursurilor 

 

 

 

 

 

 



                       

 

                             



Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” 

Pof. înv. primar: Tanasă Maria-Cristina 

Clasa: a IV-a B 

FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

1. Titlul activităţii : „Frumusețe și valoare bucovineană” 

2. Coordonatorul/Coordonatorii: Tanasă Maria- Cristina, Sarman Gabriela 

3. Parteneri implicaţi: 6 părinți 

 

4. Data desfăşurării: 10 aprilie 2014 

 

5. Durata activităţii: 1zi ( 8 ore)  

 

6. Grupul ţintă: elevii claselor a II-a B şi a IV-a B; 

 

7. Tipul activității: excursie 

 

      8.   Obiectivele : - să identifice principalele elemente fizico-geografice ale zonei; 

-să observe principalele obiective istorice, economice, culturale ale zonei;  

-să valorifice intra şi interdisciplinare conţinutul informaţional dobândit. 

-să manifeste interes pentru cunoaşterea frumuseţilor județului Suceava; 

-să contribuie la dezvoltarea simţului de orientare geografică; 

-să-şi dezvolte capacitatea de educaţie ecologică. 

 

     9. Resursele: 

                  a. umane: 37 elevi , 6 părinți și două cadre didactice; 

                  b. materiale: pliante cu informații  despre obiectivele turistice vizitate; 

  

    10. Descrierea activităţii/concursului: La Școala Gimnazială Ciprian Porumbescu din localitatea cu 

același nume s-au desfășurat activități  de parteneriat pregătite de elevii școlii respective, dar și de elevii 

școlii noastre apoi s-a parcurs următorul traseu:  

       •Casa Memorială Ciprian Porumbescu         •Muzeul Ciprian Porumbescu 

       •Salina – Cacica                   •Mănăstirea Voroneț 

       •Parcul Zoologic Ilișești 

    11. Rezultate : 

       - formarea unui comportament conştient şi activ faţă de protecţia mediului înconjurător; 

       -dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grupul turiştilor, de cooperare între indivizi; 

       -cultivarea sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii, aprecieri asupra frumuseţilor 

fizice, economice, religioase ale teritoriului patriei şi împletirea cu elemente de istorie a trecutului şi 

prezentului poporului român. 
 

  12. Modalităţi de evaluare a activităţii: compuneri realizate ulterior, eseuri, panouri nu imagini din 

excursie 

 

 

                                                               



 

 

 


