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    Saptamana „Sa stii mai multe sa fii mai bun” la Scoala primara Let1. 

 

 

 

Călătorie în lumea muzicii si a dansului 
 

 

           
 

 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE SI CERCETARII  STIINTIFICE 
Şcoala Gimnazială „Bartha Károly” 

                            Boroşneu Mare, Cod poştal: 527040, Aleea Parcului, nr. 394, Jud. Covasna, România 
                    Nagyborosnyó, Irányítószám: 527040, Park sétány, 394. szám, Kovászna megye, 

Románia 
Tel/Fax: 0267 – 374160  Cod fiscal: 13646756, e –mail:nagycsongorlaszlo@yahoo.c 

 

 
I. Fisa de activitate: 

• Numele si adresa unitatii de invatamant aplicante: 

   Scoala Gimnaziala „Bartha KÁroly” – Structura Scoala Primară Leț 1. satul Let 1. 

• Nivelul de invatatmânt: ciclul primar  

• Numarul elevilor din scoala: 20, prezenti 100% 

• Numarul cadrelor didactice din invatamânt: 2 persoane 

• Coordonatorul activitatii: 

       Kertesz Tibor – Barna – invatator,  

       tel. 0742628161. mail:tibor-barna@freemail.hu 

      Dombora Zsuzsanna – invatatoare, tel. 0743568682 

1. Titlul activitatii: Călătorie în lumea muzicii si a dansului 

2. Domeniul in care se incadreaza: artistic 

3. Scopul activitatii: să descopere acele valori culturale pe care le poate oferi satul natal, 

cum ar fi fanfara, formația de dans popular, formația de fluier al școlii 

4.Obiectivele educationale ale activitatii: aprofundarea cunoștințelor muzicale ale 

elevilor prin metode și activități practice, să cunoască tipurile de instrumente muzicale, să 

fie capabil să confecționeze instrumente simple de acompaniament ritmic, cum ar fi: 

maracas, triunglu, fluieraș de salcie, tamburină 

5.Elevii participanti: 20 

6.Durata si locul desfasurarii activitatii: sala de clasa, căminul cultural. 

7.Descrierea activitatii: 

           La data de 15.05. am inițiat proiectul cu vizionarea poveștii Muzicanții din Bremen, 

urmată de o activitate de repovestire, dramatizare, după care am propus elevilor să devină și ei 

muzicanți, drept pentru care am confecționat instrumentele menționate, după care am și utilizat 

aceste instrumente acompaniind unele cântece învățate anterior. 

 La data de 16.05. am vizionat opera Flautul fermecat de W. A. Mozart – varianta 

adaptată pentru copii, după care doamna învățătoare Dombora Zsuzsánna (flautistă în 

Fanfara Kovats András din Reci) a prezentat elevilor flautul după care a urmat o 

activitate muzicală cu participarea formației de fluier al școlii. 

 La data de 17.05. tema propusă a fost ca elevii să cunoască și alte instrumente de 

suflat, drept pentru care am participat la repetiția Fanfarei de tineret Nemere din satul Leț, 

unde învățătorul, Kertész Tibor-Barna – dirijorul fanfarei – a prezentat fiecare instrument 

în parte precizând rolul fiecăruia în fanfară. După spectacolul de fanfară elevii au avut 

posibilitatea să încerce instrumentele, după care a urmat un joc didactic, în cadrul căruia 

elevii încercau să ghicească după auz instrumentele. Activitățile zilei s-au finalizat cu un 

picnic comun cu membri de fanfară.  

 La data de 18.05. obiectivul principal a fost rolul cântecului în cadrul unor jocuri 

cu copii. În cadrul activităților elevilor au fost învățate jocuri de copii bazate pe cântece 

după care am învățat piesa: Noi suntem copiii muzicieni (Bodnár Attila – Papp Rita) 

având ca obiectiv aprofundarea cunoștințelor acumulate în cursul săptămânii.  
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La data de 19.05. am avut ca obiectiv principal armonia muzicii și a 

mișcării. Pentru realizarea acestui obiectiv am vizitat Formația de dans Nemere din satul 

Leț unde am asistat la repetiția formației, după care elevii, îndrumați de domnul Oláh 

Mihály, coreograful formației și ajutați de membri formației au învățat să danseze. 

 

8. Descrieti rezultatele obtinute in urma activitatii: 

La sfarsitul saptaminii copii au facut cunostinte cu instrumente musicale, pe care au si 

cantat. 

9. Precizati daca elevii sau parintii au manifestat dorinta de a continua aceasta 

activitate. 

Elevii si parintii au vazut ca copii talentati din muzica pot sa dezvolte talentul in formatia  

de fanfara Nemere din sat, si talentul de dans se pot intarii tot in sat in formatia Nemere, 

aman doua formatiuni au ca sprijin pe  Asociatia Leza. 

10.Motivatia propunerii activitatii ca fiind cea mai buna. 

 

B. Cele mai relevante marturii a elevilor, profesorilor parintilor la activitatea 

propusa: 

     Pornind de la faptul ca unul dintre obiectivele principale ale proiectului saptamanaii 

scoala altfel a fost ca elevii sa descopere acele valori cultural - artistice pe care le poate 

oferi satul natal. Consideram ca alegerea acestei tematici a fost o reusita. 

   Elevii au participat cu interes, la toate activitatile incluse in proiect dand dovada de un 

nivel ridicat de motivatie. In cardul activitatilor individuale si in echipa un accent 

deosebit s-a pus in dezvoltarea creativitatii a spiritului de echipa si dezvoltarii simtului 

artistic.  

    Din evaluarea finala a proiectului a rezultat ca obiectivele propuse s-au realizat la un 

nivel optim. Succesul proiectului s-a concretizat si prin faptul ca mai multi elevi si-au 

manifestat intentia de a devein in viitor membrii de fanfara, sau dansatori in formatia de 

dans. 

 

Óváry Teodóra cls I.: Abia astept sa fiu in clasa a II-a ca sa pot fi membra a formatiei de 

fanfara. Imi place muzica, am ales si instrumentul la care o sa cant: saxofonul. 

Soós Bálint cls. II-a: Sunt bucuros ca la noi in sat  pot sa dansez si sa cant la trompeta. 

Am inceput muzica cu dl. Invatator cu fluierul, dar acum un an s-a infiintat fanfara de 

tineret Nemere. Exersezi foarte mult, vecinilor nu le-a placut inainte, dar acum cred ca le 

place. 

Nagy Olah Adrienn cls. IV.: Mi-a placut aceasta saptamana, pentru ca, desi sunt in 

formatia de fanfara n-am avut ocazia sa incerc si alte instrumente. Am organizat o 

formatie ad hoc, ne-am distrat in fiecare zi. 

Parinte: Sunt mandru de acesti copii care petrec timpul liber in sala de dans sau in clasa, 

sa repete. Orice sarbatoare este in sat acesti copii stau la baza serbarii. Multumim 
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invatatorilor pentru munca depusa, si pentru asociatia Leza care ajuta  la 

sustenabilitatea formarii copiilor. 

 

C. Dovezi: 

   
 

   
 

   

 

 


