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PROGRAM EDUCAȚIONAL - ȘCOALA DE VARĂ- AVENTURI ÎN VACANȚA 

MARE! 

 

 

I- Formarea profesională a cadrelor didactice 

II- Tabăra de învățare outdoor 

III- Scoala de vară, arte combinate 

IV- Schimb de experiență 

 

 

Casa Corpului Didactic Galați 

Inspectoratul Școlar Județean Galați 

Inițiatori: Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea 

                 Asociația Artă și Cooperare, Tecuci 

Parteneri: 

Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Toflea 

Primăria Comunei Brăhășești 

Școala Gimnazială ”Elena Doamna”, Tecuci 

Școala Gimnazială Specială ”C-tin Păunescu”, Tecuci 

Școala  Gimnazială Nr. 1 Matca 

Școala Gimnazială „Anghel Rugină”, Tecuci 

Școala Gimnazială ”Ion Petrovici”, Tecuci 

Școala Gimnazială ,,Dimitrie Sturdza”, Tecuci 

Școala Gimnazială ”Tudor Pamfile”, Țepu 

Școala Gimnazială ”Dimitrie Cantemir”, Matca 

Școala Gimnazială Nr.39 ”Nicolae Tonitza”, Constanța 

Școala Gimnazială Nr.37, Constanța 

Școala Gimnazială Nr. 1, Brăhășești 

Grădinița ,,Prichindel” Nr.195, București 

Școala Gimnazială ,,Iorgu Iordan”, Tecuci    
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Cuvânt înainte 

O carte este ca o partitură, iar tu, cititorul, ai rolul 

dirijorului care reușește să extragă muzica dintr-o pagină 

care ar rămâne altfel închisă în muțenie. Este adevărat, 

muzica aceea poate fi auzită doar în mintea ta, precum un 

spectacol de pantomimă, nereușind cu adevărat să spargă 

aerul pentru a deveni audibilă, dar, dacă tu nu le-ai invoca în 

tăcere, cuvintele ar stagna într-o liniște profundă, prinse într-

o stare de latență. Totuși, acest gest de lumească înviere (el 

însuși magic) îsi are prețul său.  

Cuvintele cărora le insufli viață, trezindu-le din 

existența lor spectrală de pe foaia tipărită, trebuie, precum 

negativele fotografice, să treacă printr-un mediu, un solvent, 

înainte ca tu să le percepi ca atare, înainte de a deveni cu 

adevărat lizibile. Acel mediu este mintea ta! (…) Altfel spus, 

lectura se realizează în mintea ta, nu a altcuiva, iar 

semnificația pe care o obții este cea pe care o produci.  

*fragment din Mic dejun cu Socrate, Robert Rowland Smith 
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Programe de învățare outdoor, învățare experiențială în educația 

alternativă 

Nr 

crt 

Numele și prenumele Instituția pe care o 

reprezintă 

Numele workshopului 

1. Prof.înv.primar 

Dragomir Mariana 

Școala Gimn.Nr.1 Toflea Dansul,muzica mișcării 

2. Prof.înv.primar 

Lăbuș Daniela 

Școala Gimn.Nr.1 Toflea Jocuri, zâmbete, culoare în vacanța 

mare 

3.  Prof. Chirvăsuță 

Loredana Janina 

Școala Gimn.Nr.1 Toflea Fii gata de aventură 

4. Prof.înv.primar 

Vasilache Dorina 

Școala Gimn. Nr.1 Matca Legume și fructe din grădina bunicii 

 

5. Prof.înv.primar 

Gruia Manuela 

Carmen 

Școala Gimn. Iorgu 

Iordan 

Jocuri în vacanța mare 

6. Prof.înv.preșcolar 

Ignat Roxana 

Mihaela 

Școala Gimn.Nr.1 Toflea Traseu aplicativ și distractiv 

7. Prof.înv.primar 

Mărmureanu Cati -

Larisa 

Școala Gimn.Dimitrie 

Cantemir Matca 

Mișcare,viață,bucurie 

8. Prof.înv.primar Ilie 

Tincuța 

Școala Gimn.Dimitrie 

Cantemir Matca 

Muzică, ritm și mișcare în vacanța 

mare 

9. Prof.înv.primar 

Chirilă Gina 

Școala Gimn. Nr.1 Matca Legume și fructe din grădina bunicii 

 

10. Prof.Iordache 

Nicoleta-Simona 

Școala Gimn.Nr.37 

Constanța 

Sărbătoarea SfântuluiAndrei-Tradiţii şi 

obiceiuri populare- 

11. Prof. Dr. Mircea 

Costel 

Școala Gimn.Nr.39 

N.Tonitza Constanța 

Sfântul Apostol Andrei – creștinătorul 

Dobrogei și ocrotitorul tuturor 

românilor  

12. Prof.Cosor Mihaela Școala Gimn.Nr.39 

N.Tonitza Constanța 

Chimie distractivă 

13 Prof.înv.primar Alina 

Postolache 

Școala Gimn. Tudor 

Pamfile, Țepu 

Satul cu tradiția, oamenii și natura lui- 

dascăl adevărat 

14. Ed.Nedelcu Diana Grădinița Prichindel Nr. 

195, Bucuresti 

Călătorind alături de Sasha 

15. Prof.înv.primar Pavel 

Rodica 

Școala Gimn.Anghel 

Rugină Tecuci 

Lectura în zilele de vară 

16. Prof.înv.primar.Câdu 

Coca Maricela 

Școala Gimn.Nr.1 

Brăhășești 

Jocuri distractive 

17. Prof.înv.primar 

Diaconu Anamaria 

Școala Gimn.Nr.1 Toflea Pădurea, prietena noastră 

18. Insp.prof. Chirac 

Alice Maria 

I.S.J. Galați 

 

Jocul e plăcerea mea 

19. Insp.prof Tirim 

Rodica 

I.S.J. Galați 

 

Împreună construim viitorul 
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20. Prof.înv.primar 

Vizitiu Mariana 

Școala Gimn. Ion 

Petrovici Tecuci 

Curcubeul din ocean 

21 Prof.înv.primar 

Drăgan Liliana 

Școala Gimn. Nr.1 Toflea Jocul didactic și dezvoltarea încrederii  

în sine la elevi 

22. Prof.psihopedagog 

Crișan Elena 

Școala Specială C-tin 

Păunescu, Tecuci 

Mă joc învăț, mă dezvolt emoțional 

 

23. Prof.Ionescu Iuliana                                 

 

Școala Gimn.39 Nicolae 

Tonitza Constanța 

Dobrogea, pământ românesc 

24. Prof.înv.primar 

Gherase Valentina 

Școala Gimn.39 Nicolae 

Tonitza Constanța 

Dezvoltarea socio-emoțională a elevilor 

în activitățile din clasa și online 

25. Prof.înv.primar Popa 

Mirela 

Școala Gimn. Nr.1 Toflea Jocurile copilăriei în vacanța mare 

 

26. Prof.înv.primar Golea 

Florentina Marieta 

Școala Gimn.Dimitrie 

Sturdza 

Emoții în culori 

27. Prof. formator Dragu 

Ionica 

C.C.D Galați Distracție în vacanța mare 

28. Prof.înv.primar 

Nicolescu Diaconu 

Gina 

Școala Gimn.Elena 

Doamna Tecuci 

O nouă săptămâna, altă provocare 
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NUMELE WORKSHOPULUI/PROGRAMULUI 

 

Dansul - muzica mişcării  ZUMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator activități prof. Dragomir Mariana 

Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea 

 

 

Motto – “Totul în univers are ritm. Totul dansează.” (Maya Angelou) 
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Școala de proveniență: Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea, Galați 

Temă:  Dansul este muzica mişcării - Zumba 

Tipul activității – outdoor 

Domeniul: Joc și mișcare 

Participanți: elevii înscriși în Școala de Vară Toflea 2022 

Perioada: 15 – 19 august 2022 

Locul desfășurării- curtea școlii 

 

Argument 

Toată lumea știe că sportul aduce o gamă variată de beneficii organismului uman, 

așa încât se recomandă să facem mișcare zilnic, indiferent de vârsta pe care o avem. 

România ocupă locul 2 în Europa la obezitate infantilă. Aceasta este știrea șoc care se 

repetă constant în ultimii ani. 1 din 4 copii este obez, în timp ce 1 din 2 copii este supraponderal. 

Cum se ajunge aici? 

 lipsă de mișcare 

 nutriție necorespunzătoare (cantitativ și/sau calitativ – copilul mănancă mai multe calorii 

decât consumă, iar uneori acestea nici măcar nu-i aduc nutrienții de care el are nevoie) 

 lipsă de suport psihologic, timp sau atenție din partea părinților 

 folosirea abuzivă a mijloacelor tehnologice în detrimentul mișcării: din ce în ce mai mulți 

copii nu se mai desprind de rețelele sociale, smartphone, tabletă, Play Station, fără să 

realizeze cât de mult le va fi afectată sănătatea. 

Parte integrantă a educatiei fizice, dansul cuprinde mișcări ce reflectă afectivitate, 

sensibilitate, grație si eleganță, expresivitate si voiciune, sincronizarea ritmului mișcărilor cu 

muzica fiind mijlocul de bază al dezvoltării educației fizice si estetice. Prin conținutul său, dansul 

tematic este accesibil la orice vârstă, deoarece corespunde particularitatilor de varsta preșcolară 

și înclinațiilor lor naturale către dans-mișcare, însotită de muzică.Dansul- Zumba urmărește nu 

numai avantajele estetice, ci mai ales menținerea stării generale a sănătății, prevenirea 

îmbolnăvirilor, stimulează acea stare de bună dispoziție, constituind un mijloc plăcut si atractiv 

pentru copii. În efortul depus pentru învatarea pașilor de dans, copilul își formează voința, 

conturându-se totodata o serie de calități morale prețioase, ca perseverența și spiritul de echipă. 

 

https://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/romania-ocupa-locul-doi-europa-obezitate-infantila-proiectul-unui-ong-intentioneaza-schimbe-lucrurile-1_5a9839e4df52022f751c6ab7/index.html
https://tikaboo.ro/copiii-si-ecranele-pericole-si-beneficii/
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Nivelurile de învățare vizate de  educaţia outdoor sunt: 

 NIVELUL AFECTIV- al individualizării unor trăsături de comportament  

 NIVELUL  COGNITIV – al acumulărilor de cunoștințe  

 NIVELUL MOTRIC – al deprinderilor fizice  

Asocierea jocului în cadrul educației outdoor se datorează unor caracteristici ale acestora: 

o Conţinutul jocului este dat de cunoştinţele copiilor despre dans, sport 

alimentație și viață sănătoasă. 

o Sarcina jocului apare ca o problemă de sincronizare, dă sens jocului şi atrage 

copilul spre el. 

o Regulile jocului arată copiilor cum să execute mișcările şi sunt condiţionate de 

conţinutul fiecărui joc. 

o Elementele de joc fac ca respectarea și aplicarea regulilor să fie plăcută şi 

atractivă pentru copii, ele constând în: momente de aşteptare, surprize, mişcare, 

întrecere, galerie, aplauze. 

 

Competențe generale 

1. Participarea la jocurile de mișcare, organizate sau spontane, în funcție de capacitatea 

psiho-motrică și interesele individuale; 

            2. Manifestarea unor comportamente sociale adecvate în activitățile ludice. 

 

Competențe specifice 

            1.1   Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri; 

1.3. Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice, cu 

caracter complex și eforturi diferite; 

2.1. Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile de joc și mișcare. 

 

Conţinuturile învăţării   

Dezvoltarea fizică armonioasă, mișcare și stil de viaţă sănătos 

 Mişcări pentru realizarea unor ţinute care redau prezenţa şi atitudinea unor personaje; 

 Mişcări specifice segmentelor corpului; 

Capacitatea de relaţionare   

 Mişcări de imitare a ritmurilor, prin bătaie din palme şi păşire, în concordanţă cu piese    

muzicale tematizate; 
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 Tipuri de mers însoţite de ritm şi bătăi din palme,în concordanţă cu piese muzicale 

tematizate;    

Deprinderi utilitaraplicative 

 Parcurgerea, prin tematica jocurilor, a unor trasee în linie dreaptă;   

 Respectul în relaţiile cu ceilalţi. 

 

Posibilitate organizare: outdoor 

 

Jocuri desfășurate: 

 

JOCUL 1    “Dansează cu mine” – dansul piraților  

Scopul jocului: dezvoltarea spiritului de observație și a vitezei de execuție; 

Descrierea jocului:  Se formează două echipe, dispuse în linie dreaptă să-și coordoneze 

mișcările potrivit ritmului muzicii, să urmărească demonstrația adultului  și să exerseze pasii 

dovedind o bună coordonare a mișcărilor. Prin  imitarea și respectarea unor mișcări de dans 

copiii vor mima depășirea unor obstacole (rechini si caracatite), scopul fiind să ajungă la vasul 

scufundat, pe care-l vor salva de la naufragiu trăgându-l de o sfoară. 

Sarcina jocului: Să imite perfect și repede mișcările adultului.  

Regulile: ce trebuie respectate pe parcursul jocului: 

corectitudinea execuţiilor (se înregistrează numărul erorilor fiecărei echipe) cât şi viteza cu care 

membrii echipei  realizează mișcările. 

Elementele de joc: semnalul sonor, mișcarea, muzica. 

Loc de desfășurare: sală de sport/ de clasă/ teren de joacă/ curte 

 

JOCUL 2   “Mișcă-te pe muzică”- dansul indianului 

Scopul jocului: dezvoltarea spiritului de observație și a vitezei de execuție; 

Descrierea jocului:  să execute variante de mers menite să coordoneze miscările potrivit 

comenzilor date,  executând mişcări ale trunchiului, aplecări, aplecări cu braţul intins şi aplecări 

laterale; demonstraţii individuale, executate apoi de copii, rolul  acestor sarcini este de a imita 

dansul ploii un dans ceremonial asociat unor ritualuri magice de invocare a ploii. 

Sarcina jocului: Să imite perfect și repede mișcările demonstrate.  

Regulile: ce trebuie respectate pe parcursul jocului: 

corectitudinea execuţiilor (se înregistrează numărul erorilor fiecărei echipe) cât şi viteza cu care 

membrii echipei  realizează mișcările. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ritual
https://ro.wikipedia.org/wiki/Magie
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Elementele de joc: semnalul sonor, mișcarea, muzica. 

Loc de desfășurare: sală de sport/ de clasă/ teren de joacă/ curte 

 

JOC 3: ,,Mirrors” 

Scopul jocului: dezvoltarea spiritului de observație și a vitezei de execuție; 

Descrierea jocului:  Se formează două echipe, dispuse în linie dreaptă, faţă în faţă. O echipă 

va iniția mișcările, iar cea care va fi ,,oglinda” va executa mișcări identice. Apoi se schimbă 

rolurile. Jocul constă în realizarea de către fiecare elev a unor variante de mișcări în oglindă 

(mișcări ale brațelor, ale corpului,  sărituri cu aterizare  pe  unul sau pe ambele picioare; în 

depărtat; din depărtat în apropiat; cu întoarcere de 90° sau 180° etc.). 

 Sarcina jocului: Să imite perfect și repede mișcările copilului din echipa adversă.  

 Regulile: ce trebuie respectate pe parcursul jocului: 

 Întrecerea între echipe vizează atât corectitudinea execuţiilor (se înregistrează numărul erorilor 

fiecărei echipe) cât şi viteza cu care membrii echipei  realizează mișcările copiilor din echipa 

adversă. 

 Elementele de joc: semnalul sonor, mișcarea, muzica. 

Loc de desfășurare: sală de sport/ de clasă/ teren de joacă/ curte. 

 

 

 

 

 

 
A v e n t u r i  î n  v a c a n ț a  m a r e  

Program de învățare outdoor, învățare experiențială 
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NUMELE WORKSHOPULUI/PROGRAMULUI  

Jocuri, zâmbete, culoare în vacanța mare! 

 

Coordonator activități prof. Lăbuș Daniela 

Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea 

 

Motto – ”Jocurile copiilor sunt jocuri foarte grele. Copiii nu sunt niciodată mai 

serioşi decât atunci când se joacă.”- Michel de Montaigne 

 

 

 

 

 

Școala de proveniență: Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea, Galați 

Temă:  Jocuri, zâmbete, culoare în vacanța mare! 

Tipul activității -outdoor 

Domeniul: Dezvoltare personală 

Participanți: grupul țintă al Școlii de vară 

Perioada: 15 -19 august 2022 

Locul desfășurării- curtea școlii 

 

Argument: 

Fără jocuri și povești copiii sunt deosebiți de grup, deseori marginalizați pentru lipsa 

de creativitate, apatie în comunicare, lene fizică și delăsare intelectuală. Etichetarea aceasta o 

preiau inconștient de la adulți. Prin joc și povești, copiii descoperă și înțeleg lumea dimprejur. 

Se dezvoltă fizic, psihic și cognitiv armonios. Intuiesc, imaginează, creează, inventează. 

Dezvoltă abilități sociale, culturale, științifice. Își îmbogățesc capacitatea de comunicare cu 

sine și cu ceilalți. Sunt relaxați și bucuroși. Gândesc liber și constructiv. 

           Jocul în aer liber are un rol crucial in dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a copilului. 

Într-o epocă în care televizorul și calculatorul domină din ce în ce mai mult viața copilului și 

îl atrag în plasa sedentarismului, activitățile în aer liber sunt o fărâmă de speranță la care 

merită să apelezi pentru a crește prichindeii falnici și sanatoși, atat din punct de vedere fizic, 

cât și mental.  

https://semnebune.ro/tag/joc/
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Joaca în aer liber dezvoltă copilului o mulțime de abilități noi, complet diferite de cele 

pe care le dobândește din joaca în spații închise! 

Jocurile de încredere includ jocurile cu elemente care au nevoie de o motivație aparte, 

dată de situația că fiecare jucător se poate baza pe celălalt și fiecare în parte poate să își învingă 

unele temeri (de exemplu nu e la îndemâna tuturor să întreprindă o acțiune sau să parcurgă o 

distanță cu ochii închiși, pentru aceasta e nevoie de o mare încredere în sine însuși și în 

ceilalți). Se cere o bună (re) cunoaștere a capacităților și posibilităților proprii și a celorlalți.      

Nivelurile de învățare vizate de  educaţia outdoor sunt: 

 NIVELUL AFECTIV- al individualizării unor trăsături de comportament  

 NIVELUL  COGNITIV – al acumulărilor de cunoștințe  

 NIVELUL MOTRIC – al deprinderilor fizice  

Asocierea jocului în cadrul educației outdoor se datorează unor caracteristici ale acestora: 

o Conţinutul jocului este dat de cunoştinţele copiilor despre plante, animale, 

obiecte, anotimpuri, activitatea oamenilor, referiri la reprezentări matematice. 

o Sarcina jocului apare ca o problemă de gândire, dă sens jocului şi atrage copilul 

spre el. 

o Regulile jocului arată copiilor cum să se joace, cum să rezolve sarcina didactică 

şi sunt condiţionate de conţinutul fiecărui joc. 

o Elementele de joc fac ca respectarea și aplicarea regulilor să fie plăcută şi 

atractivă pentru copii, ele constând în: momente de aşteptare, surprize, ghicire, 

mişcare, întrecere, galerie, aplauze. 

 

Competențe generale conform OM nr. 5005/2.12.2014:  

C1: Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de 

sine şi faţă de ceilalţi  

C2: Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi  

 

Competențe specifice conform OM nr. 5005/2.12.2014: 

1.1.Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple; 

2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate; 

2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi; 

 

Conţinuturile învăţării  conform OM nr. 5005/2.12.2014: 
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  Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos 

-  Eu şi ceilalţi; 

-  Asemănări şi deosebiri dintre sine şi ceilalţi după criterii simple: aspecte fizice, gen, 

vârstă, tipuri de vestimentaţie (sport, elegant, tradiţional etc.)  

- Diversitate. Fiecare este unic; diferenţe individuale  

 Dezvoltare emoţională şi socială 

- Emoţii de bază (bucurie, tristeţe, frică, furie) exprimate în comportamente 

- Abilităţi necesare şi comportamente acceptate în relaţiile cu ceilalţi 

-  Respectul în relaţiile cu ceilalţi 

 

 Posibilitate organizare: outdoor 

 

Jocuri desfășurate: 

 

1. Joc - Bușteanul 

Marimea unui grup este de la 5 pana la 10  participanti. 

Timp de desfasurare: 10 de minute. 

Materiale: elevii 

Obiective: 

Experimentarea de noi comportamente interpersonale; 

Creșterea încrederii față de persoanele cu care interacționează; 

Responsabilizarea în raport cu grupul de apartenență (de suport, de egali etc.). 

Desfășurarea jocului 

Se formează câte un cerc format din 5 – 6 elevi. În interiorul cercului se află un elev, care 

va avea ochii închiși. El se va numi buștean.  

Elevul din interiorul cercului trebuie să se lase purtat de ceilalți participanți , fără nicio 

temere. Elevii care formează cercul trebuie să îl sprijine și să îl poarte spre ceilalți colegi. 

Regulile jocului 

 Să  colaboreze în cadrul grupului din care face parte; 

 Să respecte regulile stabilite de comun acord cu colegii. 

Evaluare  

Într-un mediu relaxat, fiecare membru al grupului va fi buștean și își va exprima temerile, 

emotiile, increderea in grup etc. 
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2. Jocul : Ciobanul și oile oarbe 

Marimea unui grup este de la 10 pana la 20 de participanti. 

Timp de desfasurare: 30 de minute. 

Materiale: un obiect care produce sunete muzicale/  un fluier, panglici pentru a lega ochii. 

Obiective: 

Creșterea încrederii  în sine și față de persoanele cu care interacționează; 

Experimentarea de noi comportamente interpersonale; 

Responsabilizarea în raport cu propria persoană și cu grupul de apartenență. 

Desfășurarea jocului 

Se alege un ghid / ciobanul ce va conduce turma de oi. Ciobanul va menține linistea. 

Toti ceilalti isi leaga ochii și vor fi împrăștiați de profesor la o distanță diferită , prin curtea 

școlii.  

Ciobanul va face semnale cu un oarecare instrument sau obiect / fluier.  

      Când va începe să cânte, oile legate la ochi, ghidate de sunetul produs de cioban, vor 

trebui să se deplaseze și să ajungă lângă el. 

      Conditiile jocului trebuie sa fie cunoscute de toti. 

Dacă pe traseul parcurs, un elev întâlnește un alt elev legat la ochi, va trebui să îl ia de 

mână și să se deplaseze împreună către cioban. În timpul deplasării, elevii vor scoate sunetele 

produse de oi. 

Evaluare 

Intr-un mediu foarte relaxat, fiecare membru al turmei poate sa-si exprime temerile, 

emotiile, increderea in grup etc. 

Regulile jocului 

 Să  colaboreze în cadrul grupului din care face parte; 

 Să respecte regulile stabilite de comun acord cu colegii. 

 

3. Joc:  S.O.S – Cuvântul salvator 

Marimea unui grup este de la 4- 10 participanti. 

Timp de desfasurare: 15 de minute. 

Materiale: foaie alba A2 sau A3, marker, fire . 

Obiective: 

Experimentarea de noi comportamente interpersonale; 

Dezvoltarea abilităților de a lucra în echipă; 

Înțelegerea rolului fiecărei persoane din echipă; 
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Desfășurarea jocului 

  Li se va comunica elevilor să își imagineze că sunt naufragiați pe o insulă pustie. Vor 

fi salvați dacă reușesc să scrie cuvântul de salvare: HELP sau AJUTOR, în echipă, pe foaie, 

cu ajutorul markerului legat cu fire .  

Elevii vor trebui să scrie, ținând toți de capetele firelor și mișcându-le până vor reuși 

să facă marker-ul să scrie. 

Conditiile jocului trebuie sa fie cunoscute de toti. 

Evaluare 

Este un exercițiu de lucru în echipă care presupune multă răbdare, dar și cooperare în 

cadrul echipei. 

 

4. Joc- Să ducem balonul  

Marimea unui grup – se vor forma două echipe. 

Timp de desfasurare: 15 de minute. 

Materiale: balon, sfoară . 

      Obiective: lucru în echipă, competiţie,   sincronizare, consolidare relaţii între oameni,  

dinamism 

Desfășurarea jocului 

 Se vor forma două sau mai multe echipe. Fiecare echipă se va aşeza în cerc. Li se vor da 

câte un ghem de sfoară foarte lung. Participanţii îl vor arunca de la unul la altul. Odată formată 

reţeaua, se va aşeza un balon în centru pe care aceştia trebuie să-l ducă pe o anumită distanţă. 

Ex.: 10 m. Se vor organiza trei runde şi evident, va fi o echipă câştigătoare. Alternativ se poate 

organiza cu o farfurie şi un ou.  

Evaluare 

Este un exercițiu de lucru în echipă care presupune multă răbdare, dar și cooperare în 

cadrul echipei. 

 

 

 

 

 

 

SCOALA DE VARĂ 2022 
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Fii gata de aventură! 

 

Coordonator activități prof. Chirvăsuță Loredana Janina 

 

 

 
Vacanța de vară este una dintre cele mai așteptate de copii! Acum este momentul pentru 

joacă, plimbare, timp alături de prieteni, distracție, explorare și proiecte interesante. Iar acesta 

este și planul nostru pentru această vară! La Școala de vară îi încurajăm pe copii să învețe prin 

joacă și descoperire, lucrăm în echipă, petrecem mult timp în natură și creăm contexte de viață 

reală din care învățăm.  

Ne propunem pentru această Școală de vară să îi provocăm pe copii prin proiecte 

interesante,  să îi ajutăm, prin activitățile propuse, să își răspundă singuri la întrebări și nu în 

ultimul rând să se simtă bine și să se relaxeze. Programul Școlii de vară include multă muzică, 

dans, artă, excursii, proiecte inspirate de natură și lucru în echipă. 

Proiectul pe care mi l-am propus pentru acest an este legat de o temă de actualitate, 

aceea a educației ecologice și a dezvoltării durabile. Noţiunea “dezvoltării durabile” este 

foarte mult discutată. Când s-a conceput această noţiune s-au luat în vedere trei sisteme de bază: 

cel economic, cel social şi cel al mediului. Altfel defineşte durabilitatea un economist, altfel un 

sociolog sau un ecolog, pe când esenţa durabilităţii este tocmai îmbinarea obiectivelor 

reprezentanţilor din cele trei sectoare. De unde provine noţiunea durabilităţii? În anul 1962 a 

apărut un roman scris de Rachel Louise Carson –”Primăvara tăcută” (Silent spring), o carte care 

a pornit o mişcare pe plan global. De la apariţia acestei cărţi putem vorbi de protecţia naturii. 

După lansarea programului DDT, Carson a început să cerceteze efectul chimicalelor asupra 

naturii. Vroia să dovedească că aceste substanţe au un efect persistent dăunător atât asupra 

sănătăţii oamenilor cât şi asupra ecosistemelor. Concomitent cu naşterea protecţiei naturii, a 

pornit şi lupta cu reprezentanţii mediului economic. Protecţia mediului şi a naturii este deci o 

mişcare (şi ştiinţă) foarte tânără care pe perioada unei singure generaţii a cucerit tot globul.  

Ce înseamnă protecţia naturii, care sunt diferenţele între protecţia mediului şi a naturii? 

Protecţia mediului se ocupă mai ales cu tot ceea ce înseamnă.mediul înconjurător al omului, cu 

tot ce poate afecta omul: poluarea aerului, poluarea apei, poluarea solului, tratarea deşeurilor, 

etc. Protecţia naturii se ocupă în general cu conservarea biodiversităţii, deci a habitatelor 

naturale, a animalelor şi plantelor din natură. 

 

Titlul activității: Păsări migratoare din România şi migraţia acestora 
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Grup țintă: elevi și cadre didactice participante la Școala de vară 2022 

Locul desfășurării activității: Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea, sala de clasă 

Data: 18.08.2022 

Scopul activităţii:  

 însuşirea cunoştinţelor despre cauzele şi tipurile de migraţie, precum şi a rutelor de 

migrare a păsărilor din România;  

 înţelegerea importanţei protecţiei habitatelor; 

 dezvoltarea spiritului de colaborare de-a lungul jocului. 

  Alternarea anotimpurilor produce schimbări majore, vizibile mai ales în lumea vegetală, a 

plantelor, dar şi animalele se adaptează la aceste variaţii ale mediului (o parte a mamiferelor, 

reptilele, amfibienii, moluştele şi insectele hibernează). Cauza principală a migraţiei este 

diminuarea hranei şi chiar lipsa totală a acesteia, contrar ideii eronate care susţine că “păsărilor 

le este frig pe timpul iernii”. Deci, păsările migratoare ne părăsesc pentru că nu găsesc hrană 

adecvată lor. Speciile sedentare (cele nemigratoare) pot rămâne la noi şi iarna, pentru că ele 

consumă hrană pe care o pot găsi şi iarna sau sunt în stare să treacă pe alt tip de hrană (ex. 

pupăza şi piţigoiul mare sunt insectivore primăvara şi vara, dar piţigoiul mare trece pe seminţe 

în timpul iernii, deci nu tre buie să migreze, pe când pupăza e nevoită să migreze deoarece ea 

nu consumă seminţe şi se va reîntoarce când tipul ei de hrană va reapărea). Se poate aminti aici 

şi exemplul berzei albe: acele berze, care nu pot migra din cauza unor răni sau boli şi sunt 

hrănite de către om, sunt capabile să supravieţuiască iarna, rezistând chiar şi la cele mai scăzute 

temperaturi. 

Desfășurarea activității:  

Alegem două specii de păsări migratoare (de ex. pupăza, prigoria) şi două specii de păsări 

sedentare (ciocănitoarea, cinteza). Fotografiile acestor păsări le introducem în câte un ecuson 

pentru ca fiecare copil să-şi poate atârna la gât imaginea unei păsări. La sfârşitul prezentării, 

după ce am discutat despre migraţie, arătăm aceste fotografii copiilor. Le spunem că de-a lungul 

prezentării am discutat doar despre specii migratoare, dar în mână avem şi fotografii cu specii 

sedentare, care nu migrează. Ei trebuie să decidă care dintre păsări e migratoare şi care nu. Le 

reamintim copiilor că multe păsări sunt insectivore, iar celor sedentare le plac mult seminţele. 

Apoi, vom transforma fiecare copil într-o pasăre, prin punerea ecusonului la gât. Urmează 

câteva momente de gimnastică, necesare pentru ca fiecare copil să înveţe ce pasăre este. 

Păsărelele se aşează într-un cerc şi cele patru specii vor zbura diferit, ca să înveţe bine numele 

speciei, de exemplu  cu mâinile întinse, ridicate orizontal, cu mâinile întinse bătând din picioare, 

cu mâinile puse pe abdomen mişcând coatele în faţă şi în spate, cu mâinile puse la spate mişcând 
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coatele în faţă şi în spate. Bineînţeles, se pot folosi numeroase tipuri de mişcări pentru a crea 

„tehnici de zbor”, depinde de fantezia profesorului coordinator (de ex. se pot pune mâinile la 

ceafă). Rostim numele speciei, apoi aşteptăm ca toate păsările (ce aparţin speciei numite) să 

execute mişcarea acestei specii. Luăm speciile la rând şi repetăm mişcările de mai multe ori. 

Dacă fiecare “pasăre” zboară bine, a sosit timpul să învăţăm cine va migra şi cine nu. Păsările 

migratoare sar, cele sedentare stau ghemuit. După ce au obosit, păsările noastre vor primi 

mâncare. Într-un loc punem insectele din plastic pe care noi le-am cumpărat din magazine, dar 

acestea pot fi înlocuite şi cu imagini reprezentative, cu desenele copiilor, etc. Într-un alt loc 

punem seminţe. Verificăm dacă fiecare pasăre consumă mâncarea adecvată ei. Soseşte toamna, 

pentru reprezentarea căreia putem folosi nişte simboluri (frunze uscate, fructe sau legume de 

toamnă). Insectele dispar, păsările migratoare se aliniază şi începe migraţia spre Africa (cealaltă 

parte a sălii), dar trebuie să ocolească o mare, Marea Mediterană (reprezentată de o masă sau 

de un şir de scaune). La “noi” soseşte din nou primăvara şi păsările sedentare le cheamă acasă 

pe cele migratoare. După ce sosesc, fiecare specie sedentară poate să facă pereche cu una dintre 

speciile migratoare şi să se joace împreună sau să-şi povestească peripeţiile. 

Rezultate așteptate: 

 Îmbunătățirea cunoștințele despre natură în timpul iernii, despre dependența vieții 

plantelor și animalelor de schimbările naturii; 

 Ridicarea nivelului de educație morală și estetică a elevilor;  

 Îmbogățirea cunoștințelor legate de dezvoltarea durabilă; 

 Îmbunătățirea relațiilor dintre adulți și copii, precum și a celor dintre copii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              25 
 

Numele workshopului/programului: 

,, Legume și fructe din grădina bunicii” 

Coordonatorul programului:  

prof. înv. primar Vasilache Dorina 

Școala Gimnazială Nr. 1 Matca 

 

Propunător: Vasilache Dorina 

Școala de proveniență: Școala Gimnazială Nr. 1 Matca, Galați 

Tema activității: Legume și fructe din grădina bunicii 

Tipul activității -indoor/outdoor 

Domeniul: Dezvoltare personală 

Participanți: grupul țintă al Școlii de vară, Toflea, 2022 

Perioada: 15 -19 august 2022 

Locul desfășurării: sala de clasă, curtea școlii 

Motivatia:  

 Activitatea propusă este importantă deoarece în cadrul ei  elevii descoperă informații 

despre legumele și fructele autohtone, despre importanța adoptării unui stil de viață sănătos, se 

implică  activ în activități fizice și practice, își exersează abilitățile și-și valorifică potențialul 

creativ.  

Abordarea temei în manieră integrată facilitează transferul de informații, oferă 

posibilitatea de valorificare a cunoștințelor anterioare ale copiilor și determină implicarea 

efectivă a acestora în actul învățării. 

 

Obiective operationale: Pe parcursul și la sfârșitul activității, elevii vor fi capabili: 

             O1– să identifice legumele și fructele autohtone prin contact direct/imagini/cu ajutorul 

simțurilor; 

  O2 – să realizeze predicții pe baza textului ,,Povestea legumelor lăudăroase”; 

O3 – să găsească nume de legume și fructe dintr-un careu dat; 

O4 – să execute mișcări conform indicațiilor date; 

O5 – să formuleze un set de zece reguli privind menținerea unui stil de viață sănătos; 

Conditii prealabile: Elevii trebuie sa fie familiarizati cu metode active de lucru, să aibă 

deprinderi de lucru în grup. 
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Evaluare: observarea sistematică, analiza produselor activității, evaluarea orală. 

Resurse: 

Resurse procedurale: conversatia, observația, explicatia, problematizarea, metoda predictiilor, 

exercitiul, metoda 3-2-1. 

Resurse materiale: coșuri cu legume și fructe, jetoane, fișe de lucru, laptop, video-proiector; 

Resurse de timp: 60 min. 

 I. EVOCAREA - 15 min. 

 Exercițiu de  spargere a gheții: ''Recunoaște legume/fructul!" 

       Elevilor li se propune să recunoască legume și fructe prin mai multe modalități: 

- Ghicitori;  

- Indicii date;  

- Cu ajutorul simțurilor (gustă, pipăie, miroase, vede, aude); 

         II. REALIZAREA  SENSULUI - 30 min. 

 Se prezintă elevilor ,,Povestea legumelor lăudăroase” (https://youtu.be/xlNuHr-2e18 ). 

Învățătoarea întrerupe vizionarea pentru ca elevii să facă predicții orale referitoare la:  

1. Ce credeți că a spus morcovul? 

2. Ce credeți că a spus varza și gogoșarul? 

3. Ce credeți că a spus ardeiul iute? 

4. Cum s-a terminat povestea? 

Se insistă apoi pe importanța consumării legumelor și fructelor, dar și morala   poveștii: 

,,Lauda de sine nu miroase-a bine!” 

Elevilor li se impart fișe de lucru ce conțin un careu în care se află ascunse mai multe 

nume de legume și fructe. Elevii trebuie să le identifice fie pe orizontală, fie pe verticală sau 

oblic.  

 În curtea școlii, elevii sunt antrenați în jocuri de mișcare. Aceștia trebuie să realizeze 

mișcarea dinainte stabilită, atunci când văd un anume cartonaș. Se insistă pe  importanța 

adoptării unui stil de viață sănătos în care alimentația sănătoasă și echilibrată, mișcarea sunt 

primordiale. 

III. REFLECTIA - 15min. 

 Se poartă discuții despre realizarea unui set de zece reguli referitoare la menținerea unui 

stil de viață sănătos. 

 Evaluarea se realizează prin metoda 3-2-1 (3 informații noi, 2 emoții trăite, 1 gând 

despre Școala de vară). Se fac aprecieri asupra prestatiei  elevilor la activitate. 

  

https://youtu.be/xlNuHr-2e18
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LEGUME ȘI FRUCTE DIN GRĂDINA BUNICII  

(Activitate de tip outdoor) 

 

Prof. înv. primar Chirilă Gina 

 Școala Gimnazială Nr. 1, com. Matca, jud. Galați 
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De ce activitate de tip OUTDOOR? 

În societatea actuală, copiii  stau din ce în ce mai mult în casă în faţa monitoarelor de 

orice fel și cunosc natura numai din fotografii şi din filme. Noi, adulții din viața lor ( cadre 

didactice, părinți, bunici) avem obligaţia de a-i scoate „afară”. Acesta este motivul pentru care  

a apărut conceptul de activitate outdoor, ca alternativă pentru educaţia formală, tradiţională.  

Educaţia outdoor este un concept relativ nou în contextul educațional  românesc, însă care 

începe din ce în ce mai mult să capteze interesul invățătorilor și profesorilor. Acest tip de 

activitate formează  atitudini pozitive față de mediul înconjurător și  deprinderi ecologice 

sănătoase.  

Titlul activității: LEGUME ȘI FRUCTE DIN GRĂDINA BUNICII; 

Tip de activitate: activitate extracurriculară de tip Outdoor; 

Discipline integrate: CLR, MEM, AVAP, MM; 

Propunător: Prof. înv. primar CHIRILĂ GINA; 

Grup țintă: elevi de clasele I și a II – a ai Școlii Gimnaziale Toflea; 

Locul desfășurării activității: curtea Școlii Gimnaziale Toflea; 

Scopul activității: Conștientizarea de către copii a importanței legumelor și fructelor 

pentru sănătatea organismului uman și menținerea unui stil de viață sănătos.  

Obiectivele activității: 

 Identificarea legumelor și fructelor autohtone, prin jocuri și acțiuni directe cu acestea; 

 Conștientizarea importanței consumului de legume și fructe pentru sănătatea omului; 

 Participarea activă la activități practice de obținere a unor produse alimentare simple 

din legume și fructe; 

 Cultivarea simțului estetic prin observarea coloritului divers al legumelor și fructelor și 

prin îmbinarea armonioasă a culorilor și gusturilor, în realizarea frigăruilor din fructe. 

Metode și procedee didactice: jocul didactic, conversația euristică, ciorchinele, 

explicația. 

 Mijloace didactice: coș cu legume și fructe autohtone, jetoane cu fructe și legume, 

flipchart, acuarele, bloc de desen, boxă portabilă, tocător, cuțit, bețe pentru frigărui; 

Desfășurarea activității: 
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Moment organizatoric: Se așază copiii în cerc, pe buturugi din lemn; 

Captarea atenției: Se realizează cu ajutorul poeziei ,,Pofticiosul Iepurilă”. Copiii 

ascultă cu atenție poezia pentru a reține numele de legume din versurile poeziei, ca apoi să 

selecteze jetoanele cu legumele respective și să completeze un ciorchine pe flipchart.  

Dirijarea învățării: 

Sunt prezentate legumele și fructele din coș. Copiii le descriu (culoare, mărime, formă, 

textură, miros, gust)  și poartă discuții despre beneficiile acestora și despre produsele alimentare 

ce se pot obține din ele.  

Se propune jocul ,,Cine sunt eu?”, care presupune identificarea unor legume și fructe 

autohtone după indicii.  

Se formează echipe de câte cinci copii, care vor participa la jocul MEMO. Întâi fiecare 

echipă primește câte șase jetoane cu imagini ale legumelor și fructelor pe care le memorează, 

apoi li se citește o listă cu legume și fructe. Echipa care a reținut mai multe  nume câștigă. 

Se desfășoară concursul ,,Gustă și ghicește!”. Echipele își aleg câte un reprezentant care 

va fi legat la ochi și care va identifica legume și fructe după gust. Câștigă echipa care 

acumulează mai multe puncte. 

Ca activitate practică, elevii taie fructele de sezon pe jumătate și le folosesc apoi pentru 

obținerea compoziției plastice ,,Coșul cu vitamine”, realizată prin tehnica amprentării. 

Încheierea activității:  Copiii fac frigărui din fructe, în timp ce ascultă cântecul 

,,Mănâncă sănătos fructe și legume”. 

 

 

 

 

 

ŞCOALA DE VARĂ 

AVENTURI DIN VACANŢA MARE 

Jocuri în vacanţa mare  

Program de învăţare outdoor, învăţare experienţială 

Prof. înv. primar. Gruia Carmen  Manuela 
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Numele programului: Jocuri în vacanţa mare  

Coordonator activităţi:  Prof. înv. primar. Gruia Carmen  Manuela 

Şcoala de provenienţă: Şcoala Gimnazială ,,Iorgu Iordanˮ Tecuci 

Tipul activităţii: outdoor 

Domeniul: Dezvoltare personală 

Participanţi: grupul ţintă al Şcolii de vară 

Perioada: 15- 19 august 2022 

Locul desfăṣurării: curtea ṣcolii 

Argument: 

Jocul în aer liber are un rol crucial în dezvoltarea armonioasă ṣi sănătoasă a copilului. 

Într-o epocă în care televizorul ṣi calculatorul domină din ce în ce mai mult viaţa copilului ṣi îl 

atrag în plasa sedentarismului, activităţile în aer liber sunt o fărâmă de speranţă la care merită 

să apelezi pentru a creṣte un prichindel falnic ṣi sănătos, atât din punct de vedere fizic, cât ṣi 

mental. Joaca în aer liber dezvoltă copilului o mulţime de abilităţi noi, complet diferite de cele 

pe care le dobândeṣte din joaca în spaţii închise! 

Beneficiile fizice ale jocului în aer liber sunt cele mai numeroase pentru dezvoltarea 

copilului. Petrecerea timpului în aer liber încurajează, înainte de orice, practicarea multor tipuri 

de activităţi, care se dovedesc esenţiale pentru creṣterea lui armonioasă. 

Jocul în aer liber oferă copilului oportunitatea de a alerga, de a se plimba, de a face 

miṣcare. Există o mulţime de jocuri pe care le pot practica copiii în aer liber ṣi care au un rol 

esenţial în a-l menţine activ ṣi sănătos. 

În mare, copiii care se joacă frecvent în mijlocul naturii se dezvoltă mai armonios din 

punct de vedere fizic decât cei care petrec majoritatea timpului în scaun la calculator sau pe 

canapea, cu ochii în televizor. 

Activitatea fizică ṣi jocurile care se practiceă în aer liber au un impact puternic ṣi asupra 

dezvoltării lui emoţionale ṣi sociale, dar ṣi asupra comportamentului lui. Jocul în aer liber ajută 

copilul să îṣi facă prieteni noi ṣi să-ṣi dezvolte viaţa socială. Este un instrument puternic de 

socializare. O viaţă socială bogată a copilului contribuie la creṣterea stimei ṣi încrederii de sine, 

esenţiale pentru dezvoltarea lui emotională. 

În plus, învaţă cel mai bine să coopereze cu alţi copii ṣi să înţeleagă ce este spiritul de 

echipă din jocurile de grup care au adesea loc în aer liber. 
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Joaca afară, în aer liber, încurajează copilul să îṣi dezvolte imaginaţia ṣi creativitatea, să 

îṣi asume riscuri ṣi responsabilităţi, să găsească singur soluţii sau strategii ṣi să descopere 

plăcerea de a face anumite lucruri. 

Activităţile făcute de copii în mijlocul naturii se dovedesc a fi cel mai puternic remediu 

antistres. Alergarea ṣi petrecerea timpului în aer liber contribuie la redarea unei stări de relaxare 

ṣi destindere, esenţiale pentru sănătatea lui emotională. 

Competenţe generale: 

 Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii ṣi adulţi cunoscuţi; 

 Manifestarea interesului pentru autocunoaṣtere ṣi a atitudinii pozitive faţă de sine ṣi faţă 

de ceilalţi; 

Competenţe specifice: 

 2.1.- Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate;  

 2.3.- Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi; 

Nivelurile de învăţare vizate:  

a) Nivel cognitiv- elevul acumulează cunoṣtinţe noi; 

b) Nivel afectiv- al individualizării unor trăsături de comportament; 

c) Nivel motric- de dezvoltare a deprinderilor fizice 

 

Jocuri desfăṣurate:                                                                                  

JOCUL: GHICEŞTE EMOŢIA 

Scopul activității:  alcătuirea unei ghicitori prin unificarea tuturor sugestiilor date de un grup 

de copii, în funcție de un eveniment derulat. 

Pași în desfășurarea activității: 

1. Regulile jocului: copiii vor face ghicitori numai despre sentimente și emoții. Ghicitoarea 

trebuie să se refere la felul cum ne simțim la un moment dat, la starea în care ne aflăm în funcție de 

evenimentele sau întâmplările derulate. Copilul sau copiii care trebuie să ghicească vor sta în afara 

grupului în timpul cât se alcătuieşte ghicitoarea şi vor reveni numai la chemarea educatoarei. Ghicirea 

se va face numai pe baza descrierii. Ghicitoare va fi creată în versuri (2-3-4 versuri). Dacă cei întrebaţi 

nu reuşesc să ghicească au voie să pună grupei o întrebare de ajutor, sau să fie ajutați prin ridicarea 

unui jeton sau a unei culori corespunzătoare. 

2. Descrierea jocului: Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele în semicerc. În prima parte a jocului 

învăţătoarea va participa împreună cu copiii la compunerea ghicitorilor. Îi va stimula să-şi spună 

fiecare părerile cu privire la emoția / sentimentul pus în discuţie, în funcție de un eveniment. Apoi va 
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sugera copiilor să valorifice cele discutate elaborând ghicitoarea în versuri. De exemplu:” Oare cum 

te simți anume /Să trăiești singur în lume? „ „ Oare ce simte un cățel /Ce stă singur singurel/Nu bea 

apă nu mănâncă/Și pe nimeni nu ascultă? „ Totodată, se va stabili în comun cine va expune 

ghicitoarea pentru cel care a fost izolat temporar. 

3. Modalități de desfășurare: După ce vor însuși tehnica alcătuirii în comun a ghicitorii, copiii 

sunt împărţiţi în 2-3 echipe şi alcătuiesc în mod independent ghicitori despre emoții și sentimente 

care n-au mai fost discutate în cursul jocului. În această situaţie vor fi trimişi în afara clasei tot atâţia 

copii câte echipe au fost stabilite (dacă sunt trei echipe – câte un copil din fiecare echipă).  

Copiii care sunt în afara grupului se retrag, iar în așteptarea intrării din nou în joc se vor juca 

cu un caleidoscop. Învăţătoarea va urmări toate echipele, va acorda însă ajutor numai atunci când 

copiii nu reuşesc să se descurce în grup. Va aprecia în final echipa care a creat cele mai frumoase 

ghicitori şi care a colaborat în cele mai bune condiţii. Pentru o mai bună coordonare, fiecare echipă 

poate să-şi aleagă un conducător.  

4. Necesarul pentru activitate: imagini și obiecte despre care ar urma să se alcătuiască 

ghicitoarea ca: fețe zâmbitoare, jetoane care descriu sentimente și trăiri, cartonașe colorate, 

calendarul emoțiilor, roata emoțiilor. 

 

JOCUL: PĂLĂRIA EMOŢIILOR 

Scopul activității: 

 stimularea copiilor pe direcţia unei exprimări emoţionale deschise, 

autentice, spontane şi descoperirea abilităţilor empatice 

 antrenarea conduitelor de socializare 

 dezvoltarea spontaneităţii 

 exersarea potenţialului creativ al copiilor. 

Elevii se vor juca jocul Pălăria emoțiilor. Ei vor extrage dintr-o pălărie imagini 

reprezentative pentru emoțiile de bază. Se inițiază discuții pe baza imaginilor 

Pași în desfășurarea activității: 

1. Elevii se vor juca jocul Pălăria emoțiilor. Ei vor extrage dintr-o pălărie imagini reprezentative 

pentru emoțiile de bază. Se inițiază discuții pe baza imaginilor extrase, a situațiilor create și se 

realizează legătura cu activitatea ce va urma să se desfășoare. 

     2. Le veți citi o adaptare a poveştii ,,“Ce-i mai ușor?” (Anexa 1). Mai apoi, le solicitați elevilor să 

fie atenți și să selecteze tipurile de emoţii care marchează personajele poveștii. Le veți adresa întrebări 

pentru verificarea înţelegerii textului, selectați emoțiile întâlnite în text și completați ,,Graficul 

emoţiilor” Elevii vor exprima ceea ce simt în legătura cu comportamentul personajelor. Veți 
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desprinde învăţătura povestirii, şi anume că frica poate genera minciuna, că nu trebuie să ne fie frică 

să spunem adevărul, că trebuie să conștientizăm și să acceptăm consecințele faptelor noastre. 

3. Solicitați elevilor să asocieze fiecărei emoții identificate câte o culoare, iar apoi să acopere cu 

culorile respective suprafața din conturul inimii pe care au primit-o. Fiecare elev are libertatea de a 

colora orice suprafață dorește, cu culoarea dorită, direct proporțional cu emoțiile pe care le simte cel 

mai mult. Desenul se va intitula Emoțiile din inima mea. 

4. Elevii vor forma perechi, după preferințe și își vor face confidențe unul altuia. Învățătoarea va 

realiza propriul ei desen și va motiva alegerea făcută. Fiecare elev va prezenta culorile pe care le-a 

ales și suprafațele pe care le-a colorat, argumentând alegerea făcută prin prezentarea unei situații în 

care a simțit emoția pe care a reprezentat-o pe cea mai mare suprafață. Dirijați discuţiile cu elevii 

urmărind înţelegerea de către aceștia a faptului că este firesc să simţim toate 

tipurile de emoții, dar important este să învăţăm să ne controlăm emoţiile, astfel încât ele să nu ne 

influenţeze comportamentul. 

Adresați elevilor întrebarea "Ce fel de emoții le place să simtă?". În urma răspunsului primit, 

veți interpreta cântecul Dacă vesel se trăiește. Toți elevii vor fi recompensați cu un emoticon smiley 

face. 

Anexa 1 

CE E MAI UȘOR? 

Într-o bună zi, trei băieţi s-au dus în pădure (predicții).......să culeagă ciuperci, să se joace şi 

să prindă păsări. S-au simţit atât de bine acolo, încât nici n-au băgat de seamă cum a trecut ziua. Se 

însera când au pornit spre casă şi (predicții) ..... i-a cuprins frica. Erau speriati că-i vor certa părinții! 

- Să vezi ce-o să păţim când o să ajungem acasă! S-au oprit în mijlocul drumului şi s-au sfătuit 

ce să facă: (predicții) ..... să spună părinţilor lor o minciună, sau adevărul? 

Primul băiat zise: 

- Eu am să spun c-am fost în pădure şi că mi-a ieşit un lup în cale. Tata o să înțeleagă şi n-o 

să mă certe! 

Al doilea zise: 

- Eu am să spun că m-am întâlnit cu bunicul. Mama o să se bucure şi n-o să mă certe! 

- Eu am să spun adevărul! zise cel de-al treilea băiat. E mai uşor! Întotdeauna e mai uşor să 

spui adevărul, fiindcă nu trebuie să mai scorneşti nimic! 

Şi s-au dus fiecare la casele lor. Dar tocmai când primul băiat povestea mai cu foc tatălui său 

despre lup, se pomeniră cu pădurarul. 

- Nu se află nici un picior de lup prin părţile noastre, spuse el mirat. 
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Când auzi asta, tatăl băiatului se înfurie. Nu atât pentru că băiatul întârziase cât pentru faptul 

că minţise. 

Cel de-al doilea băiat a spus şi el acasă minciuna cu bunicul. Tocmai atunci sosi bunicul la ei! 

Când află mama băiatului adevărul, se supără foc. Întâi pentru că băiatul întârziase, şi , în al doilea 

rând, pentru că minţise. 

Cel de-al treilea băiat şi-a recunoscut vina, cum a ajuns acasă. E drept că mama-sa se întristase 

pentru că a întârziat, dar pe urmă l-a iertat. Băiatul și-a cerut scuze și mama lui a fost fericită! E mai 

ușor și mai bine să spui adevărul! 

Frica trebuie învinsă, nu trebuie lăsată să genereze o minciună! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A v e n t u r i  î n  v a c a n ț a  m a r e  

 

Program de învățare outdoor,  învățare experiențială 

Mișcare,viață,bucurie 
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Coordonator activitate Mărmureanu Cati-Larisa 

 

 

 

 
 

 

Școala de proveniență: Școala Gimnazială,,Dimitrie Cantemir”,Matca 

Temă:  Mișcare, veselie, emoție 

Tipul activității - outdoor 

Domeniul: Joc și mișcare 

Participanți: grupul țintă al programului școala de vară 

Perioada: 15-19 august 2022 

Locul desfășurării- curtea școlii 

 

Argument: 

           Jocul didactic este o formă de activitate atractivă şi accesibilă copilului şcolar prin care 

se realizează o bună parte din sarcinile instructiv-educative. El contribuie la dezvoltarea 

intelectuală: la formarea percepţiilor de formă, mărime, culoare, la educarea spiritului de 

observaţie, a imaginaţiei, a gândirii şi a limbajului.      

           Jocul este un mijloc eficient de educaţie: disciplinează fără constrângere pe jucător, atât 
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sub aspectul desfăşurării acţiunilor obiective, cât si sub aspectul comportamentului social.       

            Prin caracterul lui practic, jocul mijloceşte cunoaşterea directă a lumii şi mai ales cultivă 

deprinderi, trăsaturi complexe de caracter, convingeri şi puternice trăiri emoţionale.        

           Folosirea jocului didactic în procesul instructiv-educativ face ca elevul să devină 

interesat faţă de activitatea ce se desfăşoară, face ca cei timizi să devină mai activi, mai curajoşi, 

să capete mai multă încredere în capacităţile lor, mai multă siguranţă şi tenacitate în răspunsuri.      

           Din experienţa proprie am observat că prin intermediul jocurilor didactice, copiii îşi 

însuşesc mai uşor cunoştinţele. Diversitatea materialelor, elementele de joc folosite dau o notă 

atractivă activităţii, contribuind la îndeplinirea obiectivelor stabilite.    

           Jocul didactic are bogate resurse de stimulare a creativităţii. Prin libertatea de gândire şi 

acţiune, prin încrederea în puterile proprii, prin iniţiative şi prin cutezanţă, jocurile didactice 

devin, pe cât de valoroase pe atât de plăcute.      

           În jocurile didactice realizate zi de zi se dezvoltă curajul, perseverenţa, dârzenia, 

combativitatea, corectitudinea, disciplina prin supunerea la regulile jocului, spiritul de 

cooperare, de viaţă în colectiv, de comportare civilizată.      

           Jocul favorizează dezvoltarea aptitudinii imaginative la copii, a capacităţii de a crea 

sisteme de imagini generalizate despre obiecte şi fenomene, precum şi de a efectua diverse 

combinaţii mintale cu imaginile respective. În procesul jocului, copilul dobândeşte numeroase 

şi variate cunoştinţe despre mediul înconjurător prin care i se dezvoltă procesele psihice de 

reflectare directă şi nemijlocită a realitaţii: percepţiile, reprezentările, memoria, imaginaţia, 

limbajul, gândirea.   

 

Nivelurile de învățare vizate de  educaţia outdoor sunt: 

 NIVELUL AFECTIV- restructurează întreaga viață psihică a copilului, dezvoltă 

inteligența emoțională . 

 NIVELUL  COGNITIV – al acumulărilor de cunoștințe  

 NIVELUL MOTRIC – al deprinderilor fizice       

Asocierea jocului în cadrul educației outdoor se datorează unor caracteristici ale acestora: 

o Conţinutul jocului este dat de cunoştinţele copiilor despre plante, animale, 

obiecte, anotimpuri, activitatea oamenilor, referiri la reprezentări matematice. 

o Sarcina jocului apare ca o problemă de gândire, dă sens jocului şi atrage copilul 

spre el. 
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o Regulile jocului arată copiilor cum să se joace, cum să rezolve sarcina didactică 

şi sunt condiţionate de conţinutul fiecărui joc. 

o Elementele de joc fac ca respectarea și aplicarea regulilor să fie plăcută şi 

atractivă pentru copii, ele constând în: momente de aşteptare, surprize, ghicire, 

mişcare, întrecere, galerie, aplauze. 

Competențe generale conform OM nr. 5005/2.12.2014:  

C1: Participarea la jocurile de mișcare, organizate sau spontane, în funcție de capacitatea psiho-

motrică și interesele individuale; 

C2: Manifestarea unor comportamente sociale adecvate în activitățile ludice. 

Competențe specifice conform OM nr. 5005/2.12.2014: 

1.1. Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere; 

1.2. Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere inter-grupe ; 

1.3. Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice, cu caracter  

și eforturi diferite; 

2.1. Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile de joc și mișcare; 

2.2. Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de mișcare. 

Conţinuturile învăţării  conform OM nr. 5005/2.12.2014: 

 Capacitate psiho-motrică 

- Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de aruncare și prindere  

- Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților motrice (viteza de deplasare în 

relație cu un partener ) 

-    Jocuri pentru orientarea spațio-temporală 

 Deprinderi de comunicare și lucru în echipă 

- Tehnici de comunicare eficientă în jocurile de mișcare 

- Adoptarea unor serii de roluri pentru acordarea de ajutor necondiționat 

- Reguli de interacțiune inter-grup 

 Stil de viață activ 

- Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate în excursii, tabere, drumeții 

- Activități turistice. 

 Stil de viață activ 

- Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate în excursii, tabere, drumeții 

- Activități turistice. 

 Posibilitate organizare: outdoor 

Jocul desfășurat: 
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1. Joc – Cursa în saci 

 
 

 Mod de desfășurare 

La joc participa cel putin doi jucatori. 

Se fixează traseul pe care urmează să se deplaseze. Concurentul intră în sac și îl ține 

cu ambele mâini. Pleacă la comanda Start și parcurge traseul sărind. 

      Câştigă jucătorul care ajunge primul la linia de sosire. 

            Jocul poate avea mai multe runde (repetări). Câștiga copilul care a fost cel mai rapid . 

Concurentul de pe primul loc ii poate da o pedeapsă hazlie celui de pe ultimul loc. 

Jocul poate fi organizat asemănător și pe echipe.  

  Obiective: creativitate, rapiditate, creşterea încrederii, consolidare relaţii între oameni; 

    Posibilitate organizare: outdoor 

Bibliografie: 

*** Programa Joc  și mișcare clasele a III a- a IV a, OM nr. 5005/2.12.2014: 

Life Long Learning Program Manual de educaţie outdoor, Primăria Cătunele, 2012-2013 

Volum Conferință Națională O altfel de educație pentru o altfel de generație- caleidoscop de ateliere practice 

Site-uri http://www.kidactivities.net                 http://www.kidspot.com.au                 

 

A v e n t u r i  î n  v a c a n ț a  m a r e  

Program de învățare indoor/outdoor 

 

http://www.kidactivities.net/
http://www.kidspot.com.au/
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Muzică, ritm și mișcare în vacanța mare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonator activități prof. Ilie Tincuța 

Școala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” Matca, Galați 

 

Motto – „Nu ne putem imagina copilăria făra râsetele și jocurile sale. Sufletul şi 

inteligența devin mari prin joc. Despre un copil nu se poate spune că el creşte și atât; 

trebuie să spunem că el se dezvoltă prin joc.”(Jean Chateau) 

 

 

 

Școala de proveniență: Școala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” Matca, Galați 

Temă:  Muzică, ritm și mișcare în vacanța mare! 

Tipul activității – indoor/outdoor 

Domeniul: Estetic - creativ 

Participanți: grupul țintă al Școlii de vară 

Perioada: 15 -19 august 2022 

Locul desfășurării- sală de clasă, curtea școlii 

 

Argument:  

Conceptul de „copilărie” este definit ca „Perioadă a vieții omenești de la naștere până 

la adolescență; timpul când este cineva copil”. Acesta este completată de atribute precum 

creştere, dezvoltare, joacă, bucurie, curiozitate, dar şi nevoie de îndrumare, educaţie, ocrotire, 
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încurajare. Pe lângă acestea se adaugă, „neoficial”, şi nevoia copiilor de a fi împreună cu alţi 

copii, bucuria jocului în grup, dar, mai ales, eficienţa şi trăinicia învăţării prin joc.  

Jocul muzical prezintă o importanță covârșitoare, întrucât este o activitate care produce               

satisfacții și plăceri, ii atrage  prilejuind copiilor trăiri emoționale din cele mai puternice. Ca 

urmare, potențialitățile educative sunt mai mari la jocurile muzicale, decât la celelalte tipuri de 

jocuri pentru că răspund și unor cerințe muzicale de baza ca : 

 dezvoltarea auzului muzical si a vocii copiilor ; 

 dezvoltarea dragostei si a interesului pentru muzica ; 

 dezvoltarea simțului ritmic . 

Muzica însoțită de mișcare dezvoltă creativitatea, memoria, coordonarea, 

încrederea, atenția la sine și la ceilalți, concentrarea, rabdarea pentru a-i asculta pe ceilalți 

și a-și aștepta rândul, capacitatea ritmică, inteligența emoțională și … comunicarea 

“universală”. 

Scopul: 

Stimularea implicării voluntare a copiilor în activităţi recreativ-instructive, cu 

promovarea şi valorizarea potenţialului individual şi de grup a acestora, precum şi 

însuşirea, pe termen scurt şi lung, a unor alternative real-educative de petrecere a timpului 

liber în opoziţie cu tentaţiile nocive tot mai des întâlnite chiar la vârsta micii 

şcolarităţi(excesul utilizării calculatorului, grupuri construite pe principiul dominării şi 

violenţei, maturizarea nesănătoasă a sexualităţii, infracţionalitatea infantilă etc).      

 

Competențe generale conform OM nr. 5005/2.12.2014:  

C1: Receptarea unor cântece pentru copii și a unor elemente simple de limbaj muzical  

C2: Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei  

C3: Exprimarea unor idei, sentimente și experiențe prin intermediul muzicii și mișcării, 

individual sau în grup  

Competențe specifice conform OM nr. 5005/2.12.2014 

1.1. Receptarea unor sunete emise de surse diferite, cu durate, intensităţi, înălţimi; 

2.1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical; 

3.3 Crearea unor linii melodice simple şi a unor combinaţii ritmice, asociate cu mişcări 

adecvate. 

3.4. Stimularea creativităţii şi încurajarea spontaneităţii; 

Obiective urmărite: 
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O1.- Dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi comunicare principială cu alţi copii, de 

aceeaşi vârstă, dar şi de vârstă şi nivel educaţional diferit;  

O2.- Însuşirea şi practicarea unor activităţi specifice vârstei şi adresate petrecerii 

timpului liber în mod benefic (jocuri, comportamente, manifestări); 

O3.- Dezvoltarea capacităţii de a accepta noi provocări, care impun implicare personală 

în descoperirea de soluţii practice şi utile vieţii de zi cu zi; 

O4.- Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, deopotrivă prin spontaneitate, dar şi prin 

analiză şi raţionare individuală şi de grup; 

O5.- Dezvoltarea încrederii în propriile capacităţi şi a stimei de sine în raport cu ceilalţi, 

dar şi cu sine însuşi; 

O6.- Dezvoltarea şi aplicarea concretă a abilităţilor de comunicare prin exprimarea 

opiniei personale în situaţii decizionale; 

O7.- Manifestarea bucuriei de a fi împreună cu ceilalţi prin adoptarea unor stări de 

acceptare, negociere, colaborare, solidaritate. 

Conţinuturile învăţării  conform OM nr. 5005/2.12.2014: 

 Percuţia corporală diversă (bătăi din palme, cu degetul pe bancă, cu palmele pe 

genunchi etc.) 

 Jucării muzicale  - clopoței muzicali, tuburi muzicale; 

Orchestra de jucării  

 Cântarea cu acompaniament 

 Acompaniament instrumental -  clopoței și boomwhackers 

 Posibilitate organizare: sala de clasă/ curtea școlii 

 

Jocuri desfășurate: 

 

Jocul: Mica  orchestră 

Scopul activității: 

*Dezvoltarea spontaneității; 

* Exersarea potenţialului creativ al copiilor. 

*Învățarea prin experiență direct; 

*Familiarizarea cu lucrări muzicale; 

*Familiarizarea cu noțiunea de sunet, durată; 

Grupa de vârstă: 5-16 ani 

Necesar de materiale: 
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- Boomwhackers, clopoței muzicali, videoproiector, laptop; 

- https://www.youtube.com/watch?v=qhJnIF8GHnw 

- https://www.youtube.com/watch?v=Ka4UBTK8Kr4 

- https://www.youtube.com/watch?v=kKN56BcCjeE&t=84s 

 

Descriere: 

  Boomwhackers  sunt tuburi sonore diatonice care produc sunete prin lovire. Pot fi astfel 

instrumente melodice dar și armonice, elevii devenind membrii activi ai unei orchestra veritabile care 

se acompaniază sonor.  

Aceste tuburi muzicale sunt create pentru a cânta și a învăța despre muzică într-un mod 

complet distractiv și spectaculos. Copiii învață mult mai ușor, cu ajutorul acestor tuburi, noțiunile 

fundamentale ale muzicii: ritmul, notele, armonia, melodia, dar își dezvoltă și abilități importante 

cum ar fi coordonarea individuală și în grup și învățarea prin asociere. 

Modalități de desfășurare:  

Tuburile sunt asociate cu notele prin intermediul culorilor. Prin lovirea ușoară de palmă, de 

corp sau de o suprafață, tuburile scot sunetele muzicale. Cântarea unei melodii în formație devine un 

joc interactiv și distractiv: fiecare copil primește una sau mai multe note și trebuie să țină ritmul și să 

lovească tuburile potrivite la momentul potrivit! 

Boomwhackers apropie mai mult copiii de muzică prin asocierea acesteia cu jocul. Dezvoltă 

abilitățile muzicale : de a recunoaște și de a ține ritmul, a recunoaște și a folosi notele. Dezvoltă 

abilități cognitive și sociale: lucrul in echipă dar și competitivitatea, integrarea în grup, tehnici de 

învățare 

Regulile jocului 

 Să  colaboreze în cadrul grupului din care face parte; 

 Să respecte regulile stabilite de comun acord cu colegii. 

 

Jocul: “Noi compunem şi cântǎm” este un joc care are ca obiectiv operaţional ” 

utilizarea timbrurilor sonore ale pseudoinstrumentelor şi ale vocii pentru a realiza ilustraţii 

muzicale.” 

Desfǎşurarea jocului: 

Învǎţǎtorul selecţioneazǎ un grup de imagini dintr-o poveste şi le aşazǎ în ordinea 

cronologicǎ desfǎşurǎrii acţiunii. Un grup de elevi leagǎ un mic text pe marginea întâmplǎrii la 

care se referǎ imaginile. Alt grup ce are la dispoziţie obiecte sonore (beţe, clopoţei, creioane, 

lovituri din palme, din picioare) va face ilustraţia muzicalǎ. 

https://www.youtube.com/watch?v=qhJnIF8GHnw
https://www.youtube.com/watch?v=Ka4UBTK8Kr4
https://www.youtube.com/watch?v=kKN56BcCjeE&t=84s
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Se expune oral textul împreunǎ cu ilustraţia muzicalǎ, iar la sfârşit se fac aprecieri 

despre cum au atins obiectivul jocului şi se cautǎ şi alte ritmuri muzicale pentru textul propus.  

Acest joc poate fi folosit cu succes pentru echipe de 3-6 elevi, la ciclul primar. 

Regulile jocului 

 Să  colaboreze în cadrul grupului din care face parte; 

 Să respecte regulile stabilite de comun acord cu colegii. 

 

3. Ritmuri jucăușe 

        Muzica este un limbaj universal care pătrunde direct în suflet. Altfel spus, în cadrul 

acestui atelier de percuție corporală, copiii vor explora tot ceea ce propriul corp sonor poate 

oferi,    efecte  sonore posibile și își vor dezvolta capacitatea ritmică de care au nevoie în orice 

situație. Mai mult decât atât, ei vor face muzica folosindu-se de cel mai la îndemână instrument 

muzical: corpul. 

https://www.youtube.com/watch?v=6UYnHJqo7_4 

https://www.youtube.com/watch?v=IqezzQ5lSdk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitate Școala de Vară 

Sfântul Andrei,apostolul românilor 

 

                       Profesor: Iordache Nicoleta-Simona  

https://www.youtube.com/watch?v=6UYnHJqo7_4
https://www.youtube.com/watch?v=IqezzQ5lSdk
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      Profesor Dr.Mircea Costel 

 

Subiectul activităţii: „Sfântul Andrei,apostolul românilor” 

Profesor: Iordache Nicoleta-Simona, Șc.Gimn.nr.37 Constanța 

Profesor:Mircea Costel,Șc.Gimn.nr.39 N.Tonitza Constanța 

Tipul activităţii: Concurs de cunoştinţe pe echipe  

Data : 17 august 2022 

Locul:  Școala de vară Toflea 

Nivelul: clasele P-IV 

Durata:50 min 

 

Obiective cadru:  

1.Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Bisericii. 

2.Educarea atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte credinţe şi 

convingeri. 

Resurse procedurale: -lucrul în echipă; conversaţia; exerciţiul. 

Resurse materiale : 

- icoane ale Sf. Ap. Andrei , imagini: Catedrala şi moaştele Sf. Ap. Andrei – Patras, 

- Harta Palestinei; Troparul Sf. Ap. Andrei și colindul Sf. Ap. Andrei; 

- Biblia (Ioan 1,35-41; Matei 4,18-20; Marcu 1,16-18; Ioan 6,8-9; 12, 20-22) 

- ecusoane; etichete; fişele probelor de concurs; 

- imagini cu masa lui Andrei( ramuri de pomi în vas cu apă; vas cu pământ şi grâu; usturoi; 

bragă; colacul Sf. Andrei, turta Sf. Andrei; imaginea unui lup, plăcintă cu ciuperci; aranjament 

de Sf. Andrei; busuioc, imagine cu Lună plină; imagine M-rea Peştera Sf. Ap. Andrei; colind 

de Sf. Andrei;  

- diplome; premii:dulciuri,iconițe 

Feed – back: fişele de lucru ale echipelor; diplome, premii. 

Desfăşurarea activităţii: 

- pregătirea materialelor necesare şi a spaţiului de concurs;  

- pregătirea ecusoanelor individuale reprezentând responsabilităţile membrilor echipelor: 

preşedinte, secretarul, gestionarul timpului, responsabilul cu materialul, suporterul, membrul 

juriului;  
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- pregătirea etichetelor cu numele echipelor pe mesele de concurs; 

- rugăciunea la începerea activităţii; 

- prezentarea regulilor concursului: 

- prezentarea echipelor;  

- precizarea responsabilităţilor fiecărui membru al echipelor în timpul concursului: 

preşedinte: -explică sarcina membrilor grupului; este responsabil de repartizarea muncii; 

controlează dacă sarcina fiecăruia este bine executată; ajută grupul în caz de probleme; 

supraveghează ca fiecare membru al grupului să-şi îndeplinească rolul pe care îl are; lucrează 

la rezolvarea sarcinii. 

secretarul: -trebuie să îşi procure cele necesare scrisului; notează răspunsurile formulate de 

grup; ia cuvântul în numele grupului pentru împărtăşirea către întreaga clasă a rezultatului 

muncii grupului său; lucrează la rezolvarea sarcinii. 

gestionarul timpului: -foloseşte un ceas; ştie de cât timp dispune grupul pentru a executa o 

sarcină; controlează timpul; comunică grupului timpul rămas; are responsabilitatea ritmului de 

lucru; trebuie să predea rezultatele lucrului grupului la ora stabilită; lucrează la rezolvarea 

sarcinii. 

responsabilul cu materialul: -este singurul ce se poate deplasa în sala de clasă pentru a aduce 

materialul necesar rezolvării sarcinii; este responsabil de buna folosire şi de starea materialului 

utilizat în grup; pune materialul la locul lui după folosire; lucrează la rezolvarea sarcinii 

suporterul: -răspunde de buna înţelegere în grup; încurajează pe toată lumea; face complimente 

celor ce lucrează bine; lucrează la rezolvarea sarcinii 

membrul juriului: -e atent ca toţi membrii grupului să participe la activitate; face darea de 

seamă asupra funcţionării grupului în timpul activităţii; lucrează la rezolvarea sarcinii  

- prezentarea probelor de concurs: cinci probe cu timp de răspuns limitat; 

- tragerea la sorţi a ordinii de răspuns a echipelor; 

 Probe de concurs: 

1.Prezentarea de către profesorul coordonator a biografiei și a tradițiilor de  Sf.Ap.Andrei 

(ppt) – 10 min (elevii își notează câteva idei).;  vezi Anexa 1; punctaj maxim: 100p. 

 

2.Probă scrisă de cunoştinţe – Rebus/ și de hașurat drumul până la peșteră – 7 min.; vezi 

Anexa 2; punctaj maxim: 100p. 

      3.Alcătuirea unui cvintet pornind de la cuvântul cheie ,,apostol” / 5 min 

      4. Ca să înţeleagă mai bine a doua poruncă din Decalog, pusă ân practică și de Sf.Andrei şi, 

mai ales, care sunt idolii vieţii moderne, fiecare echipă a primit 2 pahare şi 10 
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pietricele/bombonele. Un pahar a fost dedicat lui Dumnezeu, şi unul a fost pentru idoli. Cu 

ajutorul imaginilor, le-am prezentat copiilor diverse situaţii, iar ei au răspuns sincer, dacă se 

regăsesc în situaţia respectivă sau nu. Apoi, au pus o pietricică în paharul potrivit. De exemplu, 

dacă un copil petrece prea mult timp pe telefon, a pus o pietricică în paharul pentru idoli. Dar 

dacă participă la fiecare Liturghie, a putut pune o pietricică în paharul dedicat lui Dumnezeu. 

La final, fiecare copil a putut să vadă cui îi oferă mai mult din timpul său. 

      5.De colorat imaginea Sf.Ap.Andrei  -5 min 

      6.Cântăm împreună colindul Sf.Ap.Andrei-5 min 

-desfăşurarea probelor de concurs; la toate probele echipele consemnează în scris 

răspunsurile; după epuizarea timpului de răspuns acordat, la probele 1 şi 3, spre a da juriului 

timp pentru corectare, secretarii echipelor prezintă oral, în ordinea tragerii la sorţi, 

răspunsurile;  

- se afişează pe tablă punctajul obţinut după fiecare probă; la sfârşit se prezintă 

clasamentul; 

-festivitatea de premiere; 

-interpretarea colindului de Sf.Andrei-rugăciunea de mulţumire;  

-întocmirea procesului-verbal al activităţii; 

 

ANEXE 

Echipa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Proba 1 (pentru elevi) 

Vezi materialul PPT 

Proba 2 - rebusul 
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Proba 3 

Pornind de la cuvântul cheie ,,apostol”, alcătuiți o poezie , după următoarea structură: 

 -primul vers : cuvântul cheie, ,,apostol”; 

 -două adjective ale cuvântului- cheie; 

 -trei verbe la modul gerunziu(-ind și -ând) referitoare la cuvântul –cheie 

 - al patrulea vers: o propoziție de patru cuvinte referitoare la cuvântul –cheie(fără să 

conțină cuvântul-cheie) 

 -al cincilea vers: un sinonim al cuvântului –cheie. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................... 

Proba 3 

Pornind de la cuvântul cheie ,,apostol”, alcătuiți o poezie ,după următoarea structură: 

 -primul vers : cuvântul cheie, ,,apostol”; 

 -două adjective ale cuvântului- cheie; 

 -trei verbe la gerunziu ( –ind,-înd) referitoare la cuvântul –cheie 

 - al patrulea vers: o propoziție de patru cuvinte referitoare la cuvântul –cheie(fără să 

conțină cuvântul-cheie) 

 -al cincilea vers: un sinonim al cuvântului –cheie. 

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................... 
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Proba 5 

Colindul Sf.Ap.Andrei 

 

COLINDUL  SF .ANDREI 

 

I. Moș Andrei, moș Andrei, 

Cel cu crucea cea de tei 

Cine,cine-i Moș Crăciun 

Moș Crăciun cel mai bătrân? 

Refren: Moș Andrei,Moș Andrei 

II. Moș Crăciun e tatăl nostru 

E și Dumnezeul vostru. 

El a făcut și pe pom 

Și pe capră și pe om. 

Refren:.... 

 

 

ECHIPE  PARTICIPANTE: 

 

Numele echipei Numele şi prenumele elevilor 

 

POLITICOŞII 

 

 

ÎNȚELEPȚII 

 

 

 

SCRIITORII 

 

 

ARTIŞTII 

 

 

 

 

LUPTĂTORII 
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CLASAMENT 

 

Echipa Proba 1 Proba 2 Proba 3 Proba 4 Proba  

5 

 

Total Locul 

 

POLITICOŞII 

 

       

 

ÎNȚELEPȚII 

 

       

 

SCRIITORII 

 

       

 

ARTIŞTII 

 

       

 

LUPTĂTORII 

 

       

 

SFĂTUITORII 

 

       

JURIUL : 

1. Director ,  

2 .Director, 

3. Prof.  

4 .Prof. 

5 . 
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CHESTIONARUL  PENTRU  ELEVI 

 

1. Numiţi trei lucruri care v-au plăcut la această activitate. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

2. Ce nu v-a plăcut în această activitate? 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

 

CHESTIONARUL  PENTRU  ELEVI 

 

1. Numiţi trei lucruri care v-au plăcut la această activitate. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

2. Ce nu v-a plăcut în această activitate? 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 
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FIŞĂ DE ACTIVITATE 

 

1. Titlul activităţii:  CHIMIA  DISTRACTIVĂ 

2. Coordonatorul activităţii: prof.Cosor Mihaela 

3. Data desfăşurării: 16.08.2022 

4. Durata activităţii:  4 ORE 

5. Grupul ţintă: elevii claselor a I,II,III, IV –a  

6. Parteneri implicaţi: - 

7. Obiectivele : 

a. Să identifice experimente distractive din natură ; 

b. Să realizeze experimente distractive - determinarea vitaminei C din sucurii; 

c. Sa coreleze concluziile experimentelor cu cazurile întâlnite în practică; 

d. Să folosească piramida alimentelor, pentru un meniu zinic sănătos.  

8. Resursele: 

a. umane   elevi ; 

b. materiale computer, video proiector,materiale de laborator; 

c. de timp 4 ore.  

9. Descrierea activităţii : 

 Cadrele didactice le expun elevilor noțiunile teoretice ale experimentelor care urmează 

a fi realizate . Folosind expunerea power-point cadrele didactice  prezintă pașii pe care trebuie 

să-i urmeze elevi pentru realizarea experimentelor . Pentru realizarea experimentelor elevi vor 

avea nevoie de ustensile și materiale de laborator( pahare, sucurii, amidon alimentar și tinctură 

de iod) . Împreună cu cadrele didactice elevi realizează experimentele distracive și prezintă 

concluziile. Astfel la sfârșitul experimentelor elevi au aflat că fizica este și distractivă . 

10. Rezultate aşteptate: 

a. Creșterea interesului elevilor pentru studiul chimiei; 

b. Identificarea concluzilor pe baza experimentelor; 

c. Consolidarea cunoștințelor acumulate;  

d. Lucrul în echipă . 

11. Modalităţi de evaluare a activităţii 

a. Fișe de lucru; 

b. Prezentări power point; 

c. Fotografi; 

 



                                                                              54 
 

FIŞĂ DE LUCRU 

 

1. Identificăm vitamina C din sucurile pe care le cumpărăm sau le realizăm acasă. 

Avem nevoie de pahare, sucurii,paie de plastic( pipete), amidon alimentar(din porumb) și 

tinctură de iod ( betadină). 

Punem sucurile în pahare și adăugam amidon alimentar și o picătură de tinctură de iod. 

La început culoarea este negru intens, dar dacă culoarea revine la forma inițială, concluzia 

este că acel suc conține Vitamina C sau Acid ascorbic. 

Carența de vitamina C se numește –SCORBUT. 

2. Ce ai mâncat astăzi ? 

Identifică în tabelul următor substanţele chimice anorganice/organice pe care le-ai 

consumat azi . 

MASA Substanţe anorganice Substanţe organice 

Dimineaţă  

 

 

 

 

Prânz  

 

 

 

 

Cină  

 

 

 

 

 

3. Desenaţi Piramida alimentelor. Meniul tău de azi a respectat aceste alimente 

importante pentru o dietă echilibrată ? 
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Tabăra de vară 

  

A v e n t u r i  î n  v a c a n ț a  m a r e  

Program de învățare outdoor, învățare experiențială 

NUMELE WORKSHOPULUI/PROGRAMULUI  

SATUL CU TRADIȚIA, OAMENII ȘI NATURA LUI- DASCĂL 

ADEVĂRAT 

Coordonator activități prof. Postolache Alina  

Școala Gimnazială « Tudor Pamfile» Țepu, Galați 

 

Motto – «Joaca este începutul cunoașterii» George Dorsey 

 
 

 

Școala de proveniență: Școala Gimnazială « Tudor Pamfile» Țepu, Galați 

Temă:  SATUL CU TRADIȚIA, OAMENII ȘI NATURA LUI- DASCĂL ADEVĂRAT 

Tipul activității -outdoor 

Domeniul: Dezvoltare personală 

Participanți: grupul țintă al Școlii de vară 

Perioada: 15 -19 august 2022 

Locul desfășurării- curtea școlii 

 

Argument: 

Jocul reprezintă activitatea fundamentală la vârsta copilăriei. Este procesul natural prin 

care copiii învaţă şi se dezvoltă. Jocul este munca copilului, atrăgând în felul acesta atenţia 

asupra efortului pe care îl depune copilul în joc (M. Montessori, 1966). Jocul este un 

instrument prin care copilul acţionează şi scoate la lumină sentimente şi idei interioare. Astfel, 

se pot rezolva anumite experienţe traumatice sau plăcute, trăite de aceştia, copilul câştigând 

în procesul de joc noi înţelegeri asupra lumii înconjurătoare. Atunci când se joacă, copilul 
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pune în mişcare toată capacitatea sa de a stăpâni şi influenţa realitatea. Alaturi de învăţare, 

muncă si creaţie, jocul reprezinta una din modalităţile esenţiale prin care copilul se raportează 

la realitatea inconjurătoare, explorează universul, reproduce secvenţe din viaţă sau crează o 

lume nouă. Învăţarea prin joc se bazează pe următoarele aspecte: - experienţa personală a 

copilului; acţiunile acestuia sunt îndreptate spre a descoperi, înţelege şi transforma elementele 

din realitate; - să existe concordanţă între nevoile de acţiune, de joc ale copilului şi condiţiile 

oferite de realitate; - materiale variate şi adaptate vârstei; - relaţiile sociale dintre copii şi dintre 

copii şi adult; - respectarea identităţii şi unicităţii fiecărui copil (în joc intervenţia de multe ori 

este indirectă prin crearea condiţiilor, stimularea acţiunii şi întărire pozitivă) ; - valorizarea 

procesului jocului şi mai puţin a produsului (fiecare copil acţionează în stilul şi ritmul său, 

acţiunile din timpul jocului sunt mai importante decât produsul jocului); - mediu stimulativ 

(ţinând cont de particularităţile şi nevoile copilului de dezvoltare). 

Nu ne putem imagina copilăria fără râsetele şi jocurile sale. Un copil care nu ştie să se 

joace, “un mic bătrân”, este un adult care nu va şti să gândească. Prin joc copilul pune în 

acţiune posibilităţile care decurg din structura sa particulară; traduce în fapte potenţele virtuale 

care apar succesiv la suprafaţa fiinţei sale, le asimilează şi le dezvoltă, le îmbină şi le complică, 

îşi coordonează fiinţa şi îi dă vigoare. Jocul oferă oportunităţi pentru copiii cu nevoi speciale, 

favorizează incluziunea socială.       

Fără jocuri și povești copiii sunt deosebiți de grup, deseori marginalizați pentru lipsa 

de creativitate, apatie în comunicare, lene fizică și delăsare intelectuală.  

           Jocul în aer liber are un rol crucial in dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a copilului. 

Într-o epocă în care televizorul și calculatorul domină din ce în ce mai mult viața copilului și 

îl atrag în plasa sedentarismului, activitățile în aer liber sunt o fărâmă de speranță la care 

merită să apelezi pentru a crește prichindeii falnici și sanatoși, atat din punct de vedere fizic, 

cât și mental.  

Jocul în aer liber oferă copiilor oportunitatea de a experimenta lumea cu toate 

simțurile, iar acest lucru nu trebuie să fie, în mod obligatoriu, într-o pădure sau în zone cu 

iarbă verde. Timpul petrecute afară, va contribui la dezvoltarea abilităților copiilor. 

Există multe aspecte prin care copilăria acestei generații este diferită de cea a ultimei 

generații, dar unul dintre cele mai semnificative contraste este cantitatea de timp petrecută în 

interior. Fie că este vorba de timpul petrecut în fața ecranelor, de accentul pus pe activitățile 

și realizările școlare sau extrașcolare, tendința generală este de a petrece tot mai mult timp în 

casă. 

Nivelurile de învățare vizate de  educaţia outdoor sunt: 
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• NIVELUL AFECTIV- al individualizării unor trăsături de comportament  

• NIVELUL  COGNITIV – al acumulărilor de cunoștințe  

• NIVELUL MOTRIC – al deprinderilor fizice       

Asocierea jocului în cadrul educației outdoor se datorează unor caracteristici ale acestora: 

• Conţinutul jocului este dat de cunoştinţele copiilor despre plante, animale, obiecte, 

anotimpuri, activitatea oamenilor, referiri la reprezentări matematice. 

• Sarcina jocului apare ca o problemă de gândire, dă sens jocului şi atrage copilul spre 

el. 

• Regulile jocului arată copiilor cum să se joace, cum să rezolve sarcina didactică şi sunt 

condiţionate de conţinutul fiecărui joc. 

• Elementele de joc fac ca respectarea și aplicarea regulilor să fie plăcută şi atractivă 

pentru copii, ele constând în: momente de aşteptare, surprize, ghicire, mişcare, întrecere, 

galerie, aplauze. 

 

Competențe generale conform OM nr. 5005/2.12.2014:  

C1: Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de 

sine şi faţă de ceilalţi  

C2: Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi  

Competențe specifice conform OM nr. 5005/2.12.2014: 

1.1.Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple; 

2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate; 

2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi; 

Conţinuturile învăţării  conform OM nr. 5005/2.12.2014: 

•  Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos 

-  Eu şi ceilalţi; 

-  Asemănări şi deosebiri dintre sine şi ceilalţi după criterii simple: aspecte fizice, gen, 

vârstă, tipuri de vestimentaţie (sport, elegant, tradiţional etc.)  

•    Dezvoltare emoţională şi socială 

• Abilităţi necesare şi comportamente acceptate în relaţiile cu ceilalţi 

•  Respectul în relaţiile cu ceilalţi 

 

• Posibilitate organizare: outdoor 
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Jocuri desfășurate: 

 

1. Joc - Cartoful frige  

Marimea unui grup este de la 5 pana la 20  participanti. 

Timp de desfasurare: 10- 15 minute. 

Materiale: elevii, cartofi 

Obiective: 

Dezvoltarea atenției ; 

Creșterea dexterității și a încrederii în sine; 

Desfășurarea jocului 

Se formează un cerc, doi dintre copii au în mână câte un cartof. Jocul se desfășoară pe 

un fond muzical care se întrerupe de mai multe ori. Copiii încep să arunce cartofii de la unul 

la altul, cine nu reșește să prindă cartoful, va continua jocul cu o singură mână, având cealaltă 

mână la spate, dacă se întâmpă din nou să nu prindă cartoful, acesta va ieși din joc. Copiii 

trebuie să fie atenți pentru a arunca cât mai repede catoful deoarece atunci când se oprește 

muzica, cartoful « frige» iar cel care îl are în mână trebuie să prindă cartoful cu o singură 

mână. 

Regulile jocului 

• Să  colaboreze în cadrul grupului; 

• Să respecte regulile stabilite. 

Evaluare 

Într-un mediu relaxat, fiecare membru îți va manifesta emoția trăită. 

2. Jocul : Scaunul din mâini  

Marimea unui grup este de 3 membri, sunt formate mai multe grupe  

Timp de desfasurare: 5-10  minute. 

Materiale: elevii 

Obiective: 

Creșterea încrederii  în sine și față de persoanele cu care interacționează; 

Responsabilizarea în raport cu propria persoană și cu grupul de apartenență. 

Desfășurarea jocului 

  Se formează grupe de câte 3 elevii. Doi dintre acestia își prind mâinile încrucișate iar 

al treile copil se va așeza pe scaunul format din maini urmând să fie plimbat de colegi. Pe rând 

vor schimba locurile între ei. 

Evaluare 
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Intr-un mediu relaxat, fiecare membru al grupei  poate sa-si exprime temerile, emotiile, 

încrederea în grup etc. 

Regulile jocului 

• Să  colaboreze în cadrul grupului din care face parte; 

• Să respecte regulile stabilite. 
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Activitate Școala de Vară 

Călătorind alături de Sasha! 

Educatoare Nedelcu Diana 

                                                                                               Grădinița “Prichindel”, București 

 

Atunci când vorbim despre copii, sufletul începe să înflorească, deoarece copilăria este 

întotdeauna asociată cu zâmbetete, veselie și îți tramsmite o stare de fericire. Copilăria este voie 

bună, joacă. Cred că ea este la fel pentru toți copiii.  

Din dorința de a le fi mereu aproape copiilor, s-a născut ideea Școlii de vară, la care au 

aderat un număr mai mare de profesori din cadrul mai multor județe, pe o perioadă de o 

săptămână, din luna august, respective 15-19.08.2022. Am încercat să creăm împreună cu 

persoanele dedidate acestui proiect o atmosferă a cadrului necesar ca ei să- și  dezvolte 

aptitudinile și deprinderele necesare. 

Prima zi a debutat cu ajutorul Mascotei Sasha, mascotă ce a însoțit copiii pe toată durata 

proiectului. Sasha, și-a primit numele în urma unui vot acordat de către copiii de la Școala 

Toflea. 

Împreună cu Sasha, am format un cerc al cunoașterii, fiecare cadru didactic prezent în 

acea zi s-a prezentat și a spus două calități și doua defecte care îl definesc, urmând apoi fiecare 

elev. Multitudinea de calități ne-a impresionat, dar și defectele. Calitățile precum “sunt 

harnic/ă” , “citesc frumos”, ne-au bucurat. 

Pentru că au fost atât de sinceri și de deschiși, meritau și o vânatoare de comori. Această 

vânătoare a fost întâmpină cu multe surprize, fericire, urlete și chicoce. 

Activitatea s-a mutat în sala de clasă, urmând a se desfașura urmatoarea activitate 

plănuită, : Activitate de lectură “Tronul povestitorului”. Această activitate a fost menită pentru 

a scoate în evidență abilitățile de bun cititor, dar și pe cea de ascultător.  

Mascota noastră a dorit să și călătorească puțin, drept urmare am pornit într-o călatorie 

virtuală în jurul Pământului. Cu ochii închiși învârteau de globul pământesc și puneau degetul 

acolo unde se opera, urmând să spună o caracteristică zonei, de exemplu : unde se afla, nord 

sau sud, animalele preponderente, clima, etc. Activitatea a fost urmată de multe râsete și voie 

bună. 

Activitatea ce a încheiat ziua a fost una relaxantă, au modelat planetele Sistemului Solar, 

acestea fiind ulterior expuse. 
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Activitate Școala de Vară 

Lectura în zilele de vară 

                                                            Prof.înv.primar Pavel Rodica 

 

In perioada 15 august –19 august 2022, la Școala Gimnazială Nr.1 Toflea, s-au derulat 

activități în cadrul proiectului, având ca temă, „Lectura în zile de vară la bibliotecă”, desfășurat 

cu acordul IȘJ Galați, și inițiat de către colectivul de cadre didactice din cadrul școlii. 

Activitatea din cadrul proiectului ,,Lectura în zile de vară la bibliotecă” cuprinde 

activități cu o tematică atractivă și variată: curaj, diversitate, familie, învățare, natură, prietenie, 

științe. Pornind de la texte-suport sau cărți-resursă, facilitatorii activității au susținut ateliere 

prin care și-au propus să dezvolte competențe de literație, să stimuleze gustul pentru lectură și 

cunoaștere,să pună în valoare creativitateași curiozitatea copiilor, să dezvolte abilități de 

comunicare și abilități antreprenoriale,să ofere un spațiu adecvat pentru petrecerea timpului 

liber într-un mod benefic și plăcut.Lectura și întâlnirea cu personaje literare, scrierea creativă, 

activitățile STEAM,activitățile de dezvoltare personală și jocurile de petrecere a timpului liber 

au creat oportunități de implicare a copiilor în activități individuale sau de grup. 

Atelierele de lectură au adus în fața elevilor „cărți-resursă” minunate, iar cadrele 

didactice au creat experimente, jocuri pentru dezvoltarea socio-emoțională, jocuri de 

intercunoaștere, dar și ateliere de scriere creativă pornind de la aceste lecturi. Proiectul a 

reprezentat în același timp un deosebit  schimb de experiență, dar și un prilej pentru testarea 

predării în echipă. 

Pot spune că activitatea din cadrul acestui proiect mi-a dat ocazia de a sparge barierele 

rutinei școlare, de a aduce copiii într-o ipostază nouă: aceea de a fi mici vedete, de a urca pe un 

scaun și de a cânta!  A fost un mod de a stimula pronunția, corectarea vorbirii fiind pe 

ritmicitate, stârnind amuzament și zâmbete. Feedback-ul copiilor a fost pe măsură și m-am 

simțit fericită. 
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Activitate Școala de Vară 

Jocuri distractive 

Autor: Câdu Coca Maricela 

Școala: Gimnazială Nr. 1 Brăhășești 

„Joaca este începutul cunoașterii.” ( George Dorsey) 

 

Vârsta școlară mică este perioada în care se simte nevoia unei permanente preocupări 

pentru formarea unei ținute corecte, care să evite favorizarea instalării diferitelor deformări ale 

coloanei vertebrale, a unei ținute estetice în timpul mersului a unor mișcări armonioase în 

comportare.  

Pe baza cunoașterii particularităților caracteristice vârstei școlare mici am avut în vedere 

următoarele condiții prioritare:  

- am introdus exerciții care urmăresc dezvoltarea sistemică a musculaturii spatelui în vederea 

prevenirii deformării coloanei vertebrale; 

- am evitat folosirea mișcărilor unilaterale, a pozițiilor statice îndelungate, a depunerii unor 

eforturi intense și de durată, cât și a săriturilor de la înălțimi mari și medii cu aterizări pe spații 

dure sau denivelate; 

- am insistat continuu asupra executării cât mai corecte a exercițiilor; 

- exercițiile folosite au condus la coordonarea respirației și mișcarea diferitelor părți ale corpului 

și nu în ultimul rând am folosit diferite versuri atractive pentru a înfrumuseța începerea 

programului. 

Practicarea sistematică a exercițiilor fizice în condițiile unei stricte respectări a 

particularităților de vârstă ale elevilor, a regimului igienic rațional precum și a regulilor de 

igienă personală și colectivă influențează în mod pozitiv dezvoltarea fizică corectă și 

armonioasă a copiilor, îmbunătățește sănătatea acestora, ridică la un nivel mai înalt calitățile 

motrice și capacitatea funcțională a organismului. 

Întrecerea constituie un element care bine dirijat poate asigura desfășurarea unor acțiuni 

menite să contribuie la dezvoltarea motricității și a pregătirii fizice a elevilor. 

Un joc deosebit pe care l-am încheiat cu succes a fost „Broscuța cea puternică”. Aici ne-

am folosit de forță și rezistență. 

Forța este o calitate motrică care definește capacitatea individului de a învinge o 

rezistență prin efort muscular, aici în jocul nostru este vorba de a împinge. Forma sub care a 

fost prezentată – forța de învingere sau cedare. 
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Rezistența definește capacitatea organismului de a efectua timp îndelungat un efort fără 

a scădea randamentul de a învinge oboseala și de a se reface rapid în urma efortului. 

Acest joc l-am realizat în curtea școlii unde elevii au fost împărțiți în două echipe. 

Partenerii stau față în față. La prima bătaie din palme stau ghemuit și sar ca broscuțele până 

când aud comanda „Pleosc!”. Atunci se împing cu palmele din poziția ghemuit pentru a doborî 

partenerul. Astfel, aici s-a observat întrecerea, forța și rezistența dintre parteneri. 

Îndemânarea – În dezvoltarea îndemânării, calea metodică principală o reprezintă 

însușirea continuă a unor priceperi și deprinderi noi în domenii cât mai variate de activitate. 

Exercițiile folosite în acest scop pot fi: jocurile de mișcare, aruncarea și prinderea unor 

mingi de diferite mărimi și sub diferite forme, echilibru la o înălțime relativ mică, sărituri peste 

coardă, parcursuri aplicatve, jocuri pregătitoare și elemente din jocurile sportive. 

Un alt joc deosebit: „Jocul cu bile” s-a desfășurat cu mare atenție.  

Elevii împărțiți în două echipe s-au așezat pe scaune unul după altul. S-au așezat câte 

10 bile în fața fiecărui șir și primul copil din fiecare șir la comanda „START” a luat pe rând 

câte o bilă, apoi a dat-o cât mai repede colegului din spate pe deaupra capului din poziția așezat 

pe scaun. Bila ajunsă la capătul șirului ultimul copil a așezat-o repede într-un coș. S-a continuat 

astfel până la ultima bilă. Șirul care a terminat cel mai repede toate bilele a fost câștigător. 

Pentru dezvoltarea îndemânării nu există exerciții și metode speciale. Orice exercițiu, indiferent 

de culori conducătrul strânge foile de hârtie. Câștigă cel care a dat cele mai multe răspunsuri 

corecte.  

Un alt joc interesant „Jocul culorilor”. Prima variantă: se desfășoară în clasă cu 

următoarele materiale: foi de hărtie, culori, creioane. Conduccătorul jocului anunță la fiecare 

30 de secunde, câte o culoare, iar jucătorii vor scrie pe o coală de hârtie cât mai multe obiecte 

care au culoarea respectivă. 

Prin efectuarea lucrului în aer liber, prin folosirea unei game largi de forme de activitate, 

prin folosirea elementului de întrecere, prin dozarea sistemică a volumului și intensității 

efortului fizic se obțin rezultate deosebite pe plan intelectual și moral, ceea ce constituie un 

argument grăitor în sprijinul ideii de necesitate a formării și dezvoltării calităților motrice la 

școlarii mici. 

A doua variantă: jucătorii vor desena câte un obiect de culoarea anunțată. Dacă mai 

rămâne timp, pot scrie nume de obiecte. Câștigă jucătorul cu desenul cel mai bine executat și 

cu cele mai multe răspunsuri corecte. Prin intermediul jocului, copilul intră în grup și învață să 

lupte pentru cauza grupului. Așa cum se comportă copilul în joc, tot așa se va comporta și în 

muncă atunci când va fi mare. 
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TABĂRA DE VARĂ 

AVENTURI ÎN VACANȚA MARE 

Prof.înv.primar Diaconu Anamaria 

Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea 

 

 

 
 

 

-GHID DE BUNE PRACTICI- 

 

”Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea,  

râul, marea, munții, rândunelele, cucul.  

Faceți tot posibilul ca și copiii dumneavoastră 

 să iubească tot ce-i înconjoară,  

pentru că fără dragostea față de natură  

și animale omul nu poate să simtă din plin,  

ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte - VIAȚA.” 

 C. Mihăiescu 

 

Argument  

Formarea conştiinţei şi a unui comportament ecologic responsabil constituie scopul 

educaţiei pentru respectarea mediului care începe în familie, grădiniţă şi în şcoală. Copilul 

trebuie învăţat să fie receptiv la nou şi să vibreze în faţa frumuseţilor naturii. Prin educaţia 

ecologică cultivăm dragostea şi interesul copiilor pentru lumea înconjurătoare, pentru 

protejarea mediului şi a societăţii.  

Educaţia ecologică începută în școală are semnificaţia deprinderii unui anumit mod de 

a înţelege relaţia dintre om şi mediul de viaţă care nu este numai al său, ci şi al plantelor şi al 

animalelor, a tot ce există pe Pământ, iar copiii trebuie să conştientizeze şi să exprime respectul 

pentru mediul natural de care beneficiem cu toţii şi pe care îl vor moşteni generaţiile viitoare.  

Interesul şi dragostea pentru natură sunt, la majoritatea copiilor, instinctive. În plus, 
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comportamentele şi convingerile formate la o vârstă cât mai 

fragedă sunt cele care se păstrează cel mai bine toată viaţa. 

La vârsta COPILARIEI totul este frumos şi, aparent, 

uşor, Dacă noi, cadrele didactice,  le oferim un model de urmat 

şi ne implicăm cu pasiune şi dăruire în educarea copiilor 

noştri, luminându-le calea spre o viaţă de calitate, atunci un 

pas de seamă spre acest ideal va fi făcut. 

 Scopul  

Formarea și dezvoltarea graduală a capacității afective a elevilor de a descoperi și de a 

aprecia frumusețea pădurilor și rolul acestora în viața și activitatea omului, ca sursa a însăși 

vieții, ca mijloc de recreere, izvor nesecat de inspirație a artei 

frumosului în toate formele acesteia, manifestare a bucuriei și 

prețuire a vieții, conturarea deprinderilor și atitudinilor de a prețui 

și respecta mediul natural prin comportamente civilizate specifice 

vârstei, apropierea de mediul înconjurător, familiarizarea cu 

aspecte legate de viaţa pădurilor, stimularea interesului copiilor 

pentru cunoştinţele din domeniul ecologic, însuşirea unor norme 

de comportament ecologic specific pentru asigurarea echilibrului 

dintre sănătatea individului şi mediul în care trăieşte, 

conştientizarea necesităţii protejării pădurii ca sursă de combustibil, material de construcţie şi 

ca sursă de eliminare a poluării aerului. 

Obiective  

- Să exploreze direct mediul înconjurător şi să-l descrie, raportându-se şi la diverse surse de 

informare;  

- Să perceapă şi să înţeleagă componentele mediului înconjurător; 

- Să înţeleagă necesitatea respectării relaţiei om-natură; 

- Să cunoască reguli minime de protecţie a naturii şi să poată anticipa pericolele şi implicaţiile 

încălcării regulilor; 

-  Să se implice afectiv-atitudinal pentru a proteja şi înfrumuseţa mediul înconjurător; 

-  Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;  

-Să manifeste interes în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului înconjurător. 

Grupul țintă: elevii taberei de vară   

Locul desfășurării:  pădurea din apropierea localității, curtea Mănăstirii din Toflea 

Perioada de desfășurare: august 2022 
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Discipline implicate în activitate: 

 Limba şi literatura română 

 Matematică și cunoașterea mediului 

 Științe ale naturii 

  Metode de evaluare:  

 Realizarea unui colaj foto cu secvențe din activitatea derulată. 

   Materiale, resurse: 

Resurse umane: Elevii taberei de vară 

Popularizarea activității: 

- Prezentarea activității în cadrul Comisiei metodice a profesorilor 

- Realizarea unui colaj foto si promovarea activității în cadrul școlii 

Activități desfășurate:  

Am început cu o plimbare prin 

pădure, iar după ce am ales un loc de 

popas am făcut întâlnirea de dimineață: 

ne-am amintit cântecele pe care le 

cântam în fiecare dimineață și am 

vorbit despre perioada în care am stat 

acasă, despre cât de mult ne bucurăm 

să fim iar împreună și despre emoțiile 

noastre. Am vrut astfel să înțelegem ce 

simt copiii în această perioadă. Am 

făcut acest lucru printr-un joc, am identificat emoții de pe cartonașe, am vorbit despre ele, 

despre momente în care le-am 

simțit și am încercat să le 

imităm. 

Ziua a continuat cu 

multă mișcare, joacă cu 

balonul, sesiuni de alergare în 

grup inițiate de copii, pânza de 

păianjen, bușteanul, cântecele, 

dansuri și desene cu cretă. 

Exemple de jocuri desfășurate cu elevii:  
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 DE-A STATUILE 

Unul din jucători se întoarce cu spatele spre 

colectiv iar ceilalţi jucători iau o anumită poziţie. Primul 

jucător se întoarce, îi examinează cu atenţie iar apoi îşi 

reia poziţia iniţială. În continuare jucători schimbă 

poziţia. Cel ales, care a stat cu spatele, trebuie să-i 

reaşeze în poziţia în care se aflau anterior. Toţi jucătorii 

îndeplinesc pe rând acest rol. Câştigă acela care reface 

cele mai multe statui. 

 VÂNĂTOAREA DE OBIECTE 

Se ascund în curtea școlii diferite obiecte. Exemplu: un obiect rotund, obiecte de diferite 

culori, obiecte vegetale, obiecte care pot pluti. Copiii trebuie să le găsească. 

 PRIMUL MEU BOWLING 

Materiale necesare: 6 sticluţe de plastic, umplute ½ cu nisip. De la o distanţă stabilită, 

copilul trebuie să le răstoarne pe toate pentru a câştiga. 

 CURSA CU OBSTACOLE 

Materiale necesare: găletușe, băncuțe, cercuri, cutii, mingi. Copiii trebuie să parcurgă 

traseul cu toate obstacolele. Ex: să păşească peste găletușe,  să meargă în echilibru pe băncuţă, 

să se învârtă în jurul unei mese, să treacă pe sub scăunele, să facă slalom printre cutii, să treacă 

prin cerc, să meargă de pe un scaun pe altul, etc. 

 MERGE MINGEA ÎN CERC 

Toţi jucătorii formează un cerc mare, la 2 - 3 paşi interval unul de altul. Doi dintre ei 

aflaţi faţă în faţă pe circumferinţa cercului primesc câte o minge. La semnal începe pasarea 
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mingilor, ele sunt trimise din om în om, în acelaşi sens, urmărindu-se una pe alta. Dacă la un 

moment dat unul din jucători primeşte o pasă înainte ca mingea pe care a primit-o să fi ajuns 

la jucătorul următor, jocul se opreşte şi cel în cauză capătă un punct de penalizare. Jocul se 

reia, însă pasarea mingilor se va face în celălalt sens. După 10-15 reluări sunt stabiliţi 

câştigătorii, aceştia fiind jucătorii cu cele mai puţine puncte de penalizare. 

Reguli: 

- cel care scapă mingea din mână este dator să o culeagă şi să continue pasele; 

- dacă dintr-o pasă greşit dată s-a ajuns la întâlnirea celor două mingi, penalizarea va 

reveni jucătorului care a greşit pasa. 

 BANDA RULANTĂ 

Jucătorii, împărţiţi în echipe de câte 6-10, dispuse în formaţie de şir, adoptă poziţia 

şezând, în sprijin cu mâinile pe sol. Primul jucător din fiecare echipă primeşte o minge, pe 

care o apucă cu gleznele şi, făcând o rulare înapoi, o predă celui aflat în spatele său, care o 

preia tot cu gleznele. Mingea este astfel transmisă până la ultimul jucător, care aleargă cu ea 

în faţa echipei. Câştigă echipa care execută mai repede. 

Reguli:  

- în transmiterea mingii, jucătorii nu au voie să se folosească de mâini; 

- mingea trebuie transmisă din jucător în jucător, fără a se omite unul. 

 

 TRACŢIUNE ÎN BASTON 

Jocul se poate desfăşura în 

sală sau pe teren. Pot lua parte 

peste 20 de jucători, având nevoie 

de bastoane de gimnastică. Echipe 

egale, aşezate faţă în faţă, în linie 

la 4-5 m. Fiecare jucător îşi are 

perechea în echipa adversă. La 

mijlocul intervalului sunt trasate 

două cercuri. În interiorul unuia se 

află un baston de gimnastică (0,50 m). Conducătorul de joc rosteşte un număr. Jucătorii 

ambelor echipe ce au acest număr se îndreaptă către cele două cercuri. Cel ce ajunge primul 

ia bastonul si-şi aşteaptă adversarul. Când soseşte şi acesta, ambii apucă bastonul cu amândouă 

mâinile şi, prin tracţiune, încearcă să-şi scoată adversarul din cerc. Cel ce reuşeşte aduce un 

punct echipei sale. Câştigă echipa cu cele mai multe puncte. 
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 COŞURILE 

Transportul se face pe grupe de 3 jucători. Jucătorul care urmează a fi transportat se 

ghemuieşte, îşi apucă mâinile sub genunchi, braţele lui formând toartele coşului. Cei doi 

jucători care îl transportă apucă fiecare de câte o toartă şi în 

felul acesta aleargă cu el. 

 NIMEREŞTE MINGEA 

Jocul poate fi organizat în sală sau pe teren, cu un 

efectiv de 10-40 de persoane, folosindu-se o minge de volei 

şi câte o minge mică la doi jucători. Mingea de volei se leagă 

cu o sfoară şi se atârnă de tavan, de o cracă etc., la o înălţime 

de 2 m de la pământ. Jucătorii se împart în două echipe, care 

se aliniază pe câte un rând, la 4-5 m de o parte şi de alta a 

mingii. Toţi jucătorii unei echipe capătă câte o minge mică. 

La semnalul de începere a jocului, fiecare jucător din această echipă, pe rând, ţinteşte cu 

mingea mică în mingea de volei suspendată; loviturile care nimeresc în mingea de volei se 

numără. Apoi jucătorii celeilalte echipe, culegând mingile, aruncă şi ei la rândul lor. După un 

număr de 3-5 rafale trase de fiecare echipă, se totalizează punctele obţinute şi echipa care are 

mai multe puncte iese câştigătoare. 

Reguli: 

- ochirea mingii se face numai la semnal; 

- nu este permisă depăşirea liniei de la care se aruncă.  

 LABIRINTUL 

Efectivul care poate lua parte la acest joc variază între 22-51 jucători. Jocul se desfăşoară 

pe teren plat sau în sală. Jucătorii se aşează în coloană de 4-5-6 (în funcţie de numărul lor) cu 

braţele lateral, de mâini apucaţi, formând culoare în lungimea sau lăţimea terenului. Dintre 

elevi se vor alege 2: un urmărit şi un urmăritor. La semnal cei doi jucători se urmăresc alergând 

prin culoare. Când urmăritorul se apropie de cel urmărit, conducătorul jocului va indica prin 

fluier întoarcerea coloanei spre stânga sau spre dreapta după cum se stabileşte de la început, 

formând în felul acesta culoare cu alt sens se deplasare, despărţind pe urmărit de urmăritor. 

Cei doi elevi nu au voie să treacă dintr-un culoar în altul decât pe la capetele acestora. 

 MINGEA LA TURN 

Din 3 beţe de cel puţin 1 m legate la mijloc între ele cu o sfoară, se improvizează un 

trepied, care reprezintă „turnul”. Din efectivul de 10-20 de jucători se alege un „păzitor” al 
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turnului. El trece pe lângă turn, iar restul jucătorilor formează un cerc cu raza de 4-5 m. Aceştia 

primesc o minge. Jocul constă în aceea că jucătorii din cerc caută să dărâme turnul, lovindu-l 

cu mingea, care se întrerupe în permanenţă în traiectoria mingii. Pentru a deruta mai uşor pe 

păzitor, jucătorii pasează mingea între ei, căutând să arunce prin surprindere şi în momentul 

cel mai favorabil, atunci când păzitorului îi este greu să mai intervină. Acela care dărâmă 

turnul devine păzitor. 

Reguli: 

- aruncarea mingii în turn nu trebuie să fie atât de puternică încât să accidenteze pe 

păzitor. Cel vinovat de astfel de aruncări poate fi eliminat din joc; 

- dacă păzitorul răstoarnă singur turnul, el schimbă rolul cu ultimul jucător care a atins 

mingea. 

Indicaţii metodice: 

- se va atrage atenţia că reuşita dărâmării turnului depinde în mare măsură de acţiunea 

colectivă a jucătorilor care constă în pase rapide şi derutante pentru păzitor. 

În plimbarea noastră prin pădure am continuat construcția unui adăpost din lemne pe 

care l-am găsit început, am descoperit câteva scorburi 

interesante pe care le-am explorat și observat, sperând să găsim 

comori în ele. Drumul spre ieșirea din pădure a fost, de 

asemenea, presărat cu joacă și sesiuni de alergare în grup.  

Natura, pădurea, oferă oportunități interminabile de 

explorare, jocuri, antrenarea abilităților de gândire critică, 

rezolvare de probleme și creativitate. Mai mult decât atât, 

acționând în grupuri mici, compacte, copiii își dezvoltă 

abilitățile socio-emoționale,  spiritul de echipă și inițiativă.  

 

Bibliografie :  

Gudrun Petursdottir - “Diverse Society, Diverse Classrooms”, InterCultural Iceland, 

Reykjavik, 2018  

Mihaela Tăbăcaru - “Teacher as a change agent” – note de curs – New School, Oslo, 

Norvegia. 

www.didactic.ro 
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J O C U L  E  P L Ă C E R E A  M E A  

Coordonator activități:  

Inspector prof. Chirac Maria Alice 

 

15-29 august 2022 

 

Grup țintă: elevii înscriși la Programul Școala de vară: Aventuri în vacanța mare  

Temă:  Jocul e plăcerea mea! 

Tipul activității -outdoor 

Domeniul: Joc și mișcare 

Perioada: 15 -19 august 2022 

Locul desfășurării- curtea școlii 

 

Argument: 

Omul prin natura sa nu este îndreptat cu totul înspre satisfacerea materială, ci el încearcă, 

din copilărie încă, să-şi construiască situaţii pline de suspans, prin care să cunoască ceva nou, 

să se pregătească pentru viaţa cea de toate zilele într-un mod cât mai creativ, reuşind astfel să-

şi urmărească şi să-şi împlinească ţelurile propuse în viaţă. Prin joc sunt încercate şi exersate 

moduri de comportament în viaţă, sunt testate reacţii la diferite situaţii şi sunt formate atitudini. 

Copiii nu pot menţine suspansul pentru un timp mai îndelungat, de aceea ei pot repeta situaţiile 

de joc la infinit, până ce au învăţat ceva din acestea. Astfel jocul devine o metodă importantă 

de învăţare şi memorare. În dezvoltarea fizică şi psihică a copiilor, jocul ocupă un loc de frunte, 

fiecare formă de joc fiind un act de învăţare. Jocul este o metodă, care are un mare potenţial de 

formare şi dezvoltare a personalităţii complete (corp – raţiune – suflet). 

      

Competențe generale conform OM nr. 5005/2.12.2014:  

C1: Participarea la jocurile de mișcare, organizate sau spontane, în funcție de 

capacitatea psiho-motrică și interesele individuale; 

C2: Manifestarea unor comportamente sociale adecvate în activitățile ludice. 

Competențe specifice conform OM nr. 5005/2.12.2014: 

1.1. Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere; 
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1.2. Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere inter-grupe ; 

1.3. Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice, cu 

caracter  

și eforturi diferite; 

2.1. Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile de joc și mișcare; 

2.2. Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de mișcare. 

Conţinuturile învăţării  conform OM nr. 5005/2.12.2014: 

 Capacitate psiho-motrică 

- Jocuri de mișcare cuprinzând variante de mers, cu purtări de obiecte,  variante de 

alergare, sărituri, ocolire obstacole, aruncare și prindere; 

- Jocuri de mișcare, trasee aplicative și ștafete cuprinzând deprinderi motrice complexe 

(utilitar-aplicative: tracțiune-împingere) sau dezvoltarea calităților motrice (viteză, 

rezistență, forță) 

-    Jocuri pentru orientarea spațio-temporală 

 Deprinderi de comunicare și lucru în echipă 

- Tehnici de comunicare eficientă în jocurile de mișcare; 

- Adoptarea unor serii de roluri pentru acordarea de ajutor necondiționat 

- Reguli de interacțiune inter-grup 

 Stil de viață activ 

- Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate în excursii, tabere, drumeții; 

- Activități turistice. 

 

Jocuri desfășurate: 

CONSTITUIREA ECHIPELOR:  

 Mod de desfășurare:  Conceperea unui nume, a unui blazon, al echipelor, pe tricouri 

cu spray, pe foi cu markere, etc 

 Obiective: educarea spiritului de echipe, realizarea identităţii echipei, dezvoltarea 

creativităţii, distracţie 

  Posibilitate organizare: outdoor 
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PERFECT TEAM  

 Mod de desfășurare:  Este un joc provocator în care trebuie să se caute soluţii. Se vor 

face două echipe. Singura soluţie este aceea în care ei vor funcţiona ca o echipă. Toţi 

participanţii vor fi legaţi la ochi şi se vor ţine de mână. Vor avea de parcurs împreună 

un traseu foarte complicat. Lungimea traseului va fi de aproximativ 100 m pentru o 

echipă de 10-12 copii. Este un joc care are şi o soluţie.  

 Obiective:  creşterea încrederii, sincronizare, identificare potenţiali lideri, orientarea 

către soluţii, orientare către distribuirea sarcinilor, consolidare relaţii între oameni, 

spirit de echipă,       lucrul în echipă 

 Posibilitate organizare: outdoor 

FOTBAL EXTREM 

 Mod de desfășurare:  Participanţii vor fi legaţi câte doi de picioare (de piciorul stâng, 

respectiv dreptul colegului). Se vor împărţi în două echipe şi apoi vor juca fotbal după 

regulile clasice, numai că trebuie sincronizare maximă pentru că fiecare din cei doi 

jucători legaţi va fi practic unul. 

 Obiective: sincronizare cu echipa, sincronizare cu un coleg, mişcare, energizare 

recunoaşterea meritelor în cadrul echipei, competiţie, consolidarea relaţiilor dintre 

participanţi, spirit de echipă 

 Posibilitate organizare: outdoor 

    PĂIANJENUL URIAŞ 

 Mod de desfășurare:  Se vor forma două echipe. Exerciţiul este foarte atractiv pentru 

participanţi. Între doi pomi participanţii îşi construiesc din frânghie o pânză de 

păianjen. Fiecare ochi al pânzei poate fi folosit de un singur participant. Toţi 

participanţii vor trebui să treacă în partea cealaltă a pânzei. Jocul este astfel gândit 

încât, participanţii nu pot realiza sarcina decât după o anumită metodă şi numai cu 

ajutorul celorlalţi membri. 



                                                                              74 
 

 Obiective: creativitate, rapiditate, distribuirea sarcinilor, orientarea către soluţii, 

sincronizare, creşterea încrederii, consolidare relaţii între oameni, recunoaşterea 

meritelor în cadrul echipei, distracţie, lucrul în echipă 

 Posibilitate organizare: outdoor 

 

JOC DE ÎNCHEIERE  

 Mod de desfășurare: Participanţii vor fi aşezaţi în cerc şi li se va da o frânghie. Fiecare 

participant va face un nod lejer acelei frânghii. Apoi frânghia va trece din nou din 

mână în mână şi fiecare participant va trebui să desfacă un nod şi va spune ce a învăţat 

nou și cum ar putea aplica ceea ce a învăţat.  

 Obiective: tragere concluzii, împărtăşirea experienţei, apelul la emoţii, consolidare 

relaţii între oameni, recunoaşterea meritelor în cadrul echipei, apelul la experienţă, 

proiectarea în viitor a experienţei 

 Posibilitate organizare: outdoor 

 

Bibliografie: 

*** Programa Joc  și mișcare clasele a III a- a IV a, OM nr. 5005/2.12.2014: 

Life Long Learning Program Manual de educaţie outdoor, Primăria Cătunele, 2012-2013 

Barbu, H., Popescu E., Şerban, 

F 

Activităţi de joc recreativ şi recreativ – distractiv, EDP, Bucureşti, 1993. 

Cucoș, Constantin Interviu Este importantă educația dincolo de ușa clasei?  

Volum Conferință Națională O altfel de educație pentru o altfel de generație- caleidoscop de ateliere 

practice 

Site-uri http://www.kidactivities.net                 http://www.kidspot.com.au                 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kidactivities.net/
http://www.kidspot.com.au/
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ȘCOALA DE VARĂ 

 ”MĂ JOC, ÎNVĂȚ ȘI  MĂ DEZVOLT EMOȚIONAL”! 

 

Prof. psihopedagog Crișan Elena 

Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu”, Tecuci 

                   

În programul ȘCOALA DE VARĂ – desfășurat la Școala Gimnazială Nr. 1 Toflea, com. 

Brăhășești am participat ca și psiholog unde am desfășurat jocuri și activități de dezvoltare 

personală, ludoterapie, terapie de integrare senzorială prin realizarea de jocuri specifice astfel 

încât am implicat toți copiii participanți astfel: 

 Primul joc a fost de spargere a gheții, unde fiecare copil în momentul când primea 

mingea, trebuia să își spună prenumele și apoi plecând de la inițiala prenumelui trebuia să 

găsească o însușire / caracteristică proprie, un cuvânt care să îl descrie cât mai bine. Exercițiu 

de autocunoaștere. 

 
 

 Pentru al doilea joc am confecționat câteva discuri colorate și cu un cârlig fiecare copil 

trebuia să paseze mai departe discul, fără să pună mâna. 
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 A treia activitate a constat în plasarea unui șervețel umed de la un copil la altul, șervețel 

susținut de un bețișor colorat. Regula era să nu atingă cu mâna șervețelul și nici să îl scape. 

Doar să utilizeze bețișorul din dotare.  

                                          
 

Aceste exerciții au avut ca scop stabilirea conexiunilor în ceea ce privește stările  

emoționale precum și atitudinile comportamentale față de semenul lui (răbdare, toleranță, 

empatie, responsabilitate, respect, organizare).  

Prin aceste activități și mai ales cel de spargere a gheții am dorit să ating un palier 

psihologic prielnic pentru dezvoltarea modului în care își percep propriile lor caracteristici 

fizice, emoționale, cognitive, sociale și spirituale.  

Energia debordantă și implicarea de care au dat dovadă copiii pe timpul desfășurării 

jocurilor, m-a convins că obiectivele propuse de mine prin aceste activități au fost atinse cu 

succes.  

 

       

 

 

 

 



                                                                              77 
 

 

Împreună construim viitorul 

Coordonator activități:  

Inspector prof.TIRIM RODICA 

 

,,Un singur profesor nu poate schimba sistemul, dar acesta poate schimba propriul stil de 

predare și structurarea claselor prin a fi deschis la învățarea și practicarea unor metode noi, 

incluzive. Aceste schimbări pot apoi să conducă la atitudini modificate față de diversitate în 

clasele de elevi.” Gudrun Petursdottir 

 

 

Argument  

Este necesar să abordăm o nouă concepţie asupra copilului şi să avem o viziune 

constructivă asupra lui, să-l ajutăm să se cunoască mai bine, să-l încurajăm să aibă încredere în 

el şi în forţele lui, făcându-l în acest fel, participant activ la propria lui formare. Elevul trebuie 

să-şi descopere disponibilităţile şi să le valorifice la maximum. Predarea trebuie să faciliteze 

transferul de informaţii şi de competenţe de la o disciplină la alta şi să se desfăşoare în contexte 

care leagă activitatea şcolară de viaţa cotidiană.    

Prins în copilărie, jocul începe de la solemnitatea actului și păstrează alura 

naivă a unei jucării. Este adevărat că pentru un copil, jocul are un înțeles. Nu are nimic gratuit, 

nimic artificial. Am putea spune ca ține de organizarea lui interioară, inocentă. Jocul pendulează 

copilul între extaz, plăcere și cultivarea aptitudinilor. Copilul trăiește jocul cu seriozitatea cu 

care un adult își trăiește însăși viața, alcătuind un adevărat scenariu și trecându-l prin toate 

ipostazele. 

Jocul și năzdrăvăniile copiilor luminează și dinamizează viața lor. Vârsta 

copilăriei face ca totul să devină posibil în imaginația scormonitoare a copilului. Contrastul 

dintre dorințele, bazate pe o imaginație nestăvilită, și posibilitățile sale (calul nu este decât un 

băț pentru Nică) stârnește starea de veselie și o fericire continuă, care transpune timpul 

copilăriei în vârstă de aur. 

Copiii uită să se joace şi consideră mult mai comodă alegerea altor forme de 
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divertisment în detrimentul mişcării în aer liber sau a jocurilor în care pot interacţiona cu alţi 

copii. Acest lucru nu este lipsit de urmări negative în dezvoltarea lor emoţională, mai ales în 

condiţiile în care, în România, emisiunile TV cu greu pot fi considerate educative.     

“De-a v-ați ascunselea”, “Jocul de-a prinselea”, “Vânătorii și rațele”, “Șotronul”, etc.   

sunt jocuri simple, la îndemâna oricui și nici nu e nevoie de prea mulți copii ca să le joace, 

aceste jocuri dezvoltă multe abilități la copii: precizie, atenție, viteză, îndemânare și foarte 

important, îi ajută să socializeze, îi învață munca în echipă. 

Încă nu e prea târziu să-i învățăm jocurile în aer liber și nu numai, prin intermediul  

cărora copiii interacționează, jocuri pe care noi le îndrăgeam și de care nu ne săturam niciodată. 

Scopul vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul  

comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin: 

- formarea și exersarea capacităților de organizare și desfășurare a diferitelor categorii de jocuri 

de către copii,  

- valorificarea preocupărilor  extracurriculare, a iniţiativelor novatoare, cu aplicabilitate largă 

în domeniul educativ, al cercetării metodice. 

Obiective  

• Cultivarea interesului pentru participarea la jocurile desfășurate în aer liber; 

• Stimularea mecanismelor de socializare, intercomunicare și interacțiune prin intermediul 

jocurilor; 

• Dezvoltarea creativității, a abilităților de cooperare cu ceilalți copii; 

• Cultivarea sensibilităţii artistice a micilor şcolari, a încrederii în sine, a capacității de 

conștientizare a trăirilor; 

• Dezvoltarea capacității de exprimare, în cadrul jocului, a emoțiilor, sentinmentelor copilului, 

pe care adesea nu le poate verbaliza; 

• Atragerea efectivă şi afectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar, 

contribuind la creşterea calitativă a acestora. 

Grupul țintă: elevii taberei de vară  

Locul desfășurării:  sala de clasă, curtea școlii 

Perioada de desfășurare: august 2022 

Discipline implicate în activitate: 

 Limba şi literatura română 

 Muzică și mișcare 

 Matematică 

Metode de evaluare:  
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 Realizarea unui colaj foto cu secvențe din activitatea derulată. 

Materiale, resurse: 

Resurse umane: elevii taberei de vară 

Popularizarea activității: 

- Prezentarea activității în cadrul Comisiei metodice a profesorilor 

- Realizarea unui colaj foto si promovarea activității în cadrul școlii 

Activități desfășurate: 

PERECHILE LUCREAZĂ ÎMPREUNĂ  

Obiectiv: Această activitate este proiectată să motiveze elevii să abordeze și să 

reușească să rezolve probleme care la început sunt peste capacitățile lor. Elevii pot face mai 

multe lucruri cu ajutor (mediere) decât pot face singuri. Permițându-le să lucreze la probleme 

pe care nu le pot rezolva singuri, la început în echipă, apoi cu partener, elevii ajung la punctul 

în care pot face sarcini singuri, sarcini pe care la început reușeau să le facă doar cu ajutor.  

Durata: 1-2 ore de activitate la clasă (funcție de sarcină, disciplină).  

Metode: ,,Echipă-pereche-singur”: elevii lucrează la o sarcină (problemă) ca o echipă 

la început, apoi fiecare elev lucrează cu un partener și la final, individual.  

Materiale: materiale didactice pentru tema prezentată în activitate, fișe de lucru cu 

informații despre tema prezentată, hârtie de scris, instrumente de scris, foi flipchart pentru 

postere, sau materiale conform temei și planificării activității.  

Scenariul activității:  

Pas 1: - învățătorul anunță o temă și un timp limită,  

- învățătorul acordă ,,timp de gândire” în care toți elevii studiază informații de pe fișele 

de lucru primite,  

- partenerul A prezintă informațiile studiate, partenerul B ascultă fără să întrerupă,  

- partenerii schimbă rolurile .  

Pas 2: Parafrazarea: la fel ca înainte, dar de această dată partenerul B trebuie să 

parafrazeze precis ceea ce a zis partenerul A, înainte de a-și face propria prezentare. După ce 

partenerul B a terminat prezentarea, partenerul A trebuie să parafrazeze.  

Regulile sunt: ,,Ascultă atent !”  

,,Folosește doar parafrazarea (nu e permis să folosești întocmai cuvintele celeilalte 

persoane) !”  

,,Nu e permis să adaugi ceva în conținut !”  
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,, Nu e permis să pui întrebări, să dai sfaturi sau să prezinți propriile opinii (doar dacă 

este rândul tău să prezinți) !” 

INTERVIUL  

Obiectiv: crearea unei atmosfere de siguranță și încredere în clasa de elevi, prin 

interacțiune, intercunoaștere și intercomunicare.  

Durata: 10 minute pentru perechile de elevi de a se intervieva între ei (depinde de 

numărul de întrebări) și 2-3 minute pentru fiecare pereche, pentru prezentare.  

Metode: prezentare, discuții, descriere  

Materiale: Spațiu în care perechile să poată lucra fără să fie perturbate de ceilalți. Hârtie 

de scris, instrument de scris.  

Mărimea grupului este de 10-20 persoane.  

Scenariul activității:  

1. Împărțirea elevilor în perechi, de preferat cu elevi care de obicei nu interacționează 

prea mult între ei. Sarcina va fi să se intervieveze între ei și să noteze răspunsurile celeilalte 

persoane, astfel încât acestea să poată fi prezente grupului mare, mai târziu. Este important ca 

întrebările puse să fie despre lucruri simple (mâncare preferată, hobby-uri,etc.) și de asemenea 

ceva puțin mai complex, de exemplu emoții (ce te face fericit, ce te face trist, ce consideri 

necinstit?...)  

2. După ce elevii s-au intervievat între ei, vin în fața clasei și prezintă cealaltă persoană 

din pereche.  

3. După ce fiecare a fost prezentat, se cere 

elevilor o mică reflecție despre cum s-au simțit când 

au vorbit despre lucruri personale cu perechea, ce au 

simțit ascultându-l și prezentându-l pe celălalt, cum 

s-au simțit să fie prezentați de partenerul de 

prezentare, etc.  

CARUSELUL  

Obiective: Intercunoasterea membrilor grupului; Creșterea coeziunii grupului.  

Durata: 20-30 minute  

Metode: Lucrul în perechi, explicația, jocul didactic  

Materiale: lista cu propoziții si/sau cuvinte, clopoțel  

Scenariul activității  
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1. Elevii sunt împărțiți în două grupuri egale, iar apoi sunt rugați să formeze două 

cercuri, unul interior si unul exterior. In cele două cercuri elevii vor sta unul în fața celuilalt, în 

perechi.  

2. Învățătorul va spune un cuvânt sau o propoziție, cum ar fi: (mâncarea preferată, 

muzică, atribute ale unui prieten bun, o celebritate, etc.), iar fiecare pereche trebuie să găsească 

în maxim un minut ceva ce le place sau au în comun (un stil de muzică preferat de ambii, o 

mâncare pe care ambii o preferă, etc.).  

3. După un minut (sau chiar mai puțin), învățătorul sună din clopoțel, partenerii își 

mulțumesc, iar cercul exterior se rotește spre dreapta oprindu-se la următorul partener. Perechile 

nou formate trebuie să găsească o altă similaritate conform instrucțiunilor date de învățător. Se 

continuă în acest mod până când membri din cele două cercuri ajung la ultimul partener.  

4. Când se ajunge la ultima pereche, învățătorul va anunța elevii că regula se schimbă și 

că în perechile nou formate vor trebui să găsească similarități sau diferențe, dar că acesta vor fi 

exprimate nonverbal.  

URMEAZĂ INSTRUCȚIUNILE  

Obiective: Dezvoltarea atenției; Creșterea coeziunii grupului.  

Durata: 15-20 min  

Metode: explicația, jocul didactic 

Materiale: lista cu instrucțiuni, flipchart, markere.  

Scenariul activității:  

Învățătorul va oferi elevilor câte un bilețel pe care este notată una dintre instrucțiunile 

de mai jos. După ce elevii au citit instrucțiunile, învățătorul va da semnalul START, iar elevii 

vor face ceea ce este menționat în instrucțiune.  

INSTRUCȚIUNI (pentru un număr de 20 de elevi)  

1. Ești primul. După ce auzi semnalul START te ridici în picioare și saluți colegii 

spunând "BUNĂ ZIUA".  

2. După ce auzi "BUNĂ ZIUA" vei scrie pe flipchart "BUNĂ ZIUA"  

3. După ce pe flipchart va fi scris "BUNĂ ZIUA" vei mege să te uiți pe geam, iar apoi 

te vei întoarce la locul tău.  

4. După ce colegul care a fost la geam s-a intors la locul său vei strănuta.  

5. După ce auzi că a strănutat unul dintre colegi, te vei ridica în picioare și vei spune 

"SĂNĂTATE"  

6. După ce vei auzi "SĂNĂTATE" vei fluiera.  

7. După ce auzi pe cineva ca a fluierat vei merge la tablă și vei scrie "SĂNĂTATE" .  
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8. După ce va fi scris pe tablă "SĂNĂTATE" vei merge și vei deschide ușa, iar apoi te 

întorci la locul tău.  

9. După ce colegul care a deschis ușa s-a intors pe scaunul său vei merge și vei închide 

ușa.  

10. După ce colegul ce a închis ușa te vei ridica și vei desena o steluță pe flipchart.  

11. După ce vei vedea pe fipchart o steluță te ridici în picioare si vei aplauda.  

12. După ce auzi aplauze, te vei ridica și te vei înclina în semn de mulțumire pentru 

aplauze.  

13. După ce colegul se va înclina în semn de mulțumire vei merge în grabă până la 

flipchart și vei lua markerul roșu 

cu tine, iar apoi te vei întoarce la 

locul tău.  

14. După ce colegul a luat 

markerul roșu de lângă flipchart și 

s-a întors la locul său vei spune 

Hey!  

15. După ce auzi ‘HEY ‘ 

te ridici si te vei preface că îți faci 

un selfie in fața clasei. 

16. După ce vei vedea o persoană că si-a făcut un selfie vei desena pe flipchart un chenar 

în jurul steluței.  

16. După ce se va desena un chenar în jurul steluței pe flipchart te vei rdica in picioare 

și vei merge până in spatele săli, iar apoi te vei intoarce la locul tău.  

17. După ce unul dintre colegi a mers până in spatele săli iar apoi s-a intors la locul său 

vei ridica o mână cu bilețelul acesta astfel încânt toți colegii să îl vadă.  

18. După ce unul dintre colegi a ridicat o mână cu bilețelul vei merge la flipchart si vei 

tăia cu o linie cuvântul “ZIUA”.  

19. După ce se va tăia cu o linie cuvântul “ZIUĂ” de pe flipchart, vei merge la flipshart 

si vei scrie “TREABĂ” după cuvântul “BUNĂ”.  

20. După ce vei vedea scris pe flipchart cuvântul “TREABĂ” te vei ridica și vei spune 

tare “BUNĂ TREABĂ”. 

POVEŞTILE NOASTRE  

Obiective: Crearea încrederii în propria persoană, creearea de oportunităţi pentru a se 

cunoaşte unul pe celălalt la nivel personal.  
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Durată: 20-30 minute  

Metode: conversaţie euristică  

Materiale necesare: bileţele cu întrebări  

Dimensiunea grupului: 20-30 elevi  

Scenariul activităţii: Elevii sunt aşezaţi în cerc, iar învățătorul adresează o întrebare 

(vezi mai jos). Fiecare elev îşi spune povestea personală. De fiecare dată, elevul răspunde numai 

la acea întrebare. După împărtăşirea poveştilor personale, se va acorda timp pentru a reflecta la 

experienţa din timpul activităţii.  

Exemple de întrebări sunt furnizate mai jos, dar bineînţeles lista poate continua.  

- Care este povestea din spatele numelui tău? Cunoşti motivul pentru care părinţii tăi l-

au ales? Ştii ce înseamnă? Ce crezi despre acest lucru? Ai fi vrut să ai alt nume, dacă da, care?  

- Ai experimentat vreodată o situaţie periculoasă? Care a fost? Ai realizat în acel 

moment pericolul? Ce anume ai făcut pentru a evita o situaţie similară?  

- Care a fost jucăria ta preferată când ai fost mic/ă? Unde se află acum? Ce amintiri te 

leagă de acea jucărie?  

- Ai realizat ceva ce te-a făcut să te simţi mândru/ă ? Ce anume şi de ce te-a făcut să te 

simţi mândru/ă?  

- Cum ar arăta vacanţa ta de vară dacă ai putea alege să faci cea ce vrei?  

- Descrie o zi perfectă pentru tine, de dimineaţa până seara.  

- Care a fost cea mai dificilă experienţă prin care ai trecut vreodată? Doreşti să ne-o 

împărtăşeşti?  

- Cu ce persoană din trecut ai vrea să te întâlneşti şi de ce? Ce întrebări ai dori să îi 

adresezi?  

- Ce ai face cu banii, dacă ai câştiga la loterie o sumă mare? Ce înseamnă pentru tine o 

sumă mare de bani?  

- Dacă ai avea posibilitatea să locuieşti pentru o vreme în altă parte, unde ai vrea să te 

muţi şi de ce?  

COLŢURI  

Obiective: Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor  

Durată: 50 minute  

Metode: conversaţie euristică, brainstorming  

Materiale necesare: foaie de flipchart, carioci/markere  

Dimensiunea grupului: 20-30 elevi  

Scenariul activităţii: 
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1. Învățătorul anunţă o temă şi le oferă elevilor posibilitatea de a alege din 4 alternative. 

De exemplu: Comunicarea nonverbală prin semnale, marcaje, gesturi şi mimică.  

2. Elevii aleg acea alternativă pe care o consideră cea mai interesantă, notând alegerea 

făcută pe o bucată de hârtie. (fără să discute între ei sau să arate celorlalţi colegi)  

3. În clasă vor fi marcate 4 colţuri pentru fiecare alternativă. Elevii vor merge la colţul 

ales arătând hârtia colegilor, nemaiputând schimba alegerea făcută.  

4. Grupul din fiecare colţ va discuta despre tema aleasă şi fiecare elev va explica 

alegerea făcută. De asemenea, în fiecare colţ va fi amenajat un poster gol, pe care elevii vor 

putea scrie, desena şi explica despre acea temă, în cel mai creativ mod. Elevii vor fi înştiinţaţi 

de faptul că vor prezenta la final rezultatele lor despre tema aleasă. Posterul va trebui să 

cuprindă atât text cât şi imagini.  

5. După 15-20 de minute învățătorul opreşte activitatea grupurilor. Toţi membrii 

grupului, exceptând unul sau doi, se vor deplasa la alte grupuri unde reporterii care stau lângă 

postere vor explica tema respectivă. Elevii se vor asigura să nu se deplaseze toţi în acelaşi colţ 

şi în acelaşi timp.  

6. După 5 minute învățătorul bate din palme şi toată lumea se întoarce la grupul de 

origine. Acum alţi doi membri ai grupului vor sta lângă poster şi vor explica tema, în timp ce, 

ceilalţi membri se vor deplasa în diferite colţuri pentru a primi explicaţii despre alte teme. Acest 

proces se va desfăşura până când toţi elevii vor primi explicaţii din toate colţurile clasei.  

NE MIŞCĂM ŞI SCHIMBĂM IDEI  

Obiective: Această metodă este utilă în special pentru a utiliza toate cunoştinţele 

elevilor din clasă şi pentru a-i activa pe toţi elevii.  

Durata: 50 minute  

Metode: munca în grup, munca individuală, discuţie, prezentare  

Materiale necesare: coli de hârtie A4, instrumente de scris, foitip flipchart, markere, 

culori 

Scenariul activităţii: Elevii trebuie să lucreze în grup la o anumită sarcină; învățătorul 

atribuie fiecărui elev un număr. Atunci când sarcina este pe jumătate finalizată, sau când este 

gata, învățătorul va striga un număr, sau mai multe numere/ mai mulţi elevi "rătăcitori"(engl. 

"stray")  

Un "rătăcitor":  

Învățătorul strigă un număr; elevii care au acel număr, vor migra pentru a se alătura unei 

alte echipe, pentru a împărtăşi rezultatele sau ideile din grupul de apartenenţă, sau pentru a 

asculta ideile noi ale grupului, pentru a le aduce în grupul de bază.  
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Doi "rătăcitori":  

Doi elevi migrează la una sau două echipe (care pot avea o altă sarcină de lucru), pentru 

a împărtăşi sau a asculta idei noi.  

Trei "rătăcitori":  

Trei elevi migrează la altă echipă, adesea pentru a-l asculta pe cel care explică/ prezintă 

proiectul echipei. 

BINGO!  

Obiective: elevilor li se oferă cadrul potrivit să interacţioneze şi să se cunoască mai 

bine; activitatea preîntâmpină prejudecăţile şi stereotipurile, bazându-se pe comunicare şi 

interacţiune pozitivă; fiecărui elev i se oferă oportunitatea de a-şi dezvălui propria identitate.  

Durata: 23-30 min, incluzând reflecţia  

Metode: comunicare euristică  

Materiale necesare: fişa de activitate "Bingo", instrumente de scris, spaţiu mare în 

clasă sau afară  

Dimensiunea grupului: orice mărime 

Scenariul activităţii:  

1. Fiecare participant (şi învățătorul) va primi o fişă de activitate "Bingo" (exemplul de 

mai jos), care conţine câte o întrebare în fiecare casetă, potrivit vârstei participanţilor.  

2. Elevii  trebuie să se plimbe prin sala de clasă, să adreseze întrebări colegilor şi să 

obţină semnătura colegilor care răspund afirmativ la întrebare.  

3. Scopul activităţii este de a realiza "Bingo", cu 5 semnături/ nume diferite pe o linie; 

atunci când un elev va realizaacest lucru, va striga BINGO!  

4. Asiguraţi-vă că elevii au înţeles următoarele aspecte :  

- vor adresa colegilor întrebări şi să obţină câte o semnatură de la aceştia (nu este permis 

să noteze numele unui coleg într-o casetă fără a interacţiona cu el, fără a-i adresa o întrebare)  

- nu există nici premiu sau recompensă pentru elevii care au realizat "bingo"  

- după ce un elev a realizat "bingo", va continua jocul, încercând să completeze cât mai 

multe casete.  

Reflecţie:  

Ce se întamplă în sala de clasă pe parcursul acestei activităţi? (notaţi toate afirmaţiile 

elevilor pe tablă).  

Există ceva ce nu ştiaţi inainte şi v-a surprins?  

Cum a îmbunatăţit această activitate climatul clasei? 

ROATA CONSECINŢELOR  
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Obiective: Această activitate îi încurajează pe elevi să reflecteze asupra consecinţelor 

directe şi secundare în cazul unui eveniment sau acţiune particulare/ specifice. Elevii vor realiza 

o hartă vizuală a acestor consecinţe.  

Durata: 50 minute  

Metode: munca în grup, munca individuală, discuţii, prezentare  

Materiale necesare: instrumente de scris, foi tip flipchart, coli de hârtie A4  

Scenariul activităţii:  

1. Elevii vor fi repartizaţi în grupuri sau perechi şi vor primi o foaie tip flipchart  

2. Elevii vor scrie evenimentul/ acţiunea centrală, într-un cerc, în mijlocul paginii  

3. Elevii vor nota o consecinţă directă a evenimentului, într-un cerc care este legat cu 

cercul principal printr-o linie. Elevii vor încerca să găsească cât mai multe consecinţe directe.  

4. Apoi elevii vor identifica consecinţe secundare. Acestea vor fi notate din nou în 

cercuri, şi vor fi conectate la consecinţele directe cu două linii. Consecinţele de ordinul trei vor 

fi notate cu trei linii, etc  

5. Elevii pot colora cercurile, după criteriul consecinţelor pozitive sau negative.  

6. Feedback: compararea consecinţelor găsite de fiecare grupă de elevi, care conduc la 

o explorare mai profundă a temei. 

DIAMANTUL  

Aceasta este o activitate de grup desfășurată cu scopul de prioritizare a informațiilor și 

a ideilor. Poate fi utilizată ca o 

activitate de follow-up după 

sesiunea de strângere a informațiilor. 

Încurajează participanții să ia în 

considerare și să-și exprime opiniile 

referitor la plasarea anumitor itemi 

deasupra altora.  

Cum funcționeză?  

1. Participanții sunt împărțiți 

în perechi.  

2. Fiecare pereche primește mai mult de 9 itemi, la început ei trebuie să selecteze 9 itemi 

în legătură cu criteriul propus.  

3. Fiecare pereche plasează itemii în forma propusă în imaginea diamantului, ordonând 

mai jos cel mai puțin ,,valoros,, item, iar în partea de sus cel mai ,,valoros,, item în funcție de 

criteriul solicitat.  
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4. După un anumit timp, fiecare pereche se combină cu o altă pereche și împărtășește 

propria ordonare cu ceilalți. Încearcă apoi să creeze un ,, diamant,, împreună.  

5. Prezentarea pentru grupul marea a ,,diamantului,, echipei și motivarea de ce 

ordonarea itemilor este așa cum este. 
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                                            O nouă săptămâna, altă provocare! 

Prof.înv.primar Nicolescu Diaconu Gina 

 

Vara este sezonul în care toți copii se bucură de o vacanță binemeritată după un an de 

școală. Dacă pentru mulți elevi, vacanța de vară însemna până nu de mult doar relaxare, în 

prezent aceștia au alternative educative și distractive la care pot participa pentru a se dezvolta 

armonios. Școala de vară reprezintă o alegere importantă pentru copiii defavorizați.  

Ne-am bucurat de privilegiul de a fi partenerii copiilor de la Școala Gimnazială Toflea 

și Școala Gimnazială ,,Anghel Rugina" Tecuci în cadrul activităților Școlii de Vară 2022. 

Știm deja că atunci când se află într-o atmosferă caldă și prietenoasă, copiii își dezvoltă 

abilitățile de relaționare și de comunicare, precum și competențe specifice muncii în echipă, 

învață să se descurce în situații limită, să ia decizii curajoase și să găsească soluții ingenioase 

la probleme din viața de zi cu zi. 

Prin participarea la o școală de vară, copiii de toate vârstele au oportunitate să își 

dezvolte unele dintre cele mai importante abilități și să își consolideze cunoștințele pentru a 

începe următorul an școlar în forță. Așadar, școala de vară reprezintă o activitate cu adevărat 

utilă din timpul verii.  

După prima zi petrecută împreună, suntem siguri că prietenia noastră va fi de durată! 
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Program de învățare outdoor, învățare experiențială 

 

CURCUBEUL DIN OCEAN 

prof. Vizitiu Mariana 

Școala Gimnazială ”Ion Petrovici” Tecuci 

 

Temă: Colaj: „CURCUBEUL DIN OCEAN” 

Tipul activității-outdoor  

Domeniul: Arte Vizuale și Abiltǎți Practice/ Științe- reciclare creativă 

Participanti: Elevii din Tabăra de educație alternativă, învățare experiențială și remedială/ 

performanță școlară 

Argument: 

  Educația outdoor presupune că procesul de predare-învățare-formare să se petreacă în 

afara scolii, respectiv în natura și spatii culturale. Obiectivul unui asemenea tip de educație îl 

reprezintă plasarea în cadrul vieții cotidiene a elementelor pe care copiii le învață la scoală, 

dezvoltarea spiritului practic și a adaptării la situațiile concrete de viață, modalități de înțelegere 

a elementelor educaționale predate la clasa, a explicat Fedorca, precizând totodată că acest 

sistem s-a dovedit eficient în statele scandinave Suedia, Danemarca, Norvegia. 

În comparaţie cu metodele tradiţionale, această nouă metodă de şcolarizare, denumită şi 

“educaţie experienţială”, produce efecte educative mai puternice şi mai durabile, privind 

dobândirea capacităţii de stăpânire a unor situaţii complexe, de inovare, de conducere, de spirit 

de echipă şi de comunicare, dar şi pentru multe alte aspecte ale vieţii moderne. 

Educaţia outdoor oferă nenumărate beneficii fizice, emoţionale şi mentale care asigură 

bunăstarea societăţii. 

Metodele folosite sunt axate pe participarea activă 

-metoda este un mijloc prin care sunt îndeplinite obiectivele unei activităţi - jocul este o metodă 

des folosită. 

-răspunde la întrebarea ”Cum?”. 

Activităţile de tip outdoor nu sunt activităţi de educaţiei formală ce au loc în afara 

sălii de clasă, ci activităţi de educaţie nonformală, menite să familiarizeze copiii cu natura 

şi să le formeze deprinderi şi priceperi de cunoaştere prin experienţă, bazându-se desigur 

http://muhaz.org/consiliul-uniunii-europene-v5.html
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pe cunoştiţele dobândite în activităţile de educaţie formală. 

Educația prin jocuri de colaborare urmărește: 

 Creșterea încrederii în forțele proprii. 

 Creșterea gradului de într-ajutorare din cadrul grupului. 

 Creșterea nivelului de sprinteneală și coordonare neuro-musculară. 

 Creșterea satisfacțiel pentru propriul corp și a bucuriei de a fi împreună cu ceilalți. 

 Creșterea familiarizarii cu mediul natural. 

O învăţare holistică la această vârstă are mai multe şanse să fie interesantă pentru elevi, 

fiind mai apropiată de universul lor de cunoaştere. 

Scopul activității: 

-Formarea şi dezvoltarea capacităţilor de observare, explorare şi înţelegere a realităţilor 

din mediul înconjurător; 

-Diferenţierea acţiunilor de poluare/protejare a mediului în care trăim; 

-Formarea unei atitudini pozitive despre mediul care ne înconjoară 

- Dezvoltarea simţului şi abilităţilor practice, a gustului estetic şi a dragostei pentru 

muncă prin realizarea lucrării propuse. 

Competențe generale: 

Arte vizuale și abilități practice 

Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse. 

Discipline integrate: 

Ştiinţe ale naturii 

Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare a realităţii şi de experimentare prin folosirea 

unor instrumente şi proceduri adecvate. 

Competențe specifice: 

Arte vizuale și abilități practice 

2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici 

accesibile. 

2.4. Transformarea unui material prin tehnici variate. 

Obiective operaționale: 

O1 – să dovedească cunoaşterea noţiunilor teoretice despre mediul natural şi a elementelor 

componente ale acestuia ; 

O2 – să evidenţieze efectele negative ale intervenţiei omului în natură; 

O3 – să stabilească reguli de conduită ecologică ;  
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O4- să combine materialele şi tehnicile învăţate în realizarea unei compoziţii; obiectivul se 

consideră realizat dacă toţi elevii combinǎ materialele şi tehnicile învăţate în realizarea unei 

compoziţii; 

O4 -să asambleze corect, prin lipire, elementele componente  în  vederea realizării produsului; 

obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii asamblezǎ corect, prin lipire, elementele 

componente  în  vederea realizării produsului. 

Resurse: 

Procedurale: conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, investigația; 

Materiale: materiale din natură: frunze, fire de iarbă, pietricele, acuarele, paiete, peturi, 

foarfece, lipici. 

Forme de organizare : individual, frontal, activitate practicǎ, evaluarea de cǎtre toți colegii. 

 

WORKSHOP ETAPA DE INFORMARE A ELEVILOR  

Modalităţi de informare :  

 Transmiterea conţinuturilor învăţării (emiterea informaţiilor referitoare la 

mediu, curcubeu, materiale reciclabile, măsurile de protejare şi evitarea poluării) 

Ce este un curcubeu? 

Cum se formează un curcubeu? 

Exemple de situații când folosim cuvântul curcubeu. 

De ce ”Curcubeul din ocean?”  

Ce știm despre animalele marine? Unde le putem vedea în realitate? 

20 de minute de lectură: ”Peștele curcubeu” 

Ce sunt materialele reciclabile? Exemple? Ce alte obiecte utile putem realiza din aceste 

obiecte? Exemple. 

Reactualizarea informaţiilor despre poluarea mediului : Ce este poluarea ? Cum putem 

preveni poluarea mediului ? Care sunt măsurile de prevenire a poluării ? 

 

ETAPA APLICAȚIE PRACTICĂ ”CURCUBEUL DIN OCEAN” 

Elevii vor realiza un acvariu  

Sugestii pentru  procesul tehnologic: 

 Realizarea elementelor : animale marine din frunze, peturi, dopuri, doze de aluminiu. 

 Asamblarea elementelor  componente; 

 Adaugarea unor elemente care vin să completeze tabloul. 
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Elevii vor colecta materialele necesare pentru a realiza un acvariu: frunze, fire de iarbă, 

pietricele, dopuri de la peturi, peturi, doze de aluminiu de la sucuri, poleiala de la dulciuri. 

Vor contura, îndoi, plia, decupa peturile dând formă de pești sau alte animale marine. 

Vor decora cu paiete, mărgele , pietricele, diverse alte lucruri găsite în natură.  

Toate elementele lucrate de elevi vor fi lipite pe o folie/plasă albastră.  

Elevii recunosc materialele, urmăresc explicaţiile, observă etapele pe care le vor 

respecta în realizarea produsului. 

Pe parcursul activităţii  se reiau unele explicaţii, se corectează unele greşeli pentru a 

evita însuşirea incorectă a depriderilor, se urmăreşte respectarea etapelor de lucru. 

INFORMAȚII 

Cine nu se bucură la vederea curcubeului? Acest arc colorat, parcă desenat de mâna unui 

copil pe cerul înseninat după o zi ploioasă, la capătul căruia credem că se ascund toate comorile 

lumii. 

Acest fascinant fenomen al naturii, curcubeul, este sâmburele multor mituri şi legende. 

Aproape că nu există cultură de pe glob care să nu aibă o poveste despre el, a inspirat poeţi, 

pictori şi muzicieni şi cu fiecare apariţie ne arată cât de minunată este natura care ne înconjoară. 

Faimoasele experimente ale lui Newton cu prismele de sticlă ce descompun lumina 

solară au demonstrat, pentru prima oară, în mod precis şi spectaculos totodată, relaţia care există 

între culoare şi lumină şi au lămurit deplin formarea curcubeului. 

De ce se formează curcubeul? Explicaţia fenomenului 

Curcubeul este un fenomen optic care apare când lumina soarelui suferă fenomenele de 

refracţie, reflexie şi difuzie la întâlnirea cu picăturile de apă din atmosferă. Are aspectul unui 

imens arc multicolor desfăşurat pe cer. La contactul cu un strop mărunt de apă, lumina albă este 

descompusă în frecvenţe individuale corespunzătoare culorilor din spectrul vizibil, prin 

refracţie, la fel ca la intrarea într-o prismă optică. O parte din lumina din interiorul picăturii de 

apă este reflectată la contactul cu marginea opusă a stropului de apă, iar o alta se descompune 

încă o dată la momentul ieşirii din picătura de apă, amplificând separaţia culorilor. 

Separarea în frecvenţele individuale combinată cu existenţa unui număr mare de picături 

de apă expuse luminii solare creează un curcubeu de formă circulară. 

De ce se formează curcubeul? Cum se poate observa? 

Pentru a fi martorii unui asemenea fenomen optic este nevoie să fie îndeplinite două 

condiţii. În primul rând este nevoie ca observatorul uman să fie poziţionat între Soare şi 

picăturile de apă. Stropii mărunţi de apă pot proveni fie de la ploaie, fie din aburul unei cascade 

sau chiar de la gura unui pulverizator al unui furtun de grădină. A doua condiţie este ca unghiul 
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pe care Soarele, stropii de apă şi ochii observatorului îl formează să fie în intervalul 40 grade-

42 grade. De aceea fenomenul se produce în dimineţile sau după-amiezele însorite imediat după 

ploaie. Altfel, noi, oamenii de la nivelul solului, nu am avea poziţia corespunzătoare observării 

curcubeului. 

De ce se formează curcubeul? Culorile curcubeului 

Ordinea culorilor dintr-un curcubeu este de la lungimi de undă mici în arcul exterior la 

cele mari în arcul interior. Succesiunea culorilor de la exterior spre interior este următoarea: 

roşu, portocaliu (oranj), galben, verde, albastru, indigo, violet şi este memorată sub forma 

acronimului ROGVAIV. 

De ce se formează curcubeul? Curiozităţi despre curcubeu 

1. Curcubeul poate fi văzut doar atunci când staţi cu spatele la soare (iar picăturile de 

apă care refractă lumina soarelui se află în faţa dvs.). 

2. Centrul unui curcubeu este întotdeauna indicat de chiar umbra dumneavoastră 

(explicaţia este simplă şi derivă din prima afirmaţie). 

3. În zilele de vară, nu veţi vedea niciodată un curcubeu după ora 9.00 şi înainte de ora 

16:00. Şi aceasta pentru că un curcubeu poate fi văzut doar dacă soarele se află pe bolta cerească 

la un unghi mai mic de 42 de grade faţă de privitor (altfel spus, ceva mai jos de “jumătatea 

cerului”). 

4. Fiecare persoană vede propriul curcubeu. Sau, dacă vreţi, chiar dacă stau una lângă 

alta, două persoane nu vor vedea niciodată acelaşi curcubeu. Şi aceasta nu numai pentru că 

fiecare dintre noi percepem altfel culorile, ci şi pentru că fiecare persoană va vedea lumina 

refractată în alte picături de apă. 

5. Nu veţi putea niciodată ajunge la capătul curcubeului. Pentru că aşa cum aflăm încă 

din copilărie, curcubeul se îndepărtează pe măsură ce noi încercăm să ne apropiem de el. 

6. Curcubeul nu are forma unui arc de cerc: fiecare curcubeu are forma unui cerc întreg. 

Vedem arce de cerc pentru că suntem cu “piciorele pe pământ”, iar Pământul nu ne lasă să 

vedem întregul cerc. Din aer însă, lucrurile se schimbă. 

7. Cerul de deasupra curcubeului are întotdeauna o nuanţă mult mai închisă decât cerul 

din interiorul curcubeului. 

8. În condiţii de vizibilitate bună uneori se poate observa şi un curcubeu mai slab, 

concentric cu primul, ceva mai mare şi cu ordinea culorilor inversată. 

9. Există şi “curcubeu zâmbitor”. Acesta este un fenomen mult mai rar. Nu are nimic 

de-a face cu ploaia, razele solare lovindu-se de un strat subţire de cristale de gheaţă aflată la 

înălţime mare. 
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10. Curcubeul apare şi noaptea atunci când plouă în partea orizontului opusă celei în 

care străluceşte luna. Curcubeiele lunare se formează în acelaşi mod ca şi curcubeul solar 

11. Curcubeul se formează nu numai pe norul care se transformă în ploaie sau pe fâşia 

de ploaie, dar şi pe apa ce curge în cascadă, în aruncătoarele artificiale de apă, sau în apa 

fântânilor arteziene. 

12. Pluralul de la curcubeu este curcubeie. 

De ce se formează curcubeul? Ce credeau unele popoare despre curcubeu 

Incaşii credeau despre curcubeu ca era un dar de la Zeul Soare. 

Arabii vedeau curcubeul ca pe o tapiţerie cerească ţesută de vântul ce bătea dinspre sud. 

Potrivit unei credinţe populare poloneze, îngerii lăsau aur la capetele curcubeului, dar 

numai un om gol puşcă îl putea găsi. 

O legendă kenyană spune că Dumnezeu a creat două curcubeie, unul bărbat şi celălalt 

femeie, ambele trebuind să lucreze împreună pentru a opri ploaia. 

În mitologia africană se crede despre curcubeu ca este un şarpe uriaş ce iese la păscut 

după ploaie, şi care va devora pe nefericitul pe care îl va întâlni în cale. 

Există un mit germanic în care curcubeul este vasul pe care Divinitatea l-a folosit atunci 

când a colorat penajul păsărilor. 

Indienii nord-americani credeau despre curcubeu că era Calea Sufletelor, interpretare pe 

care o întâlnim la multe alte popoare. 

Pentru japonezi curcubeul este „podul plutitor al cerurilor”. 

Peștele-curcubeu e cel mai frumos pește din ocean și toți îl privesc cu admirație. "Vino 

și joacă-te cu noi", îi spun ceilalți pești. Dar Peștele-curcubeu trece lin și nepăsător pe lângă ei, 

mândru de solzii lui strălucitori. 

 

      

 

sursa: http://epochtimes-romania.com/news/magia-curcubeului-afla-cum-se-formeaza---

234167 

Povestea peștișorului  curcubeu 

http://epochtimes-romania.com/news/magia-curcubeului-afla-cum-se-formeaza---234167
http://epochtimes-romania.com/news/magia-curcubeului-afla-cum-se-formeaza---234167
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În marele ocean trăia odată un pește curcubeu. Era cel mai frumos pește și era foarte 

mândru de asta. Solzii lui străluceau și aveau toate culorile curcubeului: roșu, albastru, verde, 

portocaliu, mov, galben. De aceea i se spunea peștele curcubeu. 

Peștele curcubeu este foarte mândru de solzii lui. Ceilalti pesti se învârteau în jurul lui și se 

minunau de cât de frumos este. 

Într-o zi peștișorul albastru s-a apropiat de el. 

– Bună, pe mine ma cheamă peștisorul albastru, pe tine cum te cheamă? 

– Pe mine ma cheamă peștișoru curcubeu. 

– Ce haine frumoase ai! Îmi dai și mie un solz din hăinuța ta că îți dau și eu unul din 

hăinuța mea? Îmi plac foarte mult culorile pe care le porți tu! Eu am doar o singură culoare și 

mi-aș dori să port și eu o amintire de la tine. 

            – Cum să îmi stric eu frumusețe de haină! Nu pot! Peștele curcubeu s-a întors cu 

spatele și a dat sa plece. 

            – Stai, nu pleca! Vrei sa fim prieteni și să ne jucăm împreuna? Uite îti ofer eu o 

amintire, un solz din hăinuta mea! 

            – Cum să port eu un asemenea solz lipsit de culoare în haina mea strălucitoare? Tu nu 

vezi ca nu se potrivește? Pastrează-l ca nu am nevoie! Eu nu ma joc cu pești care au haine atât 

de ponosite și de lipsite de culoare. 

            Peștisorul curcubeu i-a întors spatele și a plecat mândru să înoate în alta parte. 

            Peștisorul albastru era foarte trist ca peștisorul curcubeu nu îi primise darul și nici nu 

dorise să se joace cu el. 

            – Nu-i nimic, o să merg în altă parte să caut alți peștisori cu care să mă  joc și  pe care 

să mi-i fac prieteni. 

Peștisorul albastru a mers la un grup de peștisori plați care înotau putin mai departe și i-

a întrebat dacă doresc să se joace cu el. Peștisorii plați i-au povestit că ei au dorit să se joace cu 

pestișorul curcubeu dar ca el nu a acceptat deoarece nu-i place sa se joace cu pestisori care arată 

atât de ciudat. Ei l-au primit cu drag pe peștisorul albastru în jocul lor și au început sa se joace 

împreună. 

Pe zi ce trecea, peștisorul curcubeu se simtea din ce în ce mai trist. Nimeni nu mai venea 

să-l întrebe dacă vrea să se mai joace sau să împartă solzi. Ceilalți pești se jucau și înotau 

bucuroși cât era ziua de lungă. 

Într-o zi peștișorul curcubeu în timp ce plângea că este singur și că nu are nici un 

prieten întâlnește caracatița cea înțeleapă. Atunci i-a venit ideea că ar putea să ceară ajutorul 

caracatiței. 
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– Doamna caracatiță sunt foarte trist și am nevoie de ajutor. Nu am nici un prieten și 

nici un pestișor nu mai dorește să se joace cu mine.  

Peștișorul curcubeu îi povestește ce s-a întâmplat cu câteva zile în urmă, cum a refuzat 

să împarta cu peștișorii din solzii lui strălucitori.  

– Dragă peștișorule, cheia prieteniei constă tocmai în acest lucru: să  împarți cu ceilalti 

din lucrurile tale și să accepți că ceilalți sunt diferiți față de tine iar diferența nu însemna că 

sunt mai răi sau mai buni ci că fiecare este frumos și bun în felul său.  

– Doriți să spuneți că dacă voi împarți cu ceilalti din solzii mei voi avea și eu prieteni? 

– Exact. Cum te simți când cineva împarte cu tine ceva de la el? 

– Sunt fericit. 

– La fel se simte si celălalt când tu îi oferi ceva de la tine. 

– Si acum hai sa găsim ceva frumos la ceilalti. Vezi tu, tu te-ai nascut cu solzii foarte 

frumoși și strălucitori. Alți pești chiar dacă nu au hăinuța atât de frumoasă ca a ta cu siguranță 

ca au alte lucruri care pot să îți placă la ei. Fiecare este frumos în felul lui. Pentru mama lor 

fiecare dintre ei este cel mai frumos. 

Hai să descoperi la prietenii tăi lucruri care îți plac: 

– Peștisorul albastru are ochii frumoși. 

– Super, spune caracatita! 

– Peștișorii plați au aripioarele puternice și grațioase în acelasi timp. 

– Acum hai să le spunem ce îți place la ei și să îti faci prieteni. 

Peștișorul curcubeu a plecat câtre grupul de peștișori care se jucau veseli puțin mai 

departe. A pus în aplicare toate sfaturile înțelepte pe care le primise de la caracatiță  și în plus 

le-a oferit peștișorilor câte un solz din frumoasa sa hainuță. Când a venit seara a plecat fericit 

acasă că și-a făcut mulți prieteni. 
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Jocul didactic și dezvoltarea încrederii  în sine la elevi 

Prof.înv. primar:Drăgan Liliana 

Școala Gimnazială  Nr.1 Toflea 

 

Încrederea în sine, dezvoltarea sentimentului de unicitate, este o trăsătură importantă  în 

dezvoltarea copilului  care se poate dezvolta prin jocui, comunicare  și activități practice 

derulate cu ei.Comunicarea într-o societate este importanta deoarece fără comunicare omul nu 

ar putea să își exprime părerea sau să aibă capacitate de a face o alege corectă pentru că  

adevărata comunicare cu cei din jurul nostru dă viață și putere omului. 

Prin interacțiune și joc cu prietenii, un copil va dezvolta abilități sociale și abilități 

interpersonale alături de abilitățile lor de comunicare, capătă mai multă încredere în el, în forțele 

sale. Aceste abilități îi vor face să se simtă  confortabil în anumite situații sociale, unde le va fi 

mai ușor să poarte conversații cu  cei din jurul său și să-și facă prieteni noi. Prin intermediul 

acestor relații, ei își vor îmbunătăți abilitățile de ascultare, precum și abilitatea lor de a empatiza 

și interpreta semnele de comunicare  verbal și non-verbală.  

Abilitățile de comunicare ale copilului  pot fi dezvoltate și perfecționate prin practică 

prin joc, echipându-l treptat sau chiar  imediat cu aptitudinile necesare pentru a-și construi un 

viitor de succes. 

Noi adulții, trebuie să încurajăm  permanent copilul, elevul,  să încerce lucruri noi , să 

comunice cu cei din jur, să accepte provocările ce se ivesc la tot pasul, să privească greșelile ca 

pe o oportunitate de a învăța  permanent. Laudele și încurajările  sunt importante dar nu benefice 

în ceea ce privește  motivația internă a copilului însă combinându-le cu jocuri , 

exerciții,activități diverse va  duce la creșterea  stimei de sine. 

August ultima  lună de vară și de vacanță , pentru elevi  când  importantă  este joaca,  de 

aceea  în întâlnirea cu ei se  vor  folosi diverse  jocuri distractive  prin care se urmărește 

dezvoltarea  atenției, rapiditatea, abilitățile lor de comunicare, relațiile dintre ei,initiativa și 

creativitatea lor, toate acestea ducând la închegarea unor adevărate relații de prietenie între ei 

și la creșterea stimei de sine.  

Am utilizat  jocuri  distractive prin care am urmărit să dezvoltarea atenția,comunicarea 

între ei și viteza de execuție a sarcinilor jocurilor.  

Jocul, ”Între două focuri!”- am  trasat un dreptunghi despărțit în două zone printr-o 

linie de centru. Copii sunt împărțiți în două echipe, fiecare dispunându-se cu jumătate din 
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efectiv înapoia uneia din liniile de fund ale dreptunghiului, iar cealaltă jumătate se dispune, în 

linie, în jumătatea dreptunghiului opusă liniei proprii de fund. 

Prin tragere la sorți se acordă o minge uneia dintre echipe care, la semnalul de începere 

a jocului, o pasează între cele două linii (focuri) încercând să surprindă și să atingă cu mingea 

unul dintre componenții echipei adverse aflat între liniile proprii. Fiecare atingere cu mingea a 

unui adversar aduce echipei un punct. Când mingea iese în afara terenului de joc, ea va fi repusă 

în joc de către echipa adversă. După o repriză de 5 minute, echipele schimbă pozițiile liniilor, 

cei din centru trecând înapoia liniilor de fund.  Câștigă grupa care adună  puncte mai multe. 

  Un alt joc ,”Așezarea împreună”- la început, jucătorii se grupează în perechi stând 

spate în spate cu coatele agățate. Perechile vor încerca să se aşeze cu fundul pe sol, fără a 

desprinde brațele. După 2-3 aşezări și ridicări reuşite, perechile se grupează câte două și 

încearcă să facă exercițiul cu patru jucători sprijiniți spate în spate și brațele agățate. Se trece 

apoi la 4 perechi, pentru ca în final toată grupa aşezată spate în spate să se ridice și să se aşeze 

deodată. 

Urmează jocul: Șoarecele isteț și pisica periculoasă”- în care elevii  au format  un cerc 

ținându-se de mâini, cu excepția a doi copii care primesc rolurile de „șoricel” și, respectiv, 

„pisicuță”. Pe circumferința cercului se „deschid” patru portițe, prin desprinderea mâinilor a 

câte doi elevi. „Șoricelul” este introdus în cerc și i se spune că poate intra și ieși din cerc, atât 

prin portițe cât și prin „găurile” formate de brațele unite ale copiilor. „Pisica” rămâne în afara 

cercului și are voie să intre și să iasă din cerc, doar prin „portițe”. Jocul începe prin urmărirea 

„șoricelului” de către „pisică”, cu intenția de a-l prinde (atinge). Dacă „șoricelul” este prins, se 

pot inversa rolurile între cei doi copii sau se numește o altă pereche care să continue jocul. În 

sprijinul „pisicii” mai poate interveni și o a doua „pisică”. Jocul se termină cu strângeri de mână 

și aplauze.    

Activitatea se  încheie cu jocul: „ Ferește-ți capul ” ,în care se folosește  mingea. Se 

constituie trei echipe egale numeric, dispuse în șiruri înapoia unei linii. La distanță de 1 metru 

de această linie se trasează o linie paralelă, înapoia căreia fiecare echipă își trimite un 

reprezentant care primește o minge. La semnalul de începere a jocului, elevul cu mingea o 

pasează primului coechipier, care o prinde, o repasează înapoi și se ghemuiește. Pasatorul 

transmite mingea următorului coechipier, care o prinde, o repasează și se ghemuiește, ș.a.m.d. 

Când mingea ajunge la ultimul elev din echipă, acesta aleargă cu ea la linia de pasare, timp în 

care fostul pasator se așează în fața echipei sale, ceilalți coechipieri făcând un pas înapoi.  

  Câștigă echipa care revine prima în formație initial și se termină cu  recompense dulci , 

strângeri de mână și aplauze ca la  mai toate jocurile utilizate. 
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Jocurile care au fost folosite în cadrul acestei activități au fost   atractive, dinamice.  Am 

căutat permanent  să stimulez  interesul, competiția,să dezvolt spiritual de întrajutorare, de 

echipă, să dezvolt competențele de comunicare,  schimbul de păreri, să controleaz emoțiile,  să 

contribui  la consolidarea și legarea unor adevărate prietenii în cadrul grupei de elevi 

participanți.  Folosind aceste activități am reușit  să creez  adevărate momente de relaxare, să 

înlătur obstacole ca : teama de greșeli, sau timiditatea,să-i  determin șă-și pună în evidență  

calitățile cu care sunt înzestrați, dezvoltându-și  ingeniozitatea și  stăpânirea de sine de care au 

mare nevoie permanent în viață.  

Jocul și comunicarea  cu cei din jurul nostru formează copii pentru viitor , cei  care vor 

reuși să-și impună ideile, părerile se vor  integra  cu succes  în activitățile lor viitoare într-o 

societate aflată mereu în schimbare. 

Pentru că el, măria sa copilul este fantezie, mobilitate, noutate și surpriză. Este 

permanent o neobosită , o inepuizabilă dorință de noutate, și de varietate care caută să iasă la 

lumină. Este o sforțare ascunsă din care mai târziu va răsări personalitatea omului,iar noi , 

dascălii îl vom ajuta să-și atingă obiectivele sale în drumul lui spre viitor 
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1. Date generale  depre  DOBROGEA (aşezare, vecini…)    

       Dobrogea (în bulgară, în turcă Dobruca) este un habitat istoric și geografic dintre Dunăre 

și Marea Neagră, care face parte din teritoriul României, Bulgariei și Ucrainei. Regiunea a fost 

cunoscută în antichitate sub numele de Sciția Mică, care nu desemna o provincie, ținutul făcând 

parte din provincia Moesia inferior iar mai apoi, în Evul Mediu, din thema bizantină Paristrion. 

 

 

 

 

 

 

 

Aşezare: 

-Dobrogea se găseşte în partea estică a ţării, în vecinătatea Mării Negre şi a Deltei Dunării. 

Dobrogei îi aparţin judeţele Tulcea şi Constanţa. 

Vecini: 

-nord - graniţa cu Republica Moldova, iar în colţul nord-vestic judeţul Galaţi. 

-est - zona Mării Negre şi a Deltei Dunării. 

-vest - judeţele Braila, Ialomiţa, Călăraşi. 

-sud - graniţa cu Bulgaria. 

Suprafaţa: 

-zona Dobrogei ocupa o suprafaţă foarte mare, numai judeţul Constanţa având 7000 km2 

(unul dintre cele mai mari judeţe de pe teritoriul ţării). 

 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_bulgar%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_turc%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83re
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Neagr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Antichitate
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sci%C8%9Bia_Mic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Provincie_roman%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moesia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Evul_Mediu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Them%C4%83_(Imperiul_Bizantin)
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2. Harta DOBROGEI 

Harta Regiunea Dobrogea, cuprinde partea sud-estică a României și este delimitată de 

Delta Dunării în partea de nord-est, Munții Macinului la nord, Marea Neagra la est și granița 

cu Bulgaria în sud, fiind practic regiunea cuprinsă între Marea Neagră și Dunăre. Regiunea 

Dobrogea cuprinde atât cel mai vechi teritoriu al Romaniei, acesta fiind reprezentat de cei mai 

vechi munți din Romania, Munții Macinului, aceștia formându-se cu peste 600 de milioane de 

ani în urmă cât și cel mai nou pământ al României, acesta fiind reprezentat de Delta Dunării 

formată din cele trei brațe: Chilia, Sulina și Sfântu Gheorghe. 

3. Istoricul DOBROGEI 

Așezată la răscrucea a două drumuri dintre care unul unea Marea Nordului cu Marea 

Neagră străbătând Europa centrală iar celălalt porturile Mediteranei orientale cu ale stepelor 

pontice, istoria i-a hărăzit Dobrogei de-a lungul veacurilor o soartă zbuciumată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Adamclisi 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:006_MG_6430_Tropaeum_Traiani_Adamclisi_006.jpg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Nordului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Neagr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Neagr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Europa_central%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marea_Mediteran%C4%83
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Dobrogea este un teritoriu istoric şi geografic care face parte din teritoriul României şi 

cel al Bulgariei, între Dunăre şi Marea Neagră. În trecut, era cunoscută sub numele de Dacia 

Pontică, sau Scitia Minor. Pe teritoriul României de astăzi, Dobrogea cuprinde două judeţe, 

Tulcea şi Constanţa, iar în Bulgaria, Dobrici şi Silistra. Istoria Dobgrogei se întinde pe o periodă 

documentată de peste 2.500 de ani.Acum mai bine de 2800 de ani, corăbiile greceşti purtând 

familii întregi de negustori, meşteşugari, ostaşi şi marinari, intră în marea denumită de Sciti 

Axaina (albastru întunecat) şi o denumesc Pontos Euxeinos. 

În timpul războaielor dacice pe teritoriul Dobrogei s-au desfăşurat numeroase lupte între 

daci aliaţi cu samatii, contra romanilor. Barbarii nu au ocolit şi Dobrogea. În secolul al III-lea 

au apărut goţii, gepizii şi hunii. 

După împărţirea definitivă a imperiului român din 395, Dobrogea a intrat în componenţa 

Imperiului Roman de Răsărit şi a fost creştinat treptat. 

După anul 534, în urma invaziilor pustiitoare ale hunilor au fost distruse multe aşezări, 

precum Tropaeum, Ulmentum, Callatis şi Histria unde au fost găsite urme de incendieri 

serioase.În jurul anului 600 bulgarii au invadat teritoriile la sud de Dunăre, iar după anul 680 

au pătruns şi la nord de Dunăre. Dobrogea a fost sub dominaţie bulgară până în anul 971, în 

acest timp diverse populaţii slave aşezându-se printre tracii latinizaţi sau elenizaţi din regiune. 

Mai târziu, Dobrogea a retrecut în stăpânirea bizantină, iar Bulgaria a fost în cele din urmă 

cucerită integral de bizantini, în anul 1014.Multe bătălii s-au purtat, iar Dobrogea a trecut pe 

rând, de partea Imperiului Otoman, Ţării Româneşti, şi invers.Nicolae Iorga socoteşte că acest 

teritoriu a intrat definitiv sub stăpânirea turcă în anul 1416. 

În 1462 Vlad Ţepeş reuşeşte să recucerească cel puţin o parte a Dobrogei. 

Unirea Principatelor Române din anul 1859 a pus bazele României moderne. 

Mai apoi, prin tratatul de la San Stefano, graniţa româno-bulgară în Dobrogea pornea 

de la un punct de pe malul Dunării situat la nord de Rasova, şi ajungea la mare într-un punct la 

sud de localitatea Agigea.Altfel au stat însă lucrurile în privinţa Dobrogei de Sud (Cadrilaterul), 

unde populaţia de creştini era bulgărească în proporţie de 80 %, şi pe care România nu o 

revendicase niciodată, cu excepţia Silistrei.În primăvara – vara anului 1915, asupra României 

neutre s-au făcut noi presiuni din direcţia ambelor tabere. Drept consecinţă, România a acceptat 

să intre în război alături de Antanta, alianţa militară care a promis împlinirea dezideratelor 

naţionale româneşti, declarând război Austro-Ungariei. 

În vara anului 1916 România se afla în război cu Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria 

şi Imperiul Otoman. Bulgaria intrase în război de partea Puterilor Centrale, cu interesul 
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manifestat al reanexării Cadrilaterului, ce revenise României prin tratat în urma războaielor 

balcanice din anii 1912 – 1913. 

La 1 septembrie 1916 a avut loc bătălia de la Turtucaia, ce avea să marcheze prima mare 

înfrângere militară a României în acest război. 

Statul român a pierdut astfel întregul teritoriu al Dobrogei, iar ostaşii români măcelăriţi 

de armata bulgară îndoctrinată cu ura faţă de ocupantul roman, au plătit sângeros pentru politica 

de extindere teritorială din anul 1913. 

Situaţia României s-a agravat odată cu ieşirea Rusiei Sovietice din război, lăsând-o în 

mijlocul Puterilor Centrale. 

Rămasă singură, România a fost obligată să încheie Armistiţiul de la Focşani din 1917 

şi apoi să ia în discuţie Pacea de la Buftea prin care recunoştea ocupaţia militară a Puterilor 

Centrale asupra teritoriului dobrogean, iar accesul României la Marea Neagră fiind permis 

numai de-a lungul unui îngust drum militarizat Cernavodă – Constanţa. Tratatul nu a fost 

ratificat de către regele Ferdinand, astfel încât acesta a rămas nul de drept. 

Toamna lui 1918 a înclinat definitiv balanţa armelor de partea Antantei pe Frontul de 

Vest, momentul de derută al Puterilor Centrale fiind sesizat de conducerea politico-militară a 

României, care a decis reintrarea în „Marele Război”.  

Astfel, în 1918 Bulgaria a fost înfrântă decisiv de Antanta iar Dobrogea a redevenit parte 

a României.                                                                                             
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4.  10 lucruri la superlativ despre Dobrogea. 

1. Dobrogea, singurul teritoriu din România situat între Dunăre și Marea Neagră; 

2. Constanța, cel mai vechi oraș de pe teritoriul României actuale, locuit fără întrerupere; 

3. Cetatea Histria, cea mai veche așezare urbană din țară; 

4. Dobrogea are cel mai numeros mix etnic, cultural și arhitectural din zona balcanică; 

5. Singura regiune din țară cu toate formele de relief și cu cei mai vechi munți; 

6. Cel mai diversificat bazin hidrografic; 

7. Dobrogea, regiunea cu cel mai mare potențial energetic eolian; 

8. Delta Dunării, cel mai divers ecosistem din Europa; 

9. Cel mai mare monument arhitectural antic din țară, Tropaeum Traiani; 

10. Portul Constanța și Podul de la Cernavodă, proiectul de țară al Regelui Carol I pentru 

Dobrogea. 
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Aventuri în vacanța mare! 

 

Program de învățare outdoor, învățare experiențială 

NUMELE WORKSHOPULUI/PROGRAMULUI  

Jocurile copilăriei în vacanța mare! 

Coordonator activități prof. Popa Mirela 

Școala Gimnazială Nr.1 Toflea 

 

,,Jocurile copiilor sunt jocuri foarte grele. Copiii nu sunt 
niciodată mai serioşi decât atunci când se joacă.” 

          Michel de Montaigne 

 

Școala de proveniență: Școala Gimnazială Nr.1 Toflea, Galați 

Temă:  Jocurile copilăriei în vacanța mare! 

Tipul activității -outdoor 

Domeniul: Joc și mișcare 

Participanți: grupul țintă al Școlii de vară  

Perioada: 15-19 august 2022 

Locul desfășurării- curtea școlii 

 

Argument: 

Conceptul de „copilărie” este definit ca „Perioadă a vieții omenești de la naștere până la 

adolescență; timpul când este cineva copil”. Acesta este completat de atribute precum creştere, 

dezvoltare, joacă, bucurie, curiozitate, dar şi de sintagmele nevoie de îndrumare, educaţie, 

ocrotire, încurajare. Pe lângă acestea se adaugă, „neoficial”, şi nevoia copiilor de a fi împreună 

cu alţi copii, bucuria jocului în grup, dar, mai ales, eficienţa şi trăinicia învăţării prin joc. 
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Azi, copiii uita să se mai joace în aer liber, să interacționeze cu cei din jur  ,considerând 

mult mai comod jocul la calculator sau vizionarea unor emisiuni TV, nu întotdeauna 

educative.  

           Școala și familia trebuie să se implice în procesul de creștere și dezvoltare al copiilor 

aducând în practică  acestora jocul -  factor determinant în dezvoltarea cognitivă și socio-

afectivă a copilului. 

Pentru copil jocul înseamnă  mişcare, comunicare,  socializare, exerciţiu şi învăţare, 

observaţie şi imitaţie, disciplinare, dat mai ales plăcere! În cadrul jocului copilul se manifestă, 

se exteriorizează ,exprimându-și cunoștintele, emoțiile ,satisfăcându-și dorințele ,eliberându-

se tensional.  

  Jocul constituie principalul instrument de  dezvoltare fizică și armonioasă, de formare 

și dezvoltare a capacităților psihice , de exersare a îndemanarii, de formare a deprinderilor 

motrice și cultivare a  aptitudinilor copilului.                                                                                                                                                                        

  Jocul nu este însă numai o distracţie ! Prin joc copilul descoperă lumea şi viaţa  într-

un mod distractiv şi acceptabil, o cercetează, o prelucrează şi o transformă în învăţare şi 

experienţă personală. Copilul devine încrezator în forțele proprii și cutezătorî a descoperi 

lumea.           

Jocul înseamnă acţiune dar şi reguli, impetuozitate dar şi stăpânire de sine, 

responsabilitate individuală dar şi sarcină de echipă. Prin joc sunt modelate însușirile și 

trăsăturile de personalitate ale copilului. 

  Jocul este un mijloc de educație. El facilitează depășirea egocentrismului inițial al 

copilului și-l obișnuiește cu activitățile de grup, cu respectarea unor norme  comune de 

conduită. Succesele și insuccesele trăite în cadrul jocurilor contribuie la  dezvoltarea  unor 

sentimene și relații  umane pozitive față de semeni. 

  Jocul formează, dezvoltă și restructurează întreaga viață psihică a copilului, dezvoltă 

inteligența emoțională . 

 Jocul copiilor luminează și dinamizează viața acestora,  stârnește  o stare de bucurie 

și  fericire continuă . De-a lungul timpului jocurile  i-au ajutat pe copii să socializeze  și să–și  

înveselească viața.       

 Consider că prin activităţile-jocurile iniţiate în cadrul acestui program, voi ajuta  

copiii să-și dobândească un comportament echilibrat atât la școală cât și în societate , să 

contribui la formarea și dezvoltarea personalității acestora și să-i fac să-și amintească cu 

plăcere  de  copilărie..   
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Nivelurile de învățare vizate de  educaţia outdoor sunt: 

 NIVELUL AFECTIV- restructurează întreaga viață psihică a copilului, dezvoltă 

inteligența emoțională . 

 NIVELUL  COGNITIV – al acumulărilor de cunoștințe  

 NIVELUL MOTRIC – al deprinderilor fizice  

      

Asocierea jocului în cadrul educației outdoor se datorează unor caracteristici ale acestora: 

o Conţinutul jocului este dat de cunoştinţele copiilor despre plante, animale, 

obiecte, anotimpuri, activitatea oamenilor, referiri la reprezentări matematice. 

o Sarcina jocului apare ca o problemă de gândire, dă sens jocului şi atrage copilul 

spre el. 

o Regulile jocului arată copiilor cum să se joace, cum să rezolve sarcina didactică 

şi sunt condiţionate de conţinutul fiecărui joc. 

o Elementele de joc fac ca respectarea și aplicarea regulilor să fie plăcută şi 

atractivă pentru copii, ele constând în: momente de aşteptare, surprize, ghicire, 

mişcare, întrecere, galerie, aplauze. 

Competențe generale conform OM nr. 5005/2.12.2014:  

C1: Participarea la jocurile de mișcare, organizate sau spontane, în funcție de capacitatea psiho-

motrică și interesele individuale; 

C2: Manifestarea unor comportamente sociale adecvate în activitățile ludice. 

Competențe specifice conform OM nr. 5005/2.12.2014: 

1.1. Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere; 

1.2. Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere inter-grupe ; 

1.3. Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice, cu caracter  

și eforturi diferite; 

2.1. Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile de joc și mișcare; 

2.2.Acceptarea echilibrată a victoriei/înfrângerii în cadrul jocurilor de mișcare. 

Conţinuturile învăţării conform OM nr. 5005/2.12.2014: 

 Capacitate psiho-motrică 

- Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând variante de aruncare și prindere  

- Jocuri de mișcare și ștafete vizând dezvoltarea calităților motrice (viteza de deplasare în 

relație cu un partener ) 

-    Jocuri pentru orientarea spațio-temporală 

 Deprinderi de comunicare și lucru în echipă 
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- Tehnici de comunicare eficientă în jocurile de mișcare 

- Adoptarea unor serii de roluri pentru acordarea de ajutor necondiționat 

- Reguli de interacțiune inter-grup 

 Stil de viață activ 

- Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate în excursii, tabere, drumeții 

- Activități turistice. 

 Stil de viață activ 

- Jocuri de mișcare pentru timpul liber desfășurate în excursii, tabere, drumeții 

- Activități turistice. 

 Posibilitate organizare: outdoor 

 

 

Jocuri desfășurate: 

 

Joc – Oglinda 

  Scop: Stimularea comunicării, orientării în natură și creșterea încrederii în partenerii de 

joc. Reguli de joc: Fiecare echipă va fi formată din doi membri. În timpul deplasării colegul 

care dirijează deplasarea, nu se va desprinde de cel pe care îl conduce.  

Desfășurarea jocului: Jucătorii sunt împărțiți în perechi. Unul dintre membri fiecărei 

echipe ține o oglindă deasupra nasului iar celălalt se va prinde de umerii colegului de joc. Cel 

care este în spate, pe baza imaginilor reflectate în oglindă, va trebui să-și ghideze colegul pe 

traseul corect pentru a ajunge la capătul spațiului destinat jocului. Conducerea poate fi verbală 

sau nonverbală.  

Cei doi pot stabili un cod de gesturi: când partenerul atinge pe cel care ține oglinda pe 

umărul drept, acesta se întoarce cu 90 de grade la dreapta și merge tot înainte, etc. La mijlocul 

traseului partenerii vor face schimb de locuri. 

    Posibilitate organizare: outdoor 

Jocul : Găsește-ți locul 

 Mod de desfășurare:   

Jucătorii se aşează în cerc, fiecare marcându-şi locul printr-un semn distinctiv, obiect , 

linie. La primul semnal ,toţi jucătorii aleargă în direcţia indicată,în jurul cercului sau altă 

direcţie. La al doilea semnal revin la locurile lor cât mai repede . 

 Obiective:  creşterea încrederii, de  orientare spațială, dinamism, atenție, distracție; 

 Posibilitate organizare: outdoor 
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Joc:  Mingea la țintă 

Mod de desfășurare:   

Pe sol se desenează cercuri concentrice: cel mai mare cu diametrul de aproximativ         

1,5 m, iar cel mai mic de 0,5 m, în total fiind 4-5 cercuri, notate cu cifre descrescătoare de la 

centru. În fața tintei  la 1-2m, se trage o linie de aruncare în spatele careia se aliniaza jucatorii 

cele două echipe.Fiecare jucator din echipă trage la țintă pe rând, cu 2-3 mingi. Jucătorul 

primește numărul respectiv de puncte care corespunde cercului lovit de fiecare 

minge aruncată. Aruncările în afara țintei nu se punctează. Punctajul fiecarui jucător din 

echipă se obține prin însumarea punctelor realizate la fiecare aruncare. Câștigă echipa cu cel 

mai mare punctaj. 

Obiective: educarea spiritului de echipă, realizarea identităţii echipei, distracţie 

recunoaşterea meritelor în cadrul echipei, consolidarea relaţiilor dintre participanţi,  

  Posibilitate organizare: outdoor 

 

Joc:  Să medităm 

Mod de desfășurare:  

Participanţii vor fi aşezaţi în cerc şi li se va da o frânghie. Fiecare participant va face 

un nod lejer acelei frânghii. Apoi frânghia va trece din nou din mână în mână şi fiecare 

participant va trebui să desfacă un nod şi va spune ce a învăţat nou și cum ar putea aplica ceea 

ce a învăţat.  

 Obiective: tragere concluzii, împărtăşirea experienţei, apelul la emoţii, consolidare relaţii 

între oameni, recunoaşterea meritelor în cadrul echipei, apelul la experienţă, proiectarea în 

viitor a experienţei 

 Posibilitate organizare: outdoor 

 

Bibliografie: 

*** Programa Joc  și mișcare clasele a III a- a IV a, OM nr. 

5005/2.12.2014: 
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Life Long Learning 

Program 

Manual de educaţie outdoor, Primăria Cătunele, 2012-2013 

Barbu, H., Popescu E., 

Şerban, F 

Activităţi de joc recreativ şi recreativ – distractiv, EDP, 

Bucureşti, 1993. 

Cucoș, Constantin Interviu Este importantă educația dincolo de ușa clasei?  

Volum Conferință 

Națională 

O altfel de educație pentru o altfel de generație- caleidoscop 

de ateliere practice 

Site-uri http://www.kidactivities.net                 

http://www.kidspot.com.au                 

http://www.kidactivities.net/
http://www.kidspot.com.au/
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Școala Gimnazială Nr.1, Toflea 

Prof. înv. preșc. Ignat Roxana Mihaela 
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Data: 17.08.2022 

Grup țintă: elevi și cadre didactice participante la 

Școala de vară 2022 

Scopul activității: Folosirea unor deprinderi şi 

calităţi motrice cu aplicaţie în conţinuturi ce satisfac 

nevoia de mişcare şi de valorizare a competenţelor 

copiilor urmărindu-se dezvoltarea spiritului 

competiţional şi  încrederea  în forţele proprii. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

1.să execute un complex de dezvoltare fizică cu 

obiecte specifice; 

 2.să execute corect mişcările comandate/ solicitate 

în ritm susţinut, impus prin semnale vizuale, 

auditive;  

3.să-şi perfecţioneze deprinderile motrice de bază;  

4 .să adopte un comportament adecvat în relaţiile cu partenerii şi adversarii.  

STRATEGI  DIDACTICĂ: 

Metode: explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, corectarea, exersarea, jocul dinamic, concursul.  

Materiale folosite: masa, baloane, saltea, obstacole, fluier  

Strategia didactica: mixtă( semialgoritmică, prin activitate practică, prin concurs) 

DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂȚII: 

O  cursă cu obstacole este o ocazie bună să îți testezi creativitatea și să ii impulsionezi 

pe cei mici să facă diferite exerciții fizice, într-un mod distractiv. Iar partea bună este că nu ai 

nevoie de materiale speciale, ci poți folosi ceea ce ai la îdemână, ca în final să iasă o treaba pe 

cinste. 

Copiilor li s-a arătat și  explicat ceea ce au de facut, astfel fiind foarte încântați să 

parcurgă traseul  și bineințeles să câștige. Cursa va fi cronometrată, începând din fața unei mese, 

stand cu mâinile pe două baloane, apoi vor pleca pe sub masă, alergând ocolesc obsacolele , își 

vor coordona mâinile și picioarele pe covoraș, iar în final vor face o tumbă pe saltea, moment 

în care se va opri cronometrul. 

Așadar, acest traseu este un joc de motricitate, educativ, menit să ii distreze pe copii, și 

să le sporească atenția echilibrul și coordonarea. 
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Distracție în vacanța mare 

Prof.formator Dragu Ionica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distractia este cuvantul care are cel mai mare impact asupra copiilor. In imediata auzire 

a acestuia, cei mici tresar si parca uita de dificultatea temelor si de lectiile de la scoala. Si cum 

toamna si, odaca cu ea, scoala se apropie, iti recomandam sa incepi a cauta activitati care sa le 

alterneze orele petrecute la scoala si la biroul de lucru de acasa. 

Miscarea fizica este poate cea mai importanta activitate pe care trebuie sa o aiba copiii, 

indiferent ca sunt in vacanta sau ca au inceput activitatea scolara. 

 Plimbari cu bicicleta 

Bicicleta este o modalitate foarte buna ca cel mic sa stea departe de sedentarism si sa nu 

pice in capcana urbana, este o modalitate eficienta de a le antrena conditia fizica si sanatatea 

mintala si implicit de dezvoltare a aptitudinile motorii. De asemenea, este o metoda foarte buna 

de a le darui o potiune de sanatate si de a reusi sa isi elibereze energiile negative, de a-si 

consuma energia, dar si de a-si intari sistemul imunitar. 

 Jocuri cu mingea 

Jocurile cu mingea sunt activitatile preferate ale celor mici. Sunt distractive si sunt de 

departe cele mai indragite cand vine vorba de programul de dupa scoala. Fie ca isi doresc sa isi 

dezvolte un anumit sport (fotbal, handbal, volei, baschet, tenis etc.), fie ca ii ajuta sa isi creeze 

noi prieteni, mingea este cea mai fascinanta jucarie pentru copii. Ii ajuta sa isi dezvolte abilitati 

motorii si sociale si sa isi antreneze capacitatile strategice si de concentrare. 
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Fiecare activitate fizica este o oportunitate pentru ca cel mic sa construiasca noi prietenii 

si sa dezvolte noi aptitudini motorii. Consolideaza lista de activitati si dezvolta noi oportunitati 

de distractie prin achizitionarea produselor de mai sus. Asigura-te, in acelasi timp, ca le cumperi 

si articole care le ofera protectie si siguranta. 
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Prin desen și utilizarea de culoare, copiii exprimă stări de spirit, nesiguranţă și temeri. 

Este o mare informaţie, bogată în conținut, prin care ne exprimă emoțiile lor în mod inconștient. 

Uneori, utilizarea culorilor poate fi datorată disponibilității, detaliu care trebuie luat în 

considerare; de exemplu, copilul poate picta trunchiul unui copac negru, deoarece lipsea 

culoarea maro. Prin urmare, aceasta nu are de a face cu starea emoțională a copilului, de 

asemenea, trebuie să se ia în considerare vârsta copilului, începând de la 15 luni la trei ani și 

jumătate, există puține relații între obiectele pictate și culoarea lor reală. 

De multe ori, creioanele colorate distrag atenţia copilului de la activitatea propriu-zisă 

de a desena și devin obiecte de joacă. La începutul experienței lor, copiii aleg de multe ori 

culorile închise, deoarece contrastul le atrage atenția. De asemenea, cel mic poate explora 

culorile, pentru care trebuie acordată atenţie în momentul interpretării. 

Utilizarea multor culori, este semnalul unui caracter liniștit și neperturbat. Dimpotrivă, 

utilizarea unei singure culori are diferite semnificații, iar fiecare culoare în parte are o 

semnificație specifică. 

Desenul unei singure culori este foarte important, pentru că are de a face cu lipsa de 

motivație. 

Transparența, în funcție de desen, poate indica inteligenţă si intuiţie, sau chiar înclinația 

spre minciună și vinovăție, deoarece, în acest caz, copilul este conștient de comportamentul său 

și exprimă eliberarea încărcăturii sale, să-l descopere. De asemenea, transparenţa se găsește și 

în cazurile de abuz sexual, în funcție de locul în care se află. 

 

SENSUL PSIHOLOGIC al culorilor 

„Percepția culorilor este limbajul senzorial”, Max Luscher (1923). 

https://clicpsihologic.ro/culorile-si-influenta-lor-asupra-emotiilor/
https://clicpsihologic.ro/culorile-si-influenta-lor-asupra-emotiilor/
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– Albastrul indică faptul că copilul se simte în armonie și protejat. El este sociabil și știe 

cum să-și controleze impulsurile. 

– Verdele reflectă nervozitate si hipersensibilitate. Este caracteristic copiilor foarte 

emotivi. 

– Roșul, psihologic, înseamnă activitate (energie). Poate fi relaţionat cu activitatea 

fizică. Răspunde la încrederea în sine, dar, de asemenea, este asociat cu agresivitatea. 

– Galbenul ne spune că copilul este sensibil și, din diferite motive, are tendinţa de a fi 

singuratic. În general, sunt persoane extrovertite și sociabile. 

– Violetul sau movul, reprezintă curiozitatea și fascinația. Înseamnă transformare, a sări 

peste regulile care guvernează valorile emoționale. De multe ori, pot fi melancolici. 

– Albul, detașarea emoțională. 

– Maroul ne informează că copilul trăiește momente de tensiune și, de obicei, sunt copii 

foarte realiști. 

– Negrul reprezintă inconștientul. De asemenea, poate exprima tristețe. Dar, depinde de 

desen, în general. 
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