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Această poveste este despre un grup de băieți care își 
petrec timpul liber pe o grămadă plină de lemne, numită 
Baza. Mai târziu, ei trebuie să-și apere teritoriul drag de 
un alt grup de băieți.

Lucrez la:

Imaginați-vă că ați fondat un club!
Ce înseamnă acest lucru? Ce este important pentru un 
club?
Cum ați alege participanții?
Planificați modul său de funcționare, rolurile și simbolurile!

Folosește hârtie colorată, materiale 
reciclabile, textile, lipici, carioci, 
etc  
Link-ul paginii cu idei

Grupa:

Cum este prezentată o emoție pe o față?

Crează fețe ce exprimă diferite emoții!

https://bit.ly/3sGRgSb

Folosește plastilină colorată, și 
șabloanele din pagina cu idei
Link-ul paginii cu idei

Cum poți să ajungi dintr-un loc al clasei în alt loc? 
Plimbați-vă prin împrejurimile școlii!

Hârtie, ascuțitori, linie, program 
grafic pentru computer, aplicații
Link-ul paginii cu idei
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Această poveste este despre un grup de băieți care își 
petrec timpul liber pe o grămadă plină de lemne, numită 
Baza. Mai târziu, ei trebuie să-și apere teritoriul drag de 
un alt grup de băieți.

Lucrez la:

Grupa:

Jocul cu bile! 

Folosește cuburile ArTeC , carton, 
bile, joacă-te cu prietenii tăi
Link pagina cu idei

Imaginează-ți că vei vedea alți copii jucându-se cu o 
jucărie interesantă. Cum poți să te joci și tu cu ea?

Tu poți să pui în scenă situația, 
Link pagina cu idei

Plănuiește și construiește un loc de joacă, sau 
construiește Baza!

Folosește cuburile ArTeC , carton, 
materiale reciclabile, etc.
Link pagina cu idei
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Această poveste este despre un grup de băieți care își 
petrec timpul liber pe o grămadă plină de lemne, numită 
Baza. Mai târziu, ei trebuie să-și apere teritoriul drag de 
un alt grup de băieți.

Lucrez la:

În ce situații folosim coduri sau semne?
Ce fel de coduri sau semne folosești?

Folosește cercuri decupate din 
hârtie, pahare de hârtie sau de 
plastic, carton, mărgele, mâinile 
tale proprii, etc.
Link pagină idei

Grupa:

Crează o catapultă, un scripete, un lift, un șurub 
sau alte mașini simple!

Crează accesoriile necesare unei expediții!

Folosește hârtie colorată, paie, 
materiale reciclate, textile, lipici, etc  
Link pagină idei

Folosește cuburile ArTeC , cutii 
conserve, sfoară, o stapulă, benzi de 
cauciuc, materiale reciclabile, etc.
Link pagină idei
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