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Obiectivele lecției:
• încălzire, introducere, luarea deciziilor
•alegerea segmentului de text prelucrabil
•dezvoltarea creativității

Activitate
Prezentați pe scurt 
întregul proiect de 5 
lecții 

Creați grupuri: împărțiți 
clasa în 4 grupuri

Citiți textul rezumatului

Decideți sarcinile care 
trebuie îndeplinite

Metodă/Interacțiune
Informații frontale

Folosiți ideile de 
formare a grupului din 
cadrul GTG (numire, 
extragere...)

Citirea frontală, în grup 
sau individuală

Lăsați grupul să aleagă 
sau conduceți 
dumneavoastră 
alegerea.

Ieșire
Elevii gândesc în 
termeni de o perioadă 
de 5 lecții.

Grupuri omogene sau 
eterogene, în funcție 
de obiectivele 
dumneavoastră

Să-i lăsăm pe elevi să-și 
imagineze ce s-ar putea 
întâmpla doar din 
aceste câteva rânduri.

Timpul necesar: 10 minute

2. Lucrează la sarcina aleasăActivitate
Lucrul la sarcina 
aleasă

Metodă/Interacțiune
Scopul grupurilor este de a 
reprezenta scena din cadrul 
sarcinii prin desen, artă și 
meșteșuguri, construcții etc. 
Permiteți-le să își folosească 
creativitatea: perspectiva lor îi va 
ajuta să se pregătească pentru 
lecțiile următoare.

Fiți atenți la modul în care 
funcționează cooperarea în cadrul 
grupului! Ajutați la distribuirea 
sarcinilor și a materialelor, dacă 
este necesar!

Ieșire
Nu vă așteptați la 
lucrări de artă 
minunate. Această 
sarcină este un fel 
de brainstorming, în 
care toată lumea 
poate explora și 
învăța prin erori.

Timpul necesar: 25 minute

3. EvaluareActivitate
Prezentare

Evaluare

Metodă/Interacțiune
Fiecare grup își 
prezintă lucrările

Discutați cu ei despre 
cum a decurs 
cooperarea și munca în 
grup.
Rugați-i să numească 
ceva ce le-a plăcut în 
munca unui alt grup.

Evaluare

Evaluați procesul (flux, 
autonomie etc.), originalitatea 
(varietatea ideilor, materialele 
folosite) și, în special, 
capacitatea manuală (precizie, 
eficiență, colțuri, linii...).

Timpul necesar: 10 minute

Materiale necesare
Fișă de sarcini, pagini de idei
Se pot folosi orice fel de 
instrumente și materiale:
• Desen, arte și meserii
• Blocuri ArTeC
• Carton 
• Materiale reciclate - rugați-i să 

aducă la școală reviste, 
"gunoaie" curate și reutilizabile 
de acasă. Aduceți și 
dumneavoastră câteva lucruri!
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Aceasta este povestea unei 
vulpițe orfane, ai cărei părinți 
au fost uciși de vânători și 
câinii lor. Unchiul său o crește 
și o învață cum să 
supraviețuiască în pădure. 
Conflictul dintre vulpi
iar vânătorii sunt plini de 
povești pline de umor.

1. Pregătirea

Material necesar: 
textul rezumatului



Citirea rezumatului:

• copiii pot citi rezumatul individual 
• se poate citi cu voce tare pentru grup
• sau puteți citi cu voce tare pentru întreaga 

clasă

Alegerea sarcinii:
• Sarcina aleasă influențează partea din text pe 

care grupul o va elabora în timpul lecției 2-4.

• Grupurile pot alege singure sarcina. 
Încercați să le influențați să aleagă 
sarcini diferite!

• Puteți să distribuiți dumneavoastră 
sarcinile între fiecare grup. În acest fel, 
puteți planifica sarcinile lecției 2-4. la 
începutul proiectului.

• Pentru a vedea ce abilități pot fi dezvoltate 
prin fiecare sarcină, consultați paginile 
următoare!

• Lăsați-i pe copii să-și folosească creativitatea! 
Scopul nu este de a copia soluțiile din Bazarul 
de idei! Acestea sunt doar niște sugestii!

• Perspectiva lor îi va ajuta să se pregătească 
pentru lecțiile următoare.

Rezumatul:

Aceasta este povestea unei 
vulpițe orfane, ai cărei părinți și 
frați au fost uciși de vânători și 
câinii lor. Unchiul său o crește și o 
învață cum să supraviețuiască în 
pădure. Conflictul dintre vulpi și 
vânători este plin de povești pline 
de umor.

În această introducere, pregătiți-i pe elevi 
lăsându-i să-și imagineze ce s-ar putea întâmpla 
doar din aceste câteva rânduri.

Ce puteți găsi în Bazar de idei?
• Diferite fișe de idei pentru sarcinile de încălzire

• Pe aceste foi puteți găsi 

• Idei de artă și meșteșuguri (realizarea 
de semne de carte din hârtie),

• Ghiduri de construcție pentru blocurile 
ArTeC,

• Fișa de lucru MAZE,

• Carduri de memorie TRACKS,

• Carduri de memorie FOREST,

• Cărți de situație,

• Link-uri utile,

• Se concentrează.

Obiectivele lecției:
• încălzire, introducere, luarea deciziilor
•alegerea segmentului de text prelucrabil
•dezvoltarea creativității
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