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Îi ajută pe elevi 
să-s,i dezvolte creativitatea 

Dezvoltarea deprinderilor de viaţă înseamnă a lucra cu 
 mintea, dar și cu mâinile. Prin a face ceva singur, împreună cu 
un partener sau într-un grup mic, elevii dobândesc abilităţi 
importante, cum ar fi competenţe de cooperare şi comunicare. 
De asemenea, își dezvoltă creativitatea şi pot să o aplice în 
toate domeniile de învăţare.

 FACE (Familii și Copii în Educație), întărește toate formele 
de învăţare bazată pe activităţi, pe învăţarea cooperativă şi 
 întotdeauna se concentrează pe un produs concret. 
 Diversitatea activităților de dezvoltare a abilităților din cadrul 
proiectului FACE acoperă, de asemenea, diferite domenii de 
 învățare și pot fi aplicate cu ușurință în alte discipline, cum 
ar fi Arte, Matematică, Studii Sociale, etc. 

Este responsabilitatea profesorilor de a adapta sarcinile la 
contextul și capacitatea elevilor. 

Publicat în 2016
Zurich University of Teacher Education, Centre IPE
www.phzh.ch/ipe
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Brăt,ara prieteniei
Iată cum trebuie să faci
 
1. Ia două fire de lâna și taie-le 

în bucăți de 50 de centimetri.

2. Roagă un alt copil să țină de 
celălalt capăt.

3. Răsucește ambele fire cât 
poți de tare. Nu le da drumul.

4. Când sunt răsucite bine, pune 
un deget la mijloc și îndoaie 
șnurul.

5. Firele se răsucesc acum 
singure în sus.

6. Fă câte un nod la fiecare 
capăt. Brățara e gata !

Un simbol al prieteniei
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Măs,ti de animale haioase

1.
Profesorul explică măștile de animale haioase. Le arată modele 
de măști (pe pagina următoare) și lasă pe copii să dea un nume 

animalelor din imagine. Apoi îi încurajează pe copii să decidă 
ei singuri ce animal vor să facă.

2.
Profesorul pregătește foi mai groase de hârtie sau bucăți 

 (rotunde) de carton mai tare pentru fiecare copil, și de asemenea 
acuarele, lipici și diverse lucruri care pot fi lipite pe mască 

(pene, hârtie colorată, bucăți de lână, etc.) sau folosește 
 șabloanele de la pagina următoare.

3.
Copiii lucrează în grupuri de patru cu ajutorul unui părinte.

4.
Profesorul dă fiecărui copil următoarele instrucțiuni 

(părinții îi ajută pe copii):

a) Decupează masca 
(dacă folosești șablonul).

b) Desenează două cercuri 
acolo unde vor fi ochii.

c) Decupează ochii.
d) Pictează masca.

e) Împodobește masca.
f) Fă găurile necesare 

 pentru șiretul sau 
 elasticul de la spate.

g) Scrie-ți numele în 
 interiorul măștii.

5.
Copiii iau măștile terminate și se așează în cerc împreună 

cu profesorul și cu părinții.

6.
Fiecare copil își pune masca.
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Măs,ti de animale haioase
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Măs,ti de animale haioase
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Ceasul sentimentelor

1.
Profesorul prezintă o imagine cu un copil care consolează un alt 

copil și discută cu întreaga clasă despre această imagine.

2.
Le explică desenul cu ceasul sentimentelor (pagina 9). 

Copiii ghicesc sentimentele (a se vedea desenul).

3.
Cu ajutorul ceasului, profesorul le spune copiilor cum se simte 

el astăzi. El include o varietate de sentimente și mișcă acul 
ceasului, spunând: „Astăzi sunt fericit pentru că vremea 

este  frumoasă și vă pot vedea pe voi toți. Îmi place munca mea 
şi îmi place să predau la clasa voastră. Sunt puțin trist 

 pentru că fratele meu traieste departe. El locuieşte în Italia. 
În această dimineaţă mi-a fost, de asemenea si puțin frică, 

pentru că am  întâlnit un câine mare pe stradă. Lătra la mine 
şi părea foarte supărat.”

4.
Apoi este rândul copiilor să meargă lângă profesor, să mute acul 

ceasului și să explice cum se simt.

5.
Copiii lucrează singuri. Fiecare face un ceas și colorează 
 sentimentele în culorile preferate, de exemplu: „galben” 

 înseamnă fericire, „gri” înseamnă tristeţe, „verde” înseamnă 
mândrie, etc. 

6.
Un copil alege un sentiment de pe ceas, iar un coleg va trebui 

să facă o propoziție despre acel sentiment. 
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Ceasul sentimentelor
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Îmi modelez prietenul

1.
Ia un pachet de plastilină de la profesorul tău 

și împarte-l cu un coleg.

2.
Îți vei modela prietenul/prietena. Pe cine alegi? 

Cum arată el/ea?

3.
Începe să modelezi bucată cu bucată.

4.
Notează pe un bilet, o scurtă descriere a 

prietenului/prietenei tale.

5.
Arată-i prietenului/prietenei tale ceea ce ai făcut 

( în cazul în care sunteți în aceeași clasă) 
și expune figurina din plastilină în fața clasei.
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Reconstruiesc 
locul meu preferat 

1.
Gândește-te la locul tău preferat. 

Îl vei reconstrui.

2.
Pentru aceasta ai nevoie de următoarele lucruri: 

o cutie (poate o cutie de pantofi sau orice 
altă cutie), hârtie, lipici, bucăţi de material, 
foarfece,  culori sau acuarele. Dacă nu aveţi 

o cutie de pantofi, puteţi face una din carton 
şi hârtie. 

3.
Fă un plan pentru cum vrei să reconstruiești 

locul tău preferat. Fă o schiță a acestuia 
la pagina 12.
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Aceasta este schiţa reconstrucţiei melAceasta este schiţa reconstrucţiei mele :

Voi folosi acest materiaVoi folosi acest material :

Reconstruiesc 
locul meu preferat
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Pas, i de urmat

1.
Începe să reconstruiești locul tău preferat.

2.
Alege materialul de care ai nevoie și ia-l cu tine 

în bancă.

3.
Nu uita să împarți cu altcineva care are nevoie 

de acelasi material ca si tine. 

4.
Lucrează individual. Când ai terminat, notează-ți numele 

pe reconstrucția locului tău preferat.

5.
Arată profesorului tău / profesoarei tale 

produsul final.

6.
Expune-l pe o bancă sau pe un birou, 

în fața clasei.

Reconstruiesc 
locul meu preferat
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 Poza/desenul 
locului meu preferat

1.
Folosește telefonul mobil sau un aparat foto 

pentru a face o poză locului tău preferat. 
Sau poți alege să faci un desen din natură.

2.
Folosește poza de pe ecran ca și model 

și desenează locul tău preferat pe o foaie de hârtie. 

3.
Nu uita să iei poza sau desenul cu tine la școală!

Reconstruiesc 
locul meu preferat
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Pietrele mele frumoase

1. Profesorul ține în mână două pietre 
și citește copiilor o poezie.

Pietrele mele frumoasePietrele mele frumoase
Am trei pietre frumoase și rotunde
Nu-s la fel dar sunt atât de mândre
Sunt preferatele mele și eu le-am găsit
Cu ele o să jucăm un joc mai dichisit

2. Profesorul se duce cu copiii afară 
pentru a aduna pietre (câte trei 
pentru fiecare copil). Când se întorc, 
pregătesc acuarele, apă și pensule. 
Copiii vopsesc două pietre cu aceeași 
culoare, iar a treia piatră cu o culoare 
diferită. Profesorul scrie numele 
copiilor pe pietre, folosind o carioca 
mai groasă. Apoi joacă „Pietricica”. 
La început fiecare copil se joacă 
singur. Piatra colorată diferit de 
celelalte două este aruncată în fața 
copilului. Apoi cele două pietre de 
aceeași culoare sunt aruncate 
cât mai aproape de cealaltă piatră. 
Pietrele de aceeași culoare trebuie 
sa fie aruncate cât mai aproape de 
prima piatra. Copiii se joacă în 
 perechi. Cine caștigă? Se discută 
regulile jocului: să nu arunce pietrele 
spre alți copii, să nu arunce pietrele 
prea departe sau cu putere.

3. După ce s-au jucat aproximativ 
15 minute, copiii formează un cerc 
și țin pietrele în mână. Profesorul 
recită din nou poezia, iar copiii o 
repetă împreună cu el.



1616Abilități cu FACE – www.phzh.ch/ipe

Desenul clasei noastre

1.
Copiii stau în cerc. Profesorul discută cu ei despre un „mozaic” 

și pentru a demonstra, poate să pună pe podea, bucățele 
de  hârtie.

2.
Profesorul prezintă copiilor activitatea de a realiza împreună 
un desen al clasei și menționează că fiecare copil va face o 

bucată din acest mozaic.

3.
Profesorul arată copiilor o coală albă de hârtie și le dă 

 instrucțiunile necesare: „Sunteți liberi să desenați ce vreți. 
 Există însă o singură regulă: Va trebui să folosiți culori care 

să fie puse în desen așa cum vă place. Să nu desenați obiecte, 
cum ar fi o minge sau un cal, nimic de genul acesta.” 

4.
Apoi copiii încep să deseneze singuri. 

Profesorul le scrie numele pe spatele desenului.

5.
Profesorul şi copiii adună toate desenele într-o imagine mare. 

(eventual pe podea). Discută împreună despre cum arată tabloul 
cel mare.

6.
Dacă este posibil, profesorul găsește un spațiu pentru a agăța 

tabloul cel mare.
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Facem o cometă

1.
Profesorul îi întreabă pe copii dacă știu ce este o cometă. 

 Copiii discută, iar profesorul le explică.

2.
Copiii fac o cometă. Se așează în grupuri de patru. La fiecare 

grup este și un părinte care să-i ajute pe copii.

 ▪ Fiecare copil ia trei foi de ziar și le face 
ghemotoc, realizând astfel o minge 
mai solidă.

 ▪ Se înfășoară și se fixează mingea 
cu un șnur.

 ▪ Copiii decupează apoi fâșii din hârtie 
colorată, din obiecte de îmbrăcăminte 
sau din pungi de plastic.

 ▪ Fâșiile decupate sunt lipite de minge 
cu bandă adezivă.

 ▪ Plasticul (de la vechi pungi de plastic) 
se înfășoară în jurul mingii (în jur de 
30 cm × 30 cm).

 ▪ Cu o bucată de șnur se strânge 
 bucata de plastic și se leagă la gâtul 
 cometei. Bucățile de plastic care se 
 suprapun pot fi tăiate.

 ▪ Copiii își scriu numele pe cometă 
cu ajutorul părinților.

3.
Lansarea cometei: toată lumea va ieși din clădirea școlii. 

 Copiii stau încolonați și încep să-și lanseze cometele, 
numărând 1,2,3 – start!
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Tot,i suntem la fel, 
tot,i suntem diferit,i 

1.
Profesorul face introducerea la activitatea privind construirea 
clasei din hârtie. Copiii vor face „un lanț din omuleți de hârtie”. 

Profesorul le arată copiilor cum să lucreze.

2.
Copiii fac lanțuri de omuleți de hârtie împreună cu părinții lor 
și le colorează ( se fac grupuri de doi sau patru copii împreună 

cu un părinte). 

3.
Când au terminat lanțurile, acestea sunt așezate pe o masă 

sau lipite pe tablă, în așa fel încât toți să le poată vedea. 
 Profesorul abordează ideea că toți copiii sunt diferiți, dar fac 

parte împreună.



1919Abilități cu FACE – www.phzh.ch/ipe

 Tot,i suntem la fel, 
tot,i suntem diferit,i


