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Introducere  

Proiectul Erasmus+, Acţiunea cheie 1, Spice 

Up Classroom Management through Formal or 

Informal Education., finanţat de Comisia Europeana 

şi implementat în Scoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” 

în anul şcolar 2014-205, a apărut ca urmare a nevoii 

de schimbare a atitudinii actorilor direct implicaţi faţă 

de educaţia pe care o oferă instituţia noastră. Actualul 

profil al elevului, atitudinea părinţilor faţă de şcoală, 

stilurile didactice ale educatorilor, învăţătorilor şi 

profesorilor din şcoala noastră  trebuie armonizate 

pentru un management al clasei eficient. 

Într-o societate în continuă schimbare, în care 

factorii educaţionali implicaţi în formarea ca om a unui 

copil se diversifică cu elemente din educaţia 

informală şi non-formală, profesorii trebuie să fie 

pregătiţi să facă faţă schimbărilor într-un mod eficient 

şi armonios.  

Obiectivul general: îmbunătăţirea, 

completarea profilului profesional al cadrelor didactice 

cu noi competenţe şi abilităţi din domeniul 

managementului clasei şi al educaţiei non-formale  

utilizate în crearea unui mediu educaţional atractiv 

pentru elevii cu absenteism, cu risc de abandon 

şcolar timpuriu şi cu performanţe scăzute în învăţare. 

 Obiective specifice  ale proiectului: 

- Să dezvolte competenţe de rezolvare a 
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problemelor şi de management al conflictelor, soluții 

de lungă durată atunci când regulile sunt încălcate 

prin efectuarea de activităţi de mediere şi utilizarea 

unor strategii de intervenţie eficiente; 

- Să îmbunătăţească competenţele de utilizare 

a metodelor specifice educaţiei nonformale în context 

formal cu scopul de a creşte motivaţia elevilor pentru 

învăţare; 

- Să dezvolte strategii didactice cu privire la 

modul de aplicare a educaţiei nonformale în context 

formal şi crearea unei atmosfere non-violente în 

mediul educaţional pentru grupe de vârstă diferite; 

- Folosirea propriilor calităţi, talente, diferenţe 

precum şi inteligenţa colectivă a echipei noastre în 

procesul de valorizare, crescând încrederea acestora 

în utilizarea  metodelor  nonformale şi pentru 

managementul eficient al clasei de elevi; 

- Să împărtăşeasca exemple de bună practică 

şi transfer de informaţii între diferite zone culturale 

(cel putin trei ţări) pe diferite vârste de învăţare; 

- Să promoveze cooperarea europeană în 

domeniul educaţiei, în contextul  programului 

Erasmus + prin constituirea de noi parteneriate; 

 Numărul beneficiarilor: 7 cadre didactice din 

învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. Proiectul 

îşi propune 2 activităţi de formare în 2 runde de 

mobilităţi.  
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Acest ghid a apărut ca urmare a participării a 3 

cadre didactice din învăţământul preşcolar, Ciobanu 

Ana Dumitriţa, Stanciu Maria Lavinia şi Petruţ 

Ioana Cristina la cursul “SPICE UP FORMAL 

EDUCATION THROUGH NONFORMAL 

ACTIVITIES” desfăşurat la Lisabona în perioada 1-7 

februarie 2015 oferit de Associação Check-IN - 

Cooperação e Desenvolvimento, Portugalia. 

Activitatea de formare a fost organizată în 5 module, 

după cum urmează:  

o MODUL I: CULTURĂ ŞI INTERCULTURALITATE 

 jocuri interculturale 

 munca într-un proiect internaţional – cum să 

comunici, să stabileşti legături, 

formarea echipei; 

 lucru cu colegii şi părinţii – exerciţii practice urmate 

de o dezbatere 

 stereotipuri şi prejudecăţi în clasă 

 Lisabona cultural – proiect, tur de explorare a 

manifestărilor exterioare ale culturii 

o MODULUL II: COMUNICARE 

 comunicare asertivă, agresivă, pasivă 

 adaptarea comunicării la vârsta grupului 

 jocuri pentru îmbunătăţirea comunicării 

 comunicare non-verbnala în mediul de lucru şi în 

clasă 

o MODULUL III: DINAMICA GRUPULUI 
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 dinamici intra şi inter grup  

 intrumente pentru munca cu grupurile, 

 activităţi de constituire a grupurilor 

 lucrul cu părţile interesate 

 evaluarea la jumătatea perioadei 

o MODUL IV: METODE ALE EDUCAŢIEI 

(FORMALE, NONFORMALE ŞI INFORMALE) 

 vizită de studiu la o instituţie locală care aplică 

metode ale educaăiei nonformale 

 proiect de documentare urmat de joc de rol: ”salto - 

alege o metodă şi aplic-o!” 

 metode creative în sala de clasă 

 explorarea peisajului urban - Lisabona ca o resursă 

de educaţie în aer liber 

o MODULUL V: EVALUARE 

 diseminarea şi valorizarea planului de activităţi 

 folosirea instrumentelor de certificare europeană 

 evaluarea proiectului 

 ceremonia de acordare a certificatelor 
 

 

 

Coordonator proiect, Nohai Maria Carmen
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MODULUL I:  

CULTURĂ ȘI 

INTERCULTURALITATE 

 
 

1. DANS BRAŞOVEANCA 
TIP: Activitate cu caracter cultural 

DURATA: 15-20 minute 

OBIECTIVELE DE ÎNVĂŢARE: 

- Învățarea culturii românești; 

- Dinamizarea grupei; 

- Coordonare; 

DESCRIERE: În acest dans este vorba de un număr 

de pași simpli: doi pași înainte și doi înapoi. Se repetă 

mișcarea de patru ori, după care urmează doi pași la 

stânga și doi la dreapta. Se realizează demonstrația 

de către cadrele didactice de mai multe ori. Există 

dificultatea ca preșcolarii să piardă ritmul melodiei. 

MATERIALE NECESARE: casetofon, CD  

GRUP ȚINTĂ: grupă de preșcolari, clasă de gimnaziu; 

SPAȚIU DE LUCRU: sală de clasă sau sală cu 

oglindă. 
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2. HARTA LUMII 

 
TIP: Joc intercultural 

DURATA: 30 minute 

OBIECTIVELE DE ÎNVĂŢARE: 

- Să se familiarizeze cu ceea ce există în mediul 

înconjurător; 

- Să recunoască formele de relief; 

DESCRIERE: Copiii se așează în jurul hărții (hartă 

făcută de către educatoare cu formele de relief 

corespunzătoare). Educatoarea împreună cu copiii 

prezintă formele de relief de pe hartă. Într-un coșuleț, 

educatoarea are pregătite jetoane cu diferite imagini, 

care trebuie asociate cu o formă de relief (exemple: 

apă–pește, pădure–urs, deșert–camilă, etc.). Se 

execută jocul de probă.  Educatoarea numește câte 

un copil pentru a îndeplini sarcinile. După terminarea 

jetoanelor, se va face o recapitulare pe baza jocului 

învățat. Copiii care au fost activi la joc, vor primi 

stimulente. 

MATERIALE NECESARE: hartă colorată din carton, 

jetoane cu imagini, stimulente. 

GRUP ȚINTĂ: 20-25 preșcolari (jocul poate fi adaptat 

în funcție de vârstă şi regiune) 

SPAȚIU DE LUCRU: sala de grupă. 
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3. HORA COPIILOR 

 
TIP: Joc intercultural 

DURATA: 20-25 de minute 

OBIECTIVE DE INVĂȚARE: 

- Să realizeze lucrarea practică, valorificând 

deprinderile de lucru însușite; 

- Să intuiească materialul didactic; 

DESCRIERE: Copiii vor colora hora copiilor (din 

hârtie), vor da chipuri copiilor cu ajutorul cariocilor, 

apoi o vor decupa şi vor lipi mânuţele copiilor pentru 

a obţine o horă mai mare (vor lipi unul după altul câte 

un set de 3 copii din fiecare naţionalitate). Alţii vor lipi 

pe paiuri de suc steagurile României şi Portugaliei. 

MATERIALE NECESARE: hârtie, carioci, foarfece, 

lipici, bețisoare şi hârtie glasată. 

GRUP ȚINTĂ: jocul poate fi adaptat la orice nivel de 

vârstă. 

SPAȚIU DE LUCRU: sala de grupă (clasă). 

 

 

4. CĂSUȚELE COPIILOR 
TIP: Joc intercultural 

DURATA : 20-25 minute 

OBIECTIVELE DE INVĂȚARE : 



10 
 

- Să mânuiscă și să utilizeze corect materialele 

puse la dispoziție; 

- Să realizeze construcția respectând tema dată; 

DESCRIERE: Copiilor li se prezintă diferite imagini cu 

case din diferite țări sau regiuni ale țării noastre. 

Copiii vor realiza din piese LEGO căsuțe luându-se 

după imaginile prezentate . 

MATERIALE NECESARE: imagini, piese LEGO. 

GRUP ȚINTĂ: preșcolari și școlari 

SPAȚIU DE LUCRU : sala de grupă (clasă)  
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5. COPII AI LUMII 
TIP: Activitate cu caracter cultural 

DURATA: 20-25 minute 

OBIECTIVELE DE INVĂȚARE: 

- Să  întregească din cât mai puţine încercări 

imaginea unui copil; 

- Să  colaboreze  cu  membrii  grupului; 

DESCRIERE: Scopul acestui joc este de a întregi  

imaginea unor copii din diferite ţări (un copil e 

constituit din 4 piese care au puncte pe spatele lor: 

pălărie - 1, cap - 2, trunchi – 3 şi picioare – 4; – 

fiecare copil poartă un costum specific ţării pe care o 

reprezintă). Pentru desfăşurarea jocului e necesar un 

zar. În cazul în care faţa zarului indică 5 sau 6 puncte 

copilul acela stă o tură. Cel care reuşeşte primul să 

reîntregească imaginea e câştigător. 

MATERIALE NECESARE: cartonașe cu copii din 

diferite țări, zar: 

GRUP ȚINTĂ: preșcolari si elevi 

SPAȚIU DE LUCRU: sală de grupă (clasă) 
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MODULUL II:  

COMUNICARE 

 

 
1. TUNELUL ÎNCREDERII 

 

TIP: joc de încredere 

DURATA: 10 minute 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE: 

- Creșterea rapidității în reacții; 

- Dezvoltarea încrederii în membrii grupului; 

DESCRIERE: Copiii se așează pe două coloane față 

în față ținând mâinile întinse în față. Un copil trebuie 

să fugă prin tunelul de mâini, iar toți cei cu mâinile 

întinse trebuie să ridice mâinile cu puțin timp înainte 

de a trece persoana care fuge. 

GRUP ȚINTĂ: 15-20 copii (elevi) 

SPAȚIU DE LUCRU : exterior 
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2. CINE-I LIDERUL? 
TIP: Joc de comunicare 

DURATA: 15-20 minute 

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE: 

- Lucru în echipă; 

- Coordonare; 

- Atenție; 

- Imitație; 

DESCRIERE: Se formează un cerc din copiii 

participanți. Unul dintre ei este scos din sală, iar din 

grupul rămas se desemnează un leader care va 

efectua un set de mișcări pe care îl va imita tot grupul. 

Copilul rămas afară este chemat în sala de joc, va 

intra în cerc, în mijloc și va trebui să ghicească cine 

este leaderul. În timpul jocului, mișcările vor fi 

schimbate de către leader, încercând să nu fie 

descoperit de copilul aflat în centru. La un număr de 

trei greșeli consecutive, copilul din centru va fi înlocuit 

cu un alt participant.   

GRUP ȚINTĂ: 8 copii, 8 - 10 ani (se poate adapta ca 

orice vârstă) 

SPAȚIUL DE LUCRU: sală de clasă 
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3. DACA NU-I AȘA, CUM E? 
 

TIP: joc de comunicare 

DURATA: 10 minute 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE: 

- Lucru în echipă; 

- Atenție; 

- Rapiditate; 

DESCRIERE: Li se cere copiilor să se gândească la 

personaje de poveste cunoscute de toţi copiii, apoi 

pornind în lanţ, fiecare dintre ei îl întreabă pe copilul 

de lângă el  despre un anumit personaj ales de el 

după modelul: 

Păcală dacă nu e prost, cum e? 

Pinocchio dacă nu e ascultător, cum e? ............. 

Scufiţa Roşie dacă nu e ascultătoare, cum e? 

Lupul  dacă  nu e milos, cum e ?.......... 

     Cel care răspunde, pune următorului coleg 

întrebarea pregătită de el. 

GRUP ȚINTĂ: 15-20 copii (elevi) 

SPAȚIU DE LUCRU: interior 
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4.  GHICEȘTE LA CE NE-AM GÂNDIT! 
 

TIP: joc de comunicare 

DURATA: 15-20 minute 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE: 

- Lucru în echipă; 

- Atenție; 

- Rapiditate; 

DESCRIERE: Un copil  iese din clasă, iar ceilalti 

rămași împreună cu educatoarea, stabilesc fără ca 

cel ieşit să audă un obiect (lucru, plantă, animal) pe 

care la intrarea în clasă copilul trebuie să ghicească 

despre ce obiect este vorba, punând întrebări de 

genul : 

- Este vorba despre o plantă, un animal, un lucru ? 

- Este animal sălbatic sau domestic ?......... 

- Este de la noi din ţară ?.................. 

 

GRUP ȚINTĂ: 15-20 copii (elevi) 

SPAȚIU DE LUCRU : interior 
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5. JOCUL CALITĂŢILOR 

 
TIP: joc de comunicare 

DURATA: 10 – 15 minute 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE:  

- Să numească cel puțin o trăsătură pozitivă de 

caracter a unui coleg; 

- Să comunice în mod concret, verbal și non-

verbal în cadrul grupului; 

DESCRIERE: Copiilor  aşezaţi în cerc/semicerc li se 

comunică faptul că vor avea de strigat/cântat o 

calitate a mamei/prietenului/ a  sa.   

Jocul pune accent pe dezvoltarea atenţiei, pe 

sublinierea unor trăsături pozitive de caracter, pe 

comunicarea intra-grup. 

MATERIALE NECESARE: - 

GRUP ȚINTĂ: 6-28 preșcolari si școlari 

LOC DE DESFĂŞARE: sala de grupă/clasă, curtea 

școlii 
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MODULUL III:  

DINAMICI DE GRUP 

 
1. CRESCENDO 

 

 

 
TIP:  Joc de dinamizare  

DURATA: 2 - 3 minute  

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE: 

- Captarea atenției grupului  

DESCRIERE: Copiii se așează în cerc, inclusiv 

educatoarea. Cel din urmă începe să aplaude. În 3-5 

secunde, copilul din dreapta educatoarei începe să 

aplaude cu același ritm. După alte 3-5 secunde, 

începe următorul şi se continuă astfel, mergându-se 

în sens invers acelor de ceasornic.  Când se ajunge 

la persoana care a început, aceasta se oprește din 

aplaudat, iar restul participanților se opresc și ei pe 

rând la intervale de 3-5 secunde.   

GRUPUL ȚINTĂ: Preșcolari, școlari sau elevi de 

gimnaziu 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Interior/exterior 
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2. JOCUL INCREDERII 

 
TIP: Joc dinamic 

DURATA: 10-30 minute (în funcție de numărul de 

copii) 

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE: 

- Lucru în echipă; 

- Coordonare; 

- Atenție; 

DESCRIERE:  Se formează grupe de câte 2 

preșcolari/ elevi, unul din aceştia purtând o eșarfă pe 

ochi iar celălalt explicându-i ce mișcări trebuie să 

realizeze pentru a trece de niște obstacole. De 

exemplu: - Ridică piciorul şi mergi 2 pași înainte apoi 

fă 3 pași la stânga, unul înainte, etc. De specificat că 

acest joc se va adapta ca și dificultate îin funcție de 

vârstele copiilor / elevilor.  

MATERIALE NECESARE: eșarfă, obstacole 

GRUP ȚINTĂ : Preșcolari, școlari şi elevi gimnaziu 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Sala de grupă/clasă sau alt 

mediu extern 
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3. PIZZA 
TIP: Joc dinamic 
DURATA: 7 - 10 minute 
OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE: 

- Lucru în echipă; 

- Coordonare; 

- Atenție; 

- Imitație; 

DESCRIERE: Copiii se vor organiza sub formă de 

cerc, unul în spatele altuia,  iar aceștia vor executa 

mișcările pe care le folosim la realizarea unei pizza 

sub formă de masaj, pe spatele colegului din față. 

Aceste mișcări vor fi: 

-  Punem făina, apa, drojdie și sare 

-  Frământăm aluatul 

-  Întindem blatul 

-  Adăugăm ingredientele ....................... 

-  Băgăm pizza la cuptor 

-  Tăiem pizza în felii 

GRUPUL ȚINTĂ: Preșcolari și școlari  

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Sala de grupă (clasă) sau 

alt mediu extern 
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4. PODUL DE PIATRĂ 

 
TIP:  Joc de dinamizare; 

DURATA: 5 minute; 

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE: 

- Să crească nivelul de energie al grupului 

(dinamizare); 

- Să se dezvolte spiritul de lucru in perechi; 

DESCRIERE: Copiii se așează față în față pe două 

rânduri astfel încat să se formeze perechi. Copiii din 

perechi se prind de mâini și le țin ridicate formând 

astfel un pod uman. Pe rând, ultima pereche trece pe 

sub podul de de mâini format de celelalte perechi. Se 

poate juca pe muzică și ritmul trebuie să fie alert. Pe 

măsură ce perechile trec pe sub pod spre dreapta, 

podul se mișcă spre stânga pentru a face loc noilor 

perechi. 

GRUPUL ȚINTĂ: Preșcolari și școlari 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Interior/exterior 
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5. DRAGONUL 
TIP: joc de dinamizare; 

DURATA:10-15 

minute; 

OBIECTIVELE DE 

ÎNVĂŢARE: 

- Lucrul in echipă; 

-  Coordonare; 

- Dimanizare; 

 

DESCRIERE: Grupul formează un șir indian ținându-

se unul de altul de tricou. Va rămâne un participant 

care nu va face parte din grup. Șirul ese numit 

dragonul. Scopul dragonului este de a prinde omul 

liber, moment în care cel prins va deveni coada 

dragonului, iar capul dragonului va deveni personajul 

liber. 

GRUP ȚINTĂ: Preșcolari și școlari; 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă sau în aer 

liber 
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6. CAUTĂ UN PRIETEN 

 

TIP: Joc dinamic                  

DURATA: 15 – 30 

minute; 

OBIECTIVE DE 

ÎNVĂȚARE: 

- Să numească cel puțin o trăsătură fizică sau 

morală a unui coleg; 

- Să comunice în mod concret,verbal și non-

verbal (tactil) în cadrul grupului; 

DESCRIERE: Se alege un copil ce va fi legat la ochi 

şi care va descrie un prieten/amic din grupă. După ce 

va face descrierea  şi îi va spune numele, va trebui 

să-l identifice în mulţimea colegilor  folosind simţul 

tactil.  

Jocul pune accent pe dezvoltarea atenţiei, pe 

sublinierea unor trăsăturifizice şi morale, pe 

comunicarea intra grup, urmăreşte crearea coeziunii 

de grup. 

 

 MATERIALE  NECESARE: eşarfă 

GRUP ŢINTĂ: copii de grădiniţă, şcolari mici 

LOCUL DE DESFĂŞURARE: : sala de grupă/clasă, 

curtea şcolii 
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7. JOCUL DESCOPERIRII 
 

TIP: Joc dinamic 

DURATA: 7-10 min. 

OBIECTIVELE DE ÎNVĂŢARE: 

- Să identifice minim trei puncte comune cu un 

coleg de grupă; 

- Să manifeste coeziune de grup; 

PARTICIPANŢI: 4-28 copii 

DESCRIERE: Pe podea se trasează patru linii cu 

creta sau se întind patru corzi de gimnastică. 

Educatoarea va explica copiilor că vor auzi un set de 

întrebări/ îndemnuri. Dacă răspunsul este valabil 

pentru ei, vor sări peste primul semn trasat pe podea, 

dacă nu, ei vor sta în aşteptare.(ex. Sari dacă eşti 

fetiţă/ Cui îi plac merele?). 

Jocul pune accent pe autocunoaşere, pe 

descoperirea unor puncte comune cu colegii de 

grupă, pune accent pe realizarea coeziunii de grup. 

MATERIALE NECESARE: cretă sau corzi de 

gimnastică 

GRUP ȚINTĂ: copii de grădiniţă, şcolari mici 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă/clasă, curtea 

şcolii 
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MODULUL IV : 

METODE ALE EDUCAŢIEI 

NONFORMALE 

 
 

1 JURIUL ISCUSIT 
TIP: Joc de atenție 

DURATA: 10 - 15 minute 

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE: 

- Atenție; 

DESCRIERE: În urma unor lecții de activitate 

plastică, artă, activitate practică, matematică, etc., se 

vor expune lucrările pe un panou în fața sălii de clasă 

după care fiecare copil/elev va trece pe rând, va 

observa lucrările după care va lipi o steluță pe 

lucrarea care i se pare cea mai bine realizată. La final 

fiecare copil își va număra steluțele iar mai apoi se va 

stabili câștigătorul/câștigătorii. În acest joc se va folosi 

ca și metoda de învățare ,,turul galeriei”. 

MATERIALE NECESARE: lucrările copiilor, steluțe 

autocolante. 

GRUPUL ȚINTĂ: Preșcolari, școlari 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Sala de grupă/clasă 
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2 SCAUNELE MUZICALE 

 
TIP: Joc de atenție; 

DURATA:10-15 minute; 

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE: 

- Dezvoltarea atenției: 

- Ritm; 

- Distracție; 

- Competiție; 

DESCRIERE: Scaunele sunt așezate în cerc având 

grijă ca numărul lor să fie mai mic cu unu decăt 

numărul participanților. Se dă drumul la muzică, iar 

copiii vor dansa în jurul scaunelor în șir. În momentul 

în care muzica se oprește, toți participanții vor încerca 

să ocupe un scaun. Este eliminat cel care rămâne 

fără loc și de fiecare dată se mai renunță la un scaun. 

Câștigă cel care reușește să se așeze pe ultimul 

scaun rămas in competiție.   

MATERIALE NECESARE: Scăunele, muzică; 

GRUP ȚINTĂ: Preșcolari și școlari; 

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Sala de grupă/clasă 
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3 DESENEAZĂ DUPĂ DESCRIERE 

 

 
TIP: Joc de atenție 

DURATA: 10 - 15 minute 

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE: 

- Lucru în echipă; 

- Coordonare; 

- Atenție; 

DESCRIERE : Se fac grupe de câte 2 elevi, unul 

dintre ei realizează un desen pe care nu îl arată 

colegului. Acestia se vor așeza spate în spate,  iar cel 

care a creat desenul  îi va descrie verbal celuilalt ce a 

desenat. Al doilea elev va trebui să realizeze desenul 

după indicațiile date. La final se vor compara 

desenele. Acest joc pune în evidență comunicarea 

bazată pe descriere verbală. 

MATERIALE NECESARE: foi, carioci 

GRUP ȚINTĂ : Preșcolari, școlari și elevi de gimnaziu  

LOCUL DESFĂȘURĂRII: Sala de grupă/clasă sau alt 

mediu extern 
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 4.COPIII AU TALENT 
TIP: Joc distractiv 

DURATA: 10 - 30 minute (în funcție de numărul de 

copii) 

OBIECTIVELE DE ÎNVĂȚARE: Lucru în echipă; 

- Atenție; 

DESCRIERE: Se vor alege 3 copii care vor fi în juriu 

iar ceilalți vor juca rolul de concurenți. Copiii vor fi 

așezați sub formă de semicerc iar juriul va fi situat în 

fața acestora. Fiecare concurent va trebui să-și 

expună talentul de actor (recital de poezii, povestiri), 

de cântăreţ sau de dansator, în fața juriului. Juriul va 

acorda cartonașul roșu dacă le-a plăcut momentul sau 

cartonașul negru dacă nu a fost pe placul acestora. 

De precizat că la 2 cartonașe roșii primite și unul 

negru, concurentul va trece în etapa următoare, iar la 

2 negre şi unul roșu nu va trece mai departe. 

Concursul  se va desfășura până când cei mai 

talentați vor ajunge în finală, iar mai apoi se vor numi 

primii trei câștigători. Acest joc se poate desfășura și 

în zile diferite (de exemplu finala poate avea loc în 

ziua următoare pentru ca finaliștii să se pregătească 

mai bine). 

MATERIALE NECESARE: cartonașe roșii/negre 

pentru juriu, casetofon, CD cu muzică adecvată. 

GRUP ŢINTĂ: Preșcolari, școlari și elevi de gimnaziu 
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LOCUL DESFĂŞURĂRII: Sala de clasă/sala de 

sport, curtea școlii 

 

5. BILE SURORI 
 

TIP: Joc de atenție 

DURATA: 5-10 minute 

OBIECTIVE DE ÎNVĂŢARE: 

- Să își concentreze atenția timp de 10 minute; 

- Să comunice verbal și non-verbal cu ceilalți 

participanți; 

 

DESCRIERE: Toate cele 12 bile vor fi aşazate în 

săculeţ. Fiecare copil va extrage câte o bilă şi o va 

ţine în mână fără să o arate, stând în cerc. La 

semnalul educatoarei  toţi deschid pumnul şi arată 

bilele, în timp ce cu ochii vor căta “bila soră”. Cei care 

identifică “sora” se prind de mână. 

Complicarea jocului: se vor folosi bile de aceeaşi 

culoare, cu o cifră trecută pe ea. Jocul pune accent 

pe dezvoltarea atenţiei, pe comunicarea intra-grup, 

urmăreşte crearea coeziunii de grup 

MATERIALE NECESARE : 2X6 mingi de ping-pong, 

sac mat  

GRUP ŢINTĂ: copii de grădiniţă, şcolari mici 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de clasă/grupă, aer 

liber 
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6. CONTINUĂ DESENUL CU … 

FORME GEOMETRICE 
            

TIP: Joc distractiv   
DURATA: 15-30 

minute   

OBIECTIVE DE 

ÎNVĂŢARE: 
- Să utilizeze 

în cardul temei cel puţin 4 forme geometrice; 

- Să comunice cu cel puţin doi colegi pentru 

realizarea temei date; 

- Să păstreze un climat cald, de colaborare şi 

coeziune; 

DESCRIERE: Copiilor li se comunică tema (pictură 

folosind: forme geometrice, linii, puncte, culori calde, 

etc), eventual se va oferi un tablou deja început, după 

care copiii vor discuta şi vor hotărî ce doresc să 

creeze şi ce culori şi forme vor utiliza.  

Jocul pune accent pe comunicare intra-grup, pe 

crearea şi menţinerea unui climat cald, de colaborare 

şi coeziune. 

MATERIALE NECESARE : pânză, pensoane, culori 

tempera/acrilice 

GRUP ŢINTĂ: 3-9 școlari/preșcolari 

LOC DE DESFĂŞURARE: sală de grupă/clasă, aer 

liber 
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7. DESEN ÎN DAR 

 
TIP: Joc distractiv 

DURATA: 15-30 minute 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE: 

- Realizarea unui număr de cel puțin 28 de desene; 

- Consolidarea unor relații pozitive în cadrul grupului: 

DESCRIERE: Copiilor li se comunică tema (pictură 

sau desen la alegere), fiecare lucrare va fi dăriută 

unui coleg în scopul de a-l înveseli. Jocul pune 

accent pe comunicare intra-grup, pe crearea şi 

menţinerea unui climat cald, de colaborare şi 

coeziune, pe crearea şi menţinerea unor relaţii 

pozitive. 

MATERIALE NECESARE: pânză sau foi pentru 

desen, pensoane, culori . 

GRUP ŢINTĂ: copii de grădiniţă, şcolari mici, elevi 

gimnaziu 

LOC DE DESFĂŞARE: sală de grupă/clasă 
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8. MODELE IDENTICE 

 
TIP: joc de atenție 

DURATA: 5-10 minute 

OBIECTIVE DE ÎNVĂȚARE:  

-Să reconstituie conform modelului lucrarea; 

-Să-şi concentreze atenția minim 5 minute; 

DESCRIERE: Copiilor  aşezaţi la măsuţe li se 

comunică tema. Vor avea de recreat modelul identic 

cu imaginea de pe interiorul cofragului de ouă, 

utilizând mingile de ping-pong aflate în cofrag.  

Jocul pune accent pe dezvoltarea atenţiei. 

MATERIALE NECESARE: cofrag de ouă, mingi de 

ping-pong de diferite culori, tempera sau marker 

permanent 

PARTICIPANŢI: 3-6 copii de grădiniţă, şcolari mici 

LOC DE DESFĂŞARE: sala de grupă/clasă 
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