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ACTIVITĂȚI  OUTDOOR  ÎN CADRUL PARTENERIATULUI CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
GRECEȘTI ”SĂ-I FACEM FERICIȚI!” – DISEMINARE PROIECT ERASMUS + 
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,,IMITĂ-MĂ ȘI REȚINE-MI NUMELE" - JOC DE CUNOAȘTERE ȘI ATENȚIE 
 Participanții sunt așezați în cerc. Liderul își spune numele și face un 
gest. Următorul trebuie să rețină numele și gestul primului participant, să-și 
spună și el numele și să facă un gest.  Următorul va repeta numele și gesturile 
celor doi, își va spune numele și va face propriul gest.  
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”FACEM PIZZA" – JOC DE ENERGIZARE 
    Participantii sunt așezați în cerc sau în șir, cât mai apropiați, 
întorcându-se spre dreapta, unul în spatele celuilalt. 
 Fiecare participant mimează pe spatele celui din față tot procesul de 
frământare, de pregătire a ingredientelor, de așezare a acestora pe aluat, de 
coacere a pizzei ( punem făina, punem drojdie, sare, apă, frământăm, tocâm 
ingredientele etc.). 
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”OGLINDA” 
 Participanții sunt așezați pe două rânduri față în față.  
 Un rând este desemnat ,,oglinda", iar celalalt este persoana. Cei care 
sunt persoane vor face anumite gesturi, iar cei care sunt ,,oglinda , trebuie sa-
i imite. După un anumit timp, se schimbă rolurile. 
      Competenţe dobândite: stimularea încrederii în alte persoane 
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”VÂNĂTOAREA DE COMORI” 
 Jucătorii sunt împărțiți în grupe cu maxim 10 participanți. Aceștia 
primesc de la conducătorul jocului lista de „comori” ce trebuie vânate. 
Participanții au ca sarcină să bifeze pe lista lor comorile ascunse în natură, 
apoi să le prezinte grupului mare 
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”SĂ NE CUNOAȘTEM - NUME ȘI GEST” 
 Copiii stau în formaţie de cerc. Fiecare participant pe rând îşi spune numele şi 

îl acompaniază cu un gest corporal dorit de el. Ceilalţi copii repetă numele şi gestul 
executat de colegul lor. Jocul continuă până se prezintă toţi copiii. La sfârşitul jocului 
copiii îşi vor reaminte numele celorlalţi colegi cu ajutorul gesturilor executate în 
momentul prezentării. 
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  ”VOKI” 

 Utilizarea aplicației Voki pentru redarea personajului Heidi, folosit pentru 

captarea atenției în cadrul activității artistico-plastice cu tema ”Frunzișoare de toamnă” 

și la activitatea de educarea limbajului cu tema ”Ce știi despre...?” pentru realizarea 

unui avatar. 


