
 

 Clasa a II-a A, prof. Ilincăi Daniela  

Miercuri, 25.XI.2015, sala de clasă; 

Cum s-a desfăşurat 

proiectul?  

O problemă identificată la 

nivelul instituției, o reprezintă 

petrecerea timpului pe perioada 

pauzelor. Pentru a evita tradiționalele discuții dintre colegi, care uneori degenerau în discuții 

contradictorii și pentru a face din pauze o moment plăcut, de colaborare ce poate fi la baza 

unei relații de prietenie, am inițiat proeictul prin care, pe grupe, și-au construit propriile 

jucării. 

Cum s-au distrat copiii?   

Provocarea a constat în 

faptul că aceste jucării au avut ca 

suport materiale refolosibile. 

Elevii clasei au fost 

împărțiți pe 5 echipe. Fiecare a 

avut de realizat un produs final, 

pe care au trebuit să-l 

promoveze și să-i arate 

utilitatea. 

 

 

 

 

PROIECTE INOVATIVE 



Astfel: 

I. Cușcă din grădină zoologică- cu 

animale domestice.  

a. Materiale folosite: cutie de 

bomboane (suportul cuștii), 

plastilină, paie (de la lăpticul 

primit zilnic), planșe cu animale 

domestice și sălbatice; 

b. Sarcină: realizarea gratiilor din 

paie și a unei portițe de acces; 

c. Dificultate: să aleagă doar 

animalele domestice compatibile, 

care pot să conviețuiască în 

armonie, împărțind același spațiu 

închis; 

 

 

II. Cușcă din grădina zoologică – cu animale sălbatice.  

a. Materiale folosite: cutie de 

bomboane (suportul cuștii), plastilină 

pentru a susține paiele (de la lăpticul 

primit zilnic), planșe cu animale 

domestice și sălbatice; 

b. Sarcină: realizarea gratiilor din 

paie și a unei portițe de acces; 

c. Dificultate: să aleagă doar 

animalele sălbatice compatibile, care 

pot să conviețuiască în armonie, 

împărțind același spațiu închis; 

 

 

 

 

 

III. Ornamente de Crăciun:   

a. Materiale folosite: folie de 

aluminiu ce a îmbrăcat suportul 

rotund, dar și capacele de la sticle, 

ce cu constituit suportul 

lumânărilor, plastilină (pentru a 

asigura o fixare a lumânărilor în 

dopuri), globuri desperecheate; 

b. Sarcină: îmbrăcarea în folie de 

aluminiu a materialelor primite, 

fixarea lumănărilor pe suport; 



c. Dificultate: realizarea unui etaj prin suprapunerea unui disc mai mic sprijint pe 3 capace 

de sticlă, pentru un ornament supraetajat; 

 

 

IV. Acvariul – 3D:   

a. Materiale folosite: cutie 

carton decupată pe toate 

cele 4 fețe, în așa fel 

încât să existe o ramă 

suport, animale marine 

desenate pe care le-au 

colorat și lipit câte două 

(de același fel) pentru a 

fi observate în interior, 

din orice unghi; 

b. Sarcină: colorarea și 

realizarea animalelor 

marine; 

c. Dificultate: crearea 

iluziei că animalele 

plutesc. (Prin lipirea de 

capacul „acvariului” cu fire de ață) cu scoci: 

 

 

 

V. Scenă pentru teatru de păpuși: 

a. Materiale folosite: cutie 

carton decupată doar pe o fațetă, 

hârtie glace colorată, role cu 

șervețele pentru bucătărie, pânză, 

marionete, jucării de pluș; 

b. Sarcină: realizarea unei 

scene prin capitonarea interiorului 

și ornarea exteriorului cutiei, spre a 

sugera o scenă în miniatură; 

c. Dificultate: realizarea unui 

moment de teatru, a unei 

dramatizări cu personajele din 

dotare; 

 

 



Care sunt rezultatele?   

Lumea copiilor este o 

lume de basm. Dacă și-o 

creează așa cum și-o doresc, 

pot să o prețuiască și să o 

reconstruiască de fiecare 

dată mai inovatoare, mai 

provocatoare. 

După ce fiecare echipă 

și-a promovat produsul 

realizat, au făcut turul 

galeriei, și au apreciat fiecare 

lucrare.  

Scopul activității nu a 

fost acela de a ierarhiza 

produsele, ci de a evidenția 

că de acum, în pauze, pot să se joace împreună cu acele „jucării” realizate, și care nu au costat 

decât o mare dorință de a obține un lucru din mâinile lor, pentru de a petrece clipe frumoase 

împreună.  

Dacă scopul a fost atins, dacă pauzele vor fi mai frumoase, sigur DA.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


