
VALORI DEMOCRATICE ȘI SOCIALE 0-3

4-5, până în 5 
grupe

45 de minute

COMFORT - 
UMBLÂND ÎMPREUNĂ

Respect, dialog și cetățenie activă

Recunoașterea și respectarea nevoilor și dorințelor celorlați cu scopul de a formula  idei în cadrul 
unui grup

Dezvoltarea  abilităților motorii  în timp ce lipesc și construiesc decorațiunea pentru fl oare

• Carton

• Fasole și linte

• Dantelă

• Bucăți de țesături colorate

• Polistierol mărunțit

• Alte materiale de dimensiuni mici care pot fi  puse pe petale



1. Organizatorul trebuie să  pregătească fl ori de carton

Fiecare fl oare de carton trebuie să aibă petale mai puține cu unul, decât numărul copiilor din 
grupă. De exemplu, fl oarea trebuie să aibă patru petale dacă în grupă sunt cinci copii. 

Petalele pot fi  lipite cu lipici sau cu ață subțire

2. Înainte să înceapă jocul, copii trebuie să fi e împărțiți în grupe, de exemplu cinci copii la o fl oare 
care are patru petale. 

3. Florile trebuie puse pe o masă, iar materialele pe o altă masă separată.

4. Apoi organizatorul va explica copiilor ce vor trebui să facă :  ei vor trebui să decoreze petalele 
fl orilor cu bucăți colorate de țesut, fasole, linte, dantelă și polistierol mărunțit.

Scopul acestui joc este să se înțeleagă ce materiale vor folosi și cu ce vor decora fl oarea. 

Organizatorul va trebui să încurajeze copiii să discute despre materiale și despre produsul fi nal. 
Copiii vor fi  încurajați să discute designul fi ecărei petale și să o marcheze ( de exemplu după 
culoare).

Copiii nu trebuie să fi e restricționați în alegerea materialelor. De exemplu dacă un copil alege linte 
iar celălalt alege dantelă ei trebuie să ajungă la un compromis și să combine cele două materiale 
pe o petală.



Scopul acestui joc este colaborarea între copiii. Să lucreze împreună și să creeze împreună o 
fl oare în grup. 

După ce fl orile au fost terminate, profesorul trebuie să înceapă un dialog și să încerce să conducă 
copiii la formularea concluziei că au reușit să creeze o fl oare frumoasă respectând alegerea ce-
lorlalți și lucrând împreună.

Sfaturi și trucuri:

- Asigurați-vă că nu vor pune copiii în gură obiectele mici ( fasole, linte)

- Organizatorul trebuie să recunoască și să ajute în rezolvarea confl ictelor de putere între copiii, 
prin medierea între ei în cazul în care unul dintre copiii nu vrea să fi e de acord cu alegerea facută 
de perechea lui.

Organizatorul trebuie să medieze între ei ca să se ajungă la un compromis.
- Când copiii au reușit să aleagă ce tip de material vor folosi pentru petale, ajutați-i să lipească 
materialele pe petale.


