Broşura a o fost realizată în cadrul proiectului ,,Un
zâmbet ne face mai buni!”, proiect finanţat de Fundaţia Noi
Orizonturi şi implementat în perioada martie-mai 2019 de
Clubul Impact ,,Cireşarii” a Şcolii Gimnaziale Speciale – Centru
de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă/Integrată,
Cluj-Napoca

Coordonatori broşură:
Prof. Nechita Monica – lider Impact
Prof. Ştefan Ionela – lider Impact
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De ce jocuri?
Pentru că ne place să ne jucăm.... prin joc ne cunoaştem
mai bine, învăţăm, dezvoltăm relaţii de prietenie şi totodată ne
simţim bine...
Broşura cuprinde jocuri desfăşurate cu elevii claselor VVIII în timpul activităţilor de consiliere şi dezvoltare personală,
şi a activităţilor de terapie educaţională complexă şi integrată.
Membrii clubului Impact Cireşarii din Şcoala
Gimnazială Specială – C.R.D.E.I.I., Cluj-Napoca au participat
activ la aceste jocuri şi au propus şi altor clase desfăşurarea lor,
alături de liderii Impact. La finalul jocului este menţionată clasa
care l-a propus.
Am ales aceste jocuri, majoritatea fiind jocuri de
autocunoaştere, de prezentare şi cunoaştere interpersonală care îi
ajută pe participanţi:
 să descrie propria persoană;
 să valorifice calităţile pozitive personale şi ale altora;
 să recunoască propria valoare şi valoarea altora;
 să examineze cercul de prieteni şi relaţiile din cadrul
grupului;
 să respecte diferenţele dintre membrii grupului;
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Să ne prezentăm!
Obiectiv: să facă cunoștință și să se prezinte la
ora de dezvoltare personală
Durata activității: 15 minute
Vârsta participanţilor între 12 ani

Desfășurarea jocului:
Toți participanții grupului sunt așezați în cerc.
Conducătorul se va prezenta primul și îi va invita pe ceilalți să
facă același lucru. Aceștia vor trebui să spună numele,
prenumele și ceea ce vor despre ei – vârsta, semn zodiacal,
activitățile preferate, culoare preferată, câteva calităţi ale lor, etc.
Odată terminate autoprezentarea, copiii sun solicitaţi să
spună așteptările pe care le are fiecare în legătura cu activitatea
ce urmează să înceapă. Verbalizarea gândurilor ce precede
prima întâlnire înlătură tensiunea și anxietatea și predispune
participanții la colaborare. De la amintirile stârnite de dispoziția
în cerc se poate ajunge la bucurie sau la preocuparea
participanților în legătură cu faptul că se găsesc alături de
ceilalți într-o poziție egală și “descoperită”. Se pot folosi de o
povestire sau amintire ca punct de plecare.
Clasa a V- a A
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Trei adevăruri şi un fals!

Obiective
 Să-și exerseze abilitățile de comunicare și relaționare în echipă;
 Să fie deschiși și curioși cu privire la ceilalți membri ai grupului;
Materiale necesare: hârtie şi creioane
Durata activității: 15 minute
Vârsta participanţilor între 13 - 15 ani
Desfăşurarea jocului:
Participanții se așază într-un cerc. Fiecare participant,
primeşte o foaie de hârtie pe care îşi scrie numele şi va scrie trei
adevăruri şi o un lucru neadevărat (o minciună) despre el, având
grijă ca vecinul să nu vadă ce a scris. Apoi hârtiile se îndoiesc şi
se adună într-o pungă şi se amestecă bine.
Fiecare participant extrage, pe rând, câte un bileţel.
Citeşte numele celui care l-a scris şi încearcă să descopere care
dintre cele patru afirmaţii scrise pe foaie este cea neadevărată.
Dacă nu descoperă din două încercări, persoana a cărui
bileţel este va spune care dintre afirmaţii este neadevărată şi va
extrage un bilet din pungă.
Jocul se continuă până la epuizarea bileţelelor din pungă.
Varinate de joc:
 fiecare dintre participanţi îşi scrie numele pe o hârtie, se
amestecă bileţelele, iar la momentul extragerii fiecare
participant spune trei adevăruri şi o minciună despre persoana
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care a extras-o, urmând ca restul grupului să îşi dea seama de
cine este vorba. Propunătorul trebuie să menţioneze că
minciuna nu trebuie să fie foarte evidentă. Se va da inițial timp
de gândire individual două minute pentru fiecare participant.
participanţilor li se poate cere să motiveze ce i-a ajutat să
recunoască minciuna;
la final participanţii pot fi rugaţi (la alegere) să spună numele
tuturor membrilor grupului;
dacă participanţii se cunosc îndeajuns de bine dinaintea
întâlnirii, jocul poate fi îngreunat prin a le cere să spună două
minciuni şi un adevăr despre ei.
Clasa a VIII-a C
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Trenul numelor!

Obiectiv: Să-şi însuşească numele
participanţilor în grup într-o formă
dinamică şi integrantă.
Durata activității: 15 minute
Vârsta participanţilor între 11-12 ani
Desfăşurarea jocului
Toţi jucătorii stau într-un cerc. Un jucător este
”locomotiva”, simulând sunete şi mişcări respective, mergând în
cerc până se opreşte în faţa unei persoane şi dacă îi cunoaşte
numele, îl pronunţă tare, făcând simultan gesturile unui semafor
cu bariere de la trecerea căii ferate. Apoi se întoarce cu spatele
spre participant şi îl prinde de mâini, ca un nou vagon. Pornind
împreună, se deplasează în cerc până la un alt participant. Tot
"echipajul" strigă numele persoanei ce se integrează şi îşi
continuă drumul.
Jocul se termină odată cu epuizarea numărului de
jucători.
În cazul unui grup mai numeros, se poate introduce un număr
limită de "vagoane", de fiecare data persoana de la capăt
detaşându-se de ceilalţi.

Clasa a V-a B
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Cutia cu surprize!

Obiective Să însuşească rapid şi dinamic numele tuturor
participanţilor.
Durata activității: 15 minute
Vârsta participanţilor între 12-14 ani
Desfăşurarea jocului:
Tot grupul se aranjează în cerc. Cineva se ridică şi-şi
spune numele: "Sunt Mihai". Apoi prezintă patru persoane ce
şed la stânga sa, începând cu cea mai îndepărtată: "Vasilcă,
Ionel, Maria, George". După ordinea în care au fost prezentate,
persoanele numite se ridică şi se aşează la loc, deodată, creând
impresia unei cutii cu surprize. Apoi, persoana din dreapta lui
Mihai, face acelaşi lucru.
În concordanţă cu vârsta participanţilor şi a numărului
acestora, se pot prezenta mai mulţi sau mai puţini jucători de
fiecare dată.

Clasa a VI-a B
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Jocul numelor!

Obiectiv: Să-şi însuşescă numele tuturor jucătorilor.
Durata activității: 15 minute
Vârsta participanţilor între 12-14 ani
Desfăşurarea jocului:
Conducătorul jocului precizează că scopul jocului este ca
fiecare participant să se prezinte, asociind fiecărui nume câte un
gest. El îşi spune numele şi face un gest ce i-ar caracteriza
personalitatea (de exemplu: cântă la chitară sau doarme, etc.)
Jocul e continuat de persoana din stânga sau dreapta
animatorului, repetând toate numele şi gesturile anterioare. Jocul
continuă până au fost prezentate toate persoanele. După aceasta
poate continua cu unele modificări. Conducătorul jocului face
un gest ce caracterizează una dintre persoane. Grupul trebuie săşi amintească numele. Persoana numită face acelaşi lucru.
Conducătorul jocului spune numele cuiva, iar grupul
trebuie să repete gestul acelei persoane. În locul gesturilor se pot
folosi calificative pe care şi le inventează participanţii.

Clasa a VI-a A
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Coiful cunoaşterii

Obiective: să-și cunoască propriile trăsături de caracter,
deprinderi, aptitudini, să-şi descopere propriile valori;
Vârsta: 15-16 ani
Timp de desfăşurare: 25 min
Material didactic: hârtie colorată
Desfăşurarea jocului:
Fiecare elev primeşte o foaie de hârtie colorată sau albă
şi i se cere să confecţioneze un coif. Pentru confecţionarea
coifului li se prezintă elevilor fiecare etapă de lucru.
Pe o parte a coifului, fiecare elev va scrie cinci-zece
calităţi/lucruri despre sine pe care le consideră relevante. Timp
de realizarea sacinii: 10 min.
Se cere elevilor să facă schimb de coif cu colegul de
bancă.
Colegul va trebui să scrie, pe partea opusă a coifului,
cinci-zece calităţi/lucruri despre posesorul coifului. Timp de
realizare a sarcinii: 10 mim.
Se schimbă din nou coifurile şi elevii vor sublinia
calităţi/lucruri care coincid (ceea ce a scris el, identic cu ceea ce
a scris colegul).
Fiecare elev citeşte calităţile/lucrurile subliniate.
Clasa a VIII-a B
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Recunoaşte emoţia!

Obiectiv: Să recunoască emoţiile de bază
Vârsta: 12-15 ani (clasele V-VIII)
Durata: 15 min
Materiale: imagini cu emoţii, videoretroproiector, telefoane
Desfăşurare:
Se propune elevilor un joc interactiv prin intermediul
platformei Kahoot!, a telefoanelor conectate la internet şi la
jocul generat pe platforma Kahoot.it.
Elevilor, grupaţi câte 2, li se prezintă în paralel imagini
cu 2 personaje care exprimă emoţii diferite. Întrebările adresate
sunt formulate astfel încât ei trebuie să recunoască emoţia doar a
unuia dintre cele două personaje.
Se vor prezenta un set de 6 imagini în paralel, 6 întrebări
pentru recunoaşterea emoţiilor de bază. Elevii vor răspunde
întrebărilor prin alegerea culorii corespunzătoare răspunsului
considerat corect şi apăsarea pe telefon în timpul stabilit de
profesor (20 sec).
După fiecare întrebare se vor analiza răspunsurile corecte
şi cele greşite.
Platforma oferă feedback imediat prin afişarea
răspunsului corect, a unui punctaj acordat fiecărei echipe în
funcţie de corectitudinea răspunsului şi de timpul de reacţie. La
finalul jocului, primele trei echipe participante se clasează pe
podium în funcţie de punctajele obţinute.
Clasa a VI-a C
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Mesagerul !

Obiectiv: Să-și exerseze abilitățile de comunicare și relaționare
în echipă
Materiale necesare: piese de lego
Durata activității: 15-20 minute
Vârsta participanţilor între 13 - 16 ani
Descriere şi desfăşurare
Înainte de a începe activitatea, se va construi o figură
din piese „Lego” şi se va acoperi creaţia cu o stofă. Participanţii
formează 2-3 echipe mici, cărora li se oferă câte un set de piese
„Lego”. Fiecare grup îşi alege un „mesager”, care are
permisiunea de a se uita ce este sub stofă. Mesagerii transmit
grupurilor ceea ce au văzut. Lor însă nu le este permis să pună
mâna pe piese şi nici să arate cum trebuie realizată construcţia –
ei au numai dreptul să descrie cum ar trebui să arate construcţia.
Grupurile pot delega şi alte roluri, de exemplu arhitect,
constructor, responsabil de timp etc. Când toate echipele au
finisat, lucrările lor sunt comparate cu originalul, iar animatorul
va facilita o discuţie despre cooperare, roluri în grup,
comunicare, leadership, luarea deciziilor etc.
Alternativă: Voluntarii au 10 secunde să privească statuia şi să
se reîntoarcă la grupul lor. Apoi, timp de 25 de secunde, le vor
descrie colegilor ceea ce au văzut.
Fiecare grup va încerca să construiască statuia care le-a
fost descrisă (fără ajutorul voluntarului care a văzut statuia).
După câteva minute de construit, un alt voluntar poate veni să
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arunce o privire asupra modelului pentru încă 10 secunde, să se
reîntoarcă la grup şi să descrie în 25 de secunde ceea ce a văzut
ş.a.m.d.. Şablonul se repetă atât cât este necesar, până ce unul
dintre grupuri reuşeşte să construiască modelul. După ce au
trecut trei-patru minute, se merge la unul dintre grupuri şi li se
spune că le dai o „boală fizică”, reprezentată prin legarea unei
mâini la spate în cazul tuturor membrilor grupului. Apoi, mergi
la al doilea grup şi spune-le că ei primesc o „boală mentală” care
este reprezentată de extrastimulare – aruncarea de diverse
obiecte moi înspre grup, vorbind cu voce tare despre diverse alte
subiecte, pornind muzica lângă ei, dansând şi, în general,
distrăgându-le atenția.
Unul dintre facilitatori trebuie să rămână cu acest grup
până la încheierea jocului şi încontinuu să-i distragă. Al treilea
grup este lăsat „sănătos”.
Jocul continuă, cu noi voluntari din fiecare grup care vin
să privească pe furiş modelul la fiecare câteva minute, până ce
unul dintre grupuri reuşeşte să construiască o statuie identică

Clasa a VII- B
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Ce culoare au emoţiile mele?

Obiective Să identifice emoţii noi
Materiale necesare: cartonaşe colorate în 6
culori: galben, portocaliu, roşu, albastru,
verde şi negru.
Durata activității: 15-20 minute
Vârsta participanţilor între 13 - 16 ani
Descrierea jocului:
Se aşează pe o masă cartonaşele colorate, şi apoi copiii
trebuie să aleagă cartonaşul care se potriveşte cel mai bine cu
felul în care se simte el pe moment. Apoi sunt invitaţi să
denumească o emoţie care se potriveşte cu cartonaşul lui. Se
alege un alt cartonaş, şi copilul trebuie să spună o emoţie care se
potriveşte cu culoarea aleasă. Repetă acelaşi lucru cu
toate cartonaşele.
Fiecare dintre noi asociem la aceeaşi culoare emoţii
diferite. Spre exemplu pentru unii roşu înseamnă pasiune, pentru
alţii furie, pentru alţii frică. De aceea este foarte important să fie
lăsaţi copiii să găsească propriile asocieri culoare-emotie, fără să
fie corectaţi sau să li se îi spună că greşesc. Nu există răspunsuri
corecte sau greşite când vine vorba de emoţii. Se acceptă pur şi
simplu emoţia spusă de el şi se încurajează ă-l să continue. Jocul
este unul pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale.
Clasa a VIII - a A
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Mă prezinţi?

Obiectiv: Să-și exerseze abilitățile de
comunicare și relaționare în echipă
Durata activității: 20-30 minute
Vârsta participanţilor între 11 - 14 ani
Desfăşurarea jocului:
Participanţii se grupează în
echipe de câte 2.
Li se menţionează regulile pe care trebuie să le respecte:
primul participant are la dispoziţie 2 minute în care poate să
spună cât mai multe lucruri despre el. Cel de-al doilea
participant, în acest timp nu are voie să vorbească deloc.
După trecerea celor 2 minute, rolurile se inversează.
După prezentarea individuală, toţi participanţii se aşează
în cerc şi fiecare îşi prezintă partenerul pe baza informaţiilor
primite în cele trei minute de prezentare.
După fiecare prezentare, cel prezentat este întrebat de
animator dacă cele spuse au fost corecte, dacă este nevoie să
facă anumite precizări sau corecturi şi să exprime în două-trei
cuvinte cum s-a simţit în momentul prezentării lui.

Clasa a V-a A
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În excursie

Obiectiv: Să-și exerseze abilitățile de identificare a calităţilor
personale
Durata activității: 10-15 minute
Vârsta participanţilor între 13 - 16 ani
Desfăşurarea jocului:
Participanţilor li se dă o rolă de hârtie prosop de
bucătărie, marcată în bucăţi şi li se cere să se gândească câtă
hârtie prosop de bucătărie ar avea nevoie pentru o zi în care
merg în excursie, apoi să rupă atâtea bucăţi câte au nevoie.
După ce fiecare dintre participanţi şi-a luat necesarul de
hârtie, li se cere ca pe fiecare bucată să scrie o calitate personală,
apoi să le prezinte cu voce tare.
Participanţilor li se cere să spună dacă le-a fost greu să
găsească atâtea calităţi personale câte bucăţi de hârtie au avut,
sau dacă ar fi luat mai multe/mai puţine bucăţi de hârtie dacă ar
fi ştiut de la început cerinţa.

Clasa a VIII-a B
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Ceapa

Obiectiv: Să-și exerseze abilitățile de identificare a unor calităţi,
dorinţe, aspiraţii personale.
Durata activității: 20-30 minute
Materiale necesare: şerveţele de hârtie, pix
Vârsta participanţilor între 11 - 14 ani
Desfăşurarea jocului:
Fiecare elev primeşte un şerveţel care se rupe în
jumătate. O jumătate se rupe din nou în jumătate iar una din
părţile obţinute se mai rupe în jumătate o dată. Se obţin 5 bucăţi
de hârtie de dimensiuni diferite.
Pe ele, fiecare va răspunde la câte o întrebare începând
de la cea mai mică hârtie:
Eu sunt un(o).... (animal)
Eu cred în......
Îmi place ...
Aş vrea să....
Mâine voi.....
Începând de la hârtiile mici completate, se mototolesc şi
se pun una în cealaltă ca foile unei cepe.
Se adună toate cepele, apoi, pe rând fiecare elev extrage
câte o ceapă, citeşte ce a scris colegul şi încearcă să îl identifice.
Are la dispoziţie 3 încercări, apoi se dezvăluie cel care a scris şi
extrage el o ceapă.
Clasa a VII-a B
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Statuile

Obiectiv: Să exprime şi să identifice emoţiile de bază
Durata activității: 20-30 minute
Vârsta participanţilor între 11 - 14 ani
Desfăşurarea jocului:
Participanţii se grupează în echipe de câte 2. Fiecare
dintre ei vor avea roluri bine definite:




,,modelatorul” – extrage un bileţel cu o emoţie şi are
sarcina de a modela lutul conform emoţiei extrase.Nu are
voie să vorbească cu audienţa sau cu ,,lutul”
,,lutul” are sarcina de a se lăsa modelat astfel încât să
exprime emoţia extrasă.

Ceilalţi participanţi au sarcina de a ghici emoţia modelată.
Apoi, fiecare dintre cei doi participanţi sunt întrebaţi cum
s-au simţit în momentul în care au avut sarcina de a modela o
emoţie sau când s-au lăsat modelaţi.
Clasa a VII-a C
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Cum te cheamă?

Obiectiv: Să identifice participanţii la joc după prenume
Durata activității: 10-15 minute
Vârsta participanţilor între 10 - 12 ani
Desfăşurarea jocului:
Jocul se va desfăşura intr-un ritm rapid. Participanţii se
plimbă prin sală până cand animatorul strigă o cifră. Atunci ei
vor forma grupuri din numărul respectiv de persoane şi işi vor
spune prenumele în cadrul grupurilor formate. Acţiunea se
repetă de mai multe ori până când toţi participanţii îşi spun
numele în grupuri diferite.
Apoi, participanţii se aşează în cerc iar primul participant
va prezenta grupului 3 participanţi din stânga lui. Participantul
din dreapta primului va repeta acelaşi lucru. Se repetă sarcina
pentru fiecare dintre participanţi.
Clasa a V-a A

19

Prinde mingea!

Obiectiv: Să identifice participanţii la joc după prenume
Durata activității: 8-10 minute
Vârsta participanţilor între 10 - 12 ani
Desfăşurarea jocului:
Participanţii stau, formând un cerc. Un voluntar care stă
în centru aruncă mingea în sus, spunând un prenume, apoi intră
repede în cerc. Persoana numită va prinde mingea, înainte ca
aceasta să cadă jos şi va repeta procedura. Jocul continuă până
când toţi au prins mingea cel puţin o dată.
Clasa a V-a B
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Prenumele care mă descrie

Obiectiv: Să identifice particiapanţii la joc după prenume şi
după o caracteristică aleasă
Durata activității: 10-15 minute
Vârsta participanţilor între 12 - 14 ani
Desfăşurarea jocului:
Cel care începe îşi spune prenumele, apoi il asociază
unui adjectiv care descrie o caracteristică dominantă a sa şi care
începe cu prima literă a prenumelui, de exemplu Stan – sensibil,
Maria – minunată, Ina – inteligentă, Dana – dansatoare.
Următorul va repeta ceea ce a spus vecinul său şi va
adăuga prenumele şi adjectivul său. Al treilea participant va
repeta tot ce s-a spus anterior şi, la fel, va adăuga prenumele şi
adjectivul care il descrie.
Se continuă în acest mod până cand toţi participanţii şiau spus prenumele. Cel care a început poate repeta încă o dată
prenumele tuturor, alături de adjectivele alese de fiecare.
Clasa a VI-a B
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Mozaic din prenume

Obiectiv: Cunoaşterea mai bună a participanţilor la joc
Durata activității: 5-10 minute
Vârsta participanţilor între 10 ani
Materiale necesare: hârtie, pix
Desfăşurarea jocului:
Înainte de începerea jocului, animatorul amestecă literele
în interiorul prenumelui fiecărui participant, astfel ca să fie
posibil de a le pronunţa (de exemplu, Marcela – Celamar, Sergiu
– Ersugi etc.).
Apoi le va scrie pe fişe separate şi le va fixa pe tablă. La
sosirea participanţilor în sală, aceştia vor încerca să găsească
prenumele lor pe tablă. Fiecare participant trebuie să-şi
identifice numele să anagramat i să-l citească, apoi să îl spună
corect.
Clasa a VI-a C
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Patru colţuri

Obiectiv: să identifice caracteristicile personale
şi ale participanţilor la joc
Durata activității: 20-30 minute
Vârsta participanţilor între 14-16 ani
Materiale necesare: hârtie, pix, creion
Desfăşurarea jocului:
Fiecare participant primeşte câte o foaie şi creioane.
Se explică sarcina: în fiecare colţ al foii trebuie să scrie
sau să deseneze conform unei cerinţe, astfel:
 ceea ce obişnuiesc să facă duminică seara – în colţul
drept de sus;
 hobby (ocupaţie, interes) – în colţul stâng de sus;
 ceea ce admiră la alţi oameni – în colţul stâng de jos;
 dorinţa pe care ar ruga o zână să le-o împlinească – în
colţul drept de jos.
Se acordă participanţilor 8-10 minute pentru a completa fişa.
Fişele completate sunt amestecate şi repartizate din nou.
Acum fiecare participant începe să caute posesorul foii. Dacă are
dubii, poate adresa întrebările din foaie pentru a vedea dacă
coincid sau nu răspunsurile, dar fără a arăta foaia nimănui. Când
posesorul foii este găsit, scrie prenumele său pe foaie şi o lipeşte
la un loc vizibil.
Clasa a VIII-a B
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Bingo

Obiectiv: să cunoască mai bine participanţii şi caracteristici
personale ale lor
Durata activității: 15-20 minute
Vârsta participanţilor între 14-16 ani
Materiale necesare: hârtie, pix, cutie
Desfăşurarea jocului:
Se împarte fiecărui participant cate o fişă Bingo. Toţi se
plimbă prin sală şi fac cunoştinţă cu alt participant spunandu-şi
prenumele.
Prenumele participantului întâlnit este trecut pe Fişa
Bingo într-o căsuţă aleatorie. După ce toţi participanţii au fost
trecuţi pe fişă, înscriu un „O” în căsuţele rămase libere.
Fişele Bingo sunt adunate, amestecate şi împărţite din
noi participanţilor.
Animatorul pregăteşte din timp o cutie cu bileţele pe care
sunt scrise prenumele tuturor participanţilor.
Cutia cu bileţele este trecută de la un participant la altul
şi fiecare extrage un bilet, citind prenumele inscris pe acesta.
Participanţii marchează cu un „X” prenumele respectiv
din căsuţa de pe fişa lor. Atunci când prenumele unei persoane
este extras, participantul se prezintă spunându-şi prenumele şi
trei lucruri pe care le consideră importante despre sine. Atunci
cand un participant obţine un rand întreg de „X”, pe orizontală,
verticală sau diagonală, el strigă „Bingo!”.
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Este posibil ca unii să obţină bingo de câteva ori. Dacă
numărul participanţilor este mai mic de 10 persoane, se pot
folosi formulare de 3 x 3 sau un formular 4 x 4 dacă grupul are
între 10 şi 16 persoane.
Clasa a VIII-a C
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Floarea

Obiectiv: dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere
Durata activității: 5-10 minute
Vârsta participanţilor între 11 - 12 ani
Materiale necesare: hârtie, pix, creioane colorate
Desfăşurarea jocului:
Fiecare participant primeşte cate o fişă ,,Floarea” şi îşi
scrie prenumele pe ea, în centrul florii.
În ficare petală participanţii notează câte un lucru despre
sine. Cei care doresc îşi pot colora florile.
După prezentări, poate fi organizată o expoziţie de flori.
Participanţii pot să îşi deseneze singuri florile, cu câte
petale doresc cerinta fiind de a scrie apoi în fiecare petală câte
un lucru despre el.
Clasa a V-a B
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Graficul zilelor de naştere

Obiectiv: să cunoască mai bine participanţii prin intermediul
vârstei lor
Durata activității: 5-10 minute
Vârsta participanţilor între 12 - 14 ani
Desfăşurarea jocului:
Participanţii sunt rugaţi să se alinieze conform datei lor
de naştere. Fiecare participant trebuie să îşi întrebe colegii data
de naştere şi să calculeze dacă este mai mare sau mai mic ca şi
vârstă, apoi să se alinieze în ordine crescătoare.
Se cere apoi participanţilor din acelaşi an, din aceeaşi
lună sau din aceeaşi zi să facă un pas în faţă.
Clasa a VI-a C
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Goana avionului de hârtie

Obiectiv: să cunoască mai bine participanţii şi caracteristici
personale ale lor
Durata activității: 10-15 minute
Vârsta participanţilor între 12-14 ani
Materiale necesare: hârtie, pix
Desfăşurarea jocului:
Fiecare participant primeşte câte o foaie pe care scrie 5
elemente importante despre sine (culoarea sau fructul preferat,
componenţa familiei, ce îi place să facă, etc.).
Participanţii continuă prin confecţionarea unui avion din
foaia primită, după care îl aruncă în aer.
Fiecare ridică un avion care se află cel mai aproape de el
şi încearcă să-i găsească proprietarul prin identificarea
caracteristicilor personale. În final toţi se vor găsi unii pe alţii,
ceea ce devine amuzant.
Clasa a VII-a C
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Ce simt?

Obiectiv: să recunoască emoţiile de bază
Durata activității: 10-15 minute
Vârsta participanţilor între 12-14 ani
Materiale necesare: bileţele cu emoţii, săculeţ
Desfăşurarea jocului:
Participanţii stau în cerc. Fiecare pe rând mimează câte o
emoţie, extrasă dintr-un săculeţ pregătit de animator.
Ceilalţi incearcă să ghicească emoţia mimată. Persoana
ghiceşte prima reprezintă următoarea emoţie.
Clasa a VII-a B
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