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Proiectul nostru...

Ideea proiectului vine de la dorința 
elevilor din clasele a VII-a B și a VII-a 
C de la Școala Gimnazialǎ Specialǎ – 
C.R.D.E.I.I. Cluj-Napoca de a-și face 
noi prieteni cu care să împărtășească 
experiențe noi.

Alaturi de Organizația Blue Sunny 
Days ne propunem  să încurajăm  
copii defavorizați dintr-o altă 
localitate de lângă Turda să-și 
depășească temerile, barierele pentru 
a-și lărgi orizonturile cunoașterii. 

Prieteni noi, 
prieteni buni!



Mesaje pentru 
prieteni

Elevii clasei a VII-a B

Elevii din Copaceni





,,Mesaje pentru prieteni" - transmise on-
line



Balerina

Materiale necesare: 
- carton colorat din care decupam 
balerina dupa un sablon 
- un bat 
- un pai scurt 
- banda scotch 
- foarfeca 
- 6 lumanari mici



Mod de lucru: 
- tipariti modelul balerinei pe un 
carton color (puteti colora chiar voi 
corpul si fusta balerinei) 
- decupati dupa contur corpul si 
fusta balerinei, apoi indoiti putin 
marginile faldurilor fustei 
- cu ajutorul bandei scotch, fixati 
paiul sub fusta balerinei 
- introduceti o parte a batului de 
frigaruie in bucata de pai, iar cealalta 
parte o fixati intr-un suport (ex. o 
radiera, un capac de plastic, etc.) 
- plasati lumnarile in jurul suportului  
Priviti cu atentie ce se intampla!

Caldura degajata de 
lumanari pune in miscare 
aerul de sub balerina, iar 
aceasta va incepe dansul!



Caleidoscop

Materiale necesare: 
- 1 rola de la hartia de toaleta 
- 3 bucati de carton 4x9 cm 
- folie de aluminiu 
- o bucata de carton cu diametrul de 15 
cm 
- lipici 
- foarfeca 
- creioane colorate

Mod de lucru: 
- pregateste o rola de hartie igienica 
- decupeaza 3 bucati de carton de 
dimensiunea indicata si lipeste pe fiecare 
dintre ele folie de aluminiu 
- lipeste cele trei bucati de cartin astfel 
incat sa formeze o prisma triunghiulara cu 
folia de aluminiu in interior 
- introdu prisma astfel formata in interiorul 
rolei de hartie igienica 
- invereste rola de hartie igienica intr-o 
hartie colorata sau deseneaza ce vrei tu pe 
ea 
- la unul dintre capetele rolei lipeste un 
cerc de diametrul exact diametrul rolei, in 
care ai facut un mic orificiu 
- decupeaza un cerc cu diamentrul de 15 
cm, imparte-l in mai multe zone desenate 
ca in imaginea prezentata 
- priveste prin orificiul caleidoscopului, pe 
cercul din carton desenat. 
Oare ce vei vedea?



Lumina se va trece prin 
medii diferite si va crea in 
interiorul caleidoscopului 
un joc de lumina si 
culoare!



Indicatii transmise prin mediul virtual



Holograma

Materiale necesare: 
-folie retroproiector 
-marker  
-pistol cu silicon sau banda 
scotch  
-telefon mobil sau tableta

Mod de lucru: 
- decupeaza o prisma dintr-o folie de 
retroproiector, dupa modelul dat (alege 
modelul potrivit pentru telefon sau pentru 
o tableta) 
- lipeste marginile prismei cu ajutorul unui 
pistol cu silicon sau cu scotch 
- pune prisma astfel obtinuta pe display-ul 
unui telefon sau a unei tablete in timp ce 
ruleaza imagini de pe Youtube 
,,Holograma 3D" 
- ai grija ca in incapere sa fie intuneric 
pentru un efect vizual minunat! 
Haideti sa privim impreuna cum imaginile 
2D se transforma in imagini 3D!



Cu ajutorul prismei, imaginile vor deveni 
tridimensionale!



Sa ne jucam cu lumina!



,,Firul alb si firul rosu" 



Expozitie cu vanzare, de 1 Martie



,,Vine iepurasul" Expozitie cu vanzare, de Paste



Prieteni noi, prieteni buni!

Ne bucuram ca am 
cunoscut copii care au 
aceleasi preocupari ca si 
noi!  
Ne bucuram sa fim prieteni 
si sa pastram legatura 
creata! 
Pe timpul verii ne vom 
transmite mesaje, iar la 
toamna speram intr-o 
revedere. 
Pana atunci... 
,,La revedere, prieteni 
buni!"


