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   Tipul lecţiei: predare-învăţare- evaluare 
 

 Elevii sunt împărţiţi în 5 grupe prin procedeul numărării.Fiecare grupă primeşte o 
povestioară care sugerează un drept al copilului şi are sarcina de a reprezenta printr-
un desen povestioara primită  şi de a-i da un titlu sugestiv.  

 
 Grupa nr.1 primeşte următoarea povestioară: 

„ Sorina este bolnavă. Are febră şi tuşeşte foarte tare. Părinţii ei sunt tare îngrijoraţi. Tatăl 
fetiţei sună la Serviciul de ambulanţă şi solicită venirea unui medic. Salvarea soseşte imediat. 
Doctorul o consultă pe fetiţă şi îi prescrie medicamentele necesare.” 
  

 Grupa nr. 2 primeşte următoarea povestioară: 
„ Este prima zi de şcoala. Andrei merge la şcoală cu ghiozanul plin de caiete. Doamna 
învăţătoare îi va da manualele necesare şi îl va ajuta să pătrundă în tainele minunate ale 
învăţăturii.” 
 

 Grupa nr. 3 primeşte următoarea povestioară: 
„Mircea şi-a terminat temele. Acum el iese afară împreună cu prietenii săi. Şi-a luat mingea şi 
bicicleta. Se va bucura de frumuseţea zilelor de primăvară.” 
 

 Grupa nr. 4 primeşte următoarea povestioară: 
„Alina are un frăţior nou-născut. Tatăl ei şi mama au hotărât să-i dea numele Mihai. Azi tata a 
adus certificatul de naştere al micuţului. De acum familia lor mai are un membru: Mihai 
Popescu, de naţionalitate română.”  
 

 Grupa nr. 5 primeşte următoarea povestioară: 
„Azi în clasa noastră a venit un coleg nou. Îl cheamă Mike şi este de origine africană.Tatăl lui 
are un contract de muncă în România şi întreaga familie s-a mutat aici. Doamna învăţătoare i-
a urat bun -venit şi i-a dat şi lui manuale. În pauză ne-am jucat cu el şi ne-a povestit despre 
ţara lui.De-acum Mike este colegul nostru.” 
 

 Elevii au la dispoziţie 15 minute pentru realizarea desenului. După terminarea 
acestuia, toate desenele sunt expuse în faţa clasei. 

 
 Fiecare grupă citeşte povestioara, explică desenul, precizând dreptul sugerat de text şi 

motivând alegerea titlului . 
 



    În următoarele 5 minute un delegat al fiecărei grupe va face un tur al tuturor desenelor 
expuse; fiecare planşă mare va avea ataşată foaia pe care este scrisă povestioara şi o 
foaie  pe care vizitatorii vor nota observaţii în legătură cu adecvarea desenului la 
povestioara avută, cu titlul dat, vor pune întrebări, vor da sugestii. 

 
 După vizionarea tuturor planşelor, fiecare grupă revine la planşa sa , citeşte 

observaţiile făcute de colegi şi răspunde eventualelor întrebări, sugestii , comentarii 
scrise de colegi  . 

 
 
CIORCHINELE 
DREPTURI ŞI RESPONSABILITĂŢI  
 

Este o variantă de brainstorming neliniar care stimulează găsirea conexiunilor 
dintre idei. Se lansează o tema de discuţie iar auditoriul trebuie să spună toate ideile care-i vin 
în minte. Ideile sunt scrise fără a fi analizate critic şi apoi se realizează conexiunile 
corespunzătoare. 

 
 Se scrie la tablă cuvântul COPIL 

 
 Li se cere elevilor să  să precizeze timp de 5 minute activităţi pe care ei au 

voie să le facă acasă sau la şcoală. Se scrie fiecare răspuns la tablă în jurul 
cuvântului COPIL. 

 
 Li se cere apoi copiilor ca timp de 5 minute să precizeze activităţi pe care 

trebuie să la facă ei acasă sau la şcoală. Se scriu ideile astfel încât să poată fi 
grupate apoi pe drepturi şi responsabilităţi. 

 
 La sfârşitul orei, după discutarea drepturilor şi responsabilităţilor copiilor se 

revine la  ideile menţionate la începutul orei şi se realizează conexiunile 
corespunzătoare. De la cuvântul COPIL se trag linii la acele activităţi care 
implică un drept al copilului( răspunsurile la intrebarea referitoare la ce au 
voie să facă). De la activităţile care implică drepturi se trag linii la activităţile 
care sugerează responsabilităţile corespunzătoare (răspunsurile la întrebarea 
referitoare la ce trebuie să facă).Toate activităţile vor fi încercuite pentru a se 
creea imaginea ciorchinelui. 

 
 Se concluzionează spunându-li-se elevilor ca fiecare drept implică şi 

responsabilităţi; atunci când primeşti trebuie să şi dai ceva în schimb. 
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