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Tabăra cu tematica ”Plante medicinale” face parte din proiectul ”Clubul meseriilor rurale”. Aceasta reprezintă  
a treia etapă a proiectului și presupune creșterea în dificultate a sarcinilor asumate de adulții îndumători și copiii 
care compun echipele locale interesate să se implice în organizarea unei tabere de vară dedicată chiar copiiilor 
din comunitatea din care provin.

Explorarea plantelor din jurul comunității este o temă suficient de bogată dar în același timp puțin 
cunoscută de către copii așa că vă invităm într-o incursiune cap-coadă: de la drumeții de identificare a 
plantelor, la culegerea celor care au proprietăți curative, la confecționarea de uscătoare, la realizare de 
săculeți pentru depozitarea lor, dar și la etapa de marketing a lor – etichete, slogane de promovarea a 
lor, stabilirea unui preț și atragerea „clienților”. 

Cu ajutorul propunerii noastre oferim un plan bine făcut și gata de implementat. 

Curriculumul conceput pentru organizarea taberei este un instrument ajutător care îți oferă descrierea 
detaliată a fiecărei activități pe care o vei realiza alături de copii. Prin intermediul acestuia vei vizualiza 
mai ușor ce anume ai de făcut, oferindu-ți o structură clară și etapizată a programului propus.

Desigur, poți adapta activitățile în funcție de experiența ta în ceea ce privește facilitarea, echipa de 
voluntari implicați, nivelul de învățământ al copiilor, spațiile disponibile, etc. Important este să îți      
amintești că la finalul zilei copiii trebuie să plece acasă cu o învățătură extrasă.

În continuare găsești varianta scurtă a planului de activități zilnice de învățare. Pentru a vizualiza 
versiunea detaliată a acestora descarcă documentul corespunzător fiecărei zile. 

Cum folosim curriculumul Plante medicinale
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PLAN DE ACTIVITĂȚI PLANTE MEDICINALE

Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3 Ziua 4 Ziua 5

Explorator 
și constructor

Descoperitor
și culegător

Cusător
și producător

Cunoscător
și planificator

Organizator 
și promotor

Timp alocat
10:00 - 14:00

Timp alocat
10:00 - 13:00

Timp alocat
10:00 - 13:00

Timp alocat
10:00 - 13:00

Timp alocat
10:00 - 14:00

Copiii merg în 
comunitate și 
analizează zonele 
în care cresc 
plante, întocmesc 
o hartă a acesto-
ra și construiesc 
paturi pentru 
uscarea plantelor.

Copiii descoperă 
în ce alte produse 
uzuale sunt 
ascunse plantele 
medicinale, le 
culeg într-un mod 
responsabil și 
regenerativ și le 
pun la uscat pe 
paturi.

Copiii croiesc 
saci pentru 
depozitarea 
plantelor și le 
transformă în 
produse finite: 
sare de baie cu 
plante medicinale 
și ceaiuri vinde-
cătoare.

Copiii învață 
despre proprie- 
tățile curative ale 
plantelor culese, 
concep și com-
pletează etichete, 
planifică târgul 
din ziua 
următoare.

Copiii devin 
gazde ale târgului 
organizat de ei, 
animează eveni-
mentul, reflec- 
tează asupra 
lecțiilor învățate 
și serbează 
reușita.

Pentru a te asigura că achiziționezi materialele potrivite, te rugăm să folosești ca sursă
Lista materialelor recomandate spre folosire.

DACĂ VA MAI FI CAZUL: Îți recomandăm ca, în prima zi, să începi activitatea prin a explica partici-
panților care sunt regulile pe care trebuie să le respecte pentru a preveni infectarea cu coronavirus. Din 
acest motiv, programul primei zile este mai lung cu 1 oră, astfel oferindu-ți răgazul necesar pentru a te 
face auzit/ă și bine înțeles/ă privitor la setul de reguli și valori comune pe care le veți respecta pe 
parcursul celor 5 zile de activități.

Ultima zi a programului este una deosebită și se încheie cu un târg în aer liber, organizat ca o formă de 
apreciere și de prezentare a activităților parcurse în cele 4 zile anterioare. Umple-te de energie, lasă 
participanții să se bucure de această ocazie festivă și să o serbeze în toate formele creative. Oferă-le 
șansa să expună obiectele autentice ale bunicii (ștergare, cratițe, ulcioare, etc) pentru a înfrumuseța 
standurile, să danseze și să performeze numere artistice (dacă aveți participanți talentați) și să pună în 
practică orice idee care va transforma târgul într-un adevărat pol de atracție și sărbătoare.

Tot ce ne mai rămâne acum este să îți urăm SUCCES și să ai parte de un program de vis, alături de 

BINE DE ȘTIUT 
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Activități suplimentare pentru fiecare zi de tabără



Explorează cu copii măsura în care ei au realizat până la acest moment că sunt înconjurați la fiece pas 
de comori ce așteaptă să fie culese, procesate și vândute?
      Ce anume i-a surprins mai tare și mai tare din cele aflate anterior?
       Cu ce plante i-ar tenta să lucreze?

ZIUA 1 - EXPLORATOR ȘI CONSTRUCTOR

DACĂ VA MAI FI CAZUL: Începe ziua cu informarea participanților cu privire la normele legale actuale 
impuse de pandemia COVID 19. Mai departe, copii vor parcurge 2 activități bine definite:
      Ascunzișurile plantelor medicinale
      Meșterim și tâmplărim

Descriere activitate

Reflecție activitate

Ascunzișurile plantelor medicinale 

Durată: 1h
Materiale: pixuri sau creioane
Anexe: Anexa 1

Obiective de învă țare
      Identificarea zonelor de creștere a plantelor medicinale 
locale,
      Dezvoltarea abilităților de comunicare și vorbit public.

ACTIVITATEA 1

Meșterim și tâmplărim

Durată: 2h
Materiale: redate în lista de materiale 
necesare
Anexe: Anexa 2

Obiective de învă țare
       Construirea unor suporturi/paturi de lemn pentru 
uscarea de plante.

ACTIVITATEA 2

Pas 1: Copiii vor forma grupe de câte 4 sau 5 persoane. În grupuri, vor pleca în plimbare prin sat și vor 
întreba câte 3 persoane/grup, întâlnite aleatoriu în cale: ”Care sunt locurile în care cresc plante medicina-
le în satul nostru sau în vecinătatea acestuia?” și ”Ce plante medicinale cresc acolo?”. Copiii își vor nota 
răspunsurile în Anexa 1 și se vor întoarce în locul inițial de întâlnire.

Pas 2: Odată întorși la locul de întâlnire, în fața întregului colectiv, copiii vor citi pe rând, grupă după 
grupă, zonele recomandate de către sătenii întrebați și vor fi atenți pentru a identifica zonele care se 
repetă de la o grupă la alta. 

La final, vor alege arealul în care vor merge în următoarea zi pentru a culege plante medicinale.
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      Rolul unui plan bun și a unei schițe bune?
       Impactul unei benzi rulante de producție?

Pas 1: Prezintă participanților normele de protecție a muncii ținând cont de următoarele:
         nu lucrați fără mănuși,
         atenție la degete,
         atenție la colegi,
         solicitați ajutorul adulților (dacă și când este cazul).

Pas 2: Înmânează copiiilor instrucțiunile (Anexa 2). Odată parcurse și discutate instrucțiunile, dă-le 
șansa copiilor să decidă ce rol vor să joace în ”banda rulantă de producție” pe care o vor face.
Fiecare copil va construi 1 raft. Fiecare raft implică șase pași:
        O parte dintre copii vor măsura și vor marca riglele de cherestea, în segmente de 60 de cm pentru 
cadre și în segmente de 5 cm pentru piciorușe. Ei au nevoie de mănuși, de rigle de cherestea, de liniare, 
de creioane.
         O parte dintre copii vor tăia riglele de cherestea, unul din ei stabilizând lemnul și unul din ei folosind 
fierăstrăul. Ei au nevoie de mănuși, de rigle de cherestea, de fierăstrău.
         O altă parte vor face cadrul de lemn și vor monta piciorușele de lemn. Ei au nevoie de mănuși, de 
rigle de cherestea, de ciocane și de cuie.
         Alții vor tăia plasa de uscare. Ei au nevoie de mănuși, de plasă de uscare, de clește și de liniar.
         Unii vor capsa plasa de uscare pe cadrul de lemn. Ei au nevoie de mănuși, de capsatoare și de capse.

Pas 3: Odată suporturile finalizate, fiecare copil își poate personaliza cu creioane colorate cadrul de lemn 
ce îi revine și pe care îl poate duce acasă la finalul săptămânii.

IMPORTANT: La finalul acestei zile roagă copiii ca atunci când ajung acasă să își întrebe părinții sau 
bunicii ce produse care conțin plante se găsesc la ei în casă și să-i roage să le ofere mai multe informații 
despre plantele aflate în componența acestora: Ce tipuri de plante se află în compoziția produsului? În 
ce cantități se regăsesc? Cum au fost procesate pentru a se transforma în produse finite? etc. Roagă 
tinerii să îți noteze răspunsurile primite și să aducă cu ei, în următoarea zi, câte unul sau două dintre 
produsele descoperite.

Reflecție activitate

         

Descriere activitate
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Descriere activitate

ZIUA 2 - DESCOPERITOR ȘI CULEGĂTOR
În cea de-a doua zi a programului copiii vor trece prin alte 2 activități interactive:
          Plantele ”sub acoperire”
          Tolba cu plante

ACTIVITATEA 1

Plantele ”sub acoperire”

Durată: 1h
Materiale: produsele care conțin 
plante aduse de copii de acasă
Anexe: Anexa 3

Obiective de învățare
      Descoperirea produselor în care se ascund plantele și a 
modurilor diverse de procesare a acestora.

ACTIVITATEA 2

Tolba cu plante

Durată: 2h
Materiale: redate în lista de materiale 
necesare
Anexe: Anexa 4

Obiective de învățare
      identificarea plantelor din flora spontană,
      culegerea plantelor din flora spontană, respectând 
regulile culesului responsabil și regenerativ.

 

Pas 1: Grupează copiii în funcție de tipul de produs adus de acasă. Cei care au adus săpunuri formează 
o grupă, cei care au adus creme o altă grupă, cei care au adus condimente sunt în grupa 3, cei cu țesături 
în grupa 4, și așa mai departe.

Pas 2: Înmânează copiilor Anexa 3. Odată parcurse și discutate instrucțiunile din Anexă, cheamă pe rând, 
câte un voluntar din fiecare grupă, să prezinte produsul adus. Roagă participanții să noteze pe anexă 
informațiile extrase în timpul prezentărilor.
În cazul în care timpul vă mai permite, pot prezenta și câte 2 copii din fiecare grupă. 

Reflecție activitate
        Știați în câte produse din jurul vostru se găsesc plante ”sub acoperire”?
        Știați câte forme diferite poate îmbrăca aceeași plantă?
        Dați exemplu de o plantă care poate avea mai multe întrebuințări.

Cea de-a doua zi va continua cu activitatea TOLBA CU PLANTE.
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Descriere activitate

DE AJUTOR: Regulile culesului responsabil și regenerativ

Pas 1: Pe ruta cea mai sigură, alături de expertul/persoana cunoscătoare în plante medicinale, mergeți 
spre zona în care se găsesc plantele medicinale, așa cum ați ales-o în ziua 1. Pe traseu, culege câte un 
exemplar din fiecare plantă care crește în arealul vostru.

Pas 2: Odată ajunși la destinație oferă fiecărui copil câte un paletar (Anexa 4) și 3 pungi de hârtie. Lasă-i 
15 minute să răsfoiască paletaru și apoi roagă expertul/persoana care cunoaște plantele medicinale 
locale, să prezintă importanța culesului responsabil și regenerativ. Folosind exemplarele culese pe ruta 
de deplasare, arată cum se identifică și culege corect fiecare plantă în parte. Pentru o mai bună înțelege-
re, poți pasa planta din mână în mâna. Astfel copiii o vor putea compara cu imaginile din paletar.

Dacă ați identificat și alte plante, care nu se regăsesc în paletar, cereți ajutorul expertului pentru a vă 
îndruma în identificarea și culegerea corectă a acestora și includeți-le în paleta de plante pe care o veți 
valorifica mai departe.

Porniți la cules și asigurați-vă că plantele nu vor fi amestecate între ele în punguțele de hârtie. Așadar, 
culegem doar mentă într-o pungă, doar urzică în o altă pungă și nu le amestecăm.  

Introducere ajutătoare: Așa cum copacii din pădure pot fi valorificați pentru un trai mai bun în sat, așa și 
plantele din flora spontană pot fi valorificate pentru un trai mai bun în sat. Dar, așa cum copacii dispar de 
la an la an, dacă tăiem în mod iresponsabil, așa și plantele dispar de la an la an dacă culegem în mod 
iresponsabil. Dacă vrem să trăim bine din plante și acum și peste doi ani și peste patru ani și peste zece 
ani, atunci trebuie să culegem cu respect și responsabilitate.

Când culegi?
        Nu se culege în condiții de umiditate (deci nu culegem înainte de ora zece, pentru ca roua să se eva- 
pore, respectiv nu culegem dacă a plouat recent sau dacă plouă în prezent).
       Nu se culege pe vreme rece.
       Nu se culege de lângă drumuri sau șosele, ci de la minim 50 m distanță.

De unde culegi?
     Nu culege plante din locuri poluate precum marginile străzilor, vecinătatea fermelor, vecinătatea 
parcurilor, vecinătatea fabricilor, vecinătatea deșeurilor.
        Nu culege plantele din locuri în care sunt răzlețe, ci din locuri în care sunt abundente.

Cât culegi?
        Culege nu mai mult de 5% dintr-un pâlc de plante.
      Nu culege mai mult decat știi că poți usca și poți vinde, deci folosește dimensiunea patului tău de 
uscat plante ca reper.

Ce culegi?
         Culege doar părțile care-ți trebuie (nu smulge întreaga plantă, dacă ție îți trebuiesc doar florile, sau 
doar frunzele).
        Culege doar organele mature (dacă sunt premature - boboci în loc de flori - sau tardive - flori uscate 
în loc de flori vibrante) vei pierde proprietățile pe care le cauți în aceste plante.
         Culege plante sănătoase, care nu sunt invadate de insecte, nu sunt bolnave, nu sunt uscate.

Bine de știut: Consultați paletarul și dacă totuși mai aveți dubii, puteți folosi aplicația (PlantNet)/ Între-
bați expertul și nu culegeți plante asupra cărora aveți cel mai mic dubiu pentru că unele plante seamănă 
foarte mult între ele, și pot fi otrăvitoare.
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Pas 3: Odată umplute pungile de hârtie, întoarceți-vă la bază și puneți plantele la uscat, pe suporții deja 
construiți.

Notă: De avut în vedere ca plantele să fie așezate în strat subțire, altminteri există risc de mucegăire.
Notă: De avut în vedere ca uscătorul să fie amplasat într-un spațiu bine ventilat, uscat, umbrit (preferabil 
afară - pentru ca vântul să scurteze procesul de uscare).

IMPORTANT: La finalul zile 2 explicați participanților că din plantele culese veți crea produse destinate 
uzului personal și că veți organiza un târg în cadrul căruia veți ”comercializa” produsele respective. Cu 
banii strânși, veți susține o cauză din comunitatea voastră. 

Pentru a te asigura că vor participa cât mai multe persoane, dă copiilor câte 4 invitații/copil (Anexa 5) pe 
care să le ofere cunoscuților: familie, prieteni, oficialități, etc. Stabiliți împreună ora (vă recomandăm să 
fie în a doua parte a zilei pentru a avea timp suficient de pregătire) și locul de desfășurare a târgului, 
precum și cauza pe care o veți susține cu banii strânși, pentru ca participanții să le poată completa în 
invitații. 

Dați sfoară în țară și anunțați pe toată lumea din sat ce mare sărbătoare va fi la târgul organizat de voi. 

        Știați câte plante cu diverse întrebuințări cresc în comunitatea voastră?
        Cunoșteați înainte o parte dintre aceste plante? Pe care?
        Ce plante noi ați învățat și le puteți arăta altora, mai departe?

Reflecție activitate
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Pas 1: Prezintă copiilor normele de protecție a muncii ținând cont de următoarele:
          atenție la degete,
          atenție la colegi,
          solicitați ajutorul adulților (dacă și când este cazul).
Pas 2: Înmânează copiilor instrucțiunile (Anexa 6). Fiecare copil va face 5 saci.
Fiecare săculeț implică trei pași. Așadar, dă-le șansa copiilor să decidă ce rol vor să joace în ”banda 

Descriere activitate

ZIUA 3 - CUSĂTOR ȘI PRODUCĂTOR
Cea de-a treia zi ne dezvăluie 2 activități interesante, axate mai mult pe îndemânare: 
          Meșterim și croim
          Fabrica de produse
Să le cunoaștem mai în detaliu:

ACTIVITATEA 1

Meșterim și croim

Durată: 2 h
Materiale: redate în lista de materiale 
necesare
Anexe: Anexa 6

Obiective de învățare
      Croirea și coaserea de săculeți de pânză. 

          Știați cât de repede puteți termina un lucru atunci când lucrați împreună?
          Ce părere aveți acum despre munca împreună?
          Gândiți-vă la alte 2 situații în care ați putea și veți propune să munciți împreună: acasă, la școală, 
cu prietenii.

Continuăm ziua 3 cu atelierul Fabrica de produse.

Reflecție activitate

rulantă de producție” pe care o veți face:
          O parte din copii vor tăia dreptunghiurile din pânză. Ei au nevoie de liniare, de creioane și de 
foarfece.
          O parte din copii vor coase dreptunghiurile. Ei au nevoie de ac, de ață, de foarfecă.
          Câțiva copii vor tăia colțurile și vor întoarce săculeții pe față. Ei au nevoie de foarfeci.
          Fiecare copil va personaliza 5 săculeți prin desenarea pe aceștia cu carioci colorate sau coaserea 
unor diverse modele, folosind ață colorată.
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ACTIVITATEA 2

Fabrica de produse

Durată: 1h
Materiale: redate în lista de materiale 
necesare
Anexe: Anexa 7

Obiective de învățare
      Prepararea și ambalarea de produse cu plante din 
flora spontană.

 

Descriere activitate
Fiecare grup de copii va umple săculeții cu plante și sare aromatizată de baie. Dă-le șansa copiilor să 
decidă ce rol vor să joace în ”banda rulantă de ambalare” pe care o vor face.

Pentru săculeții cu ceai recomandăm următoarea formulă de lucru:
          O parte din copii vor mărunți plantele uscate, devenite casante, strivindu-le în pumni sau tăindu-le 
cu foarfeca. Ei vor avea nevoie de boluri și de foarfecă.
          Alți copii vor umple săculeții. Ei va avea nevoie de bolurile cu plante mărunțite și de săculeți.

Pentru săculeții cu sare aromatizată de baie recomandăm următoarea formulă de lucru:
          O parte din copii vor mărunți plantele uscate, devenite casante, strivindu-le în pumni sau tăindu-le 
cu foarfeca. Ei vor avea nevoie de boluri și de foarfecă.
          Câțiva copil vor amesteca plante mărunțite cu sare grunjoasă. Ei vor avea nevoie de boluri, de 
linguri și de sare grunjoasă.
          Alți copii vor umple săculeții. Ei vor avea nevoie de linguri și de săculeți.

          Cât de importantă vi se pare înfățișarea unui produs?
          Gândiți-vă la ziua 2, când ați adus produse de acasă. Ce reprezintă ambalajul pentru ele?
          Ce reprezintă ”ambalajul” unei persoane? După obținerea răspunsului: Este important aspectul 
exterior al unei persoane?
          Cum și de ce?

Reflecție activitate
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ZIUA 4 - CUNOSCĂTOR ȘI PLANIFICATOR
Este penultima zi de producție. Am pregătit săculeții însă nu știm ce proprietăți magice au plantele din 
conținutul acestora și cum îi vom da mai departe. Vom afla răspunsul prin următoarele 2 activități:
       Cunoscător de plante
       Planificator de târg

ACTIVITATEA 1

Cunoscător de plante

Durată: 1,5h
Materiale: redate în lista de materiale 
necesare
Anexe: Anexa 8 și Anexa 9

Obiective de învățare
      Prepararea, ambalarea și etichetarea de produse cu 
plante din flora spontană.

Descriere activitate
Acum că aveți produsele gata, tot ce mai trebuie să faceți este să le etichetați. 

Pas 1: Grupează copiii în funcție de tipul de plante culese. Fiecare plantă să aibă arondat un grup de 
copii. Dacă ați cules mai multe plante de același fel, puteți crea 2 sau 3 grupuri pentru aceeași plantă. 

Pas 2: Oferă copiilor Anexa 8 și lasă-i 15 minute să caute pe internet următoarele informații legate de 
plantele culese: care este denumirea lor în latină, care sunt efectele benefice/proprietățile lor, ce boli 
tratează, sub ce formă pot fi folosite (ceai, tincturi, comprese, băi calde), etc. Acesta este momentul 
oportun să valorificați cunoștințele expertul vostru sau să căutați pe internet despre plantele culese și 
să aflați informațiile solicitate în anexă. Dacă ați identificat și alte plante, care nu se regăsesc în pale-
tar, veți face același lucru și pentru ele. 

Pas 3: Roagă copiii să completeze informațiile extrase în Anexa 8.

Pas 4: Roagă câte 1 voluntar din fiecare grupă să citească aceste informațiile în plen pentru ca întreg 
grupul să învețe despre plantele culese.

Pas 5: Oferă copiilor Anexa 9. Pe grupele anterior formate, roagă-i să decupeze un număr egal de 
etichete cu numărul săculeților umpluți care conțin tipul respectiv de plantă. 

Iată formula de muncă recomandată pentru a realiza etichetele:
          Câțiva copii vor decupa etichete și pe vor perfora într-un colț.
          O parte din copii vor completa etichetele ținând cont de informația existentă în Anexa 8.
          Alți copii vor atașa etichetele și le vor lega la gura săculeților. 

Discută cu participanții despre cât de importante li s-au părut etichetele înainte de acest atelier. Abordați 
întrebarea din două puncte de vedere:
         Din perspectiva consumatorului?
         Din perspectiva producătorului?
         Dar acum cât de importante vi se par etichetele? De ce?

Reflecție activitate
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Citește împreună cu participanții descrierea zilelor 5 și 4. Trece următoarele sarcini pe o coală de 
flipchart și dă-le copiilor șansa să aleagă în ce vor să se implice:
         De unde luăm tarabe (mese)?
         Cu ce le transportăm la locul de desfășurare a târgului?
         Cine îi întâmpină pe membrii cheie ai comunității (ex:primar, director școală, etc)?
         Cine vinde la tarabe?
         Ce produse tradiționale vechi (ex: costume populare, ulcioare, ștergare, etc) pot aduce de acasă 
pentru a înfrumuseța tarabele?
         OPȚIONAL: Cine alege și citește povești cu plante (vezi detalii la ZIUA 5)?
         OPȚIONAL: Cine alege și animează jocuri interactive (vezi detalii la ZIUA 5)?
         OPȚIONAL: Cine alege și proiectează clipuri cu plante sau despre comunitate locală?
         OPȚIONAL: Cine este gazda circuitului care reflectă experiența voastră?
         Cine este COVID Buddy (persoane care atrag atenția, în mod prietenos, asupra păstrării distanței 
interpersonale și a purtării orespunzătoare a măștii)?
         Cine este ”Arlechino-ul” sau animatorul târgului, strigă lozinci despre produse, ce pot găsi vizitato-
rii la tarabe și ce pot experimenta în zonele interactive. 

Explică participanților că este necesar să se pregătească în prealabil pentru fiecare sarcină în parte. 
De exemplu: Dacă sunt vânzători, să se gândească de acasă ce sloganuri pot folosi sau strigături care 
să atragă clienții la taraba lor. De asemenea, se pot îmbrăca în costum popular, dacă dețin cumva un 
exemplar.
Pentru a se simți cât mai confortabil, lasă-i să lucreze în echipe. 

Nu uita: pentru a organiza târgul trebuie să te asiguri că dispui de spațiul aferent desfășurării acestuia, 
precum și de următoarele resurse: tarabe, scaune, pături, videoproiector, laptop, prelungitor, boxe, recipi-
ent pentru donații, mături, fărașe, saci de gunoi, mănuși de unică folosință, soluții de dezinfectare. 

Videoproiectorul, laptopul și boxele sunt opționale însă, din experiența noastră de până acum, tare bine 
prinde să animezi atmosfera târgului cu o muzică de fundal, un filmuleț despre plante sau comunitatea 
voastră sau orice alte elemente care atrag atenția vizitatorului la târg.

ACTIVITATEA 2

Planificator de târg

Durată: 1,5h
Materiale: redate în lista de materiale 
necesare
Anexe: Nu este cazul

Obiective de învățare
      Asigurarea resursei umane și a logisticii aferente 
organizării unui eveniment.

Descriere activitate

După ce ați finalizat produsele, este timpul să vă gândiți la contextul în care le veți valorifica, mai precis, 
TÂRGUL din următoarea zi.

         Este important să ne pregătim în avans pentru ceea ce știm că urmează să facem?
         Cum se numesc oamenii care sunt pregătiți? (Responsabili)
         Este bine să fii responsabil în viață? De ce?
         Tu când ai fost ultima dată responsabil?
         Găsește o situație din viața ta în care vei putea fi mai responsabil decât ești acum și spune-ne cum 
vei face să și fii așa?

Reflecție activitate
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ZIUA 5 - ORGANIZATORI ȘI PROMOTOR
Astăzi vei încheia programul propus de noi printr-o activitate culminantă: Târgul organizat chiar de voi. 
Pentru a-l duce la bun sfârșit, îți recomandăm următoarele 2 activități:
          Organizator de târg
          Reflectare și serbare

ACTIVITATEA 1

Organizator de târg

Durată: 3 h
Materiale: redate în lista de materiale 
necesare
Anexe: Nu este cazul

Obiective de învățare
      Prezentarea persuasivă a produselor.
      Vânzarea eficientă a produselor.
      Animarea și desfășurarea unui eveniment.

Descriere activitate
Îți amintești că ți-am recomandat să alegeți ca ora de începere a târgului să fie în a doua parte a zilei? 
Veți avea nevoie de acest timp pentru a face pașii următori:
     1. Amplasați taberele unde veți comercializa produsele. Este bine să fie mai multe pentru a răsfira 
cât mai mult vizitatorii.
     2. Alegeți și amenajați zonele inter active descrise în sugestiile de mai jos (OPȚIONAL).
     3. Ornați cu produsele aduse de copii fiecare stand în parte și zonele interactive.
     4. Amplasați o un recipient de donații la fiecare tarabă. Poate fi un ulcior vechi, un bol de lut, orice 
produs pe care ați plasat o etichetă pe care să fie menționat ”Cutia/ulciorul/bolul cu donații”.
     5. Repetați sarcinile fiecărui membru din echipă și fiți siguri că le este foarte clar ce au de făcut.
     6. Igienizați spațiul înainte de începerea târgului.
     7. Energizați-vă și amintiți-vă că faceți o treabă de minute.
     8. La final, nu uitați să strângeți tot ce rămâne în urma voastră.

Organizarea unei târg nu este deloc o treabă ușoară, mai ales când tot tu ești și cel care ”comercia- 
lizează” produsele. Totuși, acesta poate fi și punctul tău forte. Cunoscând foarte bine ce dorești să 
oferi, poți adapta întreaga ideea a târgului în jurul produselor oferite. Din acest motiv, îți oferim mai jos 
câteva sfaturi despre cum să faci târgul tău mai atrăgător și interactiv. 

Nu uita, cu cât vei avea mai multe puncte de interes, cu atât participanții la eveniment vor fi mai 
răsfirați. Este clar că dorești să atragi vizitatorii la taberele cu produse, însă cu cât îi ți mai antrenați în 
diferite soiuri de activități, cu atât crești șansele ca aceștia să revină la taraba ta și să cumpere din nou 
un alt produs.

Iată câteva sugestii de diversificare a activităților desfășurate pe parcursul târgului:

Sugestie 1: Un punct suplimentar de interes îl poate reprezenta un colț cu jocuri. Alegeți 2-3 jocuri 
amuzante, preferate de copiii și chemați vizitatorii să le experimenteze. Încercați să denumiți fiecare 
personaj din joc folosind numele unei plante. Asta ar face activitatea amuzantă și potrivită contextului.

Sugestie 2: Un alt punct suplimentar de interes îl poate reprezenta un colț cu povești. Alegeți 2 - 3 
povești legate de plante. Răsfoiți paginile internetului sau căutați povești din comunitatea voastră 
pentru a le identifica. Amenajați un colț al poveștilor, puneți o pătură pe jos și citiți poveștile cu voce 
tare celor care sunt interesați să le asculte.
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Sugestie 3: Un alt punct de interes îl poate reprezenta un colț cu filmulețe. Sigur există filmulețe intere-
sante despre comunitatea voastră sau despre plante. Puteți folosi din nou resursele virtuale pentru a le 
identifica. Stabilți un colț umbrit și folosiți videoproiectorul și boxele pentru a reda filmulețele alese. 

Sugestie 4: Ultima recomandare face referire la Enciclopedia plantelor. Ați identificat deja un expert din 
comunitatea voastră care cunoaște în detaliu plantele locale și efectele lor benefice. Amenajați o zonă 
în care acesta să devină gazdă. Invitați vizitatorii să afle mai multe despre plantele culese prin a îi 
adresa întrebări directe. În acest colț puteți expune materialele care v-au fost de ajutor în zilele anterio-
are pentru a putea fi consultate de vizitatori: paletarul și profilul științific al plantelor.

Sugestie 5: În zona de ieșire din târg creați un culoar sau spațiu care redă povestea experienței voas-
tre. Așezați materialele suport folosite în fiecare zi și câte un produs (pat pentru plante, paletar, 
săculeți, etichete și profilul științific al plantelor), care să exemplifice ce ați învățat în ziua respectivă. 
Desigur, aici trebuie să alegeți pe cineva din echipa care să explice, pas cu pas, cum a fost fiecare zi 
din program. 

ACTIVITATEA 2 

Reflectare și serbare

Durată: 1h
Materiale: introspecție și entuziasm 
Anexe: Nu este cazul

Obiective de învățare
      Interiorizarea învățarii prin experiență.
      Recunoașterea meritelor echipei.
      Serbarea reușitei.

Descriere activitate
Așa cum am menționat și în ghidul organizatorului, este bine să extragi învățarea din orice experiență 
trăită. Din acest motiv și noi am ales ca, la finalul fiecărei activități, să îți oferim o serie de întrebări care 
să te ajute în a procesa și a transfera învățarea. Același lucru trebuie să îl faci și tu, cu echipa ta de 
voluntari și poate chiar și participanții.

Îți repetăm și aici întrebările pe care ți le recomandăm pentru a extrage învățarea din cele 5 zile de 
activități. Nu te limita la ele. Dacă simți că alte întrebări adiacente pot aduce plus valoare introspecției, 
simte-te liber să le adresezi.

Întrebări de reflecție pentru echipa ta:
          Care a fost pentru tine cel mai important moment trăit?
          Care a fost cel mai important lucru pe care l-ai învățat și îl poți da mai departe?
          Care este cel mai mare succes trăit cu echipa?
          Dar cel mai mare eșec?
          Ce anume, din cele experimentate, poate fi transferat în viața ta, mai departe? Exemplifică.

Atunci când ai ales să realizezi acest program te-ai poziționat din start ca lider al echipei. O parte din 
sarcinile tale constă și în recunoașterea meritelor echipei și serbarea reușitei. Transmite fiecărui 
membru al echipei ce puncte forte i-ai remarcat și crează un cadrul de serbare a încheierii cu succes a 
programului. 

Nu uita să promovezi întregul program Clubul Meseriilor Rurale - sezonul de vară și să transmiți spre 
presa locală un mic comunicat care să înglobeze activitatea desfășurată pe parcursul celor 5 zile. 



noi-orizonturi.ro





LISTA ORIENTATIVĂ A MATERIALELOR RECOMANDATE


!!! Materialele redate în tabel sunt doar cu titlul de recomandare. Acestea pot fi înlocuite cu
altele primite sponsorizare sau pe care le aveți la dispoziție din alte surse.


🌟 Pentru activitățile care presupun completarea anexelor, veți avea nevoie de imprimantă,
hârtie, cartuș toner, pixuri. Acestea nu sunt menționate în tabelul de mai jos.


IMPORTANT: NU lăsați copiii să lucreze singuri. Pe parcursul utilizării sculelor de către copii
este necesară imediata supraveghere a adulților.


Nr.
crt. Produs Link achiziție website furnizor Instrucțiuni folosință


1
Mănuși pentru
cules
plante/protecție


https://www.dedeman.ro/ro/manusi-pentru-grad
ina-gantex-em55-nylon-poliamida-multicolor-m
arimea-m/p/7031593?k=manusi%20gradina&a
pn=1&pn=1&idc=3335&pip=0&osa=1&upf=1


Pentru cules plante și
protecție în lucrul de realizare
a paturilor.


2 Foarfece pentru
cules plante


https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/resul
t/v2?q=Foarfece%20gradina&per_page=36&pa
ge=1&order=score&category=2245&fromSugg
estion=true


Pentru tăiere plante și plasa
pentru paturi.


3
Pungi hârtie
pentru cules
plante


https://www.wepack.ro/pungi-hartie/sacose-cu-
maner/sacosa-alba-maner-sfoara Pentru cules plante.


4 Creion https://ipb.ro/ada-creion-daco-curcubeu-cu-radi
era-cg108?search=creion&description=true


Pentru trasat linii pe
cherestea și panza.


5 Radiera
https://ipb.ro/he-radiera-pelikan-ws30-6011796
19528?search=guma%20de%20sters&descript
ion=true


Pentru corecta linii pe
cherestea și panza.


6 Ascutitoare https://ipb.ro/ada-ascutitoare-milan-plastic-simp
la-maxi?search=ascutitoare&description=true Pentru ascutirea creioanelor


7
Scânduri pentru
paturi uscare
plante


https://www.dedeman.ro/ro/rigla-rindeluita-lemn
-pin-2400-x-56-x-12-mm/p/6033937?k=rigla%2
0rindeluita%20lemn&apn=4&pn=1&idc=934&pi
p=0&osa=1&upf=1


Pentru realizarea suportului
de uscare a plantelor.


8 Plasă de
construcții


https://www.dedeman.ro/ro/plasa-fibra-sticla-int
erior/-exterior-160-gr-50-mp/p/5015197?k=plas
a&apn=33&pn=1&idc=3356&pip=0&osa=1&upf
=1


Pentru realizarea suportului
de uscare a plantelor.


9 Capsator
https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/resul
t/v2?q=capsator%20novus%20J-11&per_page
=36&page=1&order=score&category=300&fro
mSuggestion=true


Pentru capsat plasa pe
chenarul paturilor.


10 Cleme


https://www.dedeman.ro/ro/cleme-subtiri-novus
-a-53-8-mm-set-1000-bucati/p/1021242?k=cle
me&apn=4&pn=1&idc=275&pip=0&osa=1&upf
=1


Pentru capsat plasa pe
chenarul paturilor.



https://www.dedeman.ro/ro/manusi-pentru-gradina-gantex-em55-nylon-poliamida-multicolor-marimea-m/p/7031593?k=manusi%20gradina&apn=1&pn=1&idc=3335&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/manusi-pentru-gradina-gantex-em55-nylon-poliamida-multicolor-marimea-m/p/7031593?k=manusi%20gradina&apn=1&pn=1&idc=3335&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/manusi-pentru-gradina-gantex-em55-nylon-poliamida-multicolor-marimea-m/p/7031593?k=manusi%20gradina&apn=1&pn=1&idc=3335&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/manusi-pentru-gradina-gantex-em55-nylon-poliamida-multicolor-marimea-m/p/7031593?k=manusi%20gradina&apn=1&pn=1&idc=3335&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=Foarfece%20gradina&per_page=36&page=1&order=score&category=2245&fromSuggestion=true

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=Foarfece%20gradina&per_page=36&page=1&order=score&category=2245&fromSuggestion=true

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=Foarfece%20gradina&per_page=36&page=1&order=score&category=2245&fromSuggestion=true

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=Foarfece%20gradina&per_page=36&page=1&order=score&category=2245&fromSuggestion=true

https://www.wepack.ro/pungi-hartie/sacose-cu-maner/sacosa-alba-maner-sfoara

https://www.wepack.ro/pungi-hartie/sacose-cu-maner/sacosa-alba-maner-sfoara

https://ipb.ro/ada-creion-daco-curcubeu-cu-radiera-cg108?search=creion&description=true

https://ipb.ro/ada-creion-daco-curcubeu-cu-radiera-cg108?search=creion&description=true

https://ipb.ro/he-radiera-pelikan-ws30-601179619528?search=guma%20de%20sters&description=true

https://ipb.ro/he-radiera-pelikan-ws30-601179619528?search=guma%20de%20sters&description=true

https://ipb.ro/he-radiera-pelikan-ws30-601179619528?search=guma%20de%20sters&description=true

https://ipb.ro/ada-ascutitoare-milan-plastic-simpla-maxi?search=ascutitoare&description=true

https://ipb.ro/ada-ascutitoare-milan-plastic-simpla-maxi?search=ascutitoare&description=true

https://www.dedeman.ro/ro/rigla-rindeluita-lemn-pin-2400-x-56-x-12-mm/p/6033937?k=rigla%20rindeluita%20lemn&apn=4&pn=1&idc=934&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/rigla-rindeluita-lemn-pin-2400-x-56-x-12-mm/p/6033937?k=rigla%20rindeluita%20lemn&apn=4&pn=1&idc=934&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/rigla-rindeluita-lemn-pin-2400-x-56-x-12-mm/p/6033937?k=rigla%20rindeluita%20lemn&apn=4&pn=1&idc=934&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/rigla-rindeluita-lemn-pin-2400-x-56-x-12-mm/p/6033937?k=rigla%20rindeluita%20lemn&apn=4&pn=1&idc=934&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/plasa-fibra-sticla-interior/-exterior-160-gr-50-mp/p/5015197?k=plasa&apn=33&pn=1&idc=3356&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/plasa-fibra-sticla-interior/-exterior-160-gr-50-mp/p/5015197?k=plasa&apn=33&pn=1&idc=3356&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/plasa-fibra-sticla-interior/-exterior-160-gr-50-mp/p/5015197?k=plasa&apn=33&pn=1&idc=3356&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/plasa-fibra-sticla-interior/-exterior-160-gr-50-mp/p/5015197?k=plasa&apn=33&pn=1&idc=3356&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/plasa-fibra-sticla-interior/-exterior-160-gr-50-mp/p/5015197?k=plasa&apn=33&pn=1&idc=3356&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=capsator%20novus%20J-11&per_page=36&page=1&order=score&category=300&fromSuggestion=true

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=capsator%20novus%20J-11&per_page=36&page=1&order=score&category=300&fromSuggestion=true

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=capsator%20novus%20J-11&per_page=36&page=1&order=score&category=300&fromSuggestion=true

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=capsator%20novus%20J-11&per_page=36&page=1&order=score&category=300&fromSuggestion=true

https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=capsator%20novus%20J-11&per_page=36&page=1&order=score&category=300&fromSuggestion=true

https://www.dedeman.ro/ro/cleme-subtiri-novus-a-53-8-mm-set-1000-bucati/p/1021242?k=cleme&apn=4&pn=1&idc=275&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/cleme-subtiri-novus-a-53-8-mm-set-1000-bucati/p/1021242?k=cleme&apn=4&pn=1&idc=275&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/cleme-subtiri-novus-a-53-8-mm-set-1000-bucati/p/1021242?k=cleme&apn=4&pn=1&idc=275&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/cleme-subtiri-novus-a-53-8-mm-set-1000-bucati/p/1021242?k=cleme&apn=4&pn=1&idc=275&pip=0&osa=1&upf=1





11 Cuie
https://www.dedeman.ro/ro/cuie-tabla-3-x-30-m
m-cutie-1-kg/p/6050641?k=Cuie%203mm&apn
=5&pn=1&idc=621&pip=0&osa=1&upf=1


Pentru asamblat cele 4 bucăți
de cherestea care formează
patul.


12 Ciocan
https://www.dedeman.ro/ro/ciocan-pentru-lacat
us-holzer-0-5-kg/p/1026141?k=ciocane&apn=2
&pn=1&idc=809&pip=0&osa=1&upf=1


Pentru bătut cuiele în cele 4
bucăți de cherestea.


13 Pânză pentru
săculeți


https://www.kreativshop.ro/panza-sac-bumbac-i
n-pentru-decoratiuni-latime-36cm-pret-0-5m-bu
line-albe


Pentru confecționat săculeți
cu ceai sau sare de baie.


14 Ace de cusut https://www.kreativshop.ro/ace-patchwork-betw
eens-prym-no-3-7


Pentru confecționat săculeți
cu ceai sau sare de baie.


15 Ață de cusut https://www.kreativshop.ro/ata-madeira-polyne
on-uni-1682-gri-400m


Pentru confecționat săculeți
cu ceai sau sare de baie.


16 Set carioci https://ipb.ro/ada-carioci-daco-varf-conic-12set-
ca112?search=carioci&description=true


Pentru personalizat saci și
completat etichete.


17 Liniare
https://ipb.ro/lec-rigla-deli-20cm-transparenta-dl
eg00212?search=liniar&description=true&sort=
p.price&order=ASC


Pentru măsurat cheresteaua
și pânza.


18 Sare grunjoasa
Optiune 1:
https://www.auchan.ro/store/Sare-iodata-recrist
alizata-Salrom-1-kg/p/021798


Pentru umplere saci cu sare
de baie.


19 Ghem de sfoară
cânepă


https://www.dedeman.ro/ro/ghem-iuta-100-g-6-
bucati/p/1021365


Pentru prins etichetele de
săculeți.


20
Hartie cartonata
inchisă la
culoare A5


https://ipb.ro/hartie-produse-din-hartie/hartie-pr
oduse-din-hartie-hartie-si-cartoan/lec-hartie-col
or-a4-160g


Pentru realizat etichete.


21 Perforator
https://ipb.ro/leg-perforator-kangaro-1-perforati
e-p258?search=perforator&description=true&s
ort=p.price&order=ASC


Pentru perforarea etichetelor.


Să ne apucăm de cumpărături! Este bine să achiziționați materialele în avans!
Mult succes!



https://www.dedeman.ro/ro/cuie-tabla-3-x-30-mm-cutie-1-kg/p/6050641?k=Cuie%203mm&apn=5&pn=1&idc=621&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/cuie-tabla-3-x-30-mm-cutie-1-kg/p/6050641?k=Cuie%203mm&apn=5&pn=1&idc=621&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/cuie-tabla-3-x-30-mm-cutie-1-kg/p/6050641?k=Cuie%203mm&apn=5&pn=1&idc=621&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/ciocan-pentru-lacatus-holzer-0-5-kg/p/1026141?k=ciocane&apn=2&pn=1&idc=809&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/ciocan-pentru-lacatus-holzer-0-5-kg/p/1026141?k=ciocane&apn=2&pn=1&idc=809&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.dedeman.ro/ro/ciocan-pentru-lacatus-holzer-0-5-kg/p/1026141?k=ciocane&apn=2&pn=1&idc=809&pip=0&osa=1&upf=1

https://www.kreativshop.ro/panza-sac-bumbac-in-pentru-decoratiuni-latime-36cm-pret-0-5m-buline-albe

https://www.kreativshop.ro/panza-sac-bumbac-in-pentru-decoratiuni-latime-36cm-pret-0-5m-buline-albe

https://www.kreativshop.ro/panza-sac-bumbac-in-pentru-decoratiuni-latime-36cm-pret-0-5m-buline-albe

https://www.kreativshop.ro/ace-patchwork-betweens-prym-no-3-7

https://www.kreativshop.ro/ace-patchwork-betweens-prym-no-3-7

https://www.kreativshop.ro/ata-madeira-polyneon-uni-1682-gri-400m

https://www.kreativshop.ro/ata-madeira-polyneon-uni-1682-gri-400m

https://ipb.ro/ada-carioci-daco-varf-conic-12set-ca112?search=carioci&description=true

https://ipb.ro/ada-carioci-daco-varf-conic-12set-ca112?search=carioci&description=true

https://ipb.ro/lec-rigla-deli-20cm-transparenta-dleg00212?search=liniar&description=true&sort=p.price&order=ASC

https://ipb.ro/lec-rigla-deli-20cm-transparenta-dleg00212?search=liniar&description=true&sort=p.price&order=ASC

https://ipb.ro/lec-rigla-deli-20cm-transparenta-dleg00212?search=liniar&description=true&sort=p.price&order=ASC

https://www.auchan.ro/store/Sare-iodata-recristalizata-Salrom-1-kg/p/021798

https://www.auchan.ro/store/Sare-iodata-recristalizata-Salrom-1-kg/p/021798

https://www.auchan.ro/store/Sare-iodata-recristalizata-Salrom-1-kg/p/021798

https://www.dedeman.ro/ro/ghem-iuta-100-g-6-bucati/p/1021365

https://www.dedeman.ro/ro/ghem-iuta-100-g-6-bucati/p/1021365

https://ipb.ro/hartie-produse-din-hartie/hartie-produse-din-hartie-hartie-si-cartoan/lec-hartie-color-a4-160g

https://ipb.ro/hartie-produse-din-hartie/hartie-produse-din-hartie-hartie-si-cartoan/lec-hartie-color-a4-160g

https://ipb.ro/hartie-produse-din-hartie/hartie-produse-din-hartie-hartie-si-cartoan/lec-hartie-color-a4-160g

https://ipb.ro/leg-perforator-kangaro-1-perforatie-p258?search=perforator&description=true&sort=p.price&order=ASC

https://ipb.ro/leg-perforator-kangaro-1-perforatie-p258?search=perforator&description=true&sort=p.price&order=ASC

https://ipb.ro/leg-perforator-kangaro-1-perforatie-p258?search=perforator&description=true&sort=p.price&order=ASC






Paturi pentru plante


Pasul 1. Ai nevoie de 4 rigle de cherestea de 60 
de cm lungime pe 5 cm înălțime și de 8 cuie - 
pentru fiecare cadru de lemn care reprezintă un 
etaj al uscătorului de plante. Mai jos vezi cum se 
obține cadrul de lemn.


Pasul 2. Ai nevoie de plasă de sârmă de 
60 de cm pe 65 de cm. Mai jos vezi cum 
se taie plasa de sârmă.


Pasul 4. Montează 4 piciorușe de lemn pe cadrele 
de lemn poziționate la bază, fără de care aerul nu 
circulă și plantele nu se uscă. Așează plantele și 
stivuiește cadrele.


Pasul 3. Marginile plasei de sârmă se îndoaie și 
se capsează pe exteriorul laturilor cadrului de 
lemn.


Anexa 6








(Anexa 3) Plantele ”sub acoperire”
Studiază produsele, citește etichetele și descoperă plantele din compoziție. Apoi trece informațiile cerute, în tabelul de mai jos.


În ce produse și ce plante ai găsit ”sub
acoperire”?


fabricat în


RO UE


Tip produs
Săpun, ceai,


condiment, țesătură, etc


Nume produs Plante conținute checkbox checkbox


checkbox checkbox


checkbox checkbox


checkbox checkbox


checkbox checkbox


checkbox checkbox


checkbox checkbox


checkbox checkbox


checkbox checkbox


checkbox checkbox


checkbox checkbox








Produs


Ingrediente


Compuși activi


Efecte benefice


Donație sugerată


Produs


Ingrediente


Compuși activi


Efecte benefice


Donație sugerată


Produs


Ingrediente


Compuși activi


Efecte benefice


Donație sugerată


Produs


Ingrediente


Compuși activi


Efecte benefice


Donație sugerată


Produs


Ingrediente


Compuși activi


Efecte benefice


Donație sugerată


Produs


Ingrediente


Compuși activi


Efecte benefice


Donație sugerată


Produs


Ingrediente


Compuși activi


Efecte benefice


Donație sugerată


Produs


Ingrediente


Compuși activi


Efecte benefice


Donație sugerată


Produs


Ingrediente


Compuși activi


Efecte benefice


Donație sugerată


Produs


Ingrediente


Compuși activi


Efecte benefice


Donație sugerată








(Anexa 5) Săculeți pentru plante


Pasul 1
Măsoară cu liniarul, marchează cu creta și taie cu foarfeca un dreptunghi de 10 cm x 36 cm


Pasul 2
Pliază la mijloc dreptunghiul obținut. Coase două laturi, la o jumătate de cm de marginea pânzei.


Pasul 3
Taie cele două colțuri obținute și întoarce săculețul pe față.








ANEXA 1 separată, descărcabilă


Să descoperim ascunzișurile plantelor medicinale.


Mergi în sat cu echipa ta și oprește 3 persoane. Adresează-le întrebările de mai jos și notează
răspunsurile în tabel.


Întrebare Răspuns persoană
1


Răspuns persoană
2


Răspuns persoană
3


Care sunt locurile în
care cresc plante
medicinal în satul


nostru sau în
vecinătatea
acestuia?


Ce plante
medicinale cresc


acolo?








Lume! Lume!


Află că noi, copiii din sat, suntem mândri de satul nostru și te vrem, la fel de mândru, alături de noi!
Ești curios să vezi, să auzi, să guști, să miroși, să pipăi ce am făcut noi în


Nu dăm în vileag  tot, dar acum noi știm să recunoaștem, să culegem și să producem te miri ce 
chestii tari din plante care cresc singure singurele.


Unele din ele, sigur vor ajunge la tine acasă, căci nu te vei putea abține!


Nu uita să vii


Cu banii strânși din vânzarea produselor noastre vom


Adu cu tine un prieten, buna dispoziție și portofelul burdușit!


în


de la ora


Lume! Lume!


Află că noi, copiii din sat, suntem mândri de satul nostru și te vrem, la fel de mândru, alături de noi!
Ești curios să vezi, să auzi, să guști, să miroși, să pipăi ce am făcut noi în


Nu dăm în vileag  tot, dar acum noi știm să recunoaștem, să culegem și să producem te miri ce 
chestii tari din plante care cresc singure singurele.


Unele din ele, sigur vor ajunge la tine acasă, căci nu te vei putea abține!


Nu uita să vii


Cu banii strânși din vânzarea produselor noastre vom


Adu cu tine un prieten, buna dispoziție și portofelul burdușit!


în


de la ora








ACTIVITĂȚI SUPLIMENTARE PENTRU FIECARE ZI DE TABĂRĂ


În Curriculumul conceput pentru programul de vară pe care dorești să îl organizezi ți-am oferit o
succesiune de ateliere care durează, cumulat, 3 ore/zi și sunt conectate cu tematica aleasă.


În cazul în care dorești să petreci mai mult timp cu copiii și să vă distrați suplimentar față de
activitățile cuprinse în ateliere, îți oferim, în cele ce urmează, 10 activități complementare pe
care le poți realiza cu tinerii participanți din tabăra ta, fie înainte, fie după atelierele cuprinse în
Curriculum.


ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ZIUA 1


Începe tabăra facilitând cunoașterea participanților și stabilirea unui set comun de valori. Iată ce
activități îți recomandăm să realizezi înainte de a începe să implementezi atelierele cuprinse în
propunerea noastră de program.


ACTIVITATEA 1: AUTOGRAFUL


Obiective de învăţare:
● să se cunoască mai bine;
● să comunice cu participanții jocului pentru a găsi posesorul fișei.


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp alocat Resurse
necesare


1 Stabilirea regulilor și
prezentarea jocului


Conversație 5 minute Creioane, foi


2 Partea 1 - descrierea pe fișă Lucru individual 10 minute


3 Partea 2 - găsește posesorul
fișei


Lucru individual 5 minute


Pregătirea activităţii:
Această activitate se poate realiza afară sau înăuntru, în funcție de condițiile meteo și spațiul
disponibil.


Facilitarea activităţii:
Distribuie fiecărui participant câte o fișă și un pix sau creion.


Roagă copiii să se reprezinte printr-un desen și să adauge o propoziție care să descrie un lucru
unic despre sine, o preferință, o deprindere, o realizare, etc. De exemplu: vorbesc limba
spaniolă, cânt la chitară.


Când toți au terminat, strânge fișele, amestecă-le și împarte-le ulterior, la întâmplare. Dacă
cineva a extras fișa proprie, o va schimba cu o alta.


Propune copiilor să găsească posesorul fișei și să obțină un autograf de la acesta.


Întrebări de debrief:







● Nu este cazul.


ACTIVITATEA 2: BUTUCUL


Obiective de învățare:
● Să își dezvolte comunicarea non-verbală.


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp alocat Resurse necesare


1 Explicarea regulilor Conversație 5 min Buștean sau coardă


2 Activitate Joc de echipă 20 min


3 Debrief Discuție facilitată 5 min


Pregătirea activității:
Această activitate se poate realiza afară sau înăuntru, în funcție de condițiile meteo și spațiul
disponibil.


Facilitarea activităţii:
Copiii se așază în șir indian într-o ordine aleatorie. Aceștia trebuie să se rearanjeze în ordinea
zilei lor de naștere fără să vorbească, începând dintr-un capăt, cu luna ianuarie și terminând la
finalul șirului, cu luna decembrie. De preferat este ca activitatea să se realizeze pe un buștean,
provocând persoanele din grup să fie mai atente și să își păstreze echilibrul pe buturugă.


Dacă nu ai un buștean la dispoziție, folosește o coardă sau desenează o linie pe sol.


Întrebări de debrief:
● Cum vi s-a părut activitatea?
● A fost greu să vă aranjați fără să vorbiți?
● Ce ați folosit în loc de comunicare verbală?
● Dacă ați repeta activitatea, ce ați face diferit?


ACTIVITATEA 3: CONTRACTUL DE VALORI


Obiective de învățare:
● Să empatizeze cu ceilalți colegi,
● Să înțeleagă ce este și de ce este important un contract de valori.


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp alocat Resurse necesare


1 Pregătire și
prezentare


Conversația 10 min Împărțirea pe echipe
și stabilirea
sarcinilor


2 Contractul de valori Lucru pe grupe/ echipă 25 min foi de flipchart,
markere, foi A4


3 Debrief Discuție facilitată 10 min
Pregătirea activității:
Contractul de Valori este un set de așteptări definite și scrise de către membrii grupului, cu
privire la standardele aferente statutului de membru al grupului. Un Contract de Valori poate să
îmbrace diferite forme – poate fi o listă cu ceea ce este permis și ce este interzis în club,







precum principii, norme sau valori; o prezentare grafică a unui grup de succes etc. Este
important ca participanții să înțeleagă că acest contract reprezintă un angajament luat de către
ei în fața celorlalți participanți și nu un set de reguli impuse de către facilitatorul grupului. Pe
termen lung, acest contract va fi atât o metodă de responsabilizare pentru manifestarea unui
comportament adecvat în grup, cât și un element de identitate a membrilor.


Facilitarea activității:
Pregătește o coală de flipchart, foi colorate, markere, pixuri. Explică participanților ce este un
Contract de Valori, folosind informațiile anterioare.


Formuleză câteva întrebări de ghidare pentru a stimula gândirea în grup și notați răspunsurile
pe o coală de hârtie. Exemple de întrebări:


● Cum credeți că ar trebui să ne comportăm în acest grup?
● Ce te va face să te simți confortabil/în siguranță aici? Ce te-ar incomoda?
● Ce așteptări ai de la tine și de la ceilalți membri ai grupului?
● Care ar trebui să fie consecințele dacă un membru nu respectă Contractul de Valori?


După ce participanții au formulat ideile lor și le-ați notat, rugați-i pe participanți să ia lista, să
analizeze dacă sunt de acord cu ideile respective și să le pună într-o formă vizuală atractivă.
După ce toți membrii au agreat lista, rugați-l pe fiecare membru să semneze Contractul de
Valori. Puneți contractul pe perete într-un loc în care să fie vizibil la fiecare întâlnire!


Întrebări de debrief:
● Cât de util vi se pare acest document?
● Cum credeți că puteți să-l folosiți pe viitor?


URMĂTOARELE ACTIVITĂȚI PREZENTATE POT FI FACILITATE ÎNAINTE SAU DUPĂ
DERULAREA ATELIERELOR CUPRINSE ÎN PROPUNEREA PROGRAMULUI DE TABĂRĂ.


ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ZIUA 2


ACTIVITATEA 1: PĂTRATUL ORB


Obiective de învățare:
● Să comunice eficient;
● Să își dezvolte simțurile;
● Să lucreze în echipă.


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp
alocat


Resurse necesare


1 Prezentarea jocului Conversație 5 min


2 Legarea la ochi a
participanților


Pregătirea pentru joc 10 mim Bandane și coardă de
minim 15 m


3 Construirea pătratului Joc de echipă 20 min







4 Debrief Discuție facilitată 10 min


Pregătirea activității:
Această activitate se poate realiza afară sau înăuntru, în funcție de condițiile meteo și spațiul
disponibil.


Pregătirea materialelor necesare: coardă lungă de min. 15 m, bandane pentru legat la ochii - nu
dure pentru a nu se irita.


Pregătirea unui teren neaccidentat, ținând cont de faptul că participanții vor fi legați la ochi.
Terenul să fie fără denivelări foarte mari, gropi, pietre, sau alte obiecte periculoase.


Facilitarea activităţII:
Strângeți participanții, rugați-i să formeze un cerc, după care începeți prezentarea jocului
folosind povestea următoare: ”Vă aflați pe o planetă secretă și formați un grup de savanți care
trebuie să creeze un cod (mai precis - un pătrat), în timp ce fiecare dintre voi este legat la ochi.
Singura voastră resursă este o coardă pe care trebuie să o descoperiți cu ajutorul indicațiilor
”cald” sau ”rece” oferite de extratereștrii prietenoși. Acest cod este vital pentru omenire și poate
fi creat doar din coardă.”


După prezentarea jocului, întrebați participanții dacă au nevoie de clarificări, după care legați-i
la ochi cu bandanele menționate mai sus. Puneți coarda într-un loc mai îndepărtat de copii și
spuneți-le că acum pot începe jocul. Îndrumați de voi (extratereștrii prietenoși) participanții
trebuie să găsească coarda și să se folosească de întreaga echipă pentru a forma un pătrat din
aceasta.


Nu aveți voie sa dați indicații participanților în ceea ce privește formarea pătratului însă, pentru
a le veni în ajutor, le puteți sugera să se plimbe cu mâinile pe coardă (dacă participanții nu
sesizează că acest lucru este permis). Din când în când îi puteți întreba dacă cred ca acum au
obținut forma unui pătrat și doresc să înlăture bandanele pentru a vedea ce au făcut. Când
participanții susțin cu toții că au obținut un pătrat, îi puteți ruga să înlăture bandanele. Dacă nu
sunt mulțumiți de rezultatul obținut, puteți discuta cu ei despre o nouă strategie și le puteți
propune să reia activitatea pentru a obține un alt rezultat.


La finalul activității grupul este rugat să formeze un cerc pentru o comunicare mai bună și va
urma partea de debrief.


Intrebari de debrief:
● Ce ați avut de făcut?
● Cum v-ați simțit?
● Ce ați face diferit?
● Ce ați învățat?
● Cu ce v-ar putea ajuta ceea ce-ați învățat în viața de zi cu zi?


ACTIVITATEA 2: TOXIC WASTE


Obiective de învățare:
● Să rezolve probleme;
● Să coopereze;
● Să comunice eficient.







Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp
alocat


Resurse necesare


1 Facilitatorul stabileşte
regulile şi se asigură de


înţelegerea lor


Conversaţie 10 minute 2 găleţi, bucăţi de
sfoară, mingi de
plastic, bandă
elastică, 2 corzi - 10
m/buc


2 Activitate Joc de echipă 20 minute
3 Debrief Discuție facilitată 10 minute


Model video https://www.youtube.com/watch?v=KmDJj3iTU_M
● Pregătirea activității:


Această activitate se poate realiza afară sau înăuntru, în funcție de condițiile meteo și spațiul
disponibil.


Pași de realizat în prealabil:
● Se pregătește una dintre găleți prin legarea mai multor bucăți de sfoară de aceasta, cu


dimensiuni diferite, dar nu mai mici de 1.5 m. Numărul de sfori să fie egal cu cel al
participanților.


● Se trasează 2 cercuri la distanţă de cel puțin 4 metri între ele;
● se pune o găleată goală în centrul unui cerc
● Găleată cu sfori, umplută cu mingi de plastic, se așază în centrul altui cerc.


Facilitarea activităţii:
Facilitatorul poate inventa o poveste despre o calamitate naturală care pune în pericol oamenii
şi natura prin reziduuri toxice. Soluția pentru rezolvarea problemei constă în mutarea
reziduurilor toxice din zona în care se află într-o zonă de siguranţă. Reziduurile se mută în
găleata goală pentru a fi neutralizate.


Participanților li se comunică regulile de siguranţă:
● Dacă recipientul sau mingile sunt scăpate, actul în sine conduce la o reacţie în lanţ care


va distruge zona și jocul începe de la 0.
● Toţi elevii trebuie să păstreze o distanţă de 1,5 m față de reziduuri altfel cine încalcă


zona nu mai are voie să-şi folosească mâinile, picioarele, ochii etc. Facilitatorul poate
avertiza în ceea ce priveşte încălcarea zonei.


Întrebări de debrief:
● Ce aţi avut de făcut?
● Cum v-aţi simţit?
● Fiecare membru s-a implicat? Cu ce anume?
● Sunteţi mulţumiţi de modul în care aţi rezolvat sarcina? da/ nu* de ce?
● Cum aţi hotărât să rezolvaţi sarcina? Aţi ales un leader?
● Dacă ar fi să o luaţi de la capăt ce aţi face diferit?


ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ZIUA 3


ACTIVITATEA 1: HACKERII


Obiective de învățare:
● Să le placă cititul;



https://librariajunior.ro/produs/mingiute-plastic-6cm-50-buc-cutie/?utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google+Shopping+Feed&gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuIQx6BboDRG4VWS904f4dAoCdLQY4s0zPdpABkpchOWcvWlwkisRa7xoCwZAQAvD_BwE

https://librariajunior.ro/produs/mingiute-plastic-6cm-50-buc-cutie/?utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google+Shopping+Feed&gclid=CjwKCAjwgr6TBhAGEiwA3aVuIQx6BboDRG4VWS904f4dAoCdLQY4s0zPdpABkpchOWcvWlwkisRa7xoCwZAQAvD_BwE





● Să comunice unii cu alții;
● Să devină complementari.


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp
alocat


Resurse necesare


1 Explicarea regulilor Conversație 10 min


2 Activitate Joc de echipă 25 min O foaie A4, o
foarfecă, un marker,


cercuri cu litere


3 Debrief Discuție facilitată 10 min


Pregătirea activității:
Această activitate se poate realiza afară sau înăuntru, în funcție de condițiile meteo și spațiul
disponibil.


Pentru a o putea implementa aveți nevoie de o foaie A4,, un marker negru, o foarfecă, cercuri cu
literele alfabetului, 5 limitatoare.


Așezați literele pe jos, într-un perimetru delimitat, folosind o ordine total aleatorie.


Desenați un al de-al doilea perimetru delimitat aflat la o distanță de minim 5 metri față de primul.


Facilitarea activităţii:
Alegeți o propoziție cunoscută și de interes pentru grup. Scrieți-o pe foaie, decupați fiecare
cuvânt și ascundeți bucățile de foaie în apropiere, astfel încât să nu fie prea greu de găsit, apoi
spuneți elevilor să pornească în căutarea acestora menționându-le câte bucăți de hârtie ați
ascuns.


Când copiii găsesc toate cuvintele, spuneți-le să le ducă în cel de-al doilea perimetru delimitat și
să descopere ce propoziție formează.


Explicați-le regulile jocului:
● Trebuie să tastați propoziția descoperită, tastând pe rând, câte o literă prin atingerea


acesteia cu piciorul sau mâna.
● Când o persoană a tastat o literă nu mai are voie să tasteze o altă literă până când nu


vor tasta înaintea sa toți ceilalți coechipieri.
● Pe parcursul jocului, dacă participanții au ieșit din perimetru sau au tastat greșit, jocul se


reia.
● Timpul de tastare este de maxim 1 minut (se va ajusta în funcție de complexitatea


propoziției, numărul de participanți sau vârsta acestora).


Pe parcursul activității puteți ajuta elevii. Aceștia își pot alege câte o literă/persoane sau o
ordine aparte. Încercați să le fiți cât mai mult alături. Dacă rezolvă prea rapid activitatea,
provocați-i să o facă într-un timp mai scurt. Dacă le este prea greu, oferiți-le pauze de
planificare sau timp mai lung pentru tastare.


Întrebări de debrief:
● Ce ați avut de făcut?
● Cum v-ați simțit și cum vă simțiți acum?







● Ce ați învățat nou?
● Cum veți folosi cele învățate în viitor?


ACTIVITATEA 2: STEPPING STONES


Obiective de învățare:
● Să muncească în echipă;
● Să coopereze.


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp
alocat


Resurse necesare


1 Explicarea jocului Conversație 10 min


2 Activitate Joc de echipă 30 min 5-6 bucăți de lemn


3 Debrief Discuție facilitată 10 min


Pregătirea activității:
Această activitate se poate realiza afară sau înăuntru, în funcție de condițiile meteo și spațiul
disponibil.


Pentru a o putea implementa aveți nevoie de 3 - 4 bucăți de scândură tăiate la dimensiuni de 40
cm L și 17 cm l.


Facilitarea activităţii:
Copiii trebuie să traverseze limita dintr-un tărâm în altul pentru a se salva. Distanța dintre
tărâmuri variază în funcție de cât de mari sunt copiii, însă nu va fi mai mică de 3 metri.
Participanții au călătorit multe zile și nopți până când au ajuns la un pod șubred de lemn pe care
nu îl pot trece, însă pot folosi bucăți din el (bucățile de scândură oferite de voi). Ei trebuie să se
asigure să nu cumva să cadă în apă în timpul trecerii acesteia. Dacă cineva pășește în apă,
jocul începe de la 0. Jocul se termină când toți jucătorii au trecut în tărâmul salvator.


Pentru creșterea gradului de dificultate le puteți spune participanților că dacă o bucată de lemn
este neatinsă rechinii din apă o pot mânca. Rechinii veți fi voi, facilitatorii jocului.


Întrebări de debrief:
● Cum vi s-a părut activitatea?
● Cum v-ați simțit și cum vă simțiți acum?
● Ce sarcini ați avut?
● Ce ați face diferit dacă ar trebui să reluați această activitate?


ACTIVITĂȚI PROPUSE PENTRU ZIUA 4


ACTIVITATEA 1: CÂMPUL MINAT


Obiective de învățare:
● Să se cunoască reciproc;
● Să crească încrederea în sine și în grup;







● Să lucreze în echipă.


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp alocat Resurse
necesare


1 Prezentarea activității Conversație 10 min


2 Activitatea : Campul
minat


Joc de echipă 30 min crengi, frunze,
jaloane bănci,


scaune, sfoară,
mingi


3 Debrief Discuție facilitată 15 min
Pregătirea activității:
Activitatea se poate realiza cu un grup de minim 8 - maxim 25 de persoane și avem nevoie de:


● Un spațiu suficient de mare cât să se poată mișca, în care veți amenaja traseele (câmpul
minat);


● Multe materiale pentru a delimita spațiul de joacă: crengi, frunze, jaloane, bănci, scaune,
sfoară, mingi, orice ce poate fi folosit ca obstacol etc;


● Bandane pentru a lega participanții la ochi;


Facilitarea activităţii:
Se va construi de către facilitatori un teren minat, de tipul cursă cu obstacole, folosind
materialele pe care le au la îndemână (mingi, corzi, jaloane, etc.). Acesta trebuie să fie suficient
de lat astfel încât jumătate din participanți să poată trece prin el, în paralel, în același timp și în
siguranță.


Grupul de participanţi va fi împărţit în perechi compuse din 2 persoane. Unul dintre parteneri va
fi capabil să vadă, celălalt va fi legat la ochi. Se vor așeza toții participanții legați la ochi la linia
de start. La un semnal sonor al facilitatorului aceștia vor porni prin câmpul minat și vor trebui să
îl străbată și să iasă din acesta. Participantul care ghidează va avea rolul de a-şi îndruma
colegul prin traseu în aşa fel încât să nu atingă obstacolele sau pe ceilalţi membri ai grupului.


De reţinut: participantul care vede și ghidează nu are voie să se deplaseze de la linia de start a
traseului, ci va trebui să dea indicații de la punctul de start.


După ce prima echipă a ajuns la final, se face schimb de roluri. Dacă cineva a atins o mină sau
un alt coleg va trebui să înceapă activitatea de la început.


Întrebări de debrief:
● Care a fost sarcina voastră?
● Cum a fost pentru voi să fiți cu ochii închiși și să fiți ghidați?
● Cum a fost pentru voi să ghidați?
● Ce provocări ați întâmpinat?
● Care au fost ”ingredientele” care v-au ajutat sau v-au blocat să finalizați sarcina?
● Ce asemănări ar putea să existe între această activitate și viața de zi cu zi?


ACTIVITATEA 2: JGHEABURILE


Obiective de învățare:
1. Să lucreze în echipă;







2. Să rezolve probleme;
3. Să se completeze reciproc.


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp
alocat


Resurse necesare


1. Prezentarea activității Conversație 10 min


2. Activitatea Joc în echipă 25 min Jgheaburi, minge
ping-pong


3. Debrief Discuție facilitată 10 min


Pregătirea activității:
Activitatea se poate realiza cu un grup de minimum 8 - maximum 20 de persoane și avem
nevoie de:


● Un spațiu suficient de mare cât să se poată mișca în voie;
● Jgheaburi pentru fiecare participant, minge ping - pong; Jgheaburile se pot confecționa


din material de izolație pentru țevi, tăiat în două jumătăți pe lungime și în segmente de
50 cm lungime, ulterior.


● Un traseu prestabilit.


Facilitarea activităţii:
Se prezintă o scurtă poveste despre o minge de foc. Aceasta trebuie să parcurgă un anumit
traseu pentru a ajunge la sursa care o poate stinge. Pentru a ajunge în acel punct va fi
transportată de participanți cu ajutorul jgheaburilor. Participantii nu pot atinge mingea deoarece
îi va arde. Când un participant a preluat mingea pe jgheabul său, după ce a pasat-o altui coleg,
nu o mai poate prelua până când nu au fost implicați înaintea sa toții colegii săi în transportul
mingii. Dacă unul dintre participanți atinge sau scapă mingea, respectiv nu îți respetctă ordinea,
jocul va fi reluat de la 0.


Dacă activitatea este prea ușoară pentru grup puteți include reguli sau obstacole, astfel:
1. Când mingea atinge un jgheab, persoana care îl folosește nu mai are voie să de


deplaseze. Aceasta poate mișca doar jgheabul, de sus în jos.
2. Includeți în traseul de transportare a mingii scări sau planuri înclinate.


Intrebari de debrief:
● Care a fost sarcina pe care trebuia să o realizați?
● Cum vă simțeați în timpul activității?
● Ce provocări ați întâmpinat?
● Ce anume v-a ajutat să rezolvați problema?
● Ce ați face diferit, dacă ați relua activitatea?


ACTIVITATE PROPUSĂ PENTRU ZIUA 5


Cea din urmă zi este una închinată sărbătoririi succesului, prin urmare, vă propunem 1 activitate
mai amuzantă și distractivă, prin care să vă mai detensionați.


ACTIVITATE DE RELAXARE: CONCURSUL CU BOABELE DE FASOLE


Obiective de învățare:



https://www.dedeman.ro/ro/catalogsearch/result/v2?q=IZOLATIE%20TEAVA&per_page=36&page=1&order=score&category=356&fromSuggestion=true





● Să se detensioneze;
● Să se distreze;


Nr.
ctr.


Subactivități Metoda Timp alocat Resurse necesare


1 Introducere Conversație 5 minute


2 Activitatea Joc pe echipe 40 minute Boabe de fasole,
sticle de suc, boluri,


pahare
Model video 1. https://www.youtube.com/watch?v=DjybTSnlWfI


Pregătirea activității:
Această activitate se poate realiza afară sau înăuntru, în funcție de condițiile meteo și spațiul
disponibil.


Realizați mai multe trasee paralele. Toate vor lua startul din dreptul aceleiași linii și vor parcurge
o lungime egală, până în punctul final, unde vor fi poziționate 3 recipiente pentru fiecare: 1
sticlă, 1 pahar, 1 bol.


Facilitarea activităţii:
Facilitatorul va împărți grupul în 2 sau mai multe echipe mai mici, formate din 5-6
coechipiere/echipă. Va prezenta copiiilor traseele paralele realizate pentru echipele formate.
Aceștia trebuie să transporte câte un bob de fasole ținut între genunchi și să-l depoziteze în
recipiente, ținând cont că trebuie să obțină un punctaj cât mai mare: sticla - 100 puncte/bob,
paharul - 30 puncte/bob, bolul - 10 puncte/bob.


Fiecare participant are 3 încercări, deci 3 boabe. După fiecare încercare, participanții se întorc
în șirul echipei lor și se poziționează la final, așteptându-și iar rândul.


Dacă un copil scapă un bob pe jos, va pierde încercarea respectivă.


La final, se numără boabele din fiecare recipient și se face un total.


Câștigătorii vor fi premiați :D


Întrebări de debrief:
Gata cu debrieful. Râdeți și amuzați-vă. Meritați din plin! :


Felicitări pentru reușita voastră!
Sunteți o echipă minunată!



https://www.youtube.com/watch?v=DjybTSnlWfI






(Anexa 6) Săculeți umpluți


Ai croit și cusut săculeții. Acum mai ai doar 3 pași  de făcut.


Pasul 1
Taie cele două colțuri obținute. Întoarce săculețul pe față. Umple săculețul.


Pasul 2
Trece sfoară prin eticheta perforată și leagă gura săculețului (dacă îl folosești pentru ceaiuri medicinale) sau
coase gura săculețului (dacă îl folosești pentru sare aromatizată de baie).


Pasul 3
Personalizează săculeții. Folosește carioci colorate pentru a îi desena sau chiar ața colorată pentru a coase tot
felul de elemente de înfrumusețare. Aceste detali îi va face mai atractivi atunci când îi vei prezenta la târg.








 


 


 


Denumire populară: Alun 


Denumire științifică: Coryllus avelana 


Ordin: Fagales 


Familie: Betulaceae 


Ce este? arbust formând tufe cu înălțimea de 4 – 5 m înălțime 


Unde se găsește? 


pe glob: Europa și Asia Mică 


în țară: în păduri de câmpie și de deal, în zone despădurite, 
în luminișuri 


Ce se utilizează? Fructe 


  


                  fructele sunt grupate câte 2 – 4 


                  fructele sunt ovoide sau globulare, cu coajă subțire, 
netedă 


                  fructele sunt învelite până sub vârf în niște frunzișoare 
de un      


                  verde deschis, crestate în partea superioară 


Cum se folosesc? 


Uz intern: paste cu alune 


 


 











 


 


Denumire populară: Brad 


Denumire științifică: Abies alba 


Ordin: Coniferae 


Familie: Pinaceae 


Ce este? 


 arbore de mari dimensiuni 


cu înălțimi de 35 – 40 m 
cu diametre de 1 – 2 m 


Unde se găsește? 


pe glob: doar în regiunile montane din Europa Centrală și Europa 
de Sud 


în țară: zone montane și subalpine, până la altitudinea de 1800 de 
metri 


Ce se utilizează? Muguri 


Cum arată? 


       sunt așezați câte 3 – 5 în verticile 


       sunt mici, ovoizi, nerășinoși - doar cei terminali prezintă rășină 
la bază 


Cum se folosesc? 


Uz intern: miere aromată 


Uz extern: sare aromată de baie 











 


 


 


Denumire populară: Cătină 


Denumire științifică: Hippophae rhamnoides 


Ordin: Thymelaeales 


Familie: Elaeagnaceae 


Ce este? 


arbust formând tufe cu înălțimea de 2 – 3 m 
 


Unde se găsește? 


pe glob: Europa, Asia 


în țară: pe teren deschis, însorit și aluvionar 


Ce se utilizează?  Fructe 


Cum arată? 


             sunt drupe false, ovoide, cărnoase, portocalii 


             sunt îngrămădite pe vârful ramurilor de 2 ani,  


            pe care se mențin și iarna 


Cum se folosesc? 


              Uz intern: miere cu cătină 


 











 


 


Denumire populară: Cimbrișor 


Denumire științifică: Thymus serpyllum 


Ordin: Lamiales 


Familie: Lamiaceae 


Ce este? subarbust care se întinde pe sol, cu baza lemnificată și  
numeroase ramificații care formează covoare rozalii și movulii 


Unde se găsește? 


 pe glob: originar din Europa, Asia de Vest, Africa de Nord  


în țară: în zone de deal și de munte, aride și pietroase 


Ce se utilizează? Frunze 


Cum arată? sunt veșnic verzi, mici, opuse, de formă eliptic-ovală 


au marginile întregi, sunt acoperite cu perișori fini 


Cum se folosesc? Uz intern: ceai 


                              Uz extern: sare aromată pentru baie 


Flori: Cum arată? 


sunt mici, cu petalele dispuse în formă de clopoțel cu cinci dinți 


au culoare mov, roz, uneori albe 


Cum se folosesc?      Uz intern: ceai 


Uz extern: sare aromată pentru baie 


 











 


 


Denumire populară: Coada Șoricelului (Achillea millefolium) 


Ordin: Asterales     Familie: Asteraceae 


Ce este?  specie ierboasă perenă, înaltă de până la 80 cm 


Unde se găsește? 


Pe glob: Europa, Asia, America de Nord 


In țară: peste tot, în locuri însorite sau umbrite, din zona de șes 
până                la zona de munte 


Ce se utilizează? Tulpini 


Cum arată? sunt de două feluri:  unele sunt fertile, groase, 
păroase, ramificate terminal iar altele sunt sterile, purtând doar 
frunze 


Cum se folosesc?  Uz intern: ceai,  
                               Uz extern: agent tinctorial fibră textilă 
 
Frunze : Cum arată? sunt dispuse alternativ, dantelate și păroase 


 lanceolate, de până la 30 cm lungime și 4 cm lățime, iar mărimea 
frunzelor descrește de jos în sus 


Cum se folosesc? Uz intern: ceai 
                               Uz extern: agent tinctorial fibră textilă 
 
Flori: Cum arată? sunt dispuse în corimbe compuse din peste 100 
de floricele mici, iar la fiecare floare mică sunt 5-6 flori femele albe 
sau roz, cu corola cu 3 lobi și circa 20 flori tubuloase 
 
Cum se folosesc?  Uz intern: ceai 
                               Uz extern: agent tinctorial 
fibră textilă 
 











 


 


 


Denumire populară: Hamei 


Denumire științifică: Humulus lupulus 


Ordin: Rosales 


Familie: Cannabaceae 


Ce este? 


plantă dioică, perenă, cățărătoare, care crește până la 10 
metri 


Unde se găsește? 


pe glob: nativă în Europa, Asia de Vest, America de Nord 


în țară: peste tot, în locuri însorite și umede, la marginea 
pădurilor din zona de câmpie și de deal 


Ce se utilizează?  Florile 


Cum arată? 


              sunt numeroase, dispuse axilar și însoțite de bractei 


              florile mascule sunt de un alb gălbui, aranjate în panicule 


              florile femele sunt de un verde pal, dispuse solitar, în 
amenți           pedunculați 


              când sunt coapte, acestea se transformă în conuri numite 
strobuli, de formă ovoid-cilindrică 


Cum se folosește?           Uz intern: ceai 


 


 











 


 


Denumire populară: Măceșul 


Denumire științifică: Rosa canina 


Ordin: Rosales 


Familie: Rosaceae 


Ce este? 


 arbust comun, cu ramuri arcuite și ghimpi puternici 


Unde se găsește? 


pe glob: Europa de Sud, Europa de Nord, Europa Centrală, 
Asia mică, Asia centrală, Africa de Nord 


în țară: peste tot, începând din zona de câmpie și până în 
zona de munte 


Ce se utilizează? Flori 


Cum arată? sunt roze sau albe, solitare sau grupate maxim câte 
trei 


Cum se folosesc?     Uz intern: limonadă 


Fructe: Cum arată? sunt de formă elipsoidală, stacojii sau roșii,  


mici și păroase 


Cum se folosesc? 


Uz intern: ceai, sare aromatizată sau zahăr aromatizat 


Uz extern: agent tinctorial fibre textile 


 


 











 


 


 
Denumire populară: Nuc 


Denumire științifică: Juglans regia 


Ordin: Juglandales 


Familie: Juglandaceae 


Ce este? în masiv, nucul atinge până la 30 m și are tulpina 
dreaptă, cu coroana relativ strânsă 


   în izolare, nucul rămâne scund și tulpina prezintă o serie 
de umflături, iar coroana devine largă, globulară, cu ramuri 
puternice 
 


Unde se găsește? pe glob: originar din Europa de Sud, Europa de 
Est, Asia 


                  în țară: la câmpie și la deal 
 
Ce se utilizează? Frunze 


Cum arată? sunt compuse, cu 5 – 9 (11) foliole opuse, eliptice, 
asimetrice, de 6 – 12 cm lungime, ascuțite, pe margini întregi si au 
pe dos smocuri de peri mici, la subțioara nervurilor;  cicatricea 
frunzei este mare, trilobată sau în formă de potcoavă 


Cum se folosesc? Uz extern: agent tinctorial fibre textile 


Fructe: Cum arată? este o drupă sferică, cu înveliș exterior verde, 
cărnos, care crapă la maturitate; nuca este ovoidă, cu vârf scurt și 
suprafață brăzdată neregulat, învelind o sămânță mare, incomplet 
despărțită de 2 pereți subțiri, pieloși.Sămânța, acoperită de o 
pieliță subțire, este comestibilă și foarte nutritivă 


Cum se folosesc?     Uz extern: agent 
tinctorial fibre textile 


 







 


 


 











 


 


 


Denumire populară: Păducel 


Denumire științifică: Crataegus monogyna 


Ordin: Rosales 


Familie: Rosaceae 


Ce este?  arbust cu tulpină neregulată și cu scoarță solzoasă 


Unde se găsește? 


pe glob: Europa, Asia, Africa de Nord 


în țară: în păduri rărite, poieni, pășuni 


Ce se utilizează? Frunze 


Cum arată? sunt rombice – ovate, cu 3 – 7 lobi neregulați, fără peri 
pe față dar cu smocuri de peri pe dos 


Cum se folosesc?   Uz intern: ceai, oțet 


Flori: Cum arată? sunt complete, de culoare albă, cu pedunculi 
glabri 


Cum se folosesc?   Uz intern: ceai, oțet 


Fructe :Cum arată? 


sunt drupe false, ovoide sau sferice, sunt roșii și făinoase, au un 
sâmbure osos 


Cum se folosesc?  Uz intern: ceai 


 


 











 


 


 


 


Denumire populară: Păpădie 


Denumire științifică: Taraxacum officinale 


Ordin: Asterales 


Familie: Asteraceae 


Ce este? 


plantă perenă erbacee cu rădăcina pivotantă 


Unde se găsește? 


pe glob 


originară din zona temperată a Europei și Asiei, dar s-a 
răspândit pe aproape tot globul 


în țară: în plin soare - pe câmpii, pe dealuri, pe munți 


Ce se utilizează? Flori 


Cum arată? 


florile individuale sunt numite florete 


sunt galbene, sunt ligulate, sunt bisexuate 


Cum se folosește? 


Uz extern: agent tinctorial fibre textile 


 


 











 


 


Denumire populară: Soc 


Denumire științifică: Sambucus nigra 


Ordin: Dipsacales 


Familie: Adoxaceae 


Ce este?  arbust, de maxim 10 m înălțime 


Unde se găsește? 


pe glob: Europa, Asia, Africa de Nord 


în țară: peste tot, la câmpie, la deal, până în regiunile 
montane inferioare 


Ce se utilizează? Flori 


Cum arată? sunt alb – gălbui , sunt așezate în cime umbeliforme 


sunt bogate, terminale, plăcut și puternic mirositoare 


Cum se folosesc? 


Uz intern: socată 


Fructe 


Cum arată? sunt drupe baciforme, sferice, negricioase, au suc 
roșu și sâmburi turtiți 


Cum se folosesc? 


Uz intern: dulceață 


Uz extern: agent tinctorial fibră textilă 


 







 


 


 











 


 


 


 


Denumire populară: Tătăneasa 


Denumire științifică: Symphytum officinale 


Ordin: Boraginales 


Familie: Boraginaceae 


Ce este? 


specie ierboasă perenă, înaltă de până la 1.2 m 
ramificată și acoperită pe toată suprafața cu peri aspri 


Unde se găsește? 


pe glob: Europa, Asia, America de Nord 


în țară: crește în locuri deschise, pe soluri grele, argiloase, 
cu apă stagnantă - în șanțuri, bălți, lunci 


se întâlnește de la câmpie până la munte, pe marginea 
apelor  


Ce se utilizează? Frunze 


Cum arată? se prelungesc pe tulpină, sunt oval-lanceolate, sunt 
foarte aspre la pipăit 


Cum se folosește?   Uz extern: ulei infuzat 


 


 











 


 


 


Denumire populară: Urzică 


Denumire științifică: Urtica dioica 


Ordin: Rosales 


Familie: Urticaceae 


Ce este?  plantă perenă erbacee, înaltă de până la 2 m 


Unde se găsește? 


pe glob: originară din Europa, zonele temperate ale Asiei și 
vestul Africii de Nord 


în țară: în zone ruderale 


Ce se utilizează? Frunze 


Cum arată? sunt moi, verzi, lungi de până la 15 cm, sunt opuse, 
ovate, cu baza cordată, vârful este ascuțit și cu marginile puternic 
serate ca dinții de fierestrău; pe ambele fețe există perișori 
urticanți 


Cum se folosește?  Uz intern: paste, pesto 


                                Uz extern: ulei infuzat 


Semințe:  


Cum arată? sunt închise la culoare, în comparație cu galbenul 
florilor 


Cum se folosesc?  Uz intern: condiment 
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		paducel - carduri identificare (1 pag)

		paducel - plansa botanica

		papadie - card identificare (1 pag)

		papadie - plansa botanica

		soc - carduri identificare (1 pag)

		soc - plansa botanica

		tataneasa - card identificare (1 pag)

		tataneasa - plansa botanica

		urzica - card identificare (1 pag)

		urzica - plansa botanica






Anexa 8


Cunoscător de plante


Întreabă expertul în plante sau răsfoiește internetul pentru a descoperi următoarele informații
referitoare la plantele pe care le-ai cules:


Denumire uzuală plantă
(ex: Urzică)


Denumirea în latină
(ex: Urtica dioica)


Efecte benefice/proprietăți curative
(ex:antifungic, antiinflamator, etc)


Boli/afecțiuni tratate
(râie, reumatism, etc)


Sub ce formă se folosește
(ceai, tincturi, comprese, etc)







