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GHID DE REALIZARE A ACTIVITĂȚII 

„Lumea Oceanelor” 
 
 

Activitatea „Lumea Oceanelor” poate fi realizată în cadrul diverselor arii curriculare, în 
funcție de vârsta elevilor și particularitățile lor de învățare și dezvoltare. De exemplu, pentru clasa 
I, această activitate se poate realiza în cadrul ariei curriculare Arte vizuale și lucru manual, iar 
pentru clasa a III-a în cadrul ariei curriculare Științele naturii. 

Activitatea „Lumea oceanelor” se poate realiza și ca atare, ca activitate extracurriculară, 
fără să fie vizate specific anumite obiective de învățare. Această activitate antrenează deprinderile 
de manualitate fină și abilitățile de socio-comunicare ale elevilor, datorită modului de organizare 
în grupuri și realizarea proiectului comun. 
 
Scopul activității: 
Dobândirea de către elevi a unor cunoștințe elementare despre oceane, viața subacvatică și 
menținerea unui climat oceanic curat. 
 
Desfășurarea activității: 

1. Introducere despre oceane 

Informațiile oferite trebuie să fie adecvate vârstei și particularităților de învățare ale 
elevilor. Se va pune accentul pe salinitatea apei și descoperirea viețuitoarelor care trăiesc 
în ocean. 

2. Confecționarea machetelor 

Cadrul didactic împarte elevilor șabloanele pentru machete în funcție de abilitățile de 
manualitate fină ale acestora. Cele mai dificile vor fi repartizate copiilor mai îndemânatici, 
sau vor fi împarțite mai multor copii pentru ca desfășurarea activității să se încadreze în 
timpul alocat. 
Cadrul didactic face instructajul astfel încât elevii să știe cum să decupeze figurinele și îi 
asistă atunci când este cazul. 
Elevii decupează figurinele și le asamblează pentru a putea fi lipite în macheta oceanului. 
Asamblarea oceanului începe cu peisajul oceanic, iar ulterior se adaugă vietățile marine și 
orice alte elemente creative pe care doresc elevii să le includă (de exemplu: nisip, scoici, 
pietre, o navă a piraților, alte miniaturi sau figurine etc). 

3. Debriefing 

Cadrul didactic folosește metoda conversației pentru a face o recapitulare a celor învățate 
și deduce împreună cu elevii câteva acțiuni pe care le-ar putea întreprinde pentru a păstra 
un climat oceanic curat.  

4. Încheierea lecției și realizarea fotografiilor 

Cadrul didactic răspunde eventualelor întrebări pe care le adresează elevii și realizează 
fotografiile pentru a participa la concurs. 

 
Mijloace necesare desfășurării activității: 

- Cutia de creativitate UHU „Lumea Oceanelor” incluzând adezivii pentru hârtie (UHU stic, 

UHU twist & glue sau UHU pen, UHU patafix) și machetele de confecționat împreună cu 

elevii; 

- Câte o foarfecă pentru fiecare elev; 
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- Câte o cutie de pantofi sau un carton mare pentru fiecare grup de lucru, care va fi folosit 

pentru asamblarea oceanului; 

- Orice materiale suplimentare care pot face oceanul să fie cât mai original (de exemplu: 

nisip, scoici, stele de mare, pietre, fragmente de coral, pescăruși sau papagali tropicali, 

nave ale piraților, comori sau cufere, alte figurine cu animale marine, jucării de dimensiuni 

mici, figurine din hârtie cu personaje din desene animate – de desenat sau colorat, bărcuțe 

origami etc); 

- Aparat de fotografiat sau un telefon cu cameră. 

 
Durata prevăzută a activității: 
50 de minute 
Această durată se poate extinde în cazul în care se vor confecționa în clasă și alte elemente 
decorative care pot face parte din oceanul nou creat. 
 
Formele de organizare: frontal, individual și în grupuri 
Este foarte important ca sala de clasă în care se va desfășura activitatea să permită așezarea 
meselor împreună, pentru a forma grupuri de lucru de 7-10 elevi. 
 
 
Pentru a vă fi mai ușor să planificați activitatea, puteți descărca machetele de confecționat „Lumea 
oceanelor” urmărind link-urile de mai jos: 

• Peisajul oceanic 

• Delfinul jucăuș 

• Homarul roșu 

• Rechinul fioros 

• Meduza albăstruie 

• Coralul roșiatic 

 

http://www.temad.ro/userfiles/b496370b-b7cd-4b8c-a143-536a13e6c9e3/File/Acvariu.pdf
http://www.temad.ro/userfiles/b496370b-b7cd-4b8c-a143-536a13e6c9e3/File/Delfin.pdf
http://www.temad.ro/userfiles/b496370b-b7cd-4b8c-a143-536a13e6c9e3/File/Homar.pdf
http://www.temad.ro/userfiles/b496370b-b7cd-4b8c-a143-536a13e6c9e3/File/Rechin.pdf
http://www.temad.ro/userfiles/b496370b-b7cd-4b8c-a143-536a13e6c9e3/File/Meduza.pdf
http://www.temad.ro/userfiles/b496370b-b7cd-4b8c-a143-536a13e6c9e3/File/Coral.pdf

