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JOC: RECICLAREA 2 
 

 

 

Categoria de vârstă : 8-12 ani 

 

Autori: Média’Pi 

 

Competențe: 

• Să realizeze corespondență între imaginnea corespunzătoare obiectului și 

descrierea iconică văzută în videoclip; 

• Să  rețină  imaginile de pe cardurile de memorie și să facă alegerea potrivită; 

• Să lucreze  cu răbdare și să  fie perseverent 

 

 

Competențe conform curriculum-ului european: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C 

_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A189%3ATOC    

 

Evaluare sumativă: 

I. Acest joc poate fi jucat înainte sau după vizionarea filmului educative “ De ce 

să reciclăm? “ pe  http://opensign.eu/thematic_topics/88 

 

 

Vocabular specific/cuvinte cheie: 

• Gunoi menajer 

• Pahar de sticlă 

• Oală de metal 

• Ziar  

 

Resurse și material necesare: 

Un computer și conexiune la internet. 

 

Sugestii pentru utilizarea limbajului mimico-gestual:  

 

Jucătorul trebuie să vizioneze materialul video și să fie atent la indiciile prezentate.  

Este indicat să repete diferitele elemente (semne) ale discursului pentru a fi sigur că a 

înțeles cuvintele utilizate în joc. 

 

 

http://www.opensign.eu/
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C%20_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A189%3ATOC
http://opensign.eu/thematic_topics/88
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I. Joc : Reciclarea 2:  http://opensign.eu/memory_game/75 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Bifează dacă ai reușit de la prima încercare sau notează numărul încercărilor. 

 
 

 

 

http://www.opensign.eu/
http://opensign.eu/memory_game/75
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II. Extindere/Dezvoltare/ Alte surse  digitale : 

 

1. Film tematic: De ce să reciclăm? http://opensign.eu/thematic_topics/88 

2. Film tematic: Cum să reciclăm? http://opensign.eu/thematic_topics/88 

3. Joc memorie: Reciclarea 2 : http://opensign.eu/memory_game/75 

4. Set de întrebări:Depozit de gunoi :http://opensign.eu/sequence/76 

5. Set întrebări : Material reciclabil ? : http://opensign.eu/multiplechoice/77 

 

http://www.opensign.eu/
http://opensign.eu/multiplechoice/77
http://opensign.eu/multiplechoice/77
http://opensign.eu/memory_game/75
http://opensign.eu/sequence/76
http://opensign.eu/multiplechoice/77

