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Vara 2022 va fi una deosebită pentru chișinăuieni. Biblioteca Municipală „B.P. 
Hasdeu” își redeschide larg ușile și va oferi vizitatorilor diverse oportunități de lectură, 
cunoaștere, explorare cu resurse unice. Genericul ediției 2022, Redescoperim biblioteca!, 
va genera interes și va atrage spre cele 27 de filiale mai mulți copii din mun. Chișinău, dar 
și copii refugiați din Ucraina, care vor avea șansa să descopere oferta Bibliotecii 
Municipale „B.P. Hasdeu” prin explorări creative ale colecțiilor de carte, ateliere de scriere 
creativă și creare de cărți electronice, cărți în formă de benzi desenate, rebusuri, precum 
și implicarea participanților în animații ludice. 

 
Această instrucțiune urmează Ghidul metodologic „Provocarea verii 2019”, care 

are la bază un set de recomandări originale și interesante. Filialele BM vor asigura și aplica 
în practică agende individuale, urmând îndrumări metodice privind organizarea eficientă 
a Programului Provocarea verii din 2022. 

 
Desfășurarea Programului se va axa pe principiile: 

− accesibilității sociale: oricine poate participa la Provocarea verii indiferent de starea 
socială, sănătate, apartenența etnică, nivelul educațional;  

− accesibilității intelectuale: conținutul activităților este simplu și accesibil, cu  nivele de 
dificultate diferențiate conform vârstei și competențelor; 

− accesibilității fizice: cele 27 de filiale amplasate în toate sectoarele Chișinăului au spații 
moderne, resurse și tehnologii; cardul de acces oferă chișinăuienilor posibilitatea să 
utilizeze Programul în biblioteca din proximitate, dar și din sectorul unde se află 
biblioteca; 

− diversității: activitățile sunt diverse ca format, metodă, limbă de comunicare, subiecte 
etc.; 

− gratuității: utilizatorii trebuie să dețină cardul de acces la BM, care se oferă gratuit. 
Înscrierea se poate face online prin intermediul paginii web a BM (www.hasdeu.md), 
paginii programului (provocareaverii2022.tilda.ws) sau direct la filialele BM; 

− flexibilitate între forme și conținut; facilitarea și dinamica grupurilor; mărimea 
grupurilor (maxim 15-20 copii și părinți, dacă doresc) cu durata de două săptămâni și 
posibilitatea de a participa în diverse filiale. 

 
 
Perioada organizării Programului Provocarea verii 2022 

Perioada de înscriere a participanților Provocării verii se va desfășura online și/sau direct 
la sediul filialelor, acestea urmând să anunțe comunitatea despre Program prin diverse 
canale de comunicare. 
  
Perioada de desfășurare a activităților este 1 iunie – 31 iulie, câte 3 ore pe zi (10:00-13:00), 
de luni până vineri, sâmbătă – zi liberă, duminică – program liber. 
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PLANIFICAREA PROVOCĂRII VERII 

Pre-eveniment  

– formarea grupului de participanți – pentru a avea o evidență a participanților, 
se va crea un registru unic (în format Excel), care va fi completat de bibliotecari; 

– elaborarea agendei – se va elabora o agendă pentru 2 săptămâni, urmând a fi 
actualizată în funcție de interesele participanților, capacitatea bibliotecii și 
competențele bibliotecarilor;  

– elaborarea conținuturilor materialelor: prezentări, jocuri ilustrative, liste de 
lectură etc.;  

– organizarea spațiilor – pentru acomodarea participanților și o mai bună 
organizare a programului se vor amenaja sălile de lectură, se vor crea 
decorațiuni atractive etc.; 

– cooptarea voluntarilor, partenerilor – vor fi invitați pentru a diversifica 
programul; 

– distribuirea informației despre program în diverse medii (ex., portaluri, bloguri, 
rețele sociale etc.). 

 
Evenimente 

– organizarea activităților: lecturi, ateliere, jocuri, descoperiri, întâlniri cu 
personalități, concursuri, experimente etc.; 
 

Finalități 

– postări – zilnic se vor face postări pe rețele sociale atât pe pagina bibliotecii-
filialei, cât și pe pagina grupului 
https://www.facebook.com/groups/1322116884611504; 

– sinteze-articol – pentru fiecare 2 săptămâni se vor crea sinteze care vor fi 
postate pe blogul bibliotecii-filiale și distribuite pe rețelele sociale (per total 4 
sinteze), iar la final se va întocmi un raport;  

– expoziții – se vor organiza în funcție de produsele create împreună (benzi 
desenate, povești digitale, alte lucrări creative). 
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RESPONSABILITĂȚI: 

Profilul Cercetare și inovații, editare și formare continuă 
 

- Participarea, angajaților din secțiile de profil – Studii și cercetări, Campusul 
competențelor, Activitate editorială în activitățile Programului cu contribuții de 
cercetare, sondaje, instruire, publicare în revista BiblioPolis a celor mai bune 
practici și evenimente; 

- Oferirea de către Campusul competențelor a procesului formativ pe tematica 
componentelor Programului prin formatorii BM; instruiri la cererea filialelor; 
instruiri la subiecte noi, instruiri pentru forme și metode inovative de prezentare, 
promovare, de dezvoltare a creativității, de elaborare a documentelor curriculare 
etc. 

- Organizarea atelierelor: Cum se creează un Lapbook; Cum se creează un rebus; Cum 
se creează benzi desenate; Cum se creează o carte electronică; Cum se elaborează 
o carte senzorială pentru frații/surorile mai mici; Cum se creează o 
recenzie/recomandare (în OPAC); Cum se scanează o carte/revistă etc. 
 

Profilul Monitorizare, Evaluare, Impact, Logistică 
 
– Asigurarea cu materiale, în cantități necesare pentru buna 

funcționare/desfășurare a Programului; 
– Dotarea cu obiecte / atribute de atragere, gratificare a participanților; 
– Monitorizarea desfășurării programului: elaborarea unor produse o dată la 2 

săptămâni ce vor măsura impactul Programului: 
- încurajarea scrierii istoriilor de succes  de către participanți, părinți, voluntari, 

bibliotecari, care vor fi publicate pe blogul bibliotecii și distribuite pe rețele 
sociale;  

- sprijinirea în crearea infograficelor la finele Programului, care să reflecte 
principalii indicatori de impact;  

– Elaborarea unor instrumente de evaluare a activităților pe componentele 
Programului:  
- colectarea feedbackului de la participanți, părinți, voluntari, bibliotecari, precum 

și mesajele de pe rețelele sociale; 
- evaluarea cantitativă și calitativă a impactului, la finele fiecărei runde, precum și la 

finele Programului (Anexa nr. 1); 
– Publicarea rezultatelor evaluării pe bloguri, rețele sociale și în buletinul BiblioCity; 
 
Profilul Lectură publică, Servicii, Promovare 
 
– Monitorizarea desfășurării Programului: oferirea suportului privind modele de lectură 

cu caracter orientativ, modele de activități prin intermediul jocului, modele 
orientative de activități pentru formarea grupurilor de cititori; elaborarea 
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recomandărilor pentru îmbunătățirea programului, plasarea informației pe platforma 
Evenimente, Programe, Servicii; 

– Crearea registrului unic al participanților la program în format Excel;  
– Elaborarea comentariilor de susținere, intervenții cu precizări, recomandări; 
– Organizarea Turnirului lecturii – monitorizare, intervenții, recomandări;  
– Elaborarea Fișei-cronometru pentru măsurarea timpului dedicat lecturii; 
– Prezentarea consistentă, profesionistă, sistemică, onorabilă a Programului pe pagina 

FB și alte rețele, pe Blogul BM, în revista BiblioPolis, în buletinul BiblioCity, inclusiv pe 
pagina Programului; 

– Monitorizarea utilizării corecte a sloganului, a hashtagurilor (ex., 
#provocareaverii2022, #bibliotecahasdeu145), a textelor, a fonturilor utilizate și a 
altor materiale promoționale; 

– crearea filmelor video, prin intermediul aplicațiilor, ce vor prezenta impresiile tuturor 
celor implicați exprimate prin mesaje scrise (feedback, rețele sociale) și mesaje video; 

– Elaborarea materialelor promoționale printr-un design modern, inovativ, atractiv – 
afiș (afișe), slogan, tipizate utilizate în cadrul Programului, elaborarea certificatului 
final de participare la program cu includerea numărului de minute alocat lecturii  și 
bibliotecarii evaluând copiii în spațiile bibliotecii; 

– Mediatizarea Programului și a activităților desfășurate în mass-media (radio, TV, presa 
scrisă), dar și pe diferite portaluri. 

 
Bibliotecile vor posta informație actualizată despre evenimentele produse în cadrul 
Programului mai întâi pe blog, pe pagina lor, pe alte platforme, apoi în Grupul închis 
Provocarea verii. Atenție! Alte postări decât cele din program nu se admit pe grup. 
 
Profilul Memoria Chișinăului, Tehnologie și Resurse informaționale 
 

– Crearea listei de literatură suport conform tematicii Provocarea verii, accesibilă în 
OPAC, dar și pagina programului; 

– Propunerea unor sugestii, recomandări de valorificare a tehnologiei în cadrul 
Provocării verii; 

– Monitorizarea activităților desfășurate cu ajutorul instrumentelor bazate pe 
tehnologii; 

– Dezvoltarea site-ului Programului pentru 2022 – 
https://provocareaverii2022.tilda.ws/; 

– Furnizarea activităților de instruire a bibliotecarilor pe tematici noi din domeniul IT 
și organizarea tururilor prin bibliotecă. 

 
Directorii adjuncți 

Vor oferi săptămânal un Îndemn la Acțiune, pe pagina dedicată a Programului în 
rețeaua Facebook! Acesta poate fi însoțit de o imagine, desen, fotografie, mesaj 
audio/video etc. 
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ORGANIZARE ȘI COORDONARE 
 
Programul va fi ghidat de Secția dezvoltare servicii, cu implicare în elaborare de materiale, 
coordonare și monitorizare de către secțiile BM și directorii adjuncți de profil. 
 
GRUPUL-ȚINTĂ 
 
Grupul-țintă sunt copiii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani, care vor obține noi cunoștințe 
despre bibliotecă, prin activități ludice, cognitive, de explorare, creative și dinamice. 
 
METODOLOGIA PROGRAMULUI  
 
Bibliotecile-filiale vor aplica diverse activități, forme și metode de conținut, dar 
obligatoriu vor acoperi tematica: Redescoperim biblioteca! 
 

1. Elaborarea unei Agende-program va include următorii pași: 
 
– documentarea privind istoria bibliotecii: identificarea literaturii disponibile în 

biblioteca Dvs.; 
– consultarea, împreună cu echipa, asupra activităților preconizate – subiecte, invitați 

etc.; 
– utilizarea lecturii și explorarea ludică a tematicii programului; 
– agenda-program poate fi elaborată conform competențelor bibliotecarilor și să 

urmeze tematica programului; 
– conținutul agendei poate fi bazat pe recomandările oferite de această instrucțiune, 

dar poate fi unul original, inedit, cu specificul bibliotecii Dvs., dar respectând toate 
componentele Provocării;  

– identificarea voluntarilor (ex., doi-trei la fiecare componentă) și instruirea lor în baza 
acestei instrucțiuni; 

– identificarea partenerilor pentru cele 2 săptămâni sau programul integral; 
– includerea următoarelor intervale/runde în agendă: 6-19 iunie; 20 iunie – 3 iulie; 4-17 

iulie și 18-31 iulie și transmiterea către Secția dezvoltare servicii la adresa 
bmactivitati@gmail.com – în următoarele zile: 3 iunie, 17 iunie, 1 iulie și 15 iulie 
pentru a fi plasată pe pagina Programului; 

– elaborarea unui poster despre activitățile din Provocarea verii și distribuirea pe rețele, 
în școli, grădinițe, curți, cutii poștale ale caselor; la instituții, la radio, TV etc.; 

– elaborarea unui set de materiale promoționale proprii în format digital (semne de 
carte, afișe pentru fiecare zi cu programul zilei, cu o fotografie de grup, din ziua 
precedentă, cu un citat sau două din impresiile participanților, flyere originale, invitații 
creative); 

– întocmirea Fișei de evidență zilnică a participanților pentru fiecare rundă (Anexa nr. 
2); 



PROVOCAREA VERII, EDIȚIA 2022 
Ghid pentru bibliotecari 
_________________________________________________________________ 
 

 

– atragerea în Program a copiilor, convingându-i să participe, conversând telefonic cu 
părinții, buneii, bonele; 

– lansarea fiecărei runde cât mai original, inedit, inventiv; 
– inserarea pe platforma evenimente.hasdeu.md a celor mai importante activități; 
– promovarea și diseminarea pe blog, rețele sociale, în cadrul grupului Provocarea verii.  
 

2. Concept agendă: 
 
Bibliotecarii vor elabora agenda pentru cele două săptămâni, prin includerea 

diverselor tematici în funcție de cunoștințele și competențele bibliotecarilor, dar și de 
preferințele cititorilor conform următoarei liste de provocări. Fiecare bibliotecă va selecta 
și alterna provocările, ținând cont de specificul bibliotecilor, dar și particularitățile 
grupului. Încurajăm aplicarea și altor provocări, dar să se țină cont de tematica ediției din 
acest an a programului.  
 
Provocări pentru participanții copii 

1. Hai să citim! – se va axa pe principiile funcționale ale lecturii. Fiecare copil înscris 
în program își va asuma angajamentul de a participa la Turnirul Lecturii și va citi 
zilnic minimum 20 de minute. Cele 20 de minute de lectură zilnică presupun lectura 
liberă și independentă a fiecărui participant, adică pe placul individual al fiecăruia. 
Performanțele fiecărui cititor vor fi consemnate în grila de autoevaluare numită 
Fișă-cronometru (Anexa nr. 3). Este la discreția cititorului de a alege timpul acordat 
lecturii, dar nu mai puțin de 20 de min/zi. După aceste lecturi copilul își poate 
expune opinia despre ceea ce a citit în fața celorlalți participanți;  

2. Participă la o altfel de lecție! – utilizând metode și tehnici de instruire nonformală, 
bibliotecarii prezenta elemente ale culturii informației, inclusiv cultura digitală, 
cultura media. Participanții vor cunoaște instrumentele de informare din 
bibliotecă: colecția bibliotecii, fond de referință, catalogul electronic, bazele de 
date, resurse Internet etc.; vor învăța cum se formulează cererea de informare și 
cum se identifică informația necesară prin căutarea surselor, evaluarea lor din 
punctul de vedere al veridicității și relevanței, vor putea să recunoască o știre falsă; 
vor crea liste bibliografice, referințe; vor învăța să utilizeze corect informația, 
ținând cont de drepturile de autor, vor cunoaște ce este plagiatul etc. În funcție de 
necesitate bibliotecarii vor elabora prezentări în PPT sau Prezi;  

3. Descoperă biblioteca ta! – va fi dedicat participanților, dar și părinților acestora 
prin participarea la Tururile organizate prin bibliotecă. Biblioteca va crea scenariul 
viitoarei excursii. E bine să fie în formă de poveste, însoțită de dispoziție 
emoțională, originalitate, plină de culoare și să conțină material faptic, ori poate fi 
o prezentare teatralizată. Se va efectua în baza resurselor gestionate de bibliotecă: 
publicații, legende, antologii de poezie dedicate sectorului; albume foto, materiale 
audio și video, multimedia despre bibliotecă; resurse care ajută la navigație: hărți 
și ghiduri; baze de date; publicații enciclopedice și de referință; resurse elaborate 
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de bibliotecă: bloguri, texte ale excursiilor, materiale video, fotografii etc. 
Prezentarea poate fi încheiată cu un joc interactiv ori concurs; 

4. Hai la o vânătoare de comori! – biblioteca va elabora pentru participanți o listă de 
întrebări/indicii, dar și cărți/obiecte cu diferite caracteristi, pe care vor trebui să le 
caute prin bibliotecă și să le găsească. Participanții vor aduna indiciile care îi vor 
ajuta să fie descoperită comoara. Indiciile pot fi cât mai inedite şi adecvate vârstei 
celor care participă la joc, acestea pot fi găsite cu ajutorul pozelor, video-urilor etc. 
Unele indicii pot fi furnizate în rime sau sub forma unor jocuri, teste elaborate în 
baza textelor literare (Anexa nr. 4); 

5. Fii bibliotecar timp de o oră! – copiii vor asista bibliotecarii și vor juca rolul unui 
bibliotecar la îndeplinirea unor sarcini: aranjarea la raft, încleierea buzunărașelor, 
barcodelor (la necesitate); îndeplinirea unei cerințe: căutarea informației la 
solicitare, utilizând diferite tipuri de resurse, crearea listei de referințe etc. 
Bibliotecarii nu vor include în lista sarcinilor operațiile efectuate în Sistemul 
Integrat de Bibliotecă, în afară de utilizarea interfeței pentru utilizatori (OPAC); 

6. Fii micul bibliotecar! – participanții vor crea un set de joc pentru a simula 
activitatea bibliotecarului. Printre obiectele incluse: semn de carte, buzunărașe 
pentru cărți, model de permis de acces etc. Acest set va oferi participanților tot de 
ce au nevoie pentru a-și transforma colecția de cărți într-o bibliotecă. Copiii pot 
exersa abilitățile importante de organizare, împrumut și returnare de carte. 
Cardurile de acces, semnele de carte pot fi la fel ca cele dintr-o bibliotecă 
adevărată. Micii Bibliotecari vor emite notificări pentru cărțile restante. Impresiile 
despre cărți pot fi stocate la fel într-un model de jurnal de lectură; 

7. Scrie despre Biblioteca ta de vis! – participanții vor fi încurajați să elaboreze o listă 
cu 145 de mesaje despre cum văd copiii biblioteca în viitor (dorințele, așteptările 
participanților referitoare la bibliotecă). Mesajele vor fi transmise către Secția 
monitorizare și evaluare pentru realizarea unui clip video; 

8. Creează un Lapbook! (ex., La bibliotecă, Cum se face o carte etc.) – un instrument 
interactiv care îi ajută pe copii să sintetizeze ceea ce citesc, dar și o modalitate 
distractivă de cunoaștere a lumii înconjurătoare. Un lapbook reprezintă un 
portofoliu realizat prin atașarea pe un suport de carton de dimensiunile unui dosar, 
a unor aplicații (ex., din hârtie, fetru etc.) care cuprind elemente esențiale ale unei 
teme studiate. Un lapbook poate avea imagini, fragmente din ziare, cărți. Detalii în 
Anexa nr. 5; 

9. Dezvoltă un produs electronic! – participanții vor fi instruiți sau ghidați de către 
bibliotecari cum să-și elaboreze propriile produse electronice, drept urmare a 
lecturii unei cărți, articol din ziar/revistă identificată în bibliotecă. Bibliotecarul va 
organiza o activitate festivă de prezentare a produselor finale (ex., un rebus, benzi 
desenate, o carte electronică (Anexa nr. 6);  

10.  Vizitează biblioteca din sectorul/cartierul tău! – biblioteca-gazdă va organiza 
pentru participanți vizite în cadrul filialelor situate în proximitatea lor pentru a 
informa, instrui cititorii și ai motiva să cunoască despre cărțile și serviciile de care 
pot beneficia; 
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11. Hai să ne jucăm! – bibliotecarii încurajează participarea copiilor la sesiuni de jocuri 
de societate pe care le are în colecția sa. Jocurile vor fi utilizate pentru a asigura 
starea de voie bună, relaxare și destindere, dar și a stimula capacitatea de 
concentrare și de atenție a copiilor, de a dezvolta abilități de planificare, strategie 
și gândire critică; 

12.  Recomandă o carte prietenilor! – bibliotecarii vor explica cum se scrie o 
recomandare/recenzie de carte în catalogul online al bibliotecii; vor prezenta 
tutorialele deja elaborate și vor explica cum utilizatorul intră în contul personal din 
OPAC. Ulterior, participanții vor crea o recomandare/recenzie și o vor atașa la 
notița bibliografică din contul personal din OPAC; 

13. Descoperă cărțile bibliotecii și oamenii cărților! – bibliotecile vor organiza 
prezentări de carte pentru copii, vor invita scriitori, personalități din sector pentru 
a dialoga cu participanții programului. SUnt încurajate cărțile care vorbesc despre 
cărți, lectură;  

14.  Scrie o poezie! – vor fi organizate ateliere de scriere creativă, unde copiii vor fi 
ghidați în tehnicile de scriere a versurilor. Aceștia vor fi încurajați să le citească în 
public; 

15. Scanează o carte/revistă! – bibliotecarii vor prezenta platformele de publicare a 
conținutului electronic, vor explica procesul de scanare a cărților pas cu pas. 
Acceptând provocarea, participanții vor contribui la dezvoltarea conținutului 
digital al BM. 
 

Atelierele se vor organiza pe parcursul a două săptămâni, alocându-se în fiecare zi 
timp pentru învățare, iar la final – timp pentru prezentarea produsului în grup etc.   
 

Bibliotecarii vor organiza diverse teste, quizz-uri, liste de curiozități, concursuri, 
sesiuni foto etc., care vor oferi oportunități de instruire nonformală pentru copii și vor fi 
disponibile pe site-ul programului. 
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Anexa nr. 1 
Indicatori statistici 

Zile 10 zile per grup 
40 zile per total 

Ore 3 ore per zi 
30 ore per grup 
120 ore per total 

Bibliotecari implicați   

persoane   

ore   

Voluntari implicați   

persoane   

ore   

Copii înscriși 15-20 per grup 

Utilizatori noi (copii, adulți)   

Intrări 150 per grup 

Activități total: 
  

3 per zi 
30 per grup 

turnirul lecturii   

turul bibliotecii (excursii)   

ateliere   

 întâlniri cu personalități  

produse realizate de către participanți (în 
cadrul atelierelor) 

  

trusa bibliotecarului   

lapbookuri   
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benzi desenate   

rebusuri   

cărți senzoriale   

cărți electronice  

etc.   

Fii bibliotecar o oră   

persoane   

ore   

Biblioteca mea de vis 145 mesaje per program 

Istorii de succes (de la participanți, părinți, 
voluntari, bibliotecari) 

12 (până la 3 per grup) 

Testimoniale   

mesaje scrise 15 per grup 

mesaje video 1 per grup 

mesaje rețele sociale (comentarii-text)   

infografice 1 per total 

Prezența în mass-media   

presa print   

TV   

radio   

on-line (portaluri, pagini web, bloguri etc. 
(cu excepția celor instituționale) 

  

Prezența în social media prezență zilnică 

Facebook   
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postări   

comentarii (total, inclusiv emoticoane)   

interacțiuni   

vizite   

Instagram   

postări   

interacțiuni   

Twitter   

postări   

afișări   

Flickr   

foto   

vizualizări   

YouTube   

postări   

vizionări   

timp / minute vizionări  

Blog   

postări   

vizualizări   

vizite  

Pagina web a BM  

Evenimente. Programe  

vizite  
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tilda.ws  

vizite  

Sinteze 4 (1 per grup) 

Raport 1 total 

 
 

Anexa nr. 2 
Fișă de prezență                                                                                                 
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Anexa nr. 4    

Vânătoarea de comori                                                                
 
    Ce este, de fapt, vânătoarea de comori? Este un joc care poate fi practicat la orice vârstă, bazat pe 
căutarea comorilor cu ajutorul unor indicii care definesc obiecte, locuri etc. Pornind de la un prim indiciu, 
care ar trebui să fie cât mai ușor, copiii încearcă să descopere/adune toate obiectele ascunse. Merg din 
indiciu în indiciu spre marele premiu de la final: comoara. 
   Când organizați vânătoarea de comori, asigurați-vă de la început că există reguli stricte (de exemplu, 
hotărâți că jocul se desfășoară numai într-un anumit perimetru, copiii nu aleargă etc.) și că obiectele 
folosite în joc nu pun copilul/copiii în pericol. Pregătiți o „comoară” care să îi dea copilului sentimentul că 
a meritat să muncească pentru ea. 
   În funcție de vârsta copilului/copiilor, oferiți indicii pe care să le poată înțelege sau descifra. Dacă există 
mai mulți participanți, de vârste diferite, ideal este să îi împărțiți în echipe care să le dea tuturor copiilor 
șanse egale de a se distra (nu puneți copiii de vârste mari într-o singură echipă, căci vor găsi întotdeauna 
mai repede indiciile). 
   Pentru copiii cu vârste mici, 3-5 ani, foarte potrivite sunt indiciile desenate/fotografiate sau care conduc 
spre locuri/obiecte familiare. Pentru cei mai mari, 6-9 ani, folosiți ghicitori. Copiii trecuți de 9 ani au nevoie 
de indicii care să îi stimuleze, ca să nu se plictisească înainte de a găsi comoara. 
     Pentru vânătoarea de comori, vă puteți pregăti propria temă sau puteți alege una dintre cele de 
mai jos: 

- căutare de comori după literele alfabetului (indicii de la A la Z – abajur, birou, carte etc.); 
- căutare după culori și forme (de exemplu, un obiect rotund de culoare verde, un obiect pătrat de 

culoare albastră etc.); 
- căutare folosind ghicitori (exemplu: are patru picioare, dar nu poate să meargă – scaun); 
- căutare cu ajutorul indiciilor fotografice (imortalizați doar anumite porțiuni din obiectul/locul 

unde vreți să ajungă copilul). 
   Prin intermediul acestui joc, copiii învață să se orienteze în spațiu, să urmeze anumite indicii pentru a 
ajunge unde doresc, să folosească informațiile secvențial, să lucreze în echipă, să se distreze acumulând 
cunoștințe noi. 
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Anexa nr. 5 
Elaborarea LAPBOOK-ului 

 
Lapbooking – o metodă de lucru interactivă care îi ajută pe copii să sintetizeze ceea 

ce au studiat la diferite discipline, o modalitate amuzantă, distractivă de a învăţa. Prin 
utilizarea acestei metode, se poate crea un produs finit, care se numeşte lapbook. 

Metodele inovative de învăţare sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării şi 
dezvoltării personale încă de la vârste timpurii, sunt instrumente didactice care 
favorizează interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe, asigurând perfecţionarea 
şi optimizarea demersului educaţional. 

Lapbook-ul este o metodă educațională interactivă, practică și simplă, care 
stârnește interesul și creativitatea oricărui copil sau adult. Totul începe cu alegerea unui 
subiect din practică având la bază dosare din carton. Cu cât sunt mai diversificate și 
colorate materialele de lucru, cu atât este mai atractiv produsul finit. Copiii au libertatea 
de a-și alege singuri modalitatea de expunere a informațiilor și își pot manifesta 
creativitatea în diverse moduri. 

Un lapbook este un portofoliu realizat prin atașarea pe un suport de carton de 
dimensiunile unui dosar a unor minicărți care cuprind elemente esențiale ale temei 
studiate. Un lapbook are multe imagini și este plin de culoare. 

Lapbook-ul este un instrument eficient de învățare ce încorporează activități 
educative care pot însoți orice lecție/activitate, o broșură interactivă folosită pentru a 
revizui cunoștințele, un portofoliu ieftin de colectare de fișe, clape și materiale de afișare 
pliate, care oferă un spațiu interactiv de desene, povești grafice, diagrame, jocuri, 
ghicitori, benzi desenate, întrebări și răspunsuri, curiozități din orice subiect studiat, 
adunate, lipite și creativ afișate, o creație originală, diferită în funcție de creator și de 
subiect. 

Acest „portofoliu pliabil” se deosebeşte de portofoliul clasic tip carte prin faptul 
că: 

● este mult mai prietenos – are culori şi forme variate; 
● este mai puţin plictisitor datorită activităţilor diverse din momentul realizării: 

decupat, colorat, lipit; 
● foloseşte multe instrumente de lucru – puzzle, cartonaşe, fișe etc. 
● permite o abordare transdisciplinară a unei teme; 
● poate fi recitit oricând; 
● poate fi păstrat ca orice dosar şi poate păstra în ordine o mulţime de lucruri 

mărunte. 
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Câteva tutoriale și exemple de lapbookuri le găsiți aici: 

1. https://youtu.be/uquNEP49uk4;  
2. https://youtu.be/1jERfolcj74;  
3. https://youtu.be/LPLEpiPspGw 
4. https://youtu.be/VRLsBxJAZCY 
5. https://thehappyhousewife.com/homeschool/lapbook-ideas/ 
6. https://www.twinkl.md/resource/t-t-17248-australia-blank-lapbook-template 

 

Anexa nr. 6 

Dezvoltă un produs electronic (rebus, benzi desenate, carte electronică) 
 

Cum se creează un rebus – va recomandăm tutorialul Cristinei Dicusar la acest 
subiect, disponibil aici: https://bit.ly/3yYPBwJ, minutul 1.50.58. 

Subiectul Crearea conținutului prin intermediul aplicațiilor online a fost abordat în 
cadrul Conferinței anuale a Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu din 2020. Pentru a 
răspunde provocării crearea cărților electronice, revedeți tutorialele Tatianei Bolea (Story 
Bird), Mariei Staver (Bookemon) și al Nataliei Găină (Book Creator), disponibile aici:  
https://youtu.be/nOEgHD9So1g, minutul 2.08.57 și instrucțiunile din cursul Digitizare.  

Referitor la crearea benzilor desenate vă recomandăm să revedeți postarea Benzi 
desenate de pe blogul Bibliogeek (https://bit.ly/3POcAAs), precum și materialul transmis 
în urma trainingului.  

 


