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Resursele educa ionale online ționale online 
sunt utilizate pentru a crea activită ii cât ționale online 

mai interactive. 
Este bine tiut faptul că tehnologia este știut faptul că tehnologia este 
parte a vie ii      noastre, iar copiii sunt ționale online 

atra i în mod deosebit de mediul digital.știut faptul că tehnologia este 
În cadrul acestor produse de predare, 

învă are, evaluare  online, copiii ționale online 
descoperă resurse educa ionale  atât de ționale online 
atractive, încât în eleg diverse no iuni, ționale online ționale online 

în timp ce se distrează.



1.Aplica ia on-line Wordwallția on-line Wordwall

                Wordwall-ul poate fi utlizat pentru a crea activită i interactive. Majoritatea ționale utile în procesul de 
abloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât i într-o imprimabilă.șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă. șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă.

         Activită ile interactive –pot fi redate pe orice dispozitiv, cum ar fi computer, ționale utile în procesul de 
tabletă, telefon sau tablă interactivă.
• Link-ul pentru a accesa i crea cont pe această aplica ie este   șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă. ționale utile în procesul de https://wordwall.net/
•Această aplica ie poate fi folosită atât în procesul de predare, învă are, dar i evaluare. ționale utile în procesul de ționale utile în procesul de șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă.

      Noi am  folosit această aplica ie  pentru 3 activită i interactive. ționale utile în procesul de ționale utile în procesul de 
https://wordwall.net/ro/myactivities 

https://wordwall.net/
https://wordwall.net/
https://wordwall.net/ro/myactivities


a) Chestionar- În cadrul temelor din săptămânile legate de anotimpul toamna: legume, fructe, 
flori.

https://wordwall.net/ro/resource/7396403

https://wordwall.net/ro/resource/7396403


https://wordwall.net/ro/resource/7395282 

b) Roata (Ne mi căm)- șcăm)- Acest jocule  se poate utiliza  pentru un moment de mi care. Copilul apasă pe ționale utile în procesul de șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă.
butonul învârte, iar unde roata s-a oprit el va executa mi carea sugerată.șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă.

https://wordwall.net/ro/resource/7395282
https://wordwall.net/ro/resource/7395282


c) Găse te perechea (Legumeșcăm)- )- Am ata at mai multe poze cu legume, în care copilul trebuia să șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă.
descopere legumele ce se aflau sub cartona  i să ină minte locul unde erau pozi ionate pentru șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă. șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă. ționale utile în procesul de ționale utile în procesul de 
a putea găsi perechea. Acest jocule  le dezvoltă pre colarilor aten ia.ționale utile în procesul de șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă. ționale utile în procesul de 

https://wordwall.net/ro/resource/7371030 

https://wordwall.net/ro/resource/7371030


2.Aplica ia ChatterPixția on-line Wordwall

•  Aplica ia ționale utile în procesul de ChatterPix, tradusă în română “Haide i să ționale utile în procesul de 
vorbim”, este o aplica ie în care putem face orice obiect să ționale utile în procesul de 
vorbescă: jucăriile, căr iile sau orice altă fotografie  existentă ționale utile în procesul de 
în galeria foto a telefonului.

•  Durata mesajului transmis prin intermediul aplica iei este de ționale utile în procesul de 
30 de secunde.

•  Aplica ia poate fi redată doar pe telefon i dă posibilitatea ționale utile în procesul de șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă.
să îi ascultăm pe copii, modul în care ace tia se exprimă oral șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă.
i contribuie la dezvoltarea vorbirii pre colarilor.șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă. șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă.

• Pentru realizarea unui clip, este necesar parcurgerea  
următoarele etape:



a)  Instalarea  aplica iei ChatterPix din Magazin Playționale utile în procesul de 

b)  Selectarea unei fotografii



c) Alegerea  locului unde vrem să aibă poza respectivă gura  

d) Apăsăm butonul de înregistrare, durata mesajului este de 30 de secunde.

    După ce am terminat de înregistrat mesajul salvăm clipul.  



 Exemple:

• Jucăria preferată-  micu ii s-au descris prin intermediul  jucăriei ționale utile în procesul de 
preferate.



•  Stegule ul vorbitor- ția on-line Wordwall De ziua României, pre colarii ne-au șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă.
transmis un mesaj prin intermediul aplica iei ChatterPix.ționale utile în procesul de 



3.Aplica ia Jigsaw puzzle ția on-line Wordwall

•

                  Jigsaw este un site de jocuri, unde putem crea în mod gratuit 
puzzle-uri prin încărcarea unor imagini. 
• Această activitate interactivă poate fi redată pe orice dispozitiv, 
cum ar fi computer, tabletă, telefon sau tablă interactivă.
•La fel ca puzzle-urile în general, contribuie la dezvoltarea 
motricită ii, memoriei, gândirii strategice. ționale utile în procesul de 



           Aplica ia ne permite selectarea gradului de dificultate al ționale utile în procesul de 
puzzle-ului, de la 2 piese pâna la 36 de piese, precum i modelul piesei șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă.
de puzzle pe care îl dorim.



    Pre colarii sunt foarte  încânta i de acest mod de a rezolva puzzle-uri, deoarece vine în șabloanelor  sunt disponibile atât într-o versiune interactivă, cât și într-o imprimabilă. ționale utile în procesul de 
întâmpinarea nevoilor lor de independen ă.ționale utile în procesul de 

https://www.jigsawplanet.com/prundarugeorgiana 

https://www.jigsawplanet.com/prundarugeorgiana




“Să nu-i educăm pe copiii no tri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai șcăm)- 
exista când ei vor fi mari i nimic nu ne permite să tim cum va fi lumea lor. șcăm)- șcăm)- 

Atunci să-i învă ăm  să se adapteze”țăm  să se adapteze”

                                                 (MARIA MONTESSORI)
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