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Gandeste dincolo de imagini!

Set cu 40 de carduri cu imagini fata- verso:
• Pe fata cardurile au imagini superbe infatisand animale salbatice si diferite medii de viata.
• Pe verso cate 4 intrebari interesante ce fac referire la imaginile de pe fata.

Crezi ca stii totul despre animalute? Mai gandeste-te: ceea vezi este doar jumatate de imagine. 
Dincolo de imagine puteti descoperi un safari al mintii, un loc exotic unde animalutele se misca, 
traiesc si cresc, iar imaginatia ta le face sa prinda viata.
Cu ajutorul setului cu carduri, copii isi vor folosi gandirea critica pentru a raspunde la intrebari care 
promoveaza ascultarea, vorbirea, scrierea si invatarea activa. Gandeste ca un elefant, tipa ca un leu, 
misca-te cu aceeasi agilitate ca a maimutei sau pur si simplu imagineaza-ti ce urmeaza. Descopera 
sensul imaginilor si vei avea parte de aventuri palpitante pline de distractie.

Activitatiile din acest ghid urmeaza directia CCSS (Common Core State Standards) pentru dicipline
umaniste in limba engleza la gradinita.:

Vorbire si Ascultare: SL.K.1, SL.K.1a, SL.K.1b, SL.K.2, SL.K.3, SL.K.4, SL.K.5, SL.K.6, 
Conversatie in limba engleza standard: L.K.1d, L.K.1

Sugestii de activitati:

• Gandeste dincolo de imagini: Aratati sau expuneti cardul in fata clasei si discutati pe baza 
imaginii. Apoi, adresati copiilor intrebarile aflate pe dosul imaginii. Incurajati copii sa isi 
dezvolte propriile raspunusuri – incercati sa nu acceptati un simplu “Da” sau “Nu”. Daca 
raspunsurile copiilor merg dincolo de variantele anticipate, patrundeti in imaginatia lor si 
incercati sa ii indrumati catre alte directii de gandire si invatare. O discutie deschisa care 
include subiecte noi este plina de oportunitati de invatare.

• Carduri misterioase: Alegeti un card cu imagine. Oferiti indicii copiilor, fara a le arata 
imaginea, astfel incat sa isi dea seama ce animal se afla in aceasta. Puteti spune, spre 
exemplu, “Am blanita.”, “Blanita mea poate fi portocalie.” sau “Am dungi negre.” Invatati 
copiii sa se gandeasca ce animalut este in imagine, bazandu-se pe indicii. Apoi, aratati-le 
imaginea. Discutati cu copiii ce animalut credeau ca se afla in imagine si despre asemanarile
si diferentele dintre presupunerile lor si imaginea existenta.

• Vocabular: Alegeti un card cu imagine. Aratati spre diferite elemente ale imagini, cum ar fi 
anumite parti ale animalutelor sau caracteristici ale decorului. Invitati copiii sa denumeasca 
elementele indicate de dvs. Notati raspunsurile acestora pe tabla pentru a crea o lista de 
cuvinte care sa ii ajute sa se gandeasca si sa invete despre animalute. 

• Arta povestirii: Expuneti un card cu imagine, astfel incat toata clasa sa il poata vedea. 
Cereti copiilor sa povesteasca ce s-a intamplat inainte si dupa ce a fost facuta poza. Notati 
scenariile si apoi spuneti-le copiilor o  poveste completa citind toate scenariile notate 
anterior.

• Imita un animalut: Expuneti un card cu imagine, astfel incat toata clasa sa il poata vedea. 
Cereti copiilor sa numeasca animalul din imagine. Apoi, incurajati copiii sa incerce sa imite 
respectivul animal, fie miscandu-se ca el, fie scotand diferite sunete. 
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