
 

creative de grupare
De folosit în cadrul Programului Lions Quest

Strategii

Mai jos găsiți strategii distractive și creative care nu presupun pregătire anterioară și care 
se pot face în mai puțin de două minute, pentru a grupa rapid elevii în perechi sau în grupe 
mici. Adaptați-le nivelului de vârstă al clasei dumneavoastră. 

„Găsiți pe cineva care nu este așezat lângă voi și stați spate în spate. Acela este partenerul vostru.” Puteți forma și grupe de trei sau 

patru elevi.

SPATE ÎN SPATE

„Plimbă-te prin clasă și când spun „Stop!”, grupează-te cu (spuneți un număr) elevi din jurul tău.”

PLIMBĂ-TE ȘI GRUPEAZĂ-TE

„Desenați un ceas pe o foaie de hârtie și indicați orele 12, 3, 6 și 9. Plimbați-vă prin clasă și găsiți prieteni pentru întâlnire, pentru 

fiecare „oră”. Puteți avea un singur partener pentru fiecare „oră”. Voi spune: Întâlniți-vă cu partenerul de la „oră 9”, și acela este 

perechea voastră pentru activitate.”

PRIETENI PENTRU ÎNTÂLNIRE

„Găsește pe cineva care are bluza de aceeași culoare cu a ta. Faceți pereche.” (Folosiți categorii similare pentru a forma perechile.)

GĂSEȘTE PE CINEVA CARE

„Sunt ospătarul tău. Când voi striga comanda – O masă pentru 2! O masă pentru 3! O masă pentru 4! – adună-te cu acel număr de 

colegi, pentru a forma noua grupă”.

OSPĂTARUL

„Vom face un fel de mâncare care are nevoie de ingrediente diverse. Haideți să facem o pizza! Rândul acesta este coca, rândul 

acesta sunt ardeii, rândul acesta este brânza, rândul acesta sunt ciupercile. Faceți o pizza cu fiecare ingredient!” Procedați la fel cu 

salate, înghețate, hamburgeri, hot-dog, spaghete etc.

INGREDIENTE SPECIALE

„Numărați după anotimpuri – toamnă, iarnă, primăvară, vară – și găsiți-i pe ceilalți cu anotimpul vostru.” Alegeți o varietate de 

categorii.

ANOTIMPUL

Numărați de câte grupe aveți nevoie.„Haideți să numărăm până la cinci. Acum, haideți să numărăm și să scuturăm mâinile. Numărul 
unu scutură mâna o dată, numărul doi de două ori etc. Când vedeți alți colegi că scutură mâinile de atâtea ori ca voi, înseamnă că ei 
sunt colegii din grupa voastră”.

SCUTURĂ DIN MÂNĂ

Astăzi vom număra și ne vom găsi grupa după ... 

  ✔ Poziția brațelor: Numărați după brațe pe cap, în aer, pe umeri, pe șold, pe genunchi.

  ✔ Culori: Roșu, alb și albastru; culorile școlii; culori primare etc.

  ✔ Sunete: Măcănit, lătrat, guițat, muget, mârâit.

  ✔ Exclamații: Vai!, Ah!, Aoleu!, Ura!, Ha!, Vai de mine!

  ✔ Anumale: Lei, Tigri, Urși.

  ✔ Mișcări: Bate din palme, pocnește din degete, lovește-ți coapsele, mișcă degetele, rotește brațele.

CREEAZĂ GRUPE


