ID DE EXERCIȚII
PENTRU CLASELE 0 - 4

NUME:

019 Joaca de-a vocabularul
PENTRU CLASA:

1h explicații + realizarea exercițiului de către elevi
NECESAR:

smartphone/tablete (în cazul în care nu toți elevi dețin un telefon inteligent sau o
tabletă, exercițiul poate fi realizat în grupuri); conexiune la internet (fie mobil, fie wi-fi –
exercițiul poate fi adaptat).

UTILITAR

1h

DURATĂ:

TIP MATERIAL:

0-4

OBIECTIVELE EXERCIȚIULUI:

››› Dezvoltarea vocabularului;
››› Dezvoltarea imaginației;

ETAPELE EXERCIȚIULUI

Exercițiul poate fi aplicat la orice disciplină. În funcție de conținuturile de
învățare pe care le urmăriți, exercițiul poate fi adaptat.
Aplicația presupune introducerea unor cuvinte și așezarea lor în una dintre
formele prestabilite, din care elevii pot alege. Posibile modalități în care poate
fi folosit exercițiul:
››› La învățarea unei litere noi: rugați elevii să introducă cât mai mult cuvinte
care încep cu litera pe care au învățat-o;

››› La discuții tematice pe care le aveți în timpul unor ore dedicate unor cauze:
ctivități formatoare care apropie învățătorii de elevi prin exerciții moderne, relevante i captivante cu a utorul te nologiilor digitale

de exemplu, de ziua pământului, să scrie cât mai multe cuvinte din zona
protecției mediului înconjurător;
››› La lecția despre animale: să scrie cât mai multe animale sălbatice/animale
domestice pe care le cunosc.
››› Pentru operele citite: să noteze cuvintele cheie din text;
››› Perechi de sinonime/antonime.

Pot fi gândite foarte multe exerciții, această aplicație fiind utilă pentru fixarea
elementelor predate.
PREZENTAREA APLICAȚIEI

Aplicația Word Cloud este disponibilă gratuit în secțiunea Google Play/Magazinul Google sau App Store – căutați acest simbol pe ecranul telefonului dumneavoastră:

În secțiunea „caută/search”, tastați Word Cloud – aceasta este imaginea aplicației. Apăsați pe Instalați/Install.
Deschideți aplicația:
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Aplicația are meniul în josul ecranului. Pentru a începe, trebuie să apăsați pe butonul
Words.

Aplicația vă va duce într-o secțiune unde
veți avea un editor de text precum acela cu
ajutorul căruia trimiteți sms. Aplicația are
o serie de cuvinte pre-completate. Pentru
a le șterge, apăsați pe X-ul dintre dreptul
fiecărui cuvânt:

ctivități formatoare care apropie învățătorii de elevi prin exerciții moderne, relevante i captivante cu a utorul te nologiilor digitale

Apăsați în partea de sus a ecranului (în
secțiunea în care scrie Please enter a word)
și veți putea completa cuvintele pe care le
doriți în colaj. După introducerea fiecărui
cuvânt, apăsați semnul plus (+) din partea
de sus, dreapta.

După ce ați completat toate cuvintele,
apăsați pe săgeata
spre stânga, din
partea superioară
a ecranului. Următoarea etapă este să
vă alegeți o formă
pentru aranjarea cuvintelor. În secțiunea
de jos a ecranului,
apăsați pe butonul
pe care scrie Shape
(formă): acolo vi se
vor deschide mai
multe opțiuni, dumneavoastră selectați
acea formă care vi
se potrivește proiectului:
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ctivități formatoare care apropie învățătorii de elevi prin exerciții moderne, relevante i captivante cu a utorul te nologiilor digitale

După ce ați selectat
forma, puteți selecta
și paleta de culori în
care doriți să fie scrise cuvintele, precum
si fonturi pe care
le doriți în imagine
(puteți selecta mai
multe fonturi – apăsați pe fondul dorit
pentru selectare și
deselectare):

După ce ați selectat
opțiuni pentru fiecare dintre categoriile
de mai sus, veți avea
imaginea finală dorită. Imaginile rezultate pot fi descărcate în
telefonul mobil sau
pot fi transmise către
alte persoane (pe
e-mail, whatsapp, facebook etc, în funcție
de aplicațiile pe care
le aveți instalate pe
telefon). Pentru a salva/trimite fotografia, apăsați pe cele trei puncte din colțul
din dreapta sus a ecranului. Acolo veți avea opțiunea de Export image – vă
permite salvarea imaginii în memoria telefonului (va trebuie să permiteți acces aplicației la galeria foto, pentru a salva imaginea) sau Share – opțiunea de
a trimite imaginea (în cazul în care doriți să centralizați imaginile copiilor, îi
puteți ruga să vă transmită imaginea; pentru a se simți încuraja, optim ar fi să
proiectați imaginile lor, pentru ca întreaga clasă să vadă fiecare dintre lucrări).

!
!

IMPORTANT: înainte de a propune elevilor dumneavoastră această aplicație, explorați toate opțiunile posibile. Aplicația nu vă poate deteriora aparatul (telefonul/tableta) și nici nu vă afectează
în niciun fel memoria telefonului (aveți opțiunea de a salva imaginile în cloud, online, în memoria
aplicației).

Exercițiul poate fi gândit și în grupe. Dacă
alegeți ca elevii să prezinte proiectele, vă
rugăm să fotografiați momentul prezentării (câteva fotografii pentru exemplifica-

!

Vă rugăm să păstrați materialele rezultate
în urma exercițiului – fotografii, video-uri –
realizate de dumneavoastră sau de elevi.
Dorim să promovăm activitatea învățăto-

re). Imaginile realizate de dumneavoastră

rilor în cadrul proiectului Îndreptar Digital.

vor atesta implicarea în program.

Dacă întâmpinați probleme în realizarea
exercițiului, vă rugăm să ne contactați pe
adresa de e-mail:
contact@indreptardigital.ro.
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