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Motivation

Our motivation started from the desire to develop professionally and to 
discover new methods and techniques of working with students, especially those 
with SEN, so that each teacher can adapt his teaching techniques according to 
the needs of the students. Combining inclusive education with modern technology 
and the interdisciplinary approach through STEAM, we wanted to improve the 
educational process carried out by each partner, to motivate teachers to meet the 
requirements of a school for and for the future.

We aimed to promote autonomous learning and raise awareness among 
teachers and students of the importance of learning English and establishing 
relationships beyond our schools, to form a European consciousness, to cultivate 
respect for the culture of other peoples, to develop positive social behaviors and 
attitudes.

In schools where there are students from other countries, teachers have sought 
to discover new methods and strategies of work, so as to create an inclusive 
environment in the school, an environment in which all students, regardless 
of ethnicity, to accept each other, to communicate, to collaborate and to live 
peacefully together

It was a real exchange of good practices, in which each partner offered their own 
expertise in children's education, but was eager to learn new ways of intercultural 
education.



Argument

Motivația noastră a plecat din dorința de a ne dezvolta profesional și de a 
descoperi noi metode și tehnici de lucru cu elevii, în special cu cei cu CES, astfel 
încât fiecare cadru didactic să își poată adapta practicile de predare în funcție de 
nevoile elevilor. Combinând educația incluzivă cu tehnologia modernă și abordarea 
interdisciplinară prin STEAM, ne-am dorit să îmbunătățim procesul educațional 
desfășurat de fiecare partener, să motivăm profesorii să îndeplinească cerințele 
unei școli pentru și pentru viitor.

Am urmărit promovarea învățării autonome si creșterea gradului de 
conștientizare în rândul profesorilor și elevilor a importanței învățării limbii engleze 
și de  stabilire a relațiilor dincolo de școlile noastre, de a le forma  o conştiință 
europeană, de a cultiva respectul față de cultura altor popoare, de a dezvolta 
comportamente şi atitudini sociale pozitive. 

În școlile unde există elevi din alte țări, profesorii au căutat să  descopere noi 
metode si strategii de lucru, astfel incat sa fie creat un mediu incluziv in scoală, un 
mediu in care toti elevii , indiferent de etnie, sa se accepte unii pe alti, sa comunice, 
sa colaboreze și trăiasca pașnic impreuna

A fost un schimb real de bune practici, în care fiecare partener a oferit  expertiza 
proprie in educatia copiilor, dar a fost dornic să  cunoască noi modalitati de educatie 
interculturala.



Partners  
from project

Romania

Name: Blue Flower Kindergarten 
City: Bucharest 
Number of students: 240 - age 3-6 years 
Number of teachers: 18 

About the school: "EUROPEAN SCHOOL" and "eTwinning School" for the many 
international projects in which it has been involved. There are about 20 children 
with SEN in kindergarten for whom teachers apply strategies for integration into 
the community, giving children equal opportunities for quality education. Parents 
are involved in educating their children for their good development. For the project, 
a team was formed with key people in the project: coordinator Antonovici Ștefana, 
kindergarten director, the whole team having a lot of experience in implementing 
and coordinating national and international projects. In 2021 he also received 
Erasmus + Accreditation.



Bulgaria

Name: Kindergarten № 25 "Brothers Grimm" 
City: Shumen 
Number of students: 208 - age 3-6 years 
Number of teachers: 17 

About the school: “Etwinning” School, Kindergarten has experience in working 
in European projects and has a partnership with Shumen University, becoming a 
good host for the training event in Bulgaria. In kindergarten, 30% of children come 
from different ethnicities, most of them of Turkish ethnicity. Here are organized 
a series of national and international exhibitions, round tables, conferences and 
an International Children's Theater Festival inspired by the stories of the classics 
"Brothers Grimm", which takes place since 2002. 

The project team will be coordinated by Evghenia Mihova, the director of the 
"Brothers Grimm" kindergarten. Teamwork is very important to communicate and 
collaborate with partners to achieve project goals.



Spain

Name: CEIP LA CRUZ
Location: Totana, in the region of Murcia,
Number of students: 125 students early education 260 - primary education
Number of teachers: 29

About the school: It was founded in 1947. It is located in the southeast of Spain. 
The vast majority of students are Spanish (77%) and 23% of other nationalities. This 
school year CEIP La Cruz has become a bilingual school.

Numerous national projects are being carried out at the school, and now the 
first European project.

Every year, between February 4th and 8th, the School Health Week takes place 
according to a plan that includes health education, promotion of self-esteem, 
knowledge of personal strengths and tolerance of differences. Thanks to this 
project, the school was awarded the Healthy life.

The teachers in the school do not have experience in carrying out European 
projects, but they have been involved through the experience they have in the 
teaching activity.



Greece

Name: Primary school no. 4
City: Rafina
Number of students: 130
Number of teachers: 14

About the school: it is a new school, located in East Attica, near Athens, the 
capital of Greece. Primary education has 6 classes. The school provides more 
students extracurricular activities that take place after school. Students enjoy 
sports (playing football, volleyball and basketball), learning folk dances, music, and 
playing chess.

They learn foreign languages and learn about new technologies. We are 
involved in many projects and we recently completed an Erasmus + project on new 
technologies.

The key people of the project will be Angelou Amalia, coordinator of project 
with expertise in communication in English, Sofia Apostolopoulou responsible for 
logistics with experience in management and evaluation.



Latvia

Name: Ventspils "Pasaka" Preschool Educational Institution
City: Ventspils
Number of students: 200
Number of teachers: 29

About the school: The kindergarten is located in the northwestern part of the 
Kurzeme region. It is an educational institution under the authority of the Local 
Council that implements the Preschool Education Program and the Preschool 
Minority Program. It has 11 groups (4 Latvian, 7 Russian groups) with children. 
Children aged between 1 year and 6 months up to 6 (7) years participate in the 
institution.

A number of 27 teachers will be involved in the project for the exchange of good 
practices, for the improvement of working methods with children. The director 
of the institution Marika Lemberga, Linda Pūpola, Speech-therapist - project 
coordinator and also deals with communication.

 The Latvian school has experience in using the etwinning platform, creating 
teleconferences, using presentations and many other IT tools, creating digital 
books, organizing festivals, theater performances, music and dance.



Partenerii  
din proiect

România

Denumire:Grădinița Floare albastră 
Localitate: București
Tară: Romania
Număr elevi: 240 – vârsta 3-6 ani
Numar profesori: 18

Despre școală: “SCOALĂ EUROPEANĂ”  și “Școală Etwinning”  pentru 
numeroasele proiecte internaționale în care a fost implicată. În grădiniță sunt în 
jur de 20 de copii cu CES pentru care profesorii aplică strategii pentru integrarea 
în colectivitate, oferind copiilor șanse egale la o educație de calitate. Părinții se 
implică în educația copiilor pentru buna dezvoltare a acestora. 

Pentru proiect s-a format o echipă cu persoane cheie în derularea proiectului: 
coordonator Antonovici Ștefana, directorul gradinitei, întreaga ecchipă având  
multa experienta in implementarea si coordonarea proiectelor naționale și 
internaționale. În anul 2021 a primit și Acreditare Erasmus+.



Bulgaria

Denumire: Grădinița № 25 "Brothers Grimm"
Localitate: Shumen
Tară: Bulgaria
Număr elevi: 208 – vârsta 3-6 ani
Numar profesori: 17

Despre școală: Școală “Etwinning”, Grădinița are experiență în a lucra în
proiecte europene și are  un parteneriat cu Universitatea din Shumen, devenind 

o gazdă bună pentru evenimentul de formare din Bulgaria. 
În grădiniță 30% dintre copii provin din diferite etnii, majoritatea de etnie turcă. 
Aici se organizează o serie de expoziții naționale și internaționale, mese rotunde, 

conferințe și un Festival Internațional de teatru al copiilor inspirat din poveștile 
clasicilor "Frații Grimm", care are loc începând cu anul 2002. 

Echipa de proiect va fi coordonată de către doamna Evghenia Mihova, directorul 
gradinitei 

"Brothers Grimm". Lucrul în echipă este foarte important, pentru a comunica și 
colabora cu partenerii pentru a ajunge la realizarea obiectivelor proiectului.



Spania

Denumire: CEIP LA CRUZ
Localitate: Totana, în regiunea Murcia,
Tară: Spania
Număr elevi: 125 elevi educația timpurie 260 – învățământ primar
Numar profesori: 29

Despre școală: a fost înființată în 1947. Aceasta este situată în sud-estul Spaniei. 
Marea majoritate a elevilor sunt spanioli (77%) și 23% alte naționalități.În acest an 
școlar CEIP La Cruz a devenit o școală bilingvă.

În școală se desfășoară numeroase proiecte națională, iar acum și primul proiect 
european.

În fiecare an între 4 - 8 februarie are loc Săptămâna Sănătății Școlii ce se 
desfășoară după un plan ce cuprinde educație sanitară, promovarea stimei de 
sine, cunoașterea punctelor forte personale și toleranța față de diferențe.Datorită 
acestui proiect, școala a fost premiată cu Sigiliu de Viață Sănătoasă. Profesorii din 
școală nu au experiență în derularea de proiecte europene, dar s-au implicat prin 
experiența pe care o au in activitatea didactică.



Grecia

Denumire: Școala primară nr. 4
Localitate: Rafina
Tară: Grecia
Număr elevi: 130 
Numar profesori: 14

Despre școală: este o școală noua, situată în Attica de est, lângă Atena, capitala 
Greciei. Învățământul primar are 6 clase. Scoala pune la dispozitie elevilor mai multe

activități extracuriculare care se desfasoara după școală. Eleviilor le place 
sportul( joacă fotbal, volei și baschet), invață dansuri populare, muzică și le place 
să joace șah. 

Ei învață limbi străine și cunosc noile tehnologii. Suntem implicați în numeroase
proiecte și am finalizat recent un proiect Erasmus+ privind noile tehnologii. 
Peroanele cheie ale proiect vor fi Angelou Amalia coordonator de
proiect cu experiza in comunicarea in limba engleza, Sofia Apostolopoulou 

responsabil cu logistica avand experienta in management și evaluare.



Letonia

Denumire: Instituția educațională preșcolară Ventspils "Pasaka" 
Localitate: Ventspils
Tară: Letonia
Număr elevi: 200 
Numar profesori: 29

Despre școală: Grădinița se află în orașul este situat în partea de nord-vest a 
regiunii Kurzeme. Este  o instituție de învățământ sub autoritatea Consiliului Local 
care implementează Programul de Învățământ Preșcolar și Programul de Minorități 
Preșcolare. Are 11 grupe (4  letonice, 7 grupe rusești) cu copii. În instituție participă 
copiii cu vârsta cuprinsă între 1 an și 6 luni până la 6 (7) ani. 

Un numar de 27 de profesori se vor implica in proiect pentru schimb de bune 
practici, pentru imbunatatirea metodelor de lucru cu copii. Directorul instituției 
Marika Lemberga, Linda Pūpola, Speech-therapist - coordonator de proiect si se 
ocupa si de comunicare.

Școala letonă are experiență în utilizarea platformei etwinning, crearea de 
teleconferințe, utilizarea prezentărilor și a multor alte instrumente IT, crearea de 
cărți digitale ,în organizarea de festivaluri, prezentări de teatru, muzică și dans.
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lesson 1
Age of children : 5 – 6 years
Activity : Maths
TITLE
Theme:  "We learn by traveling"

obJeCtiVes  
• Developing the ability to solve problem situations.
• Developing creative thinking.
• Improving the knowledge of the transport means.
• Development of cooperation and communication skills in the group.
teaChinG methods
• Exercise, conversation, problematization, description.

didaCtiC materials
• Smart board, Bee-Bot, Botley, cubes, lego, figurines, colored paper cut into different geometric 

shapes, game with cars, wooden pieces for the route.

desCriPtion oF the aCtiVitY: 
I.  aCtiVitY With the entire GroUP oF Children
Children solve a situation - problem: A man who has to cross a river with a wolf, a goat and a 
cabbage by boat.
His problem is that he can only take two objects in the boat. Since the wolf eats goat, goat eats 
cabbage. How can we solve the problem?
Children find the solution through logic exercises.
II. Contents and tasKs bY steam aPProaCh:

s  (science) 
• checking the floating phenomenon - children build boats from different materials (cork plugs, 
metal caps, plastic bottle bottom, etc.) to see if they are floating.

T   (technology)
•  use of the smart board to solve the problem situation and a puzzle.
• Bee-bot - programming the mini robot to travel by boat, plane, tram etc.
• Botley - the remote-controlled car driven on the puzzle they assembled.
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E (engineering)
•  construction of car paths and a bridge using the wooden constructor.
• building some lego cars.
• building blocks with as many floors as the figure shows.
• construction of a means of transport that moves with the help of air from a balloon.

A (arts)
• -bonding cut geometric shapes to obtain  

       means of transport.

M (math)
•  "Let's race with the cars" - Mini motor Math - game for 2 children.
•  grouping cars in the garage by color and number.
• counting the cars from image and stringing of as many balls on the rope. 
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lesson 2
Age of children: 5 – 6 years
Activity: Story
TITLE
Theme:  "The very hungry caterpillar”

obJeCtiVes  
• Fixing children's knowledge about the stages of butterfly development, using didactic 

technologies;
• Consolidation of  knowledge about counting and reporting the number to quantity;
• Developing creativity and imagination in artistic-plastic or construction activities by using 

different materials;
teaChinG methods
• explication, story, exercise, observation, problematization

didaCtiC materials
• Smart board, Ozobot, Bee-Bot, plush caterpillar, plates, formwork, crepe paper, watercolors, 

crayons, brushes, glues, fruits, figures, thumbtacks, cubes.

desCriPtion oF the aCtiVitY: 
I.  aCtiVitY With the entire GroUP oF Children
• Elements of the story "The very hungry caterpillar” will be presented  using the Smart Board, 

asking them to recognize the story and to place the images in order of the events.
• Identify  fruits eaten by caterpillar every day; count and report the number to quantity and 

figure.
II. Contents and tasKs bY steam aPProaCh:

s  (science) 
• Put the figures from 1 to 4 in order to show the stages of development of the butterfly, then 
uniting them with a continuous thick line to move the ozobot

T   (technology)
•  Use of the Smart board to solve some didactic tasks (ordering the images fo the story, 

solving the counting tasks); the use of the ozobot and the bee-bot for teaching tasks.
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E (engineering)
•  To build a  butterfly from different materials.

A (arts)
• Coloring with the help of watercolors and crayons of some material for the realization of a 

subject.

M (math)
•  Programming the Bee Bot to move in a given space, counting the steps that will be taken 

and giving the direction in which the bee bot are moving;
• The association of the figure with the quantity of foods eaten by the caterpillar every 

day.
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lesson 3
Age of children: 4  years
Activity: Integrated activity
TITLE
Theme:  "What happens with the birds in the fall season?"

obJeCtiVes  
• To list the characters from the story  "Where did the swallow fly?" 
• Match each  animal with its chick.
• To use the Smart board to perform the tasks.
teaChinG methods
• Conversation, exercise, discovery learning, working with modern technology, solv the 

problems.
didaCtiC materials
• Smart board, laptop, cubes, lego kit, mosaic kits, cardboard plates, colored paper, tree board, 

glue, tablet, cards.

desCriPtion oF the aCtiVitY: 
I.  aCtiVitY With the entire GroUP oF Children
• Autumn themed dance.
• Solving exercises at the Smart Tab, for fixing the content of the story "Where flew the corner" 

a) To make the correspondence of each animal with its  chick.
b) To establish the order of the characters met in the story.
c) To make the road from the sparrow to the swallow, in the maze.

II. Contents and tasKs bY steam aPProaCh:

s  (science) 
• Use of Smart board for fixing the story content and interactive cards, for independent activity.

T   (technology)
• Use of Smart board for fixing the story content and interactive cards, for independent 

activity.
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E (engineering)
•  Construction of nesting birds using use of different kits and techniques (cubes, lego pieces, 
mosaic pieces).

A (arts)
• Leaf sticking on the autumn tree (collective work); Making nests from cardboard plates, 

gluing pieces of colored paper on their surface, fingerprinting autumn trees, using different 
techniques (stamps, ear sticks, etc.).

M (math)
•  Correspondence ( draw a line for each character that the sparrow meet on her way).
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lesson 4
Age of children: 5-6 years
Activity: Conversation
TITLE
Theme: ,,Let's discover the autumn”

obJeCtiVes  
• Enriching the knowledge about the autumn season
• Increasing the capacity to solve some problem situations
• Develop skills to cooperate and communicate in a team
teaChinG methods
• the communication, the demonstration, theexercise, computer-assisted training.

didaCtiC materials
• The interactive whiteboard, Bee-bot, the dice, the light table, glue, paper roll, colored paper, 

Lego pieces, leafs of different sizes, shapes and colors.

desCriPtion oF the aCtiVitY: 
I.  aCtiVitY With the entire GroUP oF Children
• Solving a puzzle with the image of the autumn and recognizing the season (smartboard)
• Identifying the specific images of the autumn season and recognizing them (smartboard)

II. Contents and tasKs bY steam aPProaCh:

s  (science) 
• Identification and grouping of autumn images
• The sorting of vegetables, fruits, leaves and animal
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T   (technology)
• The use of the smartboard
• The light table: The realization of an autumn image with leaves of different colors, shapes, 

and sizes.

E (engineering)
•  From Lego pieces will be building a reservation for animals (bears).

A (arts)
• Trees in the autumn season

M (math)
•  Bee-bot: - Number-quantity reporting, counted within limits 1-6
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leCția 1
Vârsta copiilor: 5 – 6 ani
denumirea activității: Activitate matematică
TITLUL
Tema:  „Învățăm călătorind”

OBIECTIVE  
• Dezvoltarea capacitatii de a rezolva situații problemă.
• Dezvoltarea gândirii creative
• Îmbunătățirea cunoștințtlor despre mijloacele de transport.
• Dezvoltarea abilităților de cooperare și comunicare în grup.
METODE DIDACTICE
• Exercițiul, conversatia, problematizarea, descrierea.

MATERIALE DIDACTICE:
• Tabla interactivă, Bee-Bot, Botley, cuburi, jetoane, lego, figurine, hârtie glasată decupată în 

diferite forme geometrice, jocul cu mașinute, piese din lemn pentru traseu.

desCrierea aCtiVității: 
I.  aCtiVitate CU intreaGa GrUPă de CoPii
Copiii rezolva o situație – problemă: Un om care trebuie să  traverseze cu barca un râu cu un lup, 
o capră și o varză.
Problema lui este că în barca nu poate lua decat maxim doua obiecte. Avand in vedere ca lupul 
manaca capra, capra mananca varza. Cum putem rezolva problema?
Copiii găsesc soluția prin exerciții de logica.

II. ConținUt Și sarCini Prin abordarea steam:

s  (știiență) 
• verificarea fenomenului de plutire – copiii construiesc bărci din diferite materiale (dopuri de 
plută, capace metalice, fundul sticlei de plastic etc.) pentru a vedea dacă plutesc.

T   (tehnologie)
•  utilizarea tablei smart în rezolvarea situației problemă și a unui puzzle. 
• Bee-bot – programarea mini robotului pentru a călători cu barca, avionul, tramvaiul etc.  
• Botley – mașinuța teleghidată condusa  pe puzzle-ul  pe care l-au asamblat.
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E (inginerie)
• construirea traseelor pentru mașini și un  pod folosind constructorul din lemn.
• construirea unor mașini din lego.
• construirea de blocuri cu atâtea etaje cât arată cifra.
• construirea unui mijloc de transport care  se deplaseze cu ajutorul aerului dintr-un balon.

A (artă)
• lipire  forme geometrice decupate pentru  

     a obține mijloace de transport.
• desnarea unor mijloace de transport

M (matematică)
• „Să ne întrecem cu mașinile”- Mini motor Math -joc pt 2 copii.
• gruparea mașinilor în garaj după culoare și număr.
• număraea mașinilor dintr-o imagine și înșirarea a tot atâtea biluțe pe sfoară.
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leCția 2
Vârsta copiilor: 5 – 6 ani
activitate: Povestea
TITLUL
Tema:  „Omida foarte flămândă”

OBIECTIVE    
• Fixarea cunoștințelor copiilor despre etapele dezvoltării fluturelui, folosind tehnologii 

didactice;
• Consolidarea cunoștințelor despre numărarea și raportarea numărului la cantitate;
• Dezvoltarea creativității și imaginației în activități artistico-plastice sau de construcții prin 

utilizarea diferitelor materiale.
METODE DIDACTICE
• explicație, poveste, exercițiu, observație, problematizare

MATERIALE DIDACTICE:
• Smart board, Ozobot, Bee-Bot, omida de pluș, farfurii, cofraj, hârtie creponată, acuarele, 

creioane, pensule, lipici, fructe, figurine, chins, cuburi.

desCrierea aCtiVității: 
I.  aCtiVitate CU intreaGa GrUPă de CoPii
• Elementele poveștii „Omida foarte flămândă” vor fi prezentate folosind Smart Board, cerându-

le să recunoască povestea și să plaseze imaginile în ordinea evenimentelor.
•  - Identificați fructele consumate de omidă în fiecare zi; numărați și raportați numărul la cantitate 

și cifră.
II. ConținUt Și sarCini Prin abordarea steam:

s  (știiență) 
• Pune figurile de la 1 la 4 pentru a arata etapele de dezvoltare ale fluturelui, unindu-le apoi cu 
o linie groasă pentru a se deplasa ozobotul.

T    (tehnologie)
•  Utilizarea tablei inteligente pentru rezolvarea unor sarcini didactice (ordonarea imaginilor 

pentru poveste, rezolvarea sarcinilor de numărare); utilizarea ozobotului și a bee-bot-ului 
pentru sarcini didactice.
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E (inginerie)
• Să construiască un fluture din diferite materiale.

A (artă)
• Colorarea cu ajutorul acuarelelor si creioanelor a unor materiale pentru realizarea unui 

subiect.

M (matematică)
• Programarea Bee Bot pentru a se mișca într-un spațiu dat, numărând pașii care vor fi 

parcurși și dând direcția în care se mișcă Bee Bot;

• Asocierea figurii cu cantitatea de alimente consumata de omida fiecare zi.
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leCția 3
Vârsta copiilor: 4  ani
Activitate: Activitate integrată
TITLUL
Tema:  "Ce se întâmplă cu păsările în sezonul de toamnă?"

OBIECTIVE    
• Să enumere personajele din povestea „Unde a zburat rândunica?”
• Să potrivească fiecare animal cu puiul său.
• Să utilizeze tabla Smart pentru a efectua sarcinile.
METODE DIDACTICE
• conversație, exerciții, învățare prin descoperire, lucru cu tehnologia modernă, rezolvarea 

problemelor.
MATERIALE DIDACTICE:
• Smart board, laptop, cuburi, kit lego, truse mozaic, farfurii de carton, hartie colorata, placa de 

copac, lipici, tableta, cartonase.

desCrierea aCtiVității: 
I.  aCtiVitate CU intreaGa GrUPă de CoPii
• Dans pe tema toamnei.
• Rezolvarea exercițiilor la Smart Tab, pentru fixarea conținutului poveștii „Unde a zburat colțul”

a) Să facă corespondența fiecărui animal cu puiul său.
b) Să stabilească ordinea personajelor întâlnite în poveste.
c) A face drumul de la vrabie la randunica, in labirint.

II. ConținUt Și sarCini Prin abordarea steam:

s  (știiență) 
• Observarea caracteristicilor animalelor, întâlnite în poveste, (onomatopee, mediu de viață) 
cu ajutorul aplicației pentru tabletă Popup zoo (scanare card).

T   (tehnologie)
• Utilizarea tablei inteligente pentru fixarea conținutului poveștii și a cardurilor interactive, 

pentru activitate independentă.
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E (inginerie)
•  Construirea de păsări cuibăritoare utilizând diferite truse și tehnici (cuburi, piese lego, piese 
de mozaic).

A (artă)
• Lipirea frunzelor pe pomul de toamnă (lucrare colectivă); Realizarea cuiburilor din farfurii de 

carton, lipirea bucăților de hârtie colorată pe suprafața lor, amprentarea copacilor de toamnă, 
folosind diferite tehnici (ștampile, bețișoare de urechi etc.).

M (matematică)
•  Corespondență (trasează o linie pentru fiecare personaj pe care vrăbiia îl întâlnește în 

drum).
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leCția 4
Vârsta copiilor: 5-6 ani
denumirea activității: Conversație
TITLUL
Tema: ,,Hai să descoperim toamna”

OBIECTIVE    
• Îmbogățirea cunoștințelor despre sezonul de toamnă
• Cresterea capacitatii de rezolvare a unor situatii problematica
• Dezvoltați abilitățile de cooperare și comunicare în echipă
METODE DIDACTICE
• comunicarea, demonstrația, exercițiul, antrenamentul asistat de calculator.

MATERIALE DIDACTICE:
• Tabla interactivă, Bee-bot, zarurile, masa luminoasă, lipici, rolă de hârtie, hârtie colorată, piese 

Lego, frunze de diferite dimensiuni, forme și culori.

desCrierea aCtiVității: 
I.  aCtiVitate CU intreaGa GrUPă de CoPii
• Rezolvarea unui puzzle cu imaginea toamnei și recunoașterea anotimpului (smartboard)
• Identificarea imaginilor specifice sezonului de toamnă și recunoașterea acestora (smartboard)

II. ConținUt Și sarCini Prin abordarea steam:

s  (știiență)  
• Identificarea si gruparea imaginilor de toamn
• Sortarea legumelor, fructelor, frunzelor și animalelor
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T   (tehnologie)
• Utilizarea smartboard-ului
• Masa de lumină: Realizarea unei imagini de toamnă cu frunze de diferite culori, forme și 

dimensiuni.

E (inginerie)
•  Din piesele Lego se va construi o rezervare pentru animale (ursi)

A (artă)
• Copaci în sezonul de toamnă

M (matematică)
•  Bee-bot: - Raportare număr-cantitate, numărat în limitele 1-6
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Bulgaria
KinderGarten “brothers Grim”

Grădinița “Frații Grim”

© Vecteezy.com
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lesson 1
Age of children: 6 years
Activity: Environment
TITLE
Theme: Snail

obJeCtiVes  
Aims:
1. Innovative teaching methods to ensure child-centered learning.
2. Examination of the snail shell and its image.
3. To develop children's skills to work in small groups, cooperation.
teaChinG methods
Methodology:

• Riddle
• Talk, conversation, teamwork, learning by doing, examination, art
• Interactive games 
• Interdisciplinary approach STEAM
• Online puzzles
• Maze

Duration of the lesson: 30-40 minutes
Place of the lesson:

• In the yard of the kindergarten 
• Group of 25 children at the age of 6 years. 

didaCtiC materials
• Laptop; Microscope (Easi-Scope-Simple plug and play microscope); Touch-screen table; 

Ozobot and Sphero Edu
• Plasticine, felt-tip pens, colored cardboard snail shapes, natural materials, beads, snail shells, 

caps, mussels, cones, walnuts, chestnuts, stones, toothpicks, seeds, pasta, leaves, pepper, 
scissors, staples, glue, water-based paints, brushes.

stePs (activities):
I.  aCtiVitY For the Whole GroUP:
• The teacher directs children’s attention to the topic through the riddle. 
• Ask questions and makes a conversation about the snail and establishes their knowledge. 
• Directs the children towards different activity centers where children can work in small groups.

II. aCtiVities in Centers:

s  (science) 
• With the help of a laptop and microscope  

(Easi-Scope) children will inspect the shell  
of the snail, mussels, stones, leaves, sticks, 
 grass.
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T   (technology)
• With an Ozobot, the children learned what a snail eats and how it moves.

Touch Screen table 
• Children will put together puzzles with images of snails
• They will help a snail get out of the maze

E (engineering)

The game “Samon said”
• The children perform different commands, with different repetitions - clap your hands ..., turn 

right ..., left ..., jump ..., ... steps forward, ... steps back.

A (arts)
• On the basis of a snail made of colored cardboard, each child will make a model of a snail, 

using different materials provided in the center. Then we will make an exhibition.

M (math)
•  With car-bot children joined the objects in ascending order
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lesson 2
Age of children: 5-7 years 
Activity: Environment
TITLE
Theme: „The happiness that generosity gives“

obJeCtiVes  
• To make elderly people, who don’t have relatives happy
• To nurture respect for the elderly and learn empathy and compassion 
• To understand that happiness lies in small gestures- to give joy to someone in need.
teaChinG methods

• Conversation,demonstration,problematic situation  „How to bring joy“.

didaCtiC materials
• Smart board, Bee Bot , Ozobot, color paper , glue, scissors, water colors,needle, string, 

popcors,dried fruts, clams и yarn.

stePs (activities):
I.  aCtiVities With the Whole GroUP oF Children:
• They learn verses and songs, festive terms to congratulate the elderly. They make hammocks, 

plant popcorn, dried fruits, peppers. They make greeting cards for Christmas.

II. Contents and tasKs bY steam aPProaCh.

s  (science) 
• arranges and outlines elements  

of the festive ritual that Ozobot 
 moves around.

T   (technology)
• Use the smart board to solve a  

problematic situation, sort a puzzle  
of survakari.
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E (engineering)

• They craft a survaknica.

A (arts)
• they create greeting cards for Christmas and give them away to the elderly .

M (math)
•  Bee Bot – the bee is programmed to move only on those foods that are typical of Christmas.
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lesson 3
Age of children: 5-6 years 
Activity: Mathematics
TITLE
Theme: The house of friendship

obJeCtiVes  
• Developing creative thinking
• Consolidation of knowledge of geometric shapes
• Development of teamwork skills
• Development of skills for cooperation and communication in the group
teaChinG methods
• Discussions, Conversations and Descriptions.

didaCtiC materials
• Robot for drawing with Wi-Fi- ARTIE, Chaffer – Block, East Phones, mobile phone with Quiver 

application installed, coloring books, pencils and coloring pens, snail, builder blocks for making 
houses, tents and castles

stePs (activities):
I.  aCtiVities With the Whole GroUP oF Children:
• There is a conversation with the children about friendship, about the fact that many children 

around the world do not have a home. They offer different ways in which a home can be built, 
as well as different materials for its construction. They then divide into groups to implement 
their ideas together.

II. Contents and tasKs bY steam aPProaCh.

s  (science) 
• Observe, inspect the movements of the snail
• -Measure the distance traveled by the snail and give information to other groups of 

children working in different centers, using EASI-PHONES
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T   (technology)
• They make a house for friendships with different geometric shapes.
• Program the ARTIE robot to draw a diagram of the home.

E (engineering)

• Build a building with the help of a constructor
• Check the stability of the structure
• They use geometric shapes

A (arts)
• Color ready-made figures and see how their drawings come to life with the Quiver application
• They draw for children from other countries and send them to their teachers who visited us.

M (math)
•  Fix geometric shapes with the Chatter-Block cube
• - Describe geometric shapes.
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lesson 4
Age of children: 5-6 years 
Activity: Arts
TITLE
Theme: “The beauty of the Bulgarian embroidery”

main aims:
• Getting acquainted with the symbolism of Bulgarian embroidery and its beauty in colors and 

shapes. Development of sense and rhythm, symmetry and combinatorial thinking.

exPeCted resUlts:
• has a concrete idea of the main symbols in traditional clothing
• discovers the symbolism, the message of the arrangement of geometric figures
• shows a decorative sense and sense of rhythm when building a decorative composition
• shows emotional attitude to Bulgarian embroidery, aesthetic taste and creative imagination
PedaGoGiCal teChnoloGies:

• Form- Practical (ЗНС)- decorative applications
• Methods- conversations, observation, explanation, directions, analysis 
• Means - story "Dower-Chest" by Dora Gabe, illustrative material on the topic
Key words: embroidery, clothing, souvenirs, message
didaCtiC materials
• color paper, glue, scissors, pencils

stePs (activities):
1. With a music in the background (bagpipe) enters a woman dressed in tradition costume 
caring a dower-chest 
2. Story “Dower-chest” from Dora Gabe
3. Sharing two children from the group who brought mom's costume and grandmother's 
bracelet for mom
4. Introduction to the main symbols in our traditional clothing - geometric shapes and colors

WorKinG GroUPs

Center Fine-Arts: decorating a model of 
traditional wear, loom weaving
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Center Mathematics: making a pattern 
of embroidery from geometric shapes - 

engagement, wedding, family with children, 
family, people, kinship, rope

Center Manipulative games: making panel 
embroidery from caps

Center sand and Water: embroidery pattern 
with caps in wet sand

Center Constructing Block: construction of a residential neighborhood with decorated 
buildings with embroidery

Dower-chest
My grandma has a colorful dower-chest. The dower-chest is very old. Older than my grandma. 
How much is: “older”- I don’t know. It was very, very long ago. Longer before my mom was born 
and before we were born. How much is: “very long before”- again I can’t understand.
The dower-chest is green with colorful flowers and birds. I love sitting on top of it. My legs are 
hanging, and my shoes are hitting the locker. It sounds very nice. 
The thing I love the most is when my grandma opens the dower-chest. She tells me to not put my 
hands inside, but I just can’t stop myself from touching. My hands don’t listen to me- the enter, 
without my will. 
Aw, what things there are in my grandma’s dower-chest! Head towels with colorful silk birds! 
Velvet vests with golden flowers! Silk dresses! She used to wear them when she was young. Now 
she gives them to my sister when she goes singing in the House of culture. 
My grandma tells me that she will give the dresses to me too when I turn eighteen. 

Dora Gabe
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leCția 1
Vârsta copiilor: 6 ani
denumirea activității: mediu
TITLUL
Tema: Melc

OBIECTIVE    
1. Metode de predare inovatoare pentru a asigura o învățare centrată pe copil.
2. Examinarea cochiliei de melc și a imaginii acesteia.
3. Dezvoltarea abilităților copiilor de a lucra în grupuri mici, cooperare.
METODE DIDACTICE
Metodologie:

• Ghicitoare
• Discuție, conversație, lucru în echipă, învățare prin practică, examen, artă
• Jocuri interactive
• Abordare interdisciplinară STEAM
• Puzzle-uri online
• Labirint

durata lectiei:30-40 de minute
locul lecției:

• În curtea grădiniței
•  Grup de 25 de copii la vârsta de 6 ani. 

MATERIALE DIDACTICE:
• Microscop (microscop Easi-Scope-Simple plug and play); Tabel cu ecran tactil; Ozobot și 

Sphero Edu
• Plastilina, pixuri, forme de melci din carton colorat, materiale naturale, margele, scoici de melc, 

capace, midii, conuri, nuci, castane, pietre, scobitori, seminte, paste, frunze, piper, foarfece, 
capse, lipici, apa -vopsele pe baza, pensule.

desCrierea aCtiVității: 
I.  aCtiVitate CU intreaGa GrUPă de CoPii
• Profesorul îndreaptă atenția copiilor către subiect prin ghicitoare.
• Pune întrebări și poartă o conversație despre melc și stabilește cunoștințele acestuia.
• Îndrumă copiii către diferite centre de activitate unde copiii pot lucra în grupuri mici.

II. ConținUt Și sarCini Prin abordarea steam:

s  (știiență) 
• Cu ajutorul unui laptop și microscop  

(Easi-Scope) copiii vor inspecta coaja  
melcului, scoici, pietre, Frunze, bête,  
iarbă.
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T   (tehnologie)
• Cu un Ozobot, copiii au învățat ce mănâncă un melc și cum se mișcă.

Tabel cu ecran tactil
• Copiii vor pune cap la cap puzzle-uri cu imagini cu melci. 
• Vor ajuta un melc să iasă din labirint

E (inginerie)

Jocul „Samon a spus”
• Copiii execută diferite comenzi, cu diferite repetări - bate din palme..., întoarcere la dreapta..., 

la stânga..., sări..., ... pași înainte, ... pași înapoi.

A (artă)
• Pe baza unui melc din carton colorat, fiecare copil va realiza o macheta de melc, folosind 

diferite materiale puse la dispozitie in centru. Apoi vom face o expoziție.

M (matematică)
•  Cu car-bot copiii au alăturat obiectele în ordine crescătoare
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leCția 2
Vârsta copiilor: 5-7 ani 
denumirea activității: mediu
TITLUL
Tema: „Fericirea pe care o dă generozitatea”

OBIECTIVE
• Pentru a face fericiți persoanele în vârstă, care nu au rude
• Să cultive respectul pentru persoanele în vârstă și să învețe empatia și compasiunea
• Să înțelegi că fericirea stă în gesturi mici- a oferi bucurie cuiva care are nevoie.
METODE DIDACTICE
• Conversație, demonstrație, situație problematică „Cum să aduci bucurie”.

MATERIALE DIDACTICE:
• tabla inteligentă, Bee Bot, Ozobot, hârtie colorată, lipici, foarfece, acuarele, ac, sfoară, 

floricele, fructe uscate, scoici și fire.

desCrierea aCtiVității:
I.  aCtiVitate CU intreaGa GrUPă de CoPii
• Ei învață versuri și cântece, termeni festivi pentru a felicita bătrânii. Ei fac hamace, plantează 

floricele, fructe uscate, ardei. Ei fac felicitări de Crăciun.

II. ConținUt Și sarCini Prin abordarea steam:

s  (știiență) 
• aranjează și conturează elementele  

ritualului festiv prin care se mișcă  
Ozobot. 

T   (tehnologie)
• Utilizați tabla inteligentă  

pentru a rezolva o situație  
problematică, sortați un  
puzzle de survakari.
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E (inginerie)
• Ei creează o survaknica.

A  (artă)
• ei creează felicitări de Crăciun și le oferă bătrânilor.

M (matematică))
• Bee Bot – albina este programată să se miște numai pe acele alimente care sunt tipice 

pentru Crăciun.
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leCția 3
Vârsta copiilor: 5-6 ani 
denumirea activității: matematică
TITLUL
Tema: Casa prieteniei

OBIECTIVE
• Dezvoltarea gândirii creative
• Consolidarea cunoștințelor formelor geometrice
• Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă
• Dezvoltarea abilităților de cooperare și comunicare în grup
METODE DIDACTICE
• Discuții, Conversații și Descrieri

MATERIALE DIDACTICE:
• Robot pentru desen cu Wi-Fi- ARTIE, Chaffer – Block, East Phones, telefon mobil cu aplicatia 

Quiver instalata, carti de colorat, creioane si pixuri de colorat, melc, blocuri de constructor 
pentru realizarea caselor, corturilor si castelelor.

desCrierea aCtiVității: 
I. aCtiVitate CU intreaGa GrUPă de CoPii
• Există o conversație cu copiii despre prietenie, despre faptul că mulți copii din întreaga lume nu 

au o casă. Acestea oferă diferite moduri în care poate fi construită o locuință, precum și diferite 
materiale pentru construcția acesteia. Apoi se împart în grupuri pentru a-și implementa ideile 
împreună.

II. ConținUt Și sarCini Prin abordarea steam:

s  (știiență) 
• Observați, inspectați mișcările melcului
• -Măsurați distanța parcursă de melc și oferiți informații altor grupuri de copii care lucrează 

în diferite centre folosind  EASI-PHONES
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T   (tehnologie)
• Ei fac o casă pentru prietenii cu diferite forme geometrice.
• Programați robotul ARTE să deseneze o diagramă a casei.

E (inginerie)

• Construiți o clădire cu ajutorul unui constructor
• Verificați stabilitatea structurii
• Folosesc forme geometrice

A (artă)
• Colorează figurile gata făcute și vezi cum desenele lor prind viață cu aplicația Quiver
• Ei desenează pentru copii din alte țări și le trimit profesorilor care ne-au vizitat.

M (matematică)
•  Remediați forme geometrice cu cubul Chatter-Block
• Descrie forme geometrice.
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leCția 4
Vârsta copiilor: 5-6 ani 
denumirea activității: artă
TITLE
Tema: „Frumusețea broderiei bulgare”

OBIECTIVE    
• Familiarizarea cu simbolismul broderiei bulgare și frumusețea ei în culori și forme. Dezvoltarea 

simțului și a ritmului, a simetriei și a gândirii combinatorii.

rezUltate astePtate:
• are o idee concretă a principalelor simboluri din portul tradițional
• descoperă simbolismul, mesajul dispunerii figurilor geometrice
• manifestă simț decorativ și simț al ritmului la construirea unei compoziții decorative
• arată atitudine emoțională față de broderia bulgărească, gust estetic și imaginație creativă
tehnoloGii PedaGoGiCe:

• Formă - aplicații decorative
• Metode- conversații, observație, explicație, direcții, analiză
• Mijloace – poveste „Dower-Chest” de Dora Gabe, material ilustrativ pe tema
Key words: embroidery, clothing, souvenirs, message
MATERIALE DIDACTICE:
• hârtie colorată, lipici, foarfece, creioane

etaPe:
1. Cu o muzică pe fundal (cimpoi) intră o femeie îmbrăcată în costum tradițional care îngrijește 
un cufăr de zestre
2. Povestea „Dower-chof” de la Dora Gabe
3. Împărțirea a doi copii din grup care i-au adus mamei costumul și brățara bunicii
4. Introducere în principalele simboluri din îmbrăcămintea noastră tradițională - forme 
geometrice și culori

GrUPUri de lUCrU

Center Fine-Arts: decorarea unui model de 
îmbrăcăminte tradițională, țesut cu războaie



EU Child in a book 51

Center Mathematics:: realizarea unui model 
de broderie din forme geometrice - logodna, 

nunta, familie cu copiii 

Center Manipulative games:  
realizare broderii, pe panouri, din capace

Center sand and Water: model de broderie cu 
capace în nisip umed

Center Constructing Block: construirea unui cartier rezidential cu cladiri decorate cu 
broderie

Cufărul de zestre 
Bunica mea are un cufăr colorat. Cufărul de zestre este foarte vechi. Mai în vârstă decât bunica 
mea. Cât este: „mai vechi” - nu știu. A fost foarte, foarte demult. Cu mult înainte de a se naște 
mama și înainte de a ne naște noi. Cât este: „foarte mult înainte” - iarăși nu pot înțelege.
Cufărul de zestre este verde cu flori și păsări colorate. Îmi place să stau deasupra ei. Picioarele îmi 
atârnă și pantofii îmi lovesc dulapul. Sună foarte frumos.
Lucrul pe care-l iubesc cel mai mult este când bunica mea deschide cufărul de zestre. Ea îmi 
spune să nu bag mâinile înăuntru, dar pur și simplu nu mă pot împiedica să mă ating. Mâinile mele 
nu mă ascultă - intră, fără voia mea.Aw, what things there are in my grandma’s dower-chest! 
Head towels with colorful silk birds! Velvet vests with golden flowers! Silk dresses! Obișnuia să le 
poarte când era tânără. Acum îi dă surorii mele când merge să cânte în Casa de cultură.
Bunica îmi spune că îmi va da și mie rochiile când voi împlini optsprezece ani.

Dora Gabe
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Latvia
Ventspils "Pasaka"  

Preschool educational institution

instituția de învățământ preșcolar Ventspils „Pasaka”

© Vecteezy.com
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lesson 1
Age of children: 4-to-5 years olds 
activity: science
TITLE
Theme: Snowflakes

main aims:
• During a practical activity, develop skills and abilities by using multiform materials and objects.
• By working practically, children get to know the form and appearance of snowflakes.

teaChinG methods
• conversation, games using finger movements, observation.

didaCtiC materials
• didactic games, worksheets, glue, salt, gouache colours, printed snowflakes, scissors, tablet, 

markers.
stePs (activities):

I.  aCtiVities With the Whole Class:
Children stand in a circle and recite this morning's song:

All our children are here!
With hands - clap! clap!
With legs - stomp! stomp!
Good morning to you, you, you!
Good morning to us, us, us!

(2x) (walking)
(clapping)
(stomping)
(point to others)
(point to ourselves)

We go over the day: how was the day, what is the season, what is the weather like?
The teacher says a riddle: White, fluffy soft, it covers roofs of houses. Kids, what do you think it is? 
It is snow. The teacher asks: Does someone know what a snowflake looks like? The kids guess. We 
find out that a snowflake forms from tiny dust crystals in the atmosphere. The crystals that have 
formed, freely fall through the clouds, gradually freeze and shape into hexagonal snowflakes. 
Ice crystals, which are surrounded by air, create the white colour. No two snowflakes are the 
same! By using the computer, we look at different snowflake images.

Together we recite a game using finger movement:

The snow is falling, the snow is falling
The whole ground will be covered soon
Snow is falling on the cheeks
Snow is falling on the shoulders
Falls into our hands
Oh, how happy they are!

Easy finger movements up-down,
Creating the falling of snowflakes.
Easy finger movements on cheeks.
Easy finger movements on shoulders.
Both hands place in a handful.
Clap hands.

II. WorK ProCess and tasKs UsinG the steam aPProaCh
STEAM in English “Science+Technology+Engineering+Arts+Mathematics”, in Latvian: Zinātne+ 
Tehnoloģija+Inženierzinātnes+Māksla+Matemātika.
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s  (science) 
• We look at the snowflakes that are coming down from the sky. The snow is coloured with 
colourful water.

• Experiment: How to create snow?

T   (technology)
• Snowflakes are drawn on the tablets.

• The snowflakes, which have been pre-
made using different techniques, are 
studied on the light table.
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E (engineering)

• A tower is made from ice blocks.

A (arts)
• Glue and salt are applied to the snowflake stencil. The dried snowflakes are coloured using 

gouache colours and tweezers.

M (math)
• The falling snowflakes which are on the worksheet are 

counted.
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lesson 2
Age of children: 6–7 years old 
Activity: Art
TITLE
Theme: The main Christmas decoration – CHRISTMAS TREE

aims oF the aCtiVitY:
• Strengthen knowledge about the need for waste sorting, recycling, and preserving nature.
• Develop creativity, thinking, imagination and construction skills.
• Develop collaboration skills to work in pairs or small groups.
teaChinG methods
• observation, conversations and explanations, grouping, problem-solving, logic exercises.

didaCtiC materials
• interactive whiteboard, tablet, images, egg boxes, gouache colours, paper rolls, photographs, 

bottle corks, natural materials, glue gun.
stePs (activities):

I.  aCtiVities With the Whole Class:
Children examine the images and listen to a story. The conversation with kids – how do Christmas 
trees look? What kind and what will our group's Christmas tree be like? How important is it to 
sort out waste and recycle it?

II. WorK ProCess and tasKs UsinG the steam aPProaCh
STEAM in English “Science+Technology+Engineering+Arts+Mathematics”, in Latvian: Zinātne+T
ehnoloģija+Inženierzinātnes+Māksla+Matemātika.

s  (science) 
• The egg boxes are brought from home. They are sorted 
and grouped (egg boxes – corks – used rolls). They are 
counted and the kids decide whether it will be enough.
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T   (technology)
• Using the interactive whiteboards, the images (puzzles) with Christmas trees are put 

together. 
• Using the tablet, the images are sorted (grouped based on their meaning).

E (engineering)

• The tree is constructed starting with the bottom of the tree by connecting the egg boxes 
with hot glue. The rolls or rolled up photographs are used as candles.
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A (arts)
• The egg boxes are coloured with green gouache colour. They are separated, so they can 

dry off. The ornaments are created.

M (math)
• The egg boxes are put in rows and counted. Keeping up with the count: how many rows 

are there? How many boxes will be needed?

• A “Bee-Bot” robot is programmed. Children think and project how many and what kind 
of steps will be necessary to go from one number to the next one..
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lesson 3
Age of children: 5–6 years old
activity: science
TITLE
Theme: Our home – Earth

main aims:
• Can talk about the most important things of Earth – name, shape, the surface of the globe, 

vital things for life – water, air, earth, sun.
• By observing, comparing, and experimenting, understand air properties.
• Identify geometric shapes and spatial figures, describe their shape, and link them to familiar 

objects.
• Thoroughly experiment with chosen materials and techniques during artistic activity.
• Carry out a task together and agree on a mutual goal.
• Put the pieces together and get the desired construction shape from the given or chosen 

materials.
• Achieve an idea, taking into account safety measures about work supplies and how to use 

tools.
• Engage in conversation on topics related to the learning process.
• Overcome obstacles in a safe way for themselves and others by choosing a course of action 

most appropriate for the situation.
teaChinG methods
• Discussion, experiments, logic exercises, practical work.

didaCtiC materials
• Interactive whiteboard, balloon, cocktail straws, adhesive tape, fishing line, interactive 

worksheets, mobile phone, app Quiver, material about construction, globe, colourful tissues, 
snips, glue.

• YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vccJFIgtnxw – shown from minute 1.29 to 2.08.

stePs (activities):
I.  aCtiVities With the Whole Class:
Using an interactive whiteboard, we 
have a discussion about our planet.
Earth is the only known planet to have 
life, Earth is sphere-shaped, and around 
the globe there is air and its surface is 
covered by land and water, for human 
life we need sun, water, air and earth.
With Google Earth, find our country, 
city, kindergarten, and name an address 
to find your house.
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II. WorK ProCess and tasKs UsinG the steam aPProaCh
STEAM in English “Science+Technology+Engineering+Arts+Mathematics”, in Latvian: Zinātne+T
ehnoloģija+Inženierzinātnes+Māksla+Matemātika.

s  (science) 
• Game with a balloon – game-experiment.  Cut a small piece of a cocktail straw. Through the 
cut straw thread a long piece of fishing line. Attach the straw with a small piece of tape to an 
inflated but untied balloon. Attach both sides of the line in the room to the furniture or ceiling. 
Firmly tighten the line. Next, carefully inflate the balloon, let it go and let it slide through the 
line like a rocket. Conclusion – air moves things.

T   (technology)
• Interactive colouring pages “My 

planet Earth”– land coloured in 
green, water coloured in blue.

• What is our planet called, what are 
the blue and green areas? Use the 
QR code to make it alive.

E (engineering)

• With teamwork realise a 
task and agree on a mutual 
goal – make a model of a 
globe from construction 
pieces. Combine two models 
making two half spheres to 
make a globe.

• What is our planet called, 
what are the blue and green 
areas?

A (arts)
• “The Earth '' – composition. What are blue and green areas on Earth? Children in art 

activities use different materials and techniques.
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• “The Earth” colouring with paint stains, 

straws. Experimenting with colours, lines, 
and areas. What are blue and green areas 
on Earth? How to get green from yellow 
and blue? Children in art activities use 
different materials and techniques.

M (math)
• Terms “CIRCLE”, “SPHERE” – knowing geometric figures also spatial figures, describe 

their form and link them to familiar objects (button, clock, watermelon, mirror, 
cranberry, cookie etc.).

• Task “Find a circle or a sphere” – improve the ability to pick out a circle or a sphere. 
Images show spherical and circular objects and next to them are two pictograms: a 
sphere and a circle. Child determines if an object is a sphere or a circle using pictograms 
and circling the correct answer. How to make a circular shape, what materials are needed 
– plate, hula hoop, dividers made by the children – putting a stake in the sand and using 
rope and a stick for drawing. Using chalk on asphalt..
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lesson 4
Age of children: 5–6 years old
Activity: An integrated activity
TITLE
Theme: Animals in winter

aims oF the aCtiVitY:
• Improve knowledge about how forest animals adapt to winter, in what conditions they live 

and what they eat.
• Improve their skills of creating a spatial construction, and to find a practical use for it (using it 

for the theatre play).
• Develop the skills of creating spatial construction.
• Use the interactive whiteboard to complete the tasks.
• Develop the ability of naming the location of objects in space and on a plane, use the terms – 

on the right, on the left.
teaChinG methods
• Discussion, tasks, the use of ICT (information and communications technologies), role-plays, 

work in groups, work in pairs, individual work, quiz.
didaCtiC materials
• the interactive whiteboard, the computer, construction game “Straws” (“Salmiņi”), masks, 

wood board, materials made by children, the card game “Find and tell about the animal”, 
coloured paper, glue, scissors, stencils, pencils, cotton pads.

stePs (activities):
I.  aCtiVities With the Whole Class:
Presentation: “How do forest animals prepare for the winter?”. During the presentation, the 
children answer the following questions:

• What animals can you find in Latvia’s forests?
• Which animals grow a winter coat?
• What do animals eat during the winter?
• Which animals sleep during the winter?

II. WorK ProCess and tasKs UsinG the steam aPProaCh
STEAM in English “Science+Technology+Engineering+Arts+Mathematics”, in Latvian: Zinātne+T
ehnoloģija+Inženierzinātnes+Māksla+Matemātika.

s  (science) 
• Work in pairs: Looking at cards with pictures of forest animals. Eight cards are placed next 
to each animal. The cards show an animal’s habitat, and what this animal eats. Cards with 
animal footprints in snow are given to children. Their task is to place the cards next to the 
corresponding animal and give reasons for their choices.
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T   (technology)
• Children participate in a 

quiz using the interactive 
whiteboard and answer 
questions about animals in 
winter.

• They listen to different 
statements. If a statement 
seems false, they give 
reasons why. The forest 
animals are coloured in based 
on the numbers. At the end 
of the lesson, the children 
listen to animal sounds with 
closed eyes and try to guess the animal.

• Bee-bot: How can the bear 
get to the cave?

• The integration of 
technology is also 
successful in learning 
cultural awareness and self-
expression in art.
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E (engineering)

• Work in groups. In groups of six, children construct a spatial object – a house, which will be 
used during the play.

A (arts)
• Using different materials, a composition of one of the characters from a tale is created – 

“Fox in the winter”. The children trace stencils, cut out the shape of the animal, fold paper, 
create the composition, and tear the cotton pads

M (math)
• Finding the way from the bear to the “house”, using directions. At first, the teacher 

calls out the direction, but later children create the road on their own. Strengthening 
knowledge of the terms “on the right”, and “on the left”.
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leCția 1
Vârsta copiilor: 4-to-5 ani 
denumirea activității: Știință
TITLUL
Tema: Fulgi de nea

OBIECTIVE    
• În timpul unei activități practice, dezvoltați abilitățile și abilitățile prin utilizarea materialelor și 

obiectelor multiforme.
• Lucrând practic, copiii ajung să cunoască forma și aspectul fulgilor de zăpadă.
METODE DIDACTICE
• conversație, jocuri cu mișcarea degetelor, observație.

MATERIALE DIDACTICE:
• jocuri didactice, fișe de lucru, lipici, sare, culori guașă, fulgi de nea imprimați, foarfece, tabletă, 

markere.
desCrierea aCtiVității: 

I.  aCtiVitate CU intreaGa GrUPă de CoPii
Copiii stau în cerc și recită cântecul de azi dimineață:

Toți copiii noștri sunt aici!
Cu mâinile - aplaudă! bate!
Cu picioare - trop! trop!
Bună dimineața ție, ție, ție!
Bună dimineața nouă, noi, noi!

(2x) (mers pe jos)
(aplauze)
(călcând cu picioarele)
(arata către alții)
(arata catre noi insine)

trecem peste zi: cum a fost ziua, care este anotimpul, cum este vremea?
Profesorul spune o ghicitoare: Alb, pufos moale, acoperă acoperișurile caselor. Copii, ce credeți 
că este? Este zapada. Profesorul întreabă: Știe cineva cum arată un fulg de nea? Copiii ghicesc. 
Aflăm că un fulg de zăpadă se formează din mici cristale de praf din atmosferă. Cristalele care 
s-au format, cad liber printre nori, îngheață treptat și se transformă în fulgi de zăpadă hexagonali. 
Cristalele de gheață, care sunt înconjurate de aer, creează culoarea albă. Nu există doi fulgi de 
zăpadă la fel! Folosind computerul, ne uităm la diferite imagini cu fulgi de zăpadă.

Împreună recităm un joc folosind mișcarea degetelor:

Zăpada cade, zăpada cade,
Întregul teren va fi acoperit în curând
Zăpada cade pe obraji
Zăpada cade pe umeri
Ne cade în mâini
O, ce fericiți sunt!

Mișcări ușoare ale degetelor în sus-jos.
Crearea căderii fulgilor de zăpadă.
Mișcări ușoare ale degetelor pe obraji.
Mișcări ușoare ale degetelor pe umeri.
Ambele mâini se pun într-o mână.
Bate din palme.

II. ConținUt Și sarCini Prin abordarea steam
STEAM in English “Science+Technology+Engineering+Arts+Mathematics”, în letonă:: Zinātne+ 
Tehnoloģija+Inženierzinātnes+Māksla+Matemātika.
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s  (știiență) 
• Ne uităm la fulgii de zăpadă care coboară din cer. Zăpada este colorată cu apă colorată..

• Experiment: Cum se creează zăpadă?

T   (tehnologie)
• Pe tablete sunt desenați fulgi de zăpadă.

• Fulgii de nea, care au fost prefabricati folosind diferite tehnici, sunt studiati pe masa de 
lumina.
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E (inginerie)

• Un turn este făcut din blocuri de gheață.

A (artă)
• Pe șablonul fulgilor de nea se aplică lipici și sare. Fulgii de zăpadă uscați sunt colorați 

folosind culori de guașă și pensete.

M(matematică)
• Se numără fulgii de zăpadă care se află pe foaia de lucru.
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leCția 2
Vârsta copiilor: 6–7 ani
denumirea activității: artă
TITLUL
Tema: Principalul decor de Crăciun – BRADUL DE CrăCIUN

OBIECTIVE
• Consolidarea cunoștințelor despre necesitatea sortării deșeurilor, reciclării și conservarii 

naturii.
• Dezvoltați creativitatea, gândirea, imaginația și abilitățile de construcție.
• Dezvoltați abilitățile de colaborare pentru a lucra în perechi sau în grupuri mici.
METODE DIDACTICE
• observație, conversații și explicații, grupare, rezolvare de probleme, exerciții de logică.

MATERIALE DIDACTICE:
• tablă interactivă, tabletă, imagini, cutii cu ouă, culori guașă, role de hârtie, fotografii, dopuri 

pentru sticle, materiale naturale, pistol de lipit.
desCrierea aCtiVității: 

I.  aCtiVitate CU intreaGa GrUPă de CoPii
Copiii examinează imaginile și ascultă o poveste. Conversația cu copiii – cum arată pomii de 
Crăciun? Ce fel și cum va fi bradul grupului nostru? Cât de important este să trimiți deșeurile și să 
le reciclezi?

II. ConținUt Și sarCini Prin abordarea steam:
STEAM in English “Science+Technology+Engineering+Arts+Mathematics”, în letonă: Zinātne+Te
hnoloģija+Inženierzinātnes+Māksla+Matemātika.

s  (știiență)
• Cutiile cu ouă sunt aduse de acasă. Sunt sortate și grupate 
(cutii cu ouă – dopuri – rulouri uzate). Sunt numărați și copiii 
decid dacă va fi suficient.
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T   (tehnologie)
• Cu ajutorul tablelor interactive se adună imaginile (puzzle-urile) cu brazi de Crăciun. 

• Cu ajutorul tabletei, imaginile sunt sortate (grupate în funcție de semnificația lor).

E (inginerie)

• Arborele este construit începând cu partea de jos a copacului prin conectarea cutiilor de 
ouă cu lipici fierbinte. 

• Rulourile sau fotografiile rulate sunt folosite ca lumânări.
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A (artă))
• Cutiile cu ouă sunt colorate cu culoarea verde guașă. 

• Sunt separate, astfel încât să se poată usca. Ornamentele sunt create.

M (matematică)
• Cutiile cu ouă se pun pe rânduri și se numără. Țineți pasul cu numărul: câte rânduri sunt? 

De câte cutii vor fi necesare?

• Este programat un robot „Bee-Bot”. Copiii gândesc și proiectează câți și ce fel de pași vor 
fi necesari pentru a trece de la un număr la altul.
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leCția 3
Vârsta copiilor: 5–6 ani
denumirea activității: Știință
TITLE
Tema: Casa noastră – Pământ

OBIECTIVE    
• Poate vorbi despre cele mai importante lucruri ale Pământului – numele, forma, suprafața 

globului, lucruri vitale pentru viață – apă, aer, pământ, soare.
• Prin observarea, compararea și experimentarea, înțelegeți proprietățile aerului.
• Identificați forme geometrice și figuri spațiale, descrieți forma lor și legați-le de obiecte 

familiare.
• Experimentați temeinic materialele și tehnicile alese în timpul activității artistice.
• Efectuați o sarcină împreună și conveniți asupra unui obiectiv comun.
• Puneți piesele împreună și obțineți forma de construcție dorită din materialele date sau 

alese.
• Realizarea unei idei, ținând cont de măsurile de siguranță referitoare la materialele de 

lucru și la modul de utilizare a sculelor.
• Angajați-vă într-o conversație pe subiecte legate de procesul de învățare.
• Depășiți obstacolele într-un mod sigur pentru ei înșiși și pentru ceilalți, alegând un curs de 

acțiune cel mai potrivit pentru situație.

METODE DIDACTICE
• Discuții, experimente, exerciții de logică, lucrări practice.

MATERIALE DIDACTICE:
• Tablă interactivă, balon, paie de cocktail, bandă adezivă, fir de pescuit, fișe de lucru 

interactive, telefon mobil, aplicație Quiver, material despre construcție, glob, șervețele 
colorate, tăieturi, lipici..

• YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vccJFIgtnxw – afișat de la minutul 1.29 la 2.08.

desCrierea aCtiVității: 
I.  aCtiVitate CU intreaGa GrUPă de CoPii:
Folosind o tablă interactivă, avem o 
discuție despre planeta noastră.
Pământul este singura planetă 
cunoscută care are viață, Pământul are 
formă de sferă, iar pe tot globul există 
aer și suprafața lui este acoperită de 
pământ și apă, pentru viața umană avem 
nevoie de soare, apă, aer și pământ.
Cu Google Earth, găsiți țara, orașul, 
grădinița și numiți o adresă pentru a vă 
găsi casa.
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II. WorK ProCess and tasKs UsinG the steam aPProaCh
STEAM in English “Science+Technology+Engineering+Arts+Mathematics”,în letonă: Zinātne+Te
hnoloģija+Inženierzinātnes+Māksla+Matemātika.

s  (știiență) 
• Joc cu un balon – joc-experiment. Tăiați o bucată mică dintr-un pai de cocktail. Prin firul de 
paie tăiat o bucată lungă de fir de pescuit. Atașați paiul cu o mică bucată de bandă adezivă pe 
un balon umflat, dar dezlegat. Atașați ambele părți ale liniei din cameră de mobilier sau tavan. 
Strângeți ferm linia. Apoi, umflați cu grijă balonul, lăsați-l să plece și lăsați-l să alunece prin linie 
ca o rachetă. Concluzie – aerul mișcă lucrurile.

T   (tehnologie)
• Pagini de colorat interactive 

„Planeta mea Pământ” – pământ 
colorat în verde, apa colorată în 
albastru.

• Cum se numește planeta noastră, 
care sunt zonele albastre și verzi? 
Folosește codul QR pentru a-l face 
în viață.

E (inginerie)

• Cu munca în echipă, realizați 
o sarcină și convineți asupra 
unui obiectiv comun - faceți 
un model de glob din piese 
de construcție. Combină 
două modele făcând două 
jumătăți de sfere pentru a 
face un glob.

• Cum se numește planeta 
noastră, care sunt zonele 
albastre și verzi?

A(artă)
• „Pământul” – compoziție. Ce sunt zonele albastre și verzi de pe Pământ? Copiii în activități 

artistice folosesc materiale și tehnici diferite.
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• Colorare „Pământul” cu pete de vopsea, 

paie. Experimentează cu culori, linii și 
zone. Ce sunt zonele albastre și verzi 
de pe Pământ? Cum se obține verde de 
la galben și albastru? Copiii în activități 
artistice folosesc materiale și tehnici 
diferite.

M (matematică)
• Termeni „CERC”, „SFERĂ” – cunoașterea figurilor geometrice și a figurilor spațiale, 
descrieți forma acestora și leagă-le de obiecte familiare (butoane, ceas, pepene verde, 
oglindă, merișor, prăjitură etc.).

• Sarcina „Găsiți un cerc sau o sferă” – îmbunătățiți capacitatea de a alege un cerc sau o sferă. 
Imaginile prezintă obiecte sferice și circulare, iar lângă ele sunt două pictograme: o sferă 
și un cerc. Copilul determină dacă un obiect este o sferă sau un cerc folosind pictograme 
și încercuind răspunsul corect. Cum se face o formă circulară, ce materiale sunt necesare 
– farfurie, hula hoop, despărțitoare făcute de copii – punând un țăruș în nisip și folosind 
frânghie și un băț pentru desen. Folosind creta pe asfalt.
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leCția 4
Vârsta copiilor: 5–6 years old
denumirea activității: activitate integrată
TITLUL
Tema: Animalele iarna

OBIECTIVE    
• Îmbunătățiți cunoștințele despre modul în care animalele din pădure se adaptează la iarnă, în 

ce condiții trăiesc și ce mănâncă.
• Îmbunătățiți-le abilitățile de a crea o construcție spațială și de a găsi o utilizare practică pentru 

aceasta (folosind-o pentru piesa de teatru).
• Dezvoltați abilitățile de a crea construcții spațiale.
• Utilizați tabla interactivă pentru a finaliza sarcinile.
• Dezvoltați capacitatea de a numi locația obiectelor în spațiu și pe un plan, folosiți termenii – în 

dreapta, în stânga.
METODE DIDACTICE
• Discuții, sarcini, utilizarea TIC (tehnologiile informației și comunicațiilor), jocuri de rol, lucru în 

grup, lucru în perechi, lucru individual, chestionare.
MATERIALE DIDACTICE:
• tabla interactivă, computerul, jocul de construcție „Paie” (“Salmiņi”), măști, tablă de lemn, 

materiale realizate de copii, jocul de cărți „Găsește și povestește despre animal”, hârtie 
colorată, lipici, foarfece, sabloane, creioane, tampoane de bumbac.

desCrierea aCtiVității: 
I.  aCtiVitate CU intreaGa GrUPă de CoPii:
Prezentare: „Cum se pregătesc animalele de pădure pentru iarnă?”. În timpul prezentării, copiii 
răspund la următoarele întrebări:

• Ce animale puteți găsi în pădurile din Letonia?
• Care animale cresc o haină de iarnă?
• Ce mănâncă animalele în timpul iernii?
• Ce animale dorm iarna?

II. ConținUt Și sarCini Prin abordarea steam:
STEAM in English “Science+Technology+Engineering+Arts+Mathematics”, în letonă: Zinātne+Te
hnoloģija+Inženierzinātnes+Māksla+Matemātika.

s  (știiență) 
• Lucrați în perechi: Privire la carduri cu imagini cu animale din pădure. Lângă fiecare animal 
sunt plasate opt cărți. Cărțile arată habitatul unui animal și ce mănâncă acest animal. Copiilor li 
se dau cartonașe cu urme de animale în zăpadă. Sarcina lor este să plaseze cărțile lângă animalul 
corespunzător și să motiveze alegerile lor.
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T (tehnologie)
• Copiii participă la un test 

folosit tabla interactivă și 
răspund la întrebarea despre 
animale iarna.

• Ei ascultă diferite declarații. 
Dacă o afirmație pare falsă, 
ei oferă motive. Animalele 
din pădure sunt colorate pe 
baza numerelor. La sfârșitul 
lecției, copiii ascultă sunetele 
animalelor cu ochii închiși și 
caută să ghicească animal.

• Bee-bot: Cum poate ursul să 
ajungă în peșteră?

• Integrarea tehnologiei 
are succes și în învățarea 
conștientizării culturale și a 
autoexprimarii în artă.
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E (inginerie)

• Lucrați în grupuri. În grupuri de șase, copiii construiesc un obiect spațial – o casă, care va fi 
folosit în timpul jocului.

A  (artă)
• Folosind diferite materiale, se creează o compoziție a unuia dintre personajele unei povești 

– „Vulpea în iarnă”. Copiii trasează șabloane, decupează forma animalului, îndoaie hârtia, 
creează compoziția și rup tampoanele de bumbac.

M (matematică)
• Găsirea drumului de la urs la „casă”, folosind indicații. La început, profesorul strigă 
direcția, dar mai târziu copiii creează singuri drumul. Consolidarea cunoștințelor termenilor 
„pe dreapta” și „pe stânga”.
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lesson 1
Age of children: 6-8 years 
Activity: Interdisciplinary activity
TITLE
Theme: "Let’s create a car"

obJeCtiVes  
• To learn geometric shapes and geometric solids.
• To learn to count.
• To learn road traffic rules and road safety.
• To develop creative thinking.
• The development of cooperation and communication skills in the group.

teaChinG methods
• Use of computers, videos, exercise, conversation, problematization, description.

didaCtiC materials
• Smart board, lego, figurines, colored paper cut into different geometric shapes, plastic caps.

stePs (activities):
I.  aCtiVities With the Whole GroUP oF Children:
• At the beginning we talk about what a car is like, what parts it consists of. Then we discuss 

why we use it, how useful it is in our daily lives. Students say their opinion. After that we show 
pictures of cars and the model we want to build. Pupils have all the materials needed to build 
the car. They build it and we count the parts of the car and how many wheels it has. Then they 
watch videos with rules of road behavior and safety on the roads and we discuss how we 
should behave and what to watch out for on the road.

II. Contents and tasKs bY steam aPProaCh.

s  (science) 
• Pupils use lego kits to build cars and with simple instructions to make movements. Simple 

programming steps.
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T   (technology)
• Pupils identify the geometric shapes and geometric solids they recognize in cars and count 

the wheels and the parts of the car

E (engineering)

• Pupils are working in the lab of the school. They design cars using different geometric solids.

A (arts)
• Pupils look at  photos of different cars and say the parts that make up a car.
• Children make the cars with the materials they have (rolls, various colored papers, plastic caps).
• Except from cars, they also paint roads for cars.

M (math)
•  Pupils watch videos with rules of road behavior and safety. They comment on cases with 
wrong behaviors and come to conclusions.
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lesson 2
Age of children: 6-8 years 
Activity: Discussion  about autumn customs, grapes and healthy eating habits.
TITLE
Theme: "We learn about grapes, harvest and healthy eating habits".

obJeCtiVes  
• To learn pupils about grapes, harvest and grape products.
• To learn through experiential actions, such as squeezing the grapes themselves.
• To learn to count the grapes and to make additions and subtractions.
• To learn to eat fruits and healthy foods.

teaChinG methods
• Discussion, observation, watching videos with the collection of grapes and the harvest.

didaCtiC materials
• Smart board, videos, songs, grapes, coloring papers, plasticine..

stePs (activities):
I.  aCtiVities With the Whole GroUP oF Children:
• We talk to the pupils about autumn habits. We ask them if they know what harvest means and 

when we pick the grapes. We are talking about products made from grapes and how good 
food it is. We play with the grapes and we make additions and subtractions.

II. Contents and tasKs bY steam aPProaCh.

s  (science) 
• We watch videos with the grape harvest and the vintage and we explain how the must is 

produced.
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T   (technology)
• The pupils make their own must by squeezing the grapes to understand the production 

process experientially.

E (engineering)

• The pupils make grapes from plasticine and we discuss products made from grapes. We talk 
about fruits and how important they are in our diet. We develop healthy eating habits..

A (arts)
• We listen to songs about grapes and we all sing and dance together. Then, we make paintings 

with grapes.

M (math)
•  The pupils use grapes and make additions and subtractions.
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leCția 1
Vârsta copiilor: 6-8 ani 
denumirea activității: activitate interdisciplinară
TITLUL
tema:"să construim o mașină"

OBIECTIVE    
• Să învățăm formele geometrice.
• Să învățăm să numărăm.
• Să învățăm să circulăm în siguranță.
• Să dezvoltăm gândirea creativă.
• Dezvoltarea, cooperarea și comunicarea în cadrul unui grup.

METODE DIDACTICE
• calculator, video, exerciții, conversația, problematizarea și descrierea

MATERIALE DIDACTICE:
• tabla smart, trusa lego, forme geometrice din hârtie colorată și capace de plastic

desCrierea aCtiVității: 
I.  aCtiVitate CU intreaGa GrUPă de CoPii:
• Pentru început, am discutat despre mașinile preferate și părțile lor componente. Apoi, am 

vorbit de ce le utlizăm și cât de folositoare ne sunt în viața de zi cu zi.Copiii și-au exprimat 
părerile. Le-am arătat imagini cu mașiniși modelul pe care-l dorim să-l construim. Copiii au avut 
toate materialele necesare pentru a construi mașina. Ei au construi-o și au numărat părțile 
componente și roțile acesteia. Au vizionat filmulețe despre regulile de circulație și siguranța în 
trafic și au discutat despre cum se pot evita accidentele auto. 

II. ConținUt Și sarCini Prin abordarea steam:

s  (știiență) 
• Copiii au folosit trusa lego pentru a construi mașini și cu ajutorul instrucțiunilor le-au pus în 

mișcare folosind pași simpli de programare.
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T   (tehnologie)
• Copiii au identificat și recunoscut formele geometrice în mașina construita și au numărat 

părțile compnente și roțile acesteia.

E (inginerie)

Copiii au lucrat în laboratorul școlii.Au desenat mașini, folosind diferite forme geometrice.

A (artă)
• Copiii au privit fotografii cu diferite mașini și au precizat părțile componente ale acestora.

• Copiii au construit mașini cu materialele puse la dispoziție: role, hârtie colorată, capace de plastic.

• Au pictat traseul pentru mașini.

M (matematică)
•  Copiii au vizionat filmulețe cu reguli de circulație și siguranța în trafic.

• Au discutat despre comportamente greșite în trafic și urmările acestora.
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leCția 2
Vârsta copiilor: 6-8 ani
denumirea activității: discuții despre obiceiurile specifice anotimpului toamna,struguri și 
alimentație sănătoasă
TITLUL
Tema: "Să învățăm despre struguri, recoltă și alimentație sănătoasă "

OBIECTIVE      
• Să învățăm copiii despre struguri, recoltă și produse obținute din struguri.
• Să învățăm prin experimente, precum zdrobirea strugurilor.
• Să învățăm să numărăm strugurii și să facem operații de adunare și scădere.
• Să învățăm să consumam fructe și alimente sănătoase.
METODE DIDACTICE
• discuții, observări, materiale video cu recolta de struguri

MATERIALE DIDACTICE:
• tabla smart, video, cântece, struguri, hârtie colorată și plastilină.

desCrierea aCtiVității: 
I.  aCtiVitate CU intreaGa GrUPă de CoPii
• Am discutat cu copiii despre obiceiurile specifice anotimpului toamna. Am întrebat copiii dacă 

știu ce semnifică cuvîntul recoltă și când se culeg strugurii. Am discutat despre produsele 
obținute din struguri și cât de sănătoae sunt. Ne-am jucat cu strugurii, realizând operații de 
adunare și scădere.

II. ConținUt Și sarCini Prin abordarea steam:

s  (știiență) 
• Am vizionat filmulețe cu recolta de struguri din sezonul trecut și am explicat cum se obține 

mustul.
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T   (tehnologie)
• Copiii au făcut propriul must, zdrobind strugurii și înțelegând prin experiment procesul de 

producție.

E (inginerie)

• Copiii au modelat struguri din plastilină și am discutat despre produsele obținute din struguri.Am 
discutat despre fructe și importanța lor în alimentație, dezvoltând obiceiuri alimentare sănătoase.

A (artă)
• Am ascultat cântece despre struguri și am cântat și dansat împreună. Apoi, am pictat struguri.

M (matematică)
•  Folosind struguri, copiii au făcut operații de adunare și scădere.
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lesson 1
Age of children: 3-8 years
Activity: Interdisciplinary and globalised.
TITLE
Theme: "Spring is here!"

toPiC
Research on spring

obJeCtiVes  
• Identify the main elements of the spring season.
• Learn the needs of plants for their growth.
• Develop conservation attitudes and respect for the environment.
• Improve knowledge about emotions and expressions related to them. 

teaChinG methods
• learning by discovery, problem solving, gamification, cooperative learning.

didaCtiC materials
• Chromville App: https://chromville.com/chromvillescience/livingbeings/
• "Endless Tale of the Butterfly": https://www.youtube.com/watch?v=OKOB29yGuyk

stePs (activities):
I.  aCtiVities With the Whole GroUP oF Children:
• Sensory tray of spring. In a large group the children will discover the 

living beings characteristic of spring.

II. Contents and tasKs bY steam aPProaCh.

s  (science) 
• Grass heads (hairy plants). We will make a doll; grow 

hair using nylon tights, seeds (grass, canary seeds), 
and sawdust. 
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• After watering and caring for the doll, its hair 
grows. We will also use the doll to identify our 
emotions by changing the expression of the face.

T   (technology)
• Using augmented reality with the Chromville app for plant care: what do plants need to 

grow?

E (engineering)

• Students program the robot bee with simple 
instructions. The bee must follow all the steps 
to pollinate the flowers and produce honey.

A (arts)
• "The endless tale of the butterfly" 

https://www.youtube.com/watch?v=OKOB29yGuyk

M (math)
• Carry out a logical sequence and simple 
addition and subtraction with colorful insects 
on the Montessori light table.
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lesson 2
Age of children: 3-8 years
Activity: Interdisciplinary and globalised.
TITLE
Theme: Ori’s Stars

toPiC
Knowledge of space.

obJeCtiVes  
• Identify the main elements of space and the solar system.
• Develop knowledge of the environment around us: the sky 
• Improve skills relating to the use of new technologies.
• Develop values relating to empathy and friendship among our students.
• Discover relaxation techniques that help us in our daily life. 
teaChinG methods
• learning by discovery, problem solving, gamification, cooperative learning.

didaCtiC materials
• Story "The star of Oris" https://www.youtube.com/watch?v=CYU9BMVbVeU
• Merge Explorer application: Galactic explorer- our solar system. 
stePs (activities):

I.  aCtiVities With the Whole GroUP oF Children:
• Reading and storytelling of the story "The stars of Oris" with 

the digital whiteboard and the digital book created with 
BookCreator.

II. Content and tasKs aCCordinG to the steam method (sCienCe, 
teChnoloGY, enGineerinG, art and mathematiCs)

s  (science) 
• We follow the steps of a scientific experiment to 

create fluorescent Slime, which is illuminated with 
a black light bulb. This experiment represents the 
brightness of the stars in the night sky. 
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• Conducting an experiment with water, felt-tip pens 
and absorbent paper to create a rainbow.

T   (technology)

• Use of the "Merge Cube" with 
the Merge Explorer application, 
in the Galactic Explorer section. 

   
• Information about the solar 

system is obtained and 
Lapbooks are produced.

E (engineering)

• Building models of the solar system. In these models the 
constellations are represented with an electric circuit that works with 
a homemade battery made from coins. 

A (arts)
• Use of the sgraffito technique to create the 

landscape of the universe with stars and planets. 
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• The galaxy in a bottle. It makes a calm bottle 
in which you can see the starry sky when it´s 
shaken. This bottle is used for relaxation in the 
classroom.

M (math)
• Constellations are drawn using stickers and 
counting the number of stars each one should 
have.
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leCția 1
Vârsta copiilor: 3-8 anis
denumirea activității: : interdisciplinară și globalizată
TITLUL
Tema: "A venit primăvara!"

toPiC
Cercetări despre primavera

OBIECTIVE    
• Obiective:
• Identificați principalele elemente ale sezonului de primăvară.
• Aflați nevoile plantelor pentru creșterea lor.
• Dezvoltați atitudini de conservare și respect pentru mediu.
• Îmbunătățirea cunoștințelor despre emoții și expresii legate de acestea.
METODE DIDACTICE
• învățare prin descoperire, rezolvare de probleme, gamificare, învățare prin cooperare.

MATERIALE DIDACTICE:
• Aplicația Chromville https://chromville.com/chromvillescience/livingbeings/
• „Povestea fără sfârșit a fluturelui”https://www.youtube.com/watch?v=OKOB29yGuyk
desCrierea aCtiVității: 

I.   aCtiVitate CU intreaGa GrUPă de CoPii
• Tavă senzorială a primăverii. Într-un grup mare copiii vor descoperi 

ființele vii caracteristice primăverii.

II. ConținUt Și sarCini Prin abordarea steam:

s  (știiență)
• Capetele de iarbă (plante păroase). Vom face o 

păpușă; crește părul folosind dresuri de nailon, 
semințe (iarbă, semințe de canar) și rumeguș.
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• După udarea și îngrijirea păpușii, îi crește părul.  
De asemenea, vom folosi păpușa pentru a ne 
identifica emoțiile prin schimbarea expresiei feței.

T   (tehnologie)
• Utilizarea realității augmentate cu aplicația Chromville pentru îngrijirea plantelor: de ce au 

nevoie plantele pentru a crește?

E (inginerie)

• Elevii programează robotul albina cu 
instrucțiuni simple. Albina trebuie să urmeze 
toți pașii pentru a poleniza florile și a produce 
miere.

A (artă)
• „Povestea nesfârșită a fluturelui” 

https://www.youtube.com/watch?v=OKOB29yGuyk

M (matematică)
• Efectuați o secvență logică și adunări și scăderi 
simple cu insecte colorate pe masa de lumină 
Montessori.
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leCția 2
Vârsta copiilor: 3-8 ani
denumirea activității: interdisciplinară și globalizată.
TITLUL
Tema: Stelele lui Ori

toPiC
Cunoașterea spațiului.

OBIECTIVE    
• Identificați principalele elemente ale spațiului și ale sistemului solar.
• Dezvoltați cunoașterea mediului din jurul nostru: cerul
• Îmbunătățirea abilităților legate de utilizarea noilor tehnologii.
• Dezvoltarea valorilor legate de empatie și prietenie între elevii noștri.
• Descoperiți tehnici de relaxare care ne ajută în viața de zi cu zi.
METODE DIDACTICE
• învățare prin descoperire, rezolvare de probleme, gamificare, învățare prin cooperare.

MATERIALE DIDACTICE:
• Story "The star of Oris" https://www.youtube.com/watch?v=CYU9BMVbVeU
• Merge Explorer application: Galactic explorer- our solar system. 
desCrierea aCtiVității: 

I.  aCtiVitate CU intreaGa GrUPă de CoPii:
• Citirea și povestirea poveștii „Stelele din Oris” cu tabla 

digitală și cartea digitală creată cu BookCreator.

II. ConținUt Și sarCini Prin abordarea steam 
(Știință, tehnoloGie, inGinerie, artă Și matematiCă)

s  (science) 
• Urmăm pașii unui experiment științific pentru a crea 

Slime fluorescent, care este iluminat cu un bec negru. 
Acest experiment reprezintă luminozitatea stelelor de 
pe cerul nopții.
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• Efectuarea unui experiment cu apă, pixuri și hârtie 
absorbantă pentru a crea un curcubeu.

T   (tehnologie)

• Utilizarea „Merge Cube” cu 
aplicația Merge Explorer, în 
secțiunea Galactic Explorer. 

   
• Se obțin informații despre 

sistemul solar și se produc 
Lapbook-uri.

E (inginerie)

• Modele de construcție ale sistemului solar. În aceste modele 
constelațiile sunt reprezentate cu un circuit electric care funcționează 
cu o baterie de casă realizată din monede.

A (artă)
• Utilizarea tehnicii sgraffito pentru a crea peisajul 

universului cu stele și planete. 
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• Galaxia într-o sticlă. Face o sticlă calmă în care 
poți vedea cerul înstelat atunci când este 
zguduit. Această sticlă este folosită pentru 
relaxare în sala de clasă.

M (matematică)
• Constelațiile sunt desenate folosind 
autocolante și numărând numărul de stele  
ar trebui să aibă fiecare.
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aCtiVități desPre tolerantă,  
Prietenie Și aCCePtarea 

diVersității
Promoting inclusive practices and creating a stimulating, inclusive educational environment 
in order to increase students’ self-esteem, self-esteem for well-being, developing desirable 
behaviors based on respect, tolerance, unconditional acceptance, empathy for the situation 
of those close to or in need, solidarity. In order to obtain these results, specific activities were 
developed among the students in which the children cooperated and collaborated together in 
accomplishing some tasks, roles, themes.

Promovarea practicilor incluzive și crearea unui mediu educațional stimulativ, incluziv în scopul 
creșterii stimei de sine a copiilor, dezvoltarea unor comportamente dezirabile bazate pe respect, 
toleranță, acceptare necondiționată, empatie față de situația celor apropiați sau la nevoie, 
solidaritate. Pentru a obține aceste rezultate, în rândul elevilor au fost dezvoltate activități specifice 
în care copiii au cooperat și au colaborat împreună în realizarea unor sarcini, roluri, teme.

a Friend in need is a Friend indeed!
PRIETENUL LA NEVOIE SE CUNOAȘTE!

What does a child need to know about friendship?

Friendship is an important aspect of our lives. For us adults, it may seem simple, but children 
want to be told about it. The little ones need to hear what friendship is and how they can be 
good friends.
Sometimes it is difficult for children to socialize and that is why it would be good to explain to 
them that if they want to have good friends, they must also be good friends.

Ce trebuie să știe un copil despre prietenie?

Prietenia este un aspect important al vieții noastre. 
Pentru noi, adulții, poate părea simplu, dar copiii 
vor să li se spună despre asta. Cei mici trebuie să 
audă ce este prietenia și cum pot fi prieteni buni.
Uneori copiilor le este greu să socializeze și de aceea 
ar fi bine să le explici că, dacă vor să aibă prieteni 
buni, trebuie să fie și ei buni prieteni.

What does a good friend mean?

A good friend: ♣ Supports you when you need it ♣ It makes you trust him and he trusts you ♣ He 
is happy to spend time with you and you are happy to spend time with him ♣ Provides help when 
you have problems ♣ It brings a smile to your face when you are sad

Ce înseamnă un bun prieten?

Un prieten bun:  Te sprijină atunci când ai nevoie.  Te face să ai încredere în el și el are încredere 
în tine.  El este fericit să petreacă timp cu tine și tu ești fericit să petreci timp cu el.  Oferă ajutor 
atunci când ai probleme . Aduce un zâmbește-ți fața când ești trist.
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All these aspects, we teachers from the “Blue 
Flower” Kindergarten, we approached with the 
preschoolers, within the activities carried out 
according to the planning of the calendar from 
the Erasmus + Project, “Partners for a school of 
future”.
The children were very receptive to this subject, 
talking fondly about their friend at home, in 
kindergarten and in the park, even making gifts 
for them.

The globe of friendship!
A friend in need, he really is a friend! We Romanians also have an 
expression: “The friend in need knows himself”.
Each child prepared for a colleague a drawing that is a gift created 
by him, then all the drawings were introduced together in a globe, 
suggestively called- “The globe of friendship”.

Toate aceste aspecte, noi, cadrele didactice de la Grădinița „Floarea Albastră”, le-am abordat 
împreună cu preșcolarii, în cadrul activităților desfășurate conform planificării calendarului 
din Proiectul Erasmus +, „Parteneri pentru o școală de viitor”.
Copiii au fost foarte receptivi la acest subiect, vorbind cu drag despre prietenul lor acasă, la 
grădiniță și în parc, făcându-le chiar și cadouri.

Globul prieteniei!
Un prieten la nevoie, chiar este un prieten! Avem și noi, românii, o expresie: „Prietenul la nevoie 
se cunoaște !”.
Fiecare copil a pregătit unui coleg un desen care este un cadou creat de el, apoi toate desenele 
au fost introduse împreună într-un glob, numit sugestiv- „Globul prieteniei”.

This activity created a pleasant feeling, an atmosphere of joy for all children, it was a way to 
share feelings of sympathy, friendship, to live together, the emotion of a beautiful surprise.

Această activitate a creat un sentiment 
plăcut, o atmosferă de bucurie tuturor 
copiilor, a fost o modalitate de a împărtăși 
sentimente de simpatie, prietenie, de a trăi 
împreună, emoția unei surprize frumoase.
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At the “Brothers Grimm” kindergarten in Bulgaria, the children talked about friendship in 
games and activities. The children also made gifts for friends, but they also talked about mutual 
understanding, common interests, etc. “Friendship - a relationship from the heart of people”, 
was the title of a topic addressed in the activities of the ERASMUS project + Friendship of PII 
“TALKA” 3- 4 years.

La grădinița "Frații Grimm” din Bulgaria, copiii au vorbit despre prietenie în jocuri şi în activități. 
Copiii au realizat, deasemenea, cadouri pentru  prieteni, dar au şi discutat despre înțelegere reciprocă,  
interese commune  etc.  “Prietenia - o relație din suflet a oamenilor”, a fost titlul unei temei abordate în 
cadrul activităţilor desfăşurate proiectul ERASMUS+ Prietenia lui PII "TALKA" 3- 4ani.

Another topic was called: „Friendship - a sincere relationship between people”
O altă temă s-a numit: “Prietenia - o relație sinceră între oameni”
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“Friendship Month” in Latvia, Ventspils, Pasaka Preschool
The children in the 5-6 year old group made a friendship poster with the social teacher.

“Luna prietenie”,  în Letonia, Ventspils, pre-școală  “Pasaka “
Copiii din grupa de 5-6 ani au făcut un afiș de prietenie cu pedagogul social.
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Friendship activities and games. Ventspils pre-school group "Pasaka", children 5-6 years old.
Activități si jocuri despre  prietenie. GrupaVentspils pre-școală "Pasaka", copii de 5-6 ani.

The children listened to the tale “Grandfather’s Glove”, then decorated the gloves together, 
with different models.

Copiii au ascultat basmul „Mănușa bunicului”, apoi au decorat împreună mănușile, cu diferite 
modele.

The children play and each gives an example of what he thinks friendship means.
Copiii se joacă și fiecare ofera un exemplu despre ceea ce  crede el ca înseamnă prietenia.
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 Share, laugh together, help, teach, encourage, support, tell the truth ... At the end of the game, 
a network of friendly spiders formed by nature.

Împărtășiți, râdeți împreună, ajutați, predați, încurajați, susțineți, spuneți adevărul ... La 
sfârșitul jocului, o rețea de păianjeni de prietenie s-a format din fire.

Childrens, 4-5 year olds staged the folk tale “The Nap”. The main idea is that what you can’t do 
alone, everyone succeeds together.

Copiii de 4-5 ani au pus înscenă povestea folclorică "The Nap". Ideea principală este aceea că,  
ceea ce nu poți face singur, toți împreună reușesc.
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Primary school, 4th grade in Rafina, Spain
Games in the school yard to strengthen the friendship between gaining trust in each 
other.

Școala primară, clasa  a 4-a din Rafina, Spania
Jocuri în curtea școlii pentru consolidarea relatiei de prietenie intre câștigarea încrederii unul 
în celălalt.

We make garlands with figures of friends to decorate the classroom.
Facem ghirlande cu figuri de prieteni pentru decorarea clasei.

We draw our friends and describe them
Ne desenăm prietenii și îi descriem.
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 We hear about friendship and how beautiful it is to have friends in your life
Ascultăm despre prietenie și cât de frumos este să ai prieteni în viața ta.

Play and fun activities have been and will always be 
the easiest way to talk to children about something, 
anything. Of course, and about friendship.
“A friend is one who gives you total freedom to be who 
you are” - Jim Morrison

Jocul și activitățile distractive au fost și vor fi mereu 
calea cea mai ușoară de a le vorbi copiilor despre 
ceva, orice. Desigur, și despre prietenie.
“Un prieten este acela care îți oferă libertatea totală 
de a fi așa cum ești”– Jim Morrison. Copiii cunosc acest 
lucru cel mai bine, deoarece ei nu ştiu să se prefacă.

„Tolerance is the attribute of humanity throughout the world” Voltaire
Tolerance means an open attitude and respect for the differences that exist between people. Tolerance 
means respecting and learning from others, appreciating differences, building bridges over cultural 
distances, rejecting unfair stereotypes, discovering common ground, and creating new connections.
We tried to make all these aspects understood to the children through a playful approach and not 
only, within the activities carried out in the project Erasmus+“Parteners for a school of future”.

,,Toleranţa este atributul umanităţii în întreaga lume” Voltaire
Toleranţă înseamnă o atitudine deschisă şi respect faţă de diferenţele care există între oameni.
Toleranţă înseamnă să-i respectăm pe ceilalţi şi să învăţăm de la ei, să apreciem diferenţele, 
să creăm punţi peste distanţele culturale, să respingem stereotipurile injuste, să descoperim 
elementele commune şi să creăm noi legături.
Toate aceste aspecte ne-am straduit sa le facem intelese copiilor printr-o abordare ludica si nu numai, 
in cadrul activitatilor desfasurate in proiectul Erasmus+ “ Parteners for a school of future”.
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LET’S BE GOOD!
To understand the notion of TOLERANCE, we talked, read, discussed, engaged in creativity, 
watched movies, played games, cooked treats, celebrated events, by transposing the 
preschoolers, into situations that will require them to adopt empathic, tolerant behavior. The 
result of these activities you can follow to our story.

SĂ FIM BUNI!
Ca să înțeleagă noțiunea de TOLERANȚĂ, noi, profesorii, le-am vorbit copiilor,le-am citit 
poveşti legate de tematică, am discutat, apoi le-am dat libertate în a-şi exprima creativitatea 
prin intermediul activităţilor, am vizionat împreună filme, ne-am jucat, am gătit dulciuri, am 
sărbătorit evenimente, prin transpunerea preșcolarilor  în situații care le vor cere să adopte un 
comportament empatic, tolerant. Rezultatul acestor activități îl puteți urmări în povestea noastră.
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Keywords- patience, charity, open-mindedness, sympathy, understanding, friendship, adoption, 
love, differences
We talked about how different we are, kids made handicrafts, also we prepared songs, 
presentations and games for kids. We talked about friendship.

Cuvinte cheie - răbdare, caritate, deschidere, simpatie, înțelegere, prietenie, adopție, dragoste, 
diferențe
Am vorbit despre cât de diferiți suntem, copiii au făcut obiecte de artizanat, de asemenea, am 
pregătit cântece, prezentări și jocuri pentru copii. Am vorbit despre prietenie.

This is how we improved feeling of tolerance in the learning process.
Keywords – patience, charity, open-mindedness, sympathy, understanding, friendship, adoption, 
love, differences. This is how we improved feeling of tolerance in the learning process. We talked 
about how different we are, kids made handicrafts, also we prepared songs, presentations and 
games for kids. We talked about friendship. By using games we developed children knowledge 
about tolerance and concluded that we are different but we are still together 

Așa am îmbunătățit sentimentul de toleranță în procesul de învățare
Cuvinte cheie – răbdare, caritate, deschidere la minte, simpatie, înțelegere, prietenie, adopție, 
dragoste, diferențe. Așa am îmbunătățit sentimentul de toleranță în procesul de învățare. Am 
vorbit despre cât de diferiți suntem, copiii au făcut obiecte de artizanat, am pregătit și cântece, 
prezentări și jocuri pentru copii. Am vorbit despre prietenie. Folosind jocuri, le-am dezvoltat 
copiilor cunoștințele despre toleranță și am ajuns la concluzia că suntem diferiți, dar suntem 
încă împreună
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About tolerance!
The preschoolers from the “Blue Flower” Kindergarten carried out, guided by educators, various 
activities (role-playing games, dramatizations, plastic and practical activities, etc.), in order to 
understand the meaning of the expression “to be tolerant “. They discovered a lot of other 
associated notions like: respect, equality, love, solidarity, acceptance, responsibility.  They 
learned that tolerance means accepting each other, even if we are different, and being kind to 
each other. Finally, we all came to the conclusion that it is good to be together!

Despre toleranță!
Preșcolarii de la Grădinița ′′Floare albastră′′ desfășurată, ghidați de educatoare, diverse 
activități (jocuri de rol, dramatizări, plastic și activități practice etc.), pentru a înțelege 
semnificația expresiei ′′a fi tolerant". Au descoperit o mulțime de alte noțiuni asociate precum: 
respect, egalitate, iubire, solidaritate, acceptare, responsabilitate. Au învățat că toleranța 
înseamnă să ne acceptăm unii pe alții, chiar dacă suntem diferiți și să fim buni unii cu alții. În 
sfârșit, am ajuns cu toții la concluzia că e bine să fim împreună!

“Be a good friend!”
Starting from the story “Be a good friend”, the children from discussed about friendship, 
acceptance, tolerance. The children understood that we are different, with different needs, but 
we all have to remain friends, to play, to share toys, to help each other if needed. The children 
made wire glasses, expressing their empathy for those who need glasses. Then they drew 
wearing glasses.

"Fii un prieten bun!"
Pornind de la povestea "Fii prieten bun", copiii au discutat despre prietenie, acceptare, 
toleranță. Copiii au înțeles că suntem diferiți, cu nevoi diferite, dar toți trebuie să rămânem 
prieteni, să ne jucăm, să împărțim jucării, să ne ajutăm la nevoie. Copiii au făcut ochelari de 
sârmă, exprimându-și empatia față de cei care au nevoie de ochelari. Apoi au desenat purtând 
ochelari.
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The world should be a great home where a large family lives, the 
HUMANITY family, where there are many ways to communicate, 
because we are all a little different and a little equal, where it is 
important to respect the differences by learning the language of 
TOLERANCE, RESPECT, LOVE and PEACE
Lumea ar trebui să 
fie o mare casă unde 
să locuiască o familie 
numeroasă, familia 

UMANITATE, unde să existe foarte multe moduri de a 
comunica, pentru că toți suntem un pic diverși și un 
pic egali, unde e important să respectăm diferențele 
învățând limbajul TOLERANȚEI, RESPECTULUI, 
DRAGOSTEI și al PĂCII

“Tolerance is the respect, acceptance and appreciation 
of the richness and diversity of the cultures of our world, 
our ways of expression and the ways of expressing 
our quality as human beings. It is encouraged through 
knowledge, openness of spirit, communication and 
freedom of thought, conscience and faith. Tolerance is 
harmony in differences. It is not just an ethical obligation; 
it is also a political and legal necessity. Tolerance is a 
virtue that makes peace possible and that contributes 
to replacing the culture of war with a culture of peace. ” 
(UNESCO Declaration - 1995)
TOLERANCE EDUCATION - a value that must be passed on 
to preschool children. Teaching children to be tolerant, 
„good”, to accept each other, to respect and  appreciate 
differentces and not to accept negative behaviors, was 
a topic that teachers in kindergarten „Blue Flower” they 
passed it on to the children as they understood it.
The children made a collective work „The Tree of 
Tolerance”, watched short videos and understood that although WE ARE DIFFERENT, WE ARE 
ALL EQUAL.

„Toleranța este respectul, acceptarea și aprecierea bogăției și diversității culturilor lumii 
noastre, a modurilor noastre de exprimare și a modurilor de a ne exprima calitatea de ființe 
umane. Este încurajată prin cunoaștere, deschidere de spirit, comunicare și libertate de gândire, 
conștiință și credință. Toleranța este armonie în diferențe. Nu este doar o obligație etică; este şi o 
necesitate politică şi juridică. Toleranța este o virtute care face posibilă pacea și care contribuie 
la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii. ” (Declarația UNESCO - 1995)
EDUCAȚIA DE TOLERANȚĂ – o valoare care trebuie transmisă copiilor preșcolari. Învățarea 
copiilor să fie toleranți, „buni”, să se accepte unii pe alții, să respecte și să aprecieze diferențele 
și să nu accepte comportamente negative, a fost un subiect pe care profesorii de la grădinița 
„Floarea albastră” l-au transmis copiilor așa cum l-au înțeles ei.
Copiii au realizat o lucrare colectivă „Arborele toleranței”, au vizionat scurte videoclipuri și au 
înțeles că, deși SUNTEM DIFERȚI, SUNTEM TOȚI EGALI.
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“WE ARE WITH YOU”
The preschoolers from the „BLUE FLOWER” kindergarten, guided by the 
teachers, but also together with their parents were with the children in diffi-
culty and their families who are exposed to the risk of social exclusion, mana-
ging to carry out TOGETHER this charitable action through which to or help 
disadvantaged families, who need support, real support to overcome the si-
tuations they face at some point in their lives. The children in the educational 

activities carried out with their teachers from the groups made congratulations, as well as various Easter 
decorations through which they transmitted their best wishes and thoughts. Preschoolers have learned 
that there are cases of children, as well as low-income families, who need help and that through soli-
daritY, Goodness, emPathY, altrUism, GeneroUsness, we can help them and offer them our 
support, of all.

„SUNTEM CU TINE”
Preșcolarii de la grădinița „FLOARE ALBASTRĂ”, îndrumați de cadrele didactice, dar și împreună cu 
părinții lor au fost alături de copiii aflați în dificultate și familiile acestora care sunt expuse riscului de 
excluziune socială, reușind să desfășoare ÎMPREUNĂ această acțiune caritabilă prin care pentru sau 
ajuta familiile defavorizate, care au nevoie de sprijin, sprijin real pentru a depăși situațiile cu care se 
confruntă la un moment dat în viață. Copiii din activitățile educaționale desfășurate cu profesorii lor 
din grupe au făcut felicitări, precum și diverse decorațiuni de Paște prin care și-au transmis cele mai 
bune urări și gânduri. Preșcolarii au aflat că sunt cazuri de copii, dar și familii cu venituri mici, care au 
nevoie de ajutor și că prin SOLIDARITATE, BUNĂTATE, EMPATIE, ALTRUISM, GENEROZITATE, îi putem 
ajuta și le oferim sprijinul nostru, dintre toate.

   
„TOGETHER WE WILL SUCCEED”
The children from Blue Flower Kindergarten understood that if they 
collaborate, cooperate together, they can make the most beautiful 
drawing, which would represent the universe of their childhood.

„ÎMPREUNĂ VOM REUSI”
Copiii de la Grădinița Blue Flower au înțeles că dacă colaborează, cooperează împreună, pot 
realiza cel mai frumos desen, care să reprezinte universul copilăriei lor.
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ROMANIA

"SCHOOL CODE / CALLING CARD"
„COD SCOALA/ ACRONIM”

From the usual terms in the project that refer to inclusive education, but also to the 
interdisciplinary approach STEAM, each partner has completed an acronym corresponding 
to the initial letters of the name of the school, in the mother tongue and English.

Din termenii uzuali din proiect care se referă la educația incluzivă, dar și la 
abordarea interdisciplinară STEAM, fiecare partener a completat un acronim 
corespunzător literelor inițiale ale numelui școlii, în limba maternă și engleză.
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"SCHOOL CODE / CALLING CARD"
„COD SCOALA/ ACRONIM”  BULGARIA 
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sPain 
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GREECE



EU Child in a book120

LATVIA


