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În pas cu moda

1. Priviţi imaginea, apoi discutaţi:  cine sunt personajele, unde se află, ce fac, cum credeţi că se simt. 

2. Lucraţi în perechi! Luaţi un interviu! 
Elevul A: Află de la colegul tău care au fost jocurile lui preferate în copilărie. 
Elevul B: Ia notiţe, apoi întreabă-l pe colegul tău despre jocurile lui favorite. 
La final, prezentaţi clasei rezultatele. 

3. Cunoaşteţi jocurile de mai jos? Potriviţi descrierile cu denumirile corespunzătoare:

a. Cu o cretă, desenăm 8 căsuţe. Jucătorul aruncă o pietricică într-o căsuţă. Cine sare primul 
peste căsuţele de la 1 la 8, dus-întors, câştigă. 

b. Este un joc amuzant: cu ajutorul unor păsări furioase înlături toţi porcuşorii. Apoi treci la 
nivelul următor.

c. Jucătorii formează un cerc: în mijloc stă un jucător legat la ochi. El ghiceşte pe cine a atins. 
Dacă ghiceşte, cei doi schimbă locurile, dacă nu, jocul continuă cu acelaşi jucător.

d. Este un joc  puzzle, în care se aleg dulciuri speciale. Ele  formează o coloană de 4 sau 5 dulciuri 
de acelaşi fel care dispar şi jucătorul adună puncte. 

e. Este un joc video în care înveţi să pregăteşti mâncare, apoi o vinzi clienţilor de la restaurant. 

f. Jucătorii se aşază într-un şir, unul lângă celălalt. Primul copil se gândeşte la un cuvânt. Îl 
şopteşte la ureche colegului. Colegul îl spune următorului, tot în şoaptă. La final, ultimul copil 
rosteşte cu voce tare cuvântul.

1. Baba oarba

5. Angry Birds4. Telefonul fără fir

3. Candy Crush Saga2. Pizza Chef

6. Şotron
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4. Vizionaţi dialogul dintre doi copii, Pavel şi Dan, apoi decideţi dacă propoziţiile de mai jos sunt 
adevărate (A) sau false (F):

1. Jocul Pizza Chef este preferatul lui Dan. 

2. Pavel nu cunoaşte jocul Angry Birds. 

3. Dan se joacă Angry Birds cu prietenul din Australia.

4. Pavel îi explică lui Dan de ce nu îi place Pizza Chef.

5. Dan doreşte să se joace cu Pavel Candy Crush Saga. 

5. Ce se mai joacă în timpul liber copiii? Priviţi imaginile de mai jos, apoi scrieţi în căsuţe ce fac copiii. 
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6. Ştiţi că jocul Candy Crush este cel mai cunoscut joc de pe Facebook şi că în fiecare zi are mai mult de 
6 milioane de jucători? Un profesor din Marea Britanie a spus că acest joc este ca ciocolata: nu poţi să 
mănânci doar o bucată. 
Lucraţi în grupuri!  Primul grup prezintă oral patru argumente PRO jocul Candy Crush, iar al doilea 
grup prezintă patru argumente CONTRA. 


