
CREATIVITATEA LA … RECICLARE, 11-25.11.2016 
 

PROIECTUL  

”DESIGN VESTIMENTAR DIN MATERIALE RECICLABILE”, 3 C 

Competența 1. Explorarea caracteristicilor unor corpuri, fenomene și procese 

1.1. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii - observarea unor 

corpuri și identificarea caracteristicilor acestora 

Competența 3. Rezolvarea de probleme din viața cotidiană valorificând achizițiile 

despre propriul corp și despre mediul înconjurător 

3.2. Recunoașterea consecințelor propriului comportament asupra mediului 

înconjurător 

- recunoașterea unor forme de poluare prin observații realizate în natură; 

- observarea efectului poluării asupra unor organisme; 

- identificarea comportamentelor distructive ale omului față de mediu prin jocuri de 

rol, simulări, chestionare, folosirea materialelor reciclabile în creații/construcții 

 

Fișă de evaluare 

 

Imagini  
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Fișa de evaluare 
Sarcini de lucru: 

1) Care a fost tema echipei tale? _________________________ 

2) Enumeră materialele reciclabile folosite de echipa ta. 

__________________________________________________________ 

3) Ce resurse pot fi economisite prin reciclarea materialelor respective? 

__________________________________________________________ 

4) Ce proprietăți au resursele amintite?  

Corpuri - proprietăți ● Proprietăți ale corpurilor (formă, culoare, lungime, întindere, masă, volum) 

●Stări de agregare (solid, lichid, gaz) - identificare în funcție de formă și volum 

Enumeră obiectele realizate de echipa ta: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Trebuie: 

- să apreciezi, în echipă, efortul tău la realizarea obiectelor din materiale 

reciclabile; 

- să apreciezi efortul celorlalte echipe și rezultatul lor.  

Se acordă:   

a) 3 puncte – pentru folosirea a cel puțin 3 materiale reciclabile diferite; 

b) 3 puncte – pentru modul de prezentare (fiecare membru trebuie să prezinte 

ceva și să răspundă la întrebări despre proprietățile materialelor folosite și ale 

resurselor economisite); 

c) 3 puncte –  pentru design și originalitate 

d) 1 punct din oficiu 

Echipa ARINUL PLANANUL FAGUL STEJARUL MĂLINUL ARȚARUL MESTECĂNUL 

a – 3 p        

b – 3 p        

c – 3 p        

d – 1 p        

TOTAL        

 

Scrie impresia ta despre proiectele observate. 

 


