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Cuvânt înainte 

 
 

Digitalizarea a fost și rămâne o provocare pentru fiecare dascăl, 

indiferent de nivelul de învățământ la care predă.  

Perioada pandemiei a adus mari schimbări în sistemul de învățământ și 

noi, dascălii, a trebuit să ne adaptăm și să învățăm din zbor pentru a putea 

preda online. Mulți dintre noi ne-am simțit frustrați la început căci nu aveam 

gadget-urile necesare sau nu ne-am priceput prea bine. Au urmat apoi diverse 

cursuri și ore obositoare petrecute în fața ecranului pentru a asista la webinare 

și pentru a urmări tutoriale pentru a înțelege cum funcționează diverse 

aplicații. Apoi, încet, încet, am prins curaj și am trecut la partea creativă căci 

au început să apară joculețe, fișe de lucru și teste create cu diverse aplicații, 

care au fost împărtășite și cu alți dascăli servind ca mijloace de neprețuit în 

această perioadă. 

Mărturisesc că de la început m-a fascinat, dar m-a și speriat 

multitudinea de site-uri existente pentru a crea material didactic digital și nu 

am îndrăznit să îmi creez cont căci nu eram obișnuită cu astfel de lucruri, dar 

a intervenit schimbarea. Aceasta s-a datorat copiilor mei din clasa I, care au 

fost așa de încântați de materialele prezentate și dornici de a descoperi 

aplicațiile jucăușe pe care le-am arătat, încât am prins curajul și dorința de a 

afla mai multe și de a crea resurse de acest gen. Totuși, acestea necesită timp, 

dar vacanța de vară mi-a oferit oportunitatea de a face primul pas pentru a 

porni la drum în cucerirea aplicațiilor web și astfel, la toamnă, să fiu pregătită 

pentru noile provocări. Știam că:„Nimic nu este imposibil pentru cel care 

încearcă” după cum spunea Alexandru Macedon, așa că însoțită de acest 

motto pentru a mă încuraja când simțeam că nu mă descurc, am luat pe rând 

diverse aplicații, concentrându-mă pe cele cu jocuri căci acestea sunt cele mai 

atractive pentru copii. Și, pentru că fiecare aplicație cucerită merita o 

recompensă, mi-am oferit-o prin momentul vesel, care să mă binedispună și 

să îmi alunge oboseala studiului pentru a putea merge mai departe. 

Dar cum s-a transformat într-o carte această inițiativă a mea? Au 

concurat mai multe lucruri. Se zice că nimic nu e întâmplător în viață și tot ce 

facem are consecințe în prezent sau viitor. Acum 14 ani, în perioada cât am 

fost în concediu de îngrijirea copilului, am descoperit singură aplicația Power 

Point, doar cu ecranul în față și o carte care îmi explica pașii pe care trebuie 

să îi fac. Desigur că sunt multe tutoriale sau chiar prezentări în format 

electronic a pașilor ce-i avem de făcut într-o aplicație, dar au un dezavantaj, 

și anume sunt tot pe calculator și, pe când ai terminat de vizionat, nu mai știi 

ce ai de făcut. În schimb, cartea o ții în mână și poți urmări mai bine pașii ce 

îi ai de făcut.  
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Există însă și un dezavantaj, și anume calitatea pozelor ce conțin 

imagini de pe site-uri, inserate cu săgeți cu trimitere spre butoanele care 

trebuie apăsate. Totuși, cu ajutorul descrierii din carte putem detecta care 

sunt butoanele pe care trebuie să dăm clic. Inițial am vrut ca aceste prezentări 

ale aplicațiilor să îmi rămână în arhiva personală și să o împărtășesc elevilor 

și celor apropiați, dar, încurajată de o dragă prietenă și colegă, Liliana 

Budurlean, căreia îi mulțumesc și pe această cale, am mers mai departe în 

speranța că ceea ce am descoperit eu, va fi de folos și altora și că urmărind 

aceste pagini, veți îndrăgi aceste site-uri cu aplicații și le veți folosi pentru a  

îmbunătăți activitatea la clasă. 

Trebuie să precizez că atunci când vrem să folosim o aplicație, e 

important să verificăm informațiile legat de faptul dacă e gratuită sau nu, căci 

se mai schimbă politica site-ului. De asemenea, s-ar putea ca aplicația să 

dispară în timp sau să ia o altă formă schimbând interfața, dar în ansamblu în 

acest caz conținutul e același, doar cu un alt design. Explorând lumea 

digitală, am întâlnit tot felul de situații. Majoritatea aplicațiilor gratuite au 

atât conținuturi gratuite, cât și contra cost, dacă vrem niște beneficii în plus. 

Unele aplicații oferă tot conținutul lor gratis, dar ne cer să renunțăm la Add 

Blocker pentru că trăiesc din publicitate. Alte site-uri te lasă să explorezi o 

perioadă gratis în cadrul unui Free Trial, dar apoi solicită un abonament 

contra cost. Dar sunt și site-uri care nici măcar nu solicită crearea unui cont, 

putând beneficia din plin de tot ce oferă. Este important să verificăm și gradul 

de securitate al programelor de învățare online, un subiect tot mai actual în 

cazul digitalizării, mai ales atunci când dorim să creăm clase de elevi pe o 

anumită platformă. 

Eu m-am oprit în această carte asupra site-urilor cu jocuri digitale 

educaționale, căci acestea au mai multe avantaje: 

✓ dezvoltă abilități cognitive, spațiale și motorii; 

✓ ajută dascălii să angajeze și să motiveze copiii; 

✓ îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe automotivația și 

autodisciplina; 

✓ conținutul educațional este personalizabil pentru domeniile de studiu 

și intervalul de vârstă; 

✓ se poate adapta execuția jocului (viteză, timp etc.) la nevoile 

personale ale copiilor; 

✓ oferă o practică de repetare distractivă și concentrată care permite 

automatizarea și fluiditatea să fie realizate mai rapid; 

✓ erorile pot fi privite mai degrabă ca oportunități de îmbunătățire, 

decât ca indiciu al eșecului; 

✓ oferă un feedback instantaneu facilitând îmbunătățirea performanței;  

✓ putem vedea progresul jucătorului, scorul, timpul scurs etc.; 

✓ avem posibilitatea de urmărire, evaluare și analiză a rezultatelor. 
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Site-urile pun la dispoziție o colecție bogată de jocuri create de-a lungul 

timpului de alți dascăli, dar îți oferă și posibilitatea de a crea jocuri noi. 

Aproape toate aplicațiile au interfața în engleză, dar putem traduce pagina 

instalând Google Translate. Jocurile create le facem desigur în limba română 

și le putem distribui elevilor. La site-urile care oferă elevilor jocuri pentru a 

exersa (fără posibilitatea de a crea), putem folosi cele de matematică, 

celelalte fiind utile în învățarea limbii engleze. 

În concluzie, putem spune că abilitatea elevilor de azi de a folosi 

tehnologia trebuie transformată în avantaj educațional, care poate sprijini 

activitatea noastră la clasă și îi încurajează pe elevi să aibă o atitudine 

pozitivă față de învățare și evaluare. Dar, oricât ar fi de atractive aceste 

resurse digitale moderne, este indicată o îmbinare între metodele clasice de 

învățare și evaluare și a celor eLearning pentru a obține performanțe în ceea 

ce privește dezvoltarea competențelor elevilor. 

                                                            

 

Autoarea 
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I Instrumente utile la început de drum 
 

Subtitrarea tutorialelor 

  

Pentru a înțelege cum funcționează site-urile și pentru a crea jocuri și 

activități pe diverse aplicații web, e important să urmărim la început tutoriale 

pentru că aici ni se explică „pe viu” ce avem de făcut. La cele mai cunoscute 

aplicații există tutoriale în limba română facilitând astfel înțelegerea acestora. 

Există însă și foarte multe aplicații care au tutoriale în altă limbă, în special 

engleză și dacă nu stăpânim limba, suntem descurajați. Există mai multe 

posibilități de a subtitra aceste filmulețe, una din ele v-o prezint în capturile 

de ecran pe care le-am făcut atunci când am căutat tutorial pentru una din 

aplicații. Din păcate, nu pentru orice filmuleț am reușit subtitrarea. 

Căutăm butonul cu rotița  (Settings) de sub filmuleț. 

 
Se deschide o fereastră mică și apăsăm opțiunea Subtitles/CC, apoi 

apăsăm English (auto-generated). 

                     
În noua fereastră apăsăm Auto-translate și putem alege limba română 

din lista dată. 

…              ………  

În final putem citi subtitrarea în limba română. 
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Traducerea paginilor web în limba română 

 

Majoritatea aplicațiilor au interfața în limba engleză îngreunându-ne 

înțelegerea lor, putem însă apela la instrumentul Google Translate pentru a 

traduce pagina. Dezavantajul ar fi, că de câte ori deschidem altă pagină, 

trebuie să reînnoim comanda de a traduce. Cu toate acestea, e foarte util. 

În primul rând, dăm căutare în browserul nostru, web magazine 

chrome și vom intra pe prima opțiune dată, și anume la Magazinul web 

Chrome.  

 
Intrăm pe aplicație și scriem în bara de căutare Google Translate și, 

pentru că probabil nu vom găsi încă instrumentul căutat, vom apăsa butonul 

More extensions din partea dreaptă. 

         
 

 

     
 

Căutăm Google Translate, trăgând cu cursorul în josul paginii și dăm 

clic pe el. Apoi îl vom adăuga la calculatorul nostru apăsând butonul albastru 

din dreapta Add to Chrome. 
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Ni se mai cere să apăsăm butonul Add extension și ne anunță apoi că a 

fost adăugat la Chrome și îl putem activa doar dând clic pe el. 

                         

Trebuie să căutăm semnul în bara de meniu, să dăm clic pe el și 

apoi pe pioneza din dreptul textului Google translate și va apărea iconița 

aplicației în bara de meniu.  

                  
Acum putem intra pe o pagină web cu informații în limba engleză. 

Atingând iconița din bara de sus, apare o fereastră unde vom apăsa 

Translate this page și vom vedea că totul va fi tradus în limba română. 
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II Aplicații Web pentru crearea de jocuri  
 

Aplicații web cu jocuri ce se pot crea după șabloane 
 

 
Aplicația LearningApps este un program internațional, care se poate 

accesa și folosi gratuit, ușor de gestionat, cu interfață în limba română. Este 

foarte bun pentru activități de exersare și consolidare. Modulele (numite 

Apps) existente pot fi direct folosite ca materialele didactice sau le putem 

modifica după cerințele și ideile personale. 

Accesăm https://learningapps.org. Putem alege interfața în limba 

română dacă nu e setată deja. 

 
Pentru a crea propriile jocuri și a le putea distribui, e nevoie să ne 

facem un cont, dar dacă dorim doar să folosim cele existente în aplicație, 

atunci nu e nevoie. Apăsăm Conectare și vom trece numele de utilizator, 

adresa electronică și parola. Bifăm dacă dorim să primim mesaje și copiem 

codul de siguranță pentru a dovedi că nu suntem robot. După ce vom avea 

cont, doar ne vom loga în viitor. 

                    
Dacă intrăm în Setări cont, putem să edităm profilul și să modificăm 

dacă vrem parola sau adresa de e-mail. 

 

https://learningapps.org/
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Încă din interfață, putem afla ce reprezintă LearningApps.org și avem 

butonul Arată tutorial, care prezintă niște ferestre cu text ce apar și care ne 

ghidează pentru a ști ce avem de făcut. 

 
Putem folosi jocurile existente deja sau putem crea jocurile noastre. 

Pentru a viziona jocurile create de alții și disponibile public, putem scrie în 

bara de căutare Caută exerciții sau dăm clic în bara de meniu pe Răsfoiește 

exerciții.  

 
Pentru a găsi mai ușor ce ne interesează, putem selecta Categorie și 

utilizând glisorul din colțul din dreapta sus Niveluri, putem specifica pentru 

ce nivel căutăm: preșcolar, primar sau formare profesională și perfecționare. 

Apar și câteva modele de jocuri. 

 
 

Tipurile de exerciții care pot fi alcătuite sunt diverse:  

Ordonează perechi              Rebus 

Ordonare pe grupe              Cuvinte încrucișate 

Cronologie               Unde este situat acesta? 

Ordine simplă               Spânzurătoarea 

Răspuns text liber              Cursă de cai 

Potrivire pe imagini              Joc-perechi 

Quiz cu alegere multiplă             Apreciază 

Text spații goale              Tabel cu ordonare  

Audio/video cu inserări             Completează tabel 

Jocul Milionarii              Quiz cu introducere 

Puzzle-Grupe 
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Dacă dăm clic pe unul dintre șabloane, apar 3 exemple de activități și 

dacă atingem cele 3 puncte, apar mai multe. Dacă apăsăm butonul 

Alcătuiește exercițiu nou, putem crea un nou exercițiu după modelul dat. 

                        
 

Dacă tragem cursorul mouse-ului peste unul dintre module, putem 

vedea titlul, domeniul, tipul de joc, cine l-a creat și de câte ori a fost 

vizualizat. 

 
Dacă dăm clic pe un modul avem 2 opțiuni: 

1. Să îl copiem în Reține în „Exercițiile mele” și îl putem folosi când 

dorim. 

                            
 

2. Să alcătuim exerciții asemănătoare pornind de la șablonul dat, făcând 

o copie a acestuia. 
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În acest caz, selectăm limba și modificăm conținutul: dăm un alt titlu, 

scriem cerința și introducem noile elemente pentru joc. 

 
 

Dând clic pe butonul Alege imagine din partea stângă, putem folosi o 

imagine din arhiva de la Wikipedia, să copiem adresa URL a acesteia sau să 

o descărcăm din computerul nostru. 

                    
Putem să ținem jocul privat sau să-l facem public. Dacă îl facem public, 

completăm datele cerute și apăsăm Trimite formular. 

                   
 

Pentru a crea o clasă de elevi, apăsăm Clasele mele din bara de meniu. 

Dăm clic pe butonul Creează clasă, apoi scriem denumirea clasei și salvăm. 

Astfel putem distribui propriile jocuri sau cele selectate și putem vedea care 

dintre elevi au reușit să rezolve exercițiile. 
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Pentru a „aduce” elevii în clasă, avem 2 opțiuni:  

 
- Dacă elevii nu au cont, le creăm noi apăsând Alcătuiește alte conturi ale 

elevilor, scriindu-le prenumele, numele-login și parola, apoi dăm Salvează. 

 
- Dacă elevii au cont, atunci îi putem Invita trimițându-le linkul sau codul 

QR. 

  
Putem grupa materialele selectate din aplicație în Colecții. Ne apare un 

desen cu pașii ce trebuie să îi facem. Putem afla detalii în Ce este o colecție? 

și putem crea noi în Alcătuiește colecție nouă. 

 
Dăm un titlu colecției, adăugăm exerciții din cele existente în aplicație, 

alegem o imagine de fundal, scriem un feedback, iar în final apăsăm 

Salvează colecția. Colecția nu este afișată public pe LearningApps.org.  
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Colecția o găsim în Exercițiile mele. Apăsând iconițele din partea 

dreaptă jos, putem să o edităm, să facem o copie sau să o ștergem. 

 
Pentru a distribui un joc sau jocurile din colecție elevilor putem trimite 

linkul sau aceștia pot scana codul QR și mai putem să îl inserăm în website-

ul nostru având codul embed sau într-un ppt.  

 
 Aplicațiile pot fi editate de elevi în orice ordine. Putem verifica Starea 

de lucru, adică dacă elevii au rezolvat exercițiile trimise. Dacă elevul nu 

intră cu contul lui când rezolvă exercițiile, nu vom vedea statistica. 

 

             
Dacă alegem Alcătuiește exerciții, respectăm pașii din imagine: după 

ce ne vine o idee, alegem șablonul, scriem exercițiile, salvăm și împărtășim 

cu ceilalți. 
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Mai întâi optăm pentru un șablon și vom obține 3 exemple. Apăsăm 

butonul albastru Alcătuiește exercițiu nou din colțul din dreapta sus. 

 
Introducem titlul exercițiului și scriem cerința. Apoi, în funcție de 

șablonul ales, completăm rubricile pentru a crea exercițiile dorite. În cazul de 

față, scriem întrebarea și 4 răspunsuri posibile, din care bifăm cel corect. Ca 

să adăugăm întrebare, apăsăm Adaugă alt element.  

                  
Putem selecta text, imagine și elemente multimedia de pe net sau din 

calculatorul nostru.  

 
Mai selectăm mărimea cartonașelor, scriem un feedback, adică un 

mesaj scurt care să apară dacă este rezolvat corect exercițiul și apoi apăsăm 

Salvează exercițiul. 
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Dăm clic pe butonul Lansează și previzualizează.  

 
După verificarea jocului, avem 2 opțiuni: Adaptează din nou (în 

partea stângă) dacă vrem să facem schimbări sau Salvează exercițiu (în 

partea dreaptă). Când este salvat, acesta va fi adăugat la Exercițiile mele, de 

unde poate fi accesat și aplicat în orice moment. În mod prestabilit, lucrarea 

creată nu este publică, dar acest lucru poate fi modificat după cum s-a arătat 

mai sus. 

          
Putem să ne jucăm sau, dacă încă nu suntem mulțumiți, putem modifica 

apăsând butonul Prelucrează exercițiul. 

 
Jocuri create în timpul prezentării: 

❖ Păsări: https://learningapps.org/view20582670 

❖ La cumpărături: https://learningapps.org/view20585008 

 

Webografie: 

https://learningapps.org/ 

https://iteach.ro/experientedidactice/aplicarea-softului-learningapps-in-

procesul-de-predare-invatare 

https://learningapps.org/view20582670
https://learningapps.org/view20585008
https://learningapps.org/
https://iteach.ro/experientedidactice/aplicarea-softului-learningapps-in-procesul-de-predare-invatare
https://iteach.ro/experientedidactice/aplicarea-softului-learningapps-in-procesul-de-predare-invatare
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Tutoriale: 

Explicații despre această aplicație 

https://iteach.ro/experientedidactice/aplicarea-softului-learningapps-in-

procesul-de-predare-invatare 

Tutorial creare cont https://www.youtube.com/watch?v=wFa0ezwjufM 

Tutorial crearea unui exercițiu de tip rebus 

https://www.youtube.com/watch?v=QYdwWQWH0bo 

Tutorial crearea unui exercițiu de ordonare simplă  

https://www.youtube.com/watch?v=65tZd-EVA5Q 

Tutorial crearea unui exercițiu de ordonare perechi de elemente 

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

Tutorial crearea unui exercițiu de tip „memory” (joc perechi)  

https://www.youtube.com/watch?v=U1c4onJYkYI 

Tutorial crearea unui exercițiu de ordonare pe grupe  

https://www.youtube.com/watch?v=eRvatD4n_co 

Tutorial crearea unui exercițiu de potrivire pe imagini 

https://www.youtube.com/watch?v=_LZoZhtOp1s 

Tutorial crearea unui exercițiu „Spânzurătoarea” 

https://www.youtube.com/watch?v=J8WkvmB292E 

Tutorial crearea unui exercițiu de ordonare cronologică 

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

Tutorial crearea unui exercițiu interactiv de tipul „Quiz cu alegere multiplă” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjXod3KUzYI 

Tutorial crearea unui exercițiu de tipul jocului Milionarii 

https://www.youtube.com/watch?v=KpOs87soh9w 

 

Am cucerit și această aplicație. 

  Merităm recompensa:  

Momentul vesel:          

 

                                                        
                                                                           Sursa: facebook.com/vip                                                                                                

  

https://iteach.ro/experientedidactice/aplicarea-softului-learningapps-in-procesul-de-predare-invatare
https://iteach.ro/experientedidactice/aplicarea-softului-learningapps-in-procesul-de-predare-invatare
https://www.youtube.com/watch?v=wFa0ezwjufM
https://www.youtube.com/watch?v=QYdwWQWH0bo
https://www.youtube.com/watch?v=65tZd-EVA5Q
https://www.youtube.com/watch?v=hJqqg_TFpOU
https://www.youtube.com/watch?v=U1c4onJYkYI
https://www.youtube.com/watch?v=eRvatD4n_co
https://www.youtube.com/watch?v=_LZoZhtOp1s
https://www.youtube.com/watch?v=J8WkvmB292E
https://www.youtube.com/watch?v=CSk_HFjmFVY
https://www.youtube.com/watch?v=ZjXod3KUzYI
https://www.youtube.com/watch?v=KpOs87soh9w
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Wordwall este o aplicație care permite crearea de jocuri educaționale 

interactive în format digital și resurse în format pdf aferente jocurilor create. 

Este un instrument digital ușor de utilizat, plăcut copiilor, datorită 

elementelor ludice inserate. Activitățile se crează folosind un sistem de 

șabloane și un joc creat într-un șablon se poate comuta în alt șablon cu un 

singur clic. 

Accesăm https://wordwall.net. Apare interfața în engleză, dar o putem 

schimba în limba română de la butonul din dreapta sus. 

 

 
Dacă dorim doar să ne jucăm pe această platformă, nu este nevoie de 

crearea unui cont. Dacă dorim să creăm jocuri, apăsăm Înregistrează-te 

pentru a începe să creezi. Vom primi un e-mail în care suntem anunțați că 

ne-am înregistrat cu succes. 

 

              
 

Putem opta pentru abonament: Bază (gratuit), Standard (10 lei/lună) 

sau Pro (15 lei/lună). În varianta gratuită putem crea doar 5 jocuri după 

următoarele șabloane: Chestionar, Potrivește, Roata aleatorie, Deschide 

caseta, Sortare în funcție de grup, Găsește perechea, Diagramă etichetată, 

Cuvântul lipsă, Cărți aleatorii, Căutarea de cuvinte, Chestionar concurs, 

Adevărat sau fals, Rearanjează, Anagramă, Perechile, Cursa în labirint, 

Clasament, Întoarce dale. 

 

https://wordwall.net/
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În varianta contra cost, posibilitățile de creare de jocuri sunt nelimitate, 

putem printa sub formă de fișă de lucru în format pdf și avem acces și la alte 

șabloane: Lovește cârtița, Spânzurătoarea, Cuvinte încrucișate, Sparge 

balonul, Clasifică, Avion, Chestionar cu imagini, Diagrama păianjen, 

Descifrează, Transportor, Magneți de cuvinte, Carduri flash, Planul de 

locuri, Mai mare sau mai mică, Ordinea preferințelor, Brainstorm categorii. 

 

 
Să vedem principalele instrumente din bara de meniu: 

 

  

➢ Upgrade: putem alege tipul de abonament. 

➢ Acasă: găsim în partea de jos o mulțime de șabloane și dând clic pe ele 

putem vedea mai multe modele de jocuri. Putem folosi șablonul pentru un joc 

pe care vrem să îl personalizăm apăsând Creează cu acest șablon. 
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➢ Caracteristici: aflăm o mulțime de informații legate de această 

aplicație. 

➢ Comunitate: găsim o gamă largă de jocuri făcute publice de creatorii 

lor. Ca să aflăm mai ușor ce ne interesează, putem scrie cuvinte-cheie în bara 

de căutare. 

 

 
 

➢ Creare activitate putem să ne creăm propriul joc, care va apărea în 

Activitățile Mele. 

Spre exemplificare, să vedem cum am creat jocul Sinonime în pădure.  

Alegem întâi un șablon. Fiecare șablon are indicat câteva exemple de 

jocuri. Dacă alegem șablonul Potrivește, trebuie să scriem: titlul jocului și 

instrucțiunile, apoi cuvinte cheie și definițiile aferente. Putem scrie minim 3 

și maxim 30 de cuvinte. Putem insera și imagine dacă dorim. Apăsând doar 

iconița din stânga cuvântului, se deschide o fereastră cu multe imagini de 

unde putem selecta ce ne place dând clic pe ea. 

 

 
 

Apoi dăm clic pe imagine și putem să tăiem din ea, să o reorientăm sau 

să o ștergem. 
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Cele 3 iconițe din capătul rândului ne dau posibilitatea să mutăm 

ordinea cuvintelor glisând cu cursorul în jos/sus, să dublăm ce am scris pe o 

linie sau să ștergem. După ce am realizat jocul, apăsăm Terminat. 

 

 
Apare jocul. Sub joc putem face setări suplimentare: putem schimba 

tema (eu am ales „în junglă”), apoi fixăm timpul, bifăm dacă dorim să se 

afișeze rezultatele la final. 

 
După ce ne jucăm, la final apare o bifă verde în dreptul răspunsurilor 

corecte, respectiv un „x” roșu la cele greșite. Accesând butonul Trimite 

Răspunsurile din partea de jos, va apărea un mesaj cu scorul și timpul în 

care s-au rezolvat exercițiile.  

                       
           

Dacă apăsăm butonul Clasament, ni se cere să ne scriem numele și 

vedem pe ce loc suntem între cei care au jucat acest joc. De asemenea, putem 

vedea dacă am răspuns corect dând clic Afișează răspunsurile sau putem să 

ne jucăm din nou apăsând Începe din nou. 
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Avem posibilitatea de Comutare șablon, adică exercițiul nostru e 

transformat în alte tipuri de jocuri. Șablonul original este indicat în partea din 

dreapta de sus, cu toate celelalte opțiuni dedesubt. Nu toate pot fi convertite 

în alt șablon. 

 
De exemplu jocul prezentat de mine în șablonul Potrivește a putut fi 

comutat în Găsește perechea, Chestionar, Chestionar concurs și Cursa în 

labirint. 

 

            
 

          
  

Se afișează și variante de tipărire în pdf, dar doar dacă avem abonament 

contra cost. 

Avem posibilitatea de Partajare cu cele 2 variante: Fă public sau 

Selectează tema. 
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Dacă vrem să facem public jocul, trebuie să notăm titlul, vârsta celor 

cărora le e recomandat și domeniul în care se încadrează. Apăsând butonul 

Publică, putem vizualiza linkul jocului și putem să îl trimitem elevilor. 

                   
   

Dacă o trimitem ca temă, dăm un titlu, selectăm dacă elevii trebuie să 

își scrie numele sau se pot juca anonim, dacă există un termen limită, iar la 

finalul jocului să afișeze rezultatele sau clasamentul. Primim un link ce se 

poate trimite elevilor.  

                     
Rezultatele se vor afișa în Rezultatele Mele unde, dând clic pe cele 3 

puncte, avem diverse opțiuni: mută, șterge, redenumește, modificare termen 

limită, link cu rezultate. 

  
Indiferent de șablonul ales, exercițiile se creează ușor. Șabloanele care 

sunt concepute pentru a fi coordonate de profesori (de exemplu, Planul de 

locuri și Brainstorm) ne permit să schimbăm cronometrul în timp ce jocul se 

desfășoară făcând clic pe citirea cronometrului. Șabloanele cu stil joc, 

precum Whack-a-mole sau Airplane au setări de dificultate în panoul de 

opțiuni de sub teme.  
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Iată câteva exemple de jocuri create de cei care s-au îndrăgostit de 

această aplicație: 

                 
 

                      
 

            
 

Jocul creat în timpul prezentării: 

Sinonime în pădure: https://wordwall.net/ro/resource/19182116 

 

Tutoriale:  

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

https://www.youtube.com/watch?v=UY5vY3Qdx2c 

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

 

 

Am cucerit și această aplicație.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

                                     
                                                                                                                               Sursa: 9 gaguri.ro 

  

https://wordwall.net/ro/resource/19182116
https://www.youtube.com/watch?v=IInoykyiRDs
https://www.youtube.com/watch?v=UY5vY3Qdx2c
https://www.youtube.com/watch?v=FwRfbepRnnA
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Umaigra (UI) este un proiect web de e-learning care provine din 

experiența multianuală în dezvoltarea de software educațional pentru școala 

Umapalata.com și propune un nou sistem online pentru a crea, publica și 

efectua exercițiile și testele practice sub formă de jocuri interactive. 

UI este disponibil în două versiuni: Editor și Class. 

UI Editor ne permite să creăm jocuri bazate pe prototipuri pregătite 

pentru diferite domenii, limbi, vârsta elevilor și tipuri de teste. 

UI Class ne permite să creăm o clasă de elevi, să pregătim sarcini 

bazate pe jocuri create cu UI Editor, să le trimitem elevilor, să monitorizăm 

rezultatele, să exportăm raportul de date.  

Elevii folosesc componenta UI Player pentru a efectua sarcini, a 

acumula puncte și premii, își pot vedea propriile rezultate și clasamente 

generale. 

 
Pentru a putea crea jocuri, ne facem un cont gratuit ca profesor din 

pagina de start a aplicației și trecem datele care ni se cer. 

 
Pentru a crea un joc urmăm câțiva pași: 

1. Căutăm și selectăm un șablon de joc adecvat nevoilor și obiectivelor 

educaționale (subiecte, vârsta elevilor, tipuri de exerciții etc.). 

2. Edităm jocul și introducem conținutul educațional organizat sub 

formă de niveluri. Alegem numărul de exerciții și nivelul. În chenar scriem 

întrebarea, răspunsurile și bifăm răspunsul corect. La finalul fiecărui joc 

acordăm un punctaj bonus. 

3. Adăugăm datele care identifică jocul (titlu, domenii, limbă, conținut, 

obiective etc.). 

 Putem să publicăm jocul și să-l împărtășim cu alți profesori și elevi, 

exportând adresa URL a jocului către o resursă de internet. Utilizatorii 

înregistrați pot evalua jocurile create de colegii care își introduc comentariile 

și votează. 

http://www.umapalata.com/ui_en/about.asp
http://www.umapalata.com/
http://www.umapalata.com/ui_en/games.asp
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Umaigra este un editor de jocuri educative și putem crea jocuri 

interactive bazate pe prototipuri deja pregătite pentru toate disciplinele. Îl 

găsim pe site-ul www.umapalata.com, unde căutăm butonul Games. 

             
 

Exemple de jocuri din aplicație: Mingea de fotbal, Biletul de avion, Cu 

trenul, Maimuța, Nava spațială, Pisicuța. 

 
Să luăm spre exemplificare jocul „Biletul de avion” cu diverse exerciții 

de matematică în intervalul 0-100. Mai întâi selectăm limba engleză din 

butonul din dreapta sus (mai sunt disponibile limbile italiană și rusă) și apoi 

citim instrucțiunile de pe prima pagină, apoi dăm clic pe Start. 

 
Jocul are mai multe niveluri, călătorii trecând prin diverse locuri până 

la îmbarcarea în avion și apoi aterizarea la New York. Nivelul 1: trebuie să 

scriem numărul lipsă din șir; nivelul 2: să stabilim care numere sunt 

pare/impare; nivelul 3: să comparăm numerele date; nivelul 4: să 

recunoaștem cum se scriu corect numerele; nivelul 5: să recunoaștem care 

sunt numere cardinale și ordinale. 

http://www.umapalata.com/
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Alte jocuri create cu această aplicație: 

❖ Pisicuța:http://www.umapalata.com/zexpo/game.html?LANG=EN&idGa

mes=12620 

❖ Cu trenul: 

http://www.umapalata.com/zexpo/game.html?LANG=EN&idGames=12617 

❖ Goluri cu înmulțiri: 

http://www.umapalata.com/zexpo/game.html?LANG=EN&idGames=12614 

❖ Naveta spațială-Joc de potrivire 

http://www.umapalata.com/zexpo/game.html?LANG=EN&idGames=12621 

❖ Maimuța: 

http://www.umapalata.com/zexpo/game.html?LANG=EN&idGames=12619 

 

Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=a_arHxV9bBU 

 

OBSERVAȚIE:  

Între timp, pe site-ul aplicației a apărut un mesaj că asistența oficială 

pentru Adobe Flash Player a expirat și Echipa Umapalata.com finalizează 

tranziția către o altă tehnologie ce va fi disponibilă în curând. Nu putem crea 

jocuri noi, dar putem continua însă să folosim jocuri Flash descărcându-le pe 

computer pentru utilizare off-line la adresa: 

http://www.umapalata.com/home_en.asp?area=G. 

 

                                               Am cucerit și această aplicație.           

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                     

 

                       Q: Ce face un informatician când are 

nevoie de ajutor?  

      A: Strigă F1.  

http://www.umapalata.com/zexpo/game.html?LANG=EN&idGames=12620
http://www.umapalata.com/zexpo/game.html?LANG=EN&idGames=12620
http://www.umapalata.com/zexpo/game.html?LANG=EN&idGames=12617
http://www.umapalata.com/zexpo/game.html?LANG=EN&idGames=12614
http://www.umapalata.com/zexpo/game.html?LANG=EN&idGames=12621
http://www.umapalata.com/zexpo/game.html?LANG=EN&idGames=12619
https://www.youtube.com/watch?v=a_arHxV9bBU
http://www.umapalata.com/home_en.asp?area=G
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Aplicații web cu jocuri  și instrumente online 

 

 
Classtools.net este un site web cu o colecție de multe jocuri 

educaționale gratuite, teste, activități și diagrame pe care le putem crea într-

un timp foarte scurt. ClassTools nu presupune costuri, logări și parole. 

Instrumentul oferă și o secvență de cod ce poate fi integrată în propriul site 

sau blog. 

Accesăm site-ul web https://classtools.net și intrăm în interfața 

aplicației unde găsim foarte multe șabloane pe care le putem folosi în 

activitatea noastră. Nu trebuie să ne logăm pentru a ne juca sau a crea jocuri 

noi, doar dacă vrem să facem copii ale jocurilor existente ca să le putem edita 

și atunci, suntem redirecționați către pagina principală activehistory.co.uk 

de unde ne putem face abonament contra cost. 

 
Platforma este accesibilă atât utilizatorilor intermediari, cât și celor 

avansați, apărând opțiunile de utilizare a platformei specifice pentru fiecare 

tip de utilizator. 

Dacă dorim să căutăm printre jocurile existente, dăm clic pe Power 

search din bara de meniu sau dacă vrem să folosim un șablon, căutăm în bara 

de căutare Select or search for a template, unde este ultima opțiune. 

 
Putem să scriem în bara de căutare dacă ne interesează o temă anume 

sau putem să căutăm pe subiecte-domenii ori după șabloane. Glisând cu 

mouse-ul peste ele, acestea se întorc, pe spate scriind numele domeniului sau 

șablonului. 

https://classtools.net/
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Dacă intrăm pe o categorie, vom găsi foarte multe jocuri pe această 

temă, împărțite după șabloanele folosite. 

 

 
Putem să încercăm jocul apăsând butonul din mijloc Start the game! și 

dacă ne place, putem să îl trimitem elevilor ca temă pentru acasă dând clic pe 

butonul din dreapta Set as class test! În acest caz, va apărea linkul jocului pe 

care îl trimitem elevilor. Aceștia se vor putea loga de pe contul lor Google 

doar o dată la joc și noi vom primi cele mai bune rezultate și timpul alocat 

apăsând Leaderboard. 

Jocul mai poate fi distribuit apăsând Share din partea stângă și vom 

putea alege între adresa URL/embed code sau QR code.  

Jocul nu poate fi editat ca să nu fie schimbat, dar putem face o copie 

apăsând Make an editable copy of this quiz și să facem modificările dorite 

de noi (dacă avem abonament) sau putem să ne creăm propriul joc de la 

început după șablonul jocului. 

 
Vom vedea în continuare cum putem crea repede jocuri folosind 

șabloanele aplicației. Acestea le putem alege dând pur și simplu clic pe ele 

sau căutăm în bara de căutare de pe prima pagină. Deoarece în aplicație nu 

există un dosar unde să găsim jocurile create, e important să salvăm linkul 

jocurilor, ce-l obținem dând clic pe butonul Share. 
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 Arcade Game Generator! transformă un test în diverse tipuri de 

jocuri. Avem posibilitatea de a vedea cum se joacă dând clic pe butonul Play 

sample games și de a alege dintre mai multe tipuri de joc sau Create a new 

game pentru a crea propriul nostru joc. 

 

 
Apare o fereastră în care trebuie să scriem titlul și apoi întrebările 

însoțite de răspunsuri. Trebuie să scriem minim 10 întrebări și putem alege ca 

întrebările să fie cu răspunsuri multiple sau elevii doar să scrie răspunsul 

corect. Dând clic pe help/examples, aflăm cum trebuie așezate în pagină: se 

scrie fiecare întrebare pe linie nouă, se pune simbolul *, apoi răspunsul corect 

și 3 răspunsuri greșite despărțite tot prin simbolul *. La final dăm Submit.  

 
Se generează testul sub forma mai multor jocuri și elevii pot exersa 

într-un mod antrenant: Pac Man, Manic Miner, Asteroids, Snake, Pong, 

Wordshoot, Flashcards și Space Invaders. 
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 Pac Man: răspunzând la o întrebare, începe jocul. Ajutat de săgețile 

de pe tastatură, elevii trebuie să îl ghideze pe Pac Man să înghită punctulețele 

din labirint ferindu-se de monstruleți. Mâncând fructe, poate trece câteva 

secunde prin ei fără a păți nimic. Dacă pierd o viață, o pot recupera 

răspunzând corect la alte întrebări. Dacă greșesc unul din răspunsuri, pierd 

viața respectivă. La final, află scorul obținut și pot să-și scrie numele într-o 

căsuță și să dea OK, pentru ca acesta să apară în clasamentul final, altfel vor 

fi trecuți ca anonimi. 

         

 Manic Miner: jocul începe apăsând tasta space de pe 

tastatură și cu ajutorul săgeților ←,→,↑,→↑,←↑ (săritură) elevii deplasează 

ursulețul până la ultimul nivel unde trebuie să ia cheile, ferindu-l de plantele 

care curentează, de robot și de țurțuri. Dacă iau cele 3 chei, se deschide o 

poartă unde trebuie să intre. Pentru a-și salva viața pierdută în joc, trebuie să 

răspundă corect la câteva întrebări. 

 Asteroids: jocul începe apăsând pe Start.  În partea de jos e 

afișată întrebarea cu cele 4 răspunsuri și elevii trebuie să împuște asteroidul 

care conține varianta cu răspunsul corect apăsând tasta enter de pe tastatură. 

Cu săgețile dirijează nava spațială: ↑(prinde viteză), ↓ (se oprește), ← și → 

(se învârte). 

 Snake: cu ajutorul săgeților elevii mută șarpele pe tabla de joc 

pentru a mânca fructul din dreptul răspunsului corect la întrebarea afișată în 

partea de jos a ecranului. Acesta crește pe măsură ce răspunsurile sunt 

corecte îngreunând jocul, căci trebuie să aibă grijă să nu se lovească de pereți 

sau să mănânce fructul greșit căci jocul se termină. La final sunt întrebați 

dacă vor să se jucăm din nou sau aleg un alt tip de joc. 
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 Pong: se poate juca singur sau în doi. Sunt două bare pe 

margine, pe care cu ajutorul tastelor indicate pe ecran,elevii le mută în sus și 

jos, astfel încât mingea care se tot mișcă la stânga și la dreapta să rămână în 

teren. Pentru a putea continua jocul în caz că se greșește, trebuie să răspundă 

la întrebări și dacă greșesc răspunsul, jocul se termină. 

 Wordsshout: elevii apasă Start game și întrebările 

încep să apară pe rând în partea de jos a ecranului și folosind mouse-ul pe 

care-l poziționează pe navă, împușcă navele cu răspunsul corect. Chiar dacă 

greșesc, pot continua. Scorul reflectă timpul rămas pe ceas la sfârșitul rundei. 

Cu toate acestea, au doar 20 de runde de muniție și 30 de secunde pentru a 

finaliza fiecare nivel al jocului. Jocul se termină când sunt bătuți de ceas sau 

când rămân fără muniție. 

 

 Flashcards: apar pe rând cartonașe colorate cu întrebările (albastre) 

și răspunsurile (galbene), care se întorc dând clic pe ele. E util pentru 

exersarea noțiunilor. Pe colțurile cartonașelor, găsim iconițe ce permit să fie 

distribuite, editate sau să se întoarcă la pagina inițială pentru a încerca alte 

jocuri. 

         
 

 Space Invadars: elevii trebuie să împuște invadatorii 

apăsâd tasta space de pe tastatură și deplasând tunul cu săgețile ← și →, 

ferindu-se de împușcăturile acestora. Dacă sunt nimeriți, trebuie să răspundă 

corect la întrebări pentru a continua. 

Pentru a se întoarce la pagina inițială apasă sigla aplicației din partea de 

jos. 
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 Fling the Teacher Generator 

 Dăm clic pe butonul Create your own game și creăm un test cu minim 

15 întrebări. Întrebările sunt scrise începând cu rând nou, după fiecare 

urmând răspunsul corect și 3 incorecte despărțite prin asterisc. Putem genera 

întrebări alternative pentru fiecare etapă introducând mai multe loturi de 

întrebări simultan (30 de întrebări generează 2 întrebări posibile în fiecare 

etapă, 45 generează 3 și așa mai departe). La final apăsăm Create Game. 

Dacă nu am respectat vreo cerință, apare o casetă în care ni se precizează ce e 

incomplet. 

 
Scriem codul pentru joc să îl putem apoi edita și primim linkul. Putem 

acum schimba imaginea dacă dorim apăsând Replace face de sub imaginea 

cu pasărea. Pentru a începe dăm clic pe Start the Game. Jocul este afișat pe 

tot ecranul, dar dacă vrem să nu fie așa, glisăm cu mouse-ul în partea de sus a 

ecranului și va apărea semnul „+”. 

 
Seamănă cu jocul „Vrei să fii miliardar?”, elevii trebuind să dea clic pe 

răspunsul ce-l consideră corect. Trebuie să confirme Yes dacă e răspunsul 

final și apoi dau Ok când li se spune că e corect. În partea dreaptă văd cum 

înaintează, întrebările fiind parcurse descrescător, până la prima. Au și 3 

unelte ajutătoare: Ask-primesc răspunsul, Vote-apare o diagramă cu 

răspunsurile probabile și -2 Take- se elimină două variante.  
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 În caz că greșesc un răspuns, jocul se termină cu posibilitatea de a o lua 

de la capăt. Dacă ajung la final, imaginea aleasă va fi pe o praștie și elevii 

trebuie să lanseze mascota în încercarea de a nimeri în gaura marcată. 

 
 

 The Vortex este un joc de sortare. Scriem titlul 

jocului, cele 4 categorii și câteva cuvinte potrivite pentru fiecare grupă. 

Putem previzualiza jocul apăsând Preview și să îl salvăm dând clic pe Save. 

 
Cu ajutorul mouse-ului, elevii vor duce cuvântul din mijloc la coșul 

potrivit. Dacă greșesc, obiectul se întoarce. E important să se miște repede ca 

să obțină un punctaj bun în clasament. 

 
 

 Image Reveal ascunde parțial o imagine pe ecran și îi 

determinăm pe elevi să ghicească cine e în spatele plăcilor. 
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Avem câteva opțiuni: 

 (Fevel tiles) – mai puține plăci 

 (More tiles) - mai multe plăci 

dezvelim imaginea sau o ascundem .  

(Upload Image): descărcăm imaginea din calculator. 

 (Slowly reveal): este funcția de revelare lentă, care devine apoi 

dacă vrem să oprim prezentarea.  

 Putem recompensa elevii care ghicesc imaginea sau am putea organiza 

un joc cu întrebări la care dacă răspund corect, pot întoarce o căsuță. Aceasta 

se poate face simplu, doar dând clic pe ea. Nu toate căsuțele se deschid în 

ordinea dorită de noi. Dacă dăm din nou clic, iar se întunecă căsuța. 

 Random Nume Picker (Selectarea unui nume/cuvânt aleatoriu) 

reprezintă un joc în forma unei rulete, care rotindu-se se oprește aleatoriu pe 

un cuvânt sau nume de pe ruletă. 

Roata apare cu 3 opțiuni:  

-Edit names pentru a scrie ce dorim să apară pe roată. Ștergem lista existentă 

și o scriem pe a noastră. Apăsăm Save this list și introducem un cod ca să 

putem edita altă dată lista pentru a o modifica dacă vrem.  

                 
 Apăsăm butonul Submit și roata începe să se învârtă oprindu-se în 

dreptul unui nume, care va apărea pe ecran în urale sonore. Putem alege 

Remove Name pentru a șterge numele de pe listă sau Continue pentru a 

continua fără a fi șters. 

                    
-New pentru a crea o nouă roată 

-Share/Embed pentru a distribui roata creată 
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 Crossword Generator: creează un rebus interactiv, pe care îl putem 

trimite elevilor și putem să îl printăm ca fișier pdf. Scriem minim 5 întrebări 

și răspunsuri despărțite de un asterisc și dăm Submit din josul paginii. 

 
Se generează puzzle-ul cu întrebările și elevii vor trebui să scrie 

răspunsurile: across (orizontală) și down (pe verticală). Avem mai multe 

posibilități printre care să îl edităm, să-l distribuim sau să îl salvăm ca fișier 

pdf, nu însă și răspunsurile, acest lucru fiind contra cost. 

 

 Tersia Puzzle Generator 

 Aplicația convertește întrebările și răspunsurile într-un puzzle Tarsia 

pentru a le tipări, tăia și utiliza cu elevii. Scriem în chenarul galben câte 

întrebări vrem și răspunsurile aferente, având grijă să punem un *(asterisc) 

între ele și fiecare întrebare să înceapă pe un rând nou. Apoi dăm clic pe 

butonul Create printable Puzzle și îndată ne va fi descărcat în calculator. 

 
Platforma Classtools.net mai conține și numeroase șabloane de 

activități didactice digitale: Fakebook (crearea unui profil fals de facebook), 

Twister, Wikipedia, Newsfeed Generator, Breaking News Generator (știri de 

ultima oră), SMS Generator, Movie Text Scroller (derulator de text de film), 

QR code Generator, Quiz Maker, Certificate Generator (crearea unei 

diplome), Badgemaker (crearea unei insigne), Fours Quiz Generator, 

BrainyBox (Cubul 3D), Turul galeriei 3D, Image Labeling Tool (instrument 

de etichetare a imaginilor), Turbo Timeline, diverse diagrame: Venn Diagram 

Generator, Hexagon Generator etc. 
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Dezavantaje:  

• tot apare reclama de a alege un cont Premium contra cost; 

• nu se poate face o copie după jocuri pentru a face modificări decât 

contra cost, dar putem să creăm un joc pe baza șablonului; 

• melodia de fundal e uneori enervantă, dar putem să dăm sonorul încet. 

 

Jocuri create în timpul prezentării aplicației: 

❖ Tabla înmulțirii (joc Arcade): www.classtools.net/arcade/202108_iVbLLB  

❖ Printre anotimpuri (Fling the Teacher Quiz)  

https://www.classtools.net/flingteacher/202108-PrintreanotimpuriYMAWUa 

❖ Reciclăm și natura protejăm! (The Vortex) 

 www.classtools.net/vortex/202108-kRAXH2 

❖ Părțile de propoziție (crossword)  

https://www.classtools.net/crossword/202108-4AJ9mS 

 

Tutoriale: 

https://sites.google.com/view/dan-onlinetools/quizzes/classtools-net  

(în engleză) 

https://www.youtube.com/watch?v=YRD6m541xLs  

 

 

Am cucerit și această aplicație. 

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

                  
                                             Sursa: Trăsături din front.ro 

http://www.classtools.net/arcade/202108_iVbLLB
https://www.classtools.net/flingteacher/202108-PrintreanotimpuriYMAWUa
http://www.classtools.net/vortex/202108-kRAXH2
https://www.classtools.net/crossword/202108-4AJ9mS
https://sites.google.com/view/dan-onlinetools/quizzes/classtools-net
https://www.youtube.com/watch?v=YRD6m541xLs
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Platforma Gynzy oferă acces la o bibliotecă de lecții, activități, 

imagini, widgeturi, precum și la o tablă interactivă, care nu necesită 

descărcarea. Lecțiile acoperă o multitudine de subiecte și pot fi folosite ca 

atare sau le putem personaliza, ori putem crea propriile noastre lecții. 

Aplicația conține și multe jocuri și activități de gândire interactivă în clasă 

care fac lecțiile mai interesante. 

Accesăm site-ul web https://www.gynzy.com și apăsăm pe butonul 

Try for free. 

 
Gynzy ne lasă o lună să folosim gratis aplicația ca să ne ofere șansa de 

a o descoperi, iar dacă o îndrăgim, trebuie să ne facem abonament contra 

cost. Licența poate fi pe o persoană, un grup de 1-5 cadre didactice sau pe 

școală. Pentru a lua însă o astfel de decizie, să vedem ce ne oferă aplicația: 

Avem de parcurs câțiva pași: alegem să ne logăm ca student sau 

profesor, cu contul de google sau cu e-mail, ne trecem numele, parola, bifăm 

că avem peste 13 ani și suntem de acord cu condițiile siteului, alegem țara și 

setăm limba (limba română nu este), apoi mai răspundem la câteva întrebări 

bifând răspunsul care ni se potrivește (dacă suntem profesor, la ce clasă 

predăm, ce materii ne interesează), scriem locația noastră (țară, oraș, școala la 

care predăm) și dacă dorim să primim notificări. Apoi suntem întrebați cu ce 

vrem să începem: tabla interactivă sau să studiem librăria online. 

 
În Library (Librărie) sunt foarte multe lecții și jocuri. Avem 

posibilitatea de a găsi mai repede ce ne interesează, scriind în bara de căutare 

de sus și avem și câteva ilustrate în centrul atenției. În partea stângă, lecțiile 

sunt grupate pe categorii (matematică, limbă, jocuri, widgeturi, pentru 

diverse ocazii etc.), pe tipul lecției (lecții, prezentări, șabloane, exerciții etc.) 

și pe clase (de la grădiniță până la clasa a opta). 

https://www.gynzy.com/
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Dăm clic pe butonul Games&Activities din lista din stânga și găsim 

multe jocuri la rubricile Games și la Activities. În timpul unei lecții mai 

lungi, putem face din când în când o pauză a creierului printr-un joc sau o 

activitate rapidă SEL (învățare socială și emoțională) pentru a ajuta elevii să 

vadă importanța îngrijirii de sine și a reîncărcării creierului.  

 
 

 Fiecare joc are trecută denumirea și tipul de lecție pe care îl reprezintă. 

În partea de jos putem da clic pe inimioară dacă ne-a plăcut jocul și apăsând 

iconița aflăm informații despre joc și regulile acestuia (în engleză).  
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Să alegem de exemplu jocul Chomper. 

Dând clic pe joc, ni se deschide o fereastră cu 2 posibilități: să îl 

adăugăm la lecția noastră sau să îl deschidem. Dacă deschidem pagina cu 

jocul în timp ce am fost pe altă pagină, suntem întrebați dacă vrem să salvăm 

sau nu pagina anterioară.  

 

  
 

Dăm clic pe săgeata din dreapta de jos sau apăsăm Play pentru a începe 

jocul. Elevii se pot juca pe dispozitivele lor acest joc scanând codul QR de pe 

prima pagină. 

 
 

Facem câteva setări: alegem intervalul până la care să fie numerele, 

operația și gradul de dificultate și apăsăm OK. Apoi citim regulile jocului și 

apăsăm Start.  

             
În acest joc, peștișorul trebuie să înghită numerele reprezentând 

rezultatele operațiilor date și să se ferească de rechini. Există o variantă 

pentru adunări și scăderi și una pentru înmulțiri. La final aflăm câte puncte 

am acumulat și atingând imaginea, putem să ne jucăm din nou. Rotița din 

partea de jos ne permite să schimbăm când vrem setările jocului. 
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În partea dreaptă de jos avem 3 iconițe:  

 Putem distribui linkul jocului; 

 putem opta să se afișeze pe tot ecranul, să trimitem feedback și altele; 

 Aici avem mai multe opțiuni: New - lecție nouă, Lessons - să fie adăugat 

la lecțiile noastre, Save as – să salvăm și Print – să-l printăm. 

 
Iconițele din partea stângă reprezintă instrumente folosite pentru tabla 

interactivă pe care putem insera oricare joc alegem. 

 
 

Printre jocurile întâlnite pe site amintim: Sudoku 9x9, Sudoku 4x4 cu 

animale și Sudoku 6x6 cu animale, Lingo, Ruzzle, Fraction Flags, Snake, 

Bubble, Fruit Pirate, Shell Shouter, Bingo with letters or numbers, Number 

Generator, Mosaic-Shapes, Music maker, Connect the dots, Word Search.  

 Pe lângă numeroasele jocuri din bibliotecă (pe care nu le putem 

modifica), mai avem câteva jocuri întâlnite la Tools, fiind instrumente utile 

de a crea alte jocuri, personalizate, folosind șablonul dat. 
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Memory: trebuie să dezvelim pe rând câte 2 cărți și să le 

reținem locul, ca atunci când ne vine din nou rândul să facem perechi. Se 

poate juca pe echipe. Există foarte multe variante ale acestui joc: cu 

numărare, cu adunări și scăderi, cu aflarea ceasului, cu diferite teme 

(anotimpuri, mâncare sănătoasă, zi de naștere etc.).  

Putem să creăm propriul set de cartonașe apăsând New set. Dăm un 

titlu, alegem tipul de cartonașe (cuvânt-cuvânt, imagine-imagine, cuvânt-

imagine), scriem conținutul cartonașelor perechi. Apăsăm Add set pentru a 

adăuga câte cartonașe vrem și în final dăm Save. 

 
Dacă adăugăm imagine, putem alege din colecția aplicației, de pe net 

sau din computerul nostru. Scriem în bara de căutare ce ne interesează și apar 

mai multe opțiuni. Dacă nu ne place niciunul, optăm pentru Show more 

pentru a vedea mai multe. 

 
Facem câteva setări: numărul cartonașelor, câte echipe să fie și cum să 

le vină rândul. Dacă alegem Get another turn-echipa care a făcut o pereche 

va urma din nou la rând sau Always take turns-echipele vin pe rând 

indiferent dacă au făcut pereche sau nu. Bifăm dacă vrem ca echipele să aibă 

mascotă și apăsăm butonul Save. În partea stângă jos avem butonul Edit sets, 

dacă dorim să facem schimbări. 
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Rândul fiecărei echipe este marcat cu un fundal portocaliu a mascotei. 

Fiecare pereche de cartonașe ghicite, aduce echipei câte un punct. Perechile 

ghicite dispar de pe tabla de joc. Câștigă echipa care a totalizat cele mai 

multe puncte. În final vedem clasamentul. Apăsând butonul Reset, apare o 

nouă tablă de joc. 

                 
 Hangman (Spânzurătoare): Ni se oferă posibilitatea de a introduce 

câte cuvinte vrem, potrivindu-le cu orice temă am avea și dăm Continue. 

Elevii au 9 șanse de a ghici cuvântul și a alege litere. De fiecare dată când 

greșesc, o parte din robotul Virko se strică și o bulină se colorează în albastru 

ca să vadă câte șanse mai au. Literele ghicite deja, apar într-o casetă din 

partea stângă sus a paginii. După ce au ghicit cuvântul, apăsăm săgeata 

albastră din dreapta și trecem la următorul cuvânt. 

 

Timed Flash Cards (Carduri flash temporizate): putem crea 

un set de cuvinte sau probleme matematice pentru a le afișa și a le parcurge 

pe tabla interactivă. Acest instrument este ideal pentru memorarea cuvintelor 

sau a calculelor. 



48 
 

Mai întâi, facem clic pe New set. În partea dreaptă vom trece titlul și 

putem alege tipul de cartonașe: cuvinte, propoziții sau probleme de 

matematică (adunare, scădere, înmulțire și împărțire). Pentru probleme de 

matematică, putem folosi simbolurile date de aplicație. Răspunsurile sunt 

calculate automat, deci nu va trebui să introducem niciun răspuns. După ce 

am terminat de creat lista scriind pe fiecare rând un cuvânt/propoziție, dăm 

clic pe Save.  

 
 

În partea dreaptă mai avem de stabilit câte secunde să apară cuvintele, 

bifăm dacă vrem să fie și bara cu timpul, să se deruleze automat sau manual 

și în ce ordine să apară (aleatoriu sau pe rând), iar apoi apăsăm Save. În 

partea stângă sus mai avem butonul New set, dacă vrem să creăm alt set și 

Edit set, în partea de jos, dacă vrem să facem modificări.  

 

 
Apăsăm butonul Show cards și ele se derulează rapid una după alta. 

Putem să îi dăm pauză, iar dacă apăsăm Show card set, apare o listă cu toate 

cuvintele. 

                         
Această listă este acum salvată în instrumentul nostru pentru carduri 

flash și vom putea să o accesăm oricând deschidem acesta. De asemenea, 

putem salva lecția cu flashcards și accesa din folderul „Lecțiile mele”. În 

acest fel, vom putea partaja aceste cartonașe elevilor. 
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Mai sunt și alte activități interactive pe care le găsim la rubrica 

Activity. 

Counting Game (Joc de numărare): 

Rând pe rând, cele 2 echipe rotesc roata și mută piesele de joc pe tablă 

atât cât arată numărul. Dacă ajung pe „+” le dăm atâtea brioșe cât arată 

numărul din casetă, iar dacă e „-” luăm din brioșele din coș. Dacă un jucător 

aterizează pe: 

- inima mov - spune ceva ce îi place despre el; 

- inima roz - oferă un compliment unui alt coleg; 

- inima roșie - spune activitățile preferate; 

 Câștigă echipa care are mai multe brioșe. 

 Ca să deblocăm piesele de joc, dăm clic pe iconița cu lacăt ce apare 

dacă atingem piesa cu mouse-ul. 

 
Piesele le mutăm cu ajutorul mouse-ului. Dacă atingem o piesă, apar 4 

iconițe care ne ajută (valabile și la alte jocuri). 

 ștergem 

 rotim piesa (ținem apăsat continuu și mișcăm mouse-ul) 

 mărim/micșorăm imaginea 

 alte acțiuni: să o duplicăm, să o blocăm, să o clonăm, să o așezăm în 

spate/față etc. 

 

 Rhyming Game (Joc de rime): învârtim prima roată de 

cuvinte și elevii trebuie să găsească rima corectă pentru a avansa în joc. 

Cuvintele sunt acoperite și trebuie dezvelite cu mouse-ul când roata ajunge în 

dreptul lor. Dacă răspunsul e corect, învârtim și cealaltă roată și ce număr 

apare, atâtea pătrățele înaintează pionul pe tabla de joc.  



50 
 

Dacă întâlnim semnul Rhyme with same , trebuie să dezvelim 

cuvântul și elevii să spună cel puțin 3 rime în 30 de secunde. Primul jucător 

sau echipă care ajunge la stea câștigă. Mai multe informații și reguli specifice 

pot fi găsite făcând clic pe butonul  „Informații” din colțul din dreapta 

sus. 

 Dots&Boxes (Puncte și cutii): dăm clic pe iconițele de 

sub cele 2 numere din dreapta sus și se generează alte numere. În funcție de 

varianta aleasă, elevii fac adunări și scăderi, respectiv înmulțiri și caută 

rezultatul în careu punând pe o latură a pătratului cu rezultatul corect, o linie 

colorată care se trage cu mouse-ul din lateral. Ultimul jucător care închide 

pătratul (toate laturile să aibă laturile colorate), îl poate colora dând clic pe 

forma de pătrat din dreapta și trăgându-l cu mouse-ul pe căsuță. 

 Pattern Blocks (Blocuri de modele): elevii selectează 

un model și încearcă să copieze imaginea pe care o văd trăgând blocurile 

potrivite pe tablă. Pentru a întoarce un bloc în poziția corectă, țin apăsată 

iconița  (ce apare când dăm clic pe piesă) și o învârt cu ajutorul mouse-

ului. Pentru a șterge toate blocurile deodată, apasă pe butonul de resetare din 

stânga jos .  

 Complette the pattern (Completați modelul): elevii 

observă modelele, apoi trag imaginile corecte pentru a completa fiecare rând. 

Dau clic pe butonul answer (răspuns) pentru a vedea răspunsurile. 

 Sequence Stories (Povești secvențiale): elevii trebuie 

să pună imaginile în ordine cronologică. Dând clic pe bifa din capăt, pot 

verifica dacă au făcut corect.  
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 Sorting into categories (Sortarea în categorii): le 

permite elevilor să exerseze clasificarea cuvintelor pe baza unor 

caracteristici. 

 Domino – potrivește imaginile. 

 

 Puzzle square - reconstituie imaginea. 

La următoarele activități, elevii pot folosi creionul din bara de 

instrumente a tablei interactive, pentru a rezolva exercițiile. 

 I spy (Spionez): trebuie să găsească câte obiecte 

sunt din fiecare element. Ajută la dezvoltarea unor abilități precum 

numărarea și recunoașterea vizuală. 

 How many can you find of each? (Câte poți 

găsi?): elevii numără câte obiecte sunt din fiecare element. Cu ajutorul 

creionului, pot marca obiectele numărate și pot scrie numărul găsit. 

Dezvelind eticheta de dedesubt, află răspunsul corect. Tot aici este și radieră, 

dacă vor să șteargă ce au scris. 

 Find the hidden object (Găsiți obiectul ascuns): e un joc 

de recunoaștere vizuală și îi ajută pe elevi să se concentreze asupra detaliilor 

și să fie minuțioși. 
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 Spot the difference (Găsește diferența): le 

dezvoltă spiritul de observație găsind diferențele dintre cele 2 imagini. 

 Find the way (Află drumul): le dezvoltă spiritul de 

observație  

 Synonims&antonyms (Sinonime și antonime): îi 

încurajează pe elevi să exerseze recunoașterea și utilizarea sinonimelor și 

antonimelor. În acest joc, elevii se gândesc la sinonime și antonime pentru 

fiecare cuvânt descoperit. Cuvintele sunt acoperite cu ajutorul unui 

instrument al aplicației. 

 Math puzzles (Puzzle matematic): trebuie să afle 

numărul lipsă pe baza deducțiilor logice. Aceste puzzle-uri folosesc 

substituția, îi ajută pe elevi să îndeplinească funcții de bază și le încurajează 

abilitățile de rezolvare ale problemelor. 

 Math&Mouvement (Matematică și mișcare): explicăm mai 

întâi ce acțiuni trebuie să facă elevii atunci când apar imaginile. Dacă văd: o 

tornadă - se învârt, o broască – sar, un pod -se apleacă până jos, fetița - se 

îndoaie în lateral, leul – strigă ușor, robotul Gynzy – dansează amuzant. 

Există un total de 12 exerciții din care putem alege. Calculul matematic 

va apărea pe ecran timp de 2 sau 3 secunde. Elevii vizionează filmulețul cu 

exerciții și când apare imaginea fac mișcarea potrivită. Există mai multe 

variante: să formeze 10, pentru adunări până la 20 și pentru înmulțiri.  
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Mai găsim și jocuri de spargere a gheții Ice breakers:  

 Would you reader? (Ați prefera să…?): elevii aleg 

una din cele 2 opțiuni date. De exemplu: 

• Ați prefera să mâncați aceeași masă în fiecare zi sau să ascultați același 

cântec pentru tot restul vieții? 

• Ați prefera să puteți vorbi toate limbile sau să vorbiți cu animalele? 

 

 I am lucky because…(Sunt norocoasă pentru 

că…): îi determină pe elevi să se gândească la lucrurile pozitive din viața lor. 

 

Brain Breaks (Pauze cerebrale): 

➢ Elevii trebuie să facă mișcări cu mâna în direcții diferite în același 

timp, din ce în ce mai repede: 

-mișcă mâna dreaptă de la stânga la dreapta și în același timp cea stângă în 

sus și în jos timp de 1 minut; 

-mișcă mâna stângă de la stânga spre dreapta și în același timp cea dreaptă în 

sus și în jos timp de 1 minut; 

➢ Amintirea vie: elevii, cu excepția unuia care închide ochii, sunt 

împărțiți în perechi și își stabilesc un gest comun, apoi sunt împrăștiați prin 

clasă. Elevul ales trebuie să găsească o pereche de copii care au același gest; 

➢ Confuzie literă-cifră: elevii desenează în aer litera „A” și rostesc 

cifra „1”, apoi desenează litera „B” și rostesc numărul „2” și tot așa până 

ajung la ultima literă din alfabet. 

 

Platforma este foarte generoasă în instrumente Tools care fac lecțiile 

interactive și unele din ele pot fi utile în jocurile organizate online: generator 

de nume, selector de nume, generator de litere, ceas, ceas de zi și de noapte, 

ceas de instrucțiuni, ceas analogic reglabil, ceas digital, ceas digital reglabil, 

clepsidră, temporizator, temporizator de studiu independent, carduri 

temporizate, cronometru, calculator, semafor, termometru, zaruri, învârte 

roata, abacus, ceașcă de măsurare, perdea, tort, spotlight, niveluri vocale, 

diagrama cu bare, notă lipicioasă, memorie, spânzurătoare, linia numerică, 
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generator de probleme matematice, money drag, fracțiune, cercul de 

fracțiune, text to speech, generator de cod QR, producător de grup, 

producător de masă, Buddy Picker, CNN 10, acoperi, încorporare videoclip, 

rutine de dimineață, instrument de prezență, diagrama a 100-a zi, diagrama 

locurilor din clasă. 

                     

  
 

Jocul creat pe parcursul prezentării:  

Emoții: 

https://www.gynzy.com/teach/en/board/da0fa2d2-329b-4d0e-bc9b-

35edc5a22822 

Tutoriale:  

https://www.youtube.com/watch?v=4gdzO551zZU 

https://www.youtube.com/watch?v=-SFNGQpCYpY (în engleză) 

https://www.youtube.com/watch?v=pXAvqhzcMuI&ab_channel=ErinGuille

mette (în engleză proiectarea lecției) 

 

 

Am cucerit și această aplicație. 

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

                 

                                                                                             Sursa: caricaturi.ro 

https://www.gynzy.com/teach/en/board/da0fa2d2-329b-4d0e-bc9b-35edc5a22822
https://www.gynzy.com/teach/en/board/da0fa2d2-329b-4d0e-bc9b-35edc5a22822
https://www.youtube.com/watch?v=4gdzO551zZU
https://www.youtube.com/watch?v=-SFNGQpCYpY
https://www.youtube.com/watch?v=pXAvqhzcMuI&ab_channel=ErinGuillemette
https://www.youtube.com/watch?v=pXAvqhzcMuI&ab_channel=ErinGuillemette
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SuperTeacherTools este un site web gratuit care facilitează educația 

online la clasă cu o varietate de jocuri și instrumente gratuite. Accesăm 

https://www..superteachertools.us. Nu se cere un cont. 

Putem crea 4 tipuri de jocuri, pe care le putem juca interactiv: 

• Jeapardy Style Review Game 

• Who Wants to Be a Millionaire? 

• Speed Match 

• Multiplayer Rocket Review Game 

   Jeopardy Style Review Game este un joc interactiv. 

Acesta oferă 3 posibilități: 

• See a Sample Game: putem vizualiza un astfel de joc  

• Create a Jeopardy Review Now: putem crea propriul nostru joc 

• Join a Live Game Now! ne putem alătura online la un joc dacă 

primim codul de acces de la cel care l-a creat. 

 
Dacă optăm să creăm un joc, dăm clic pe Create Jeopardy Review 

Now. Aici avem și posibilitatea de a căuta un joc mai vechi sau de a crea 

unul nou. 

Dând clic pe Find a Game. Se va deschide o fereastră unde trebuie să 

trecem titlul jocului creat, dar cel mai ușor îl găsim salvând linkul acestuia. 

 

https://www..superteachertools.us/
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 Pentru a face un nou joc, apăsăm Make a Game. Ni se deschide o 

fereastră unde trecem câteva informații: titlul jocului, cine l-a creat, adresa de 

e-mail dacă vrem (e indicat pentru a găsi mai apoi jocul mai ușor căci primim 

linkul jocului pe e-mail), parola jocului (dacă vrem ca alții să nu îl poată 

modifica). Avem de ales între varianta veche Original Version sau nouă a 

jocului New Version (cea nouă oferă mai multe avantaje), lăsăm bifată 

căsuța ca jocul să fie public și apăsăm Create This Game! 

 
Apare o fereastră Review Game Info, unde e trecut linkul jocului, care 

trebuie să îl salvăm într-un loc unde să îl găsim mai apoi.  

 
Apare o tablă cu 5x5 căsuțe, fiecare valorând un anumit număr de 

puncte. Pentru a scrie în ele, doar dăm clic pe căsuță. Mai întâi însă, notăm pe 

rând cele 5 categorii și apăsăm Update Field. 

 
Este recomandat să începem cu întrebările mai ușoare. Apăsăm pe 

căsuța albastră și se deschide o fereastră împărțită în două, unde vom nota 

întrebarea pe prima coloană și răspunsul în cealaltă coloană. În partea de jos 

putem modifica punctajul. Apăsăm Update Question pentru a salva și 

revenim la tabla de joc. Vom proceda la fel pentru fiecare căsuță. 
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Pe măsură ce scriem întrebările în căsuțe, acestea se colorează în 

albastru.  

 
Putem adăuga imagini atât la întrebare, cât și la răspuns. Pentru a face 

acest lucru, mergem în partea de sus și apăsăm Click Here to upload an 

image. Putem să alegem o imagine din computerul nostru și apoi apăsăm 

Upload Image. Aceasta va apărea în partea de sus a ecranului de unde o vom 

trage cu ajutorul cursorului în coloana cu răspunsuri sau întrebări și o vom 

redimensiona trăgând de colțurile ei.  

 
Dacă dorim să introducem un video, deschidem o nouă pagină web și 

căutăm videoclipul care ne interesează, dăm clic pe butonul Share ce se află 

sub acesta sau Embed și copiem linkul ce apare.  
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Apoi reintrăm pe pagina jocului și căutăm butonul mic Edit HTML 

Source din capătul barei cu instrumente și copiem linul în fereastra ce se 

deschide, apoi apăsăm butonul din stânga jos Update. Observăm că am 

copiat linkul la rubrica întrebări căci acolo am avut marcat cursorul. 

         
La sfârșitul jocului este butonul Edit Final Question pentru a scrie 

întrebarea de final, care are un rol special în joc. În partea de jos găsim 

informațiile despre joc, pe care le putem modifica dacă vrem și butonul de 

salvare Save Game File.  

 
Ne apare jocul și în partea de sus vedem o bară de instrumente: 

 
Ne interesează în special: 

-Share This Game: putem să îl distribuim pe rețelele de socializare sau e-

mail; 

-Play This Game: putem încerca jocul; 

-Download This Game: copiem jocul pentru varianta offline. 

În partea de jos a jocului avem butonul Click Here to Edit This Game 

dacă dorim să facem modificări. În acest caz, ne cere parola pe care i-am 

atribuit-o jocului. 

 
Jocul poate fi jucat online cu cel mult 10 persoane sau echipe. Avem 2 

opțiuni: 

-Play this Game Live Now – să-l jucăm în acel moment cu elevii; 

-Join Live Game as a Player – să ne alăturăm ca jucător. 
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 Elevii intră pe linkul jocului trimis de noi și se alătură ca jucători. Scriu 

codul jocului, care se generează automat în momentul în care jocul e lansat 

online. De fiecare dată când îl joacă se generează alt cod. Scriu și numele lor 

sau al echipei și apasă Let Me In!   

 
Apare o rubrică unde trebuie să scrie răspunsul la întrebarea aleasă și să 

apese Buzz In! Se deschide o fereastră mică unde sunt anunțați că răspunsul 

a fost trimis. Apasă OK și așteaptă următoarea întrebare. 

Sfat: Când jucăm jocul pe un computer Windows, ținem apăsată tasta 

CTRL și apăsăm tasta „+” de 2-3 ori pentru a mări zona de joc și a împinge 

anunțurile de pe ecran. Dacă ne jucăm pe un Mac, ținem apăsată tasta 

Comandă și atingem tasta „+” de 2-3 ori. 

           
Noi, ca profesor, începem jocul apăsând Play This Game Live Now și 

se deschide o fereastră unde scrie numele jocului, apare codul (pe care îl vor 

trece elevii) și așteptăm să apară echipele, apoi dăm clic pe Play Live Game 

Now!  

 
Apare tabla de joc și fiecare echipă își va alege pe rând câte-o căsuță în 

valoare de câte puncte vrea, pe care noi o deschidem apăsând pe centru (unde 

e numărul) și apare întrebarea. Elevii scriu răspunsul și îl trimit. Apăsăm lung 

View Answer și se afișează răspunsul și apare apoi și răspunsul echipei. 

Dacă e corect, dăm clic pe bifa verde din dreapta, dacă e greșit pe „x” roșu 

din stânga. Apăsăm apoi Score Board să vedem punctajul echipelor. 
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De fiecare dată când dau răspunsul corect, li se adaugă automat 

punctele la total, iar când greșesc, li se scade. Apăsăm Game Board și ne 

întoarcem la tabla de joc.  

 
Fiecare întrebare aleasă se colorează pentru a nu se repeta. Când toate 

întrebările au fost epuizate, trecem la ultima întrebare Final Question. Se 

stabilește înainte câte puncte pune „la bătaie” fiecare echipă. Cei care 

răspund corect, vor fi recompensați cu punctele stabilite anterior, celorlalți li 

se scade. Câștigă echipa care a adunat cele mai multe puncte.  

Putem să ne jucăm și în varianta în care toate echipele dau răspunsul 

deodată la aceeași întrebare aleasă de noi, în ordine progresivă a nivelului de 

dificultate. 

 Jocul se poate juca și altfel, adică dând clic pe pătrățelele cu numere și 

apare direct jocul. În acest caz, elevii trebuie să dea răspunsul oral, într-un 

timp limitat de 10 secunde. Verificăm apăsând View Answer, dăm clic pe 

Score Board pentru a acorda/scădea punctajul echipei care a răspuns prin 

apăsarea simbolurilor „+” sau „-” din dreptul echipei. 
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La întrebarea finală setăm câte puncte vrea să riște fiecare echipă și 

dăm clic pe butonul  Go To The Final Question. Jucătorii pot chiar și să-și 

dubleze punctajul și să schimbe rezultatul final. 

 
Apăsând butonul Super Teacher Tools ce apare permanent în partea 

stângă, ne întoarcem la pagina de început. 

 
 

Who Wants To Be a Millionaire? este un alt joc mult îndrăgit de 

copii. Dacă dăm clic pe joc, apar 3 opțiuni: 

• Try a Demo Game – putem încerca un joc; 

• Create a New Game Now! – creăm un nou joc; 

• Search Game Library – căutăm un joc în bibliotecă. 

 
 Dacă alegem Create a New Game Now! avem de completat câteva 

date ca la primul joc prezentat. 
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Apoi avem de trecut 15 întrebări cu câte 4 variante de răspuns fiecare, 

dintre care doar unul e corect, așa că nu uităm să îl bifăm și stabilim câte 

puncte valorează. Punctele sunt indicate crescător, având grijă ca ultima 

întrebare să valoreze un milion. 

 
Când am terminat cu toate, apăsăm Save Game Progress și apare 

jocul. Putem să îl edităm Edit This Game sau să începem jocul Start This 

Game Over.  

 
Întrebările apar pe rând cu cele 4 variante de răspuns și dăm clic pe 

acela ce-l considerăm corect. Apare o fereastră în care suntem întrebați dacă e 

răspunsul final și bifăm Yes.  

 

 
 

Dacă răspunsul e corect, se va înverzi dreptunghiul și suntem întrebați 

dacă suntem pregătiți pentru următoarea întrebare Ready for the New 

Question? la care răspundem Yes.  
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 Dacă răspunsul e greșit, se roșește dreptunghiul și cu verde este indicat 

răspunsul corect, iar jocul se termină. Avem însă posibilitatea de a-l relua, 

răspunzând cu Yes la întrebarea Try this game again? 

 
 

În partea dreaptă vedem la a câta întrebare suntem și cât valorează. Tot 

aici, în partea de sus avem 3 instrumente la care putem apela în timpul 

jocului ca variante ajutătoare: „fifty-fifty”, care elimină aleatoriu 2 din cele 4 

răspunsuri, „întreabă publicul”, apărând o diagramă cu posibile răspunsuri și 

„săgeata” care elimină 3 răspunsuri greșite lăsându-l pe cel corect. 

 
Câștigă cine răspunde corect la toate întrebările. Fiind motivați să 

câștige „milionul”, elevii reiau jocul după răspunsurile greșite și astfel au 

posibilitatea de a-și completa lacunele și aprofunda cunoștințele. 
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 Speed Match este un alt joc, care ne permite să creăm un test de 

potrivire cu funcționalitate drag and drop, adică să tragem răspunsul cu 

cursorul. Primii pași sunt ca la celălalt joc. Vom avea de scris perechile de 

cuvinte sau întrebare-răspuns. La final salvăm dând clic pe Save Game 

Changes. 

 
În partea de sus apar informații despre joc: titlul și tipul jocului, de câte 

ori a fost jucat și cel mai bun timp obținut. Apoi avem posibilitatea de a-l 

partaja pe rețele de socializare sau apăsând iconița cu e-mail, se generează 

linkul pe care îl trimitem cui dorim. Mai jos avem Edit This Game ca să mai 

schimbăm dacă vrem ceva și Play Now! ca să îl jucăm. 

 
Pur și siplu tragem răspunsul corect în căsuța potrivită. Dacă nu e 

corect, se întoarce la locul său, dacă e corect, se contopește cu răspunsul și 

dispar de pe ecran, așa că va fi tot mai ușor să le potrivim.  
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 La final e afișat: câte potriviri am făcut, timpul în care l-am rezolvat și 

scorul cel mai bun. De asemenea apar și răspunsurile.  

                             
Opțiunile se amestecă de fiecare dată, deci nu este niciodată exact 

aceeași plasare de două ori la rând. Funcționează pe aproape toate 

dispozitivele moderne și aproape pe orice browser web. 

 Multiplayer Rocket Review Game este un joc interactiv care 

verifică operațiile matematice. Acestea sunt generate automat de calculator. 

 Dacă dăm clic pe joc, apar 3 opțiuni: 

• Try a Demo Game – încercăm un joc; 

• Create a New Game Now! - creăm un nou joc; 

• Join a Live Game! – participăm la un joc în direct. 

 
Dacă alegem să creăm un joc, apare o listă cu setările pe care trebuie să 

le facem: notăm titlul jocului și numele celui ce l-a creat, apoi stabilim 

regulile jocului: bifăm/debifăm operațiile pe care le verificăm, stabilim 

numărul minim și maxim de exerciții și care e numărul minim de răspunsuri 

corecte pentru a câștiga. Bifăm dacă vrem ca în caz de răspuns greșit să se 

întoarcă racheta sau dacă nu, va sta pe loc. Lăsăm bifată căsuța la întrebarea 

dacă ne jucăm și în final dăm clic pe butonul Create My Game Now. 
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Jocul începe în varianta de concurs, echipele alăturându-se cu codul de 

acces ce se generează automat. Pot apărea și echipe care sunt active în acel 

moment pe aplicație. Avem posibilitatea de a redenumi o echipă din joc dacă 

dorim apăsând Rename a Team From This Game. Fiecare echipă, pe rând, 

va scrie răspunsul la un calcul în căsuța dată, iar racheta sa va înainta dacă 

răspunsul e corect sau se va întoarce dacă e incorect. Câștigă racheta care 

ajunge prima la linie. 

 
Exemple de instrumente online existente pe platformă: Seating 

Chart Maker, Producător de grup, Generator de nume aleatoriu, 

Temporizator de clasă, Numărătoarea inversă a clasei, Simulator de zaruri 

interactive, Online Spinner. 

 

Jocurile create în timpul demonstrării aplicației: 

❖ Ursul păcălit de vulpe (de tipul Jeopardy Game): 

http://www.superteachertools.us/jeopardyx/jeopardy-review-

game.php?gamefile=2742893 

❖ Substantive și adjective (de tipul Speed Match): 

http://www.superteachertools.us/speedmatch/speedmatch.php?gamefile=777

80#.YRfoBogzZPY 

❖ Fii perspicace! (de tipul Who Want to Be a Millionaire?): 

https://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=3055

48 

❖ Fii cel mai bun! 

http://www.superteachertools.us/rocket/rocket-review-

join.php?gameID=13721&joincode=73S733 

Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=M0RRaK1Ir-8 (în engleză) 

 

 

Am cucerit și această aplicație.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

                                -Care este culmea tehnologiei?            

-Alungarea unei muște de pe monitor cu ajutorul 

cursorului de la mouse. 

  

http://www.superteachertools.us/jeopardyx/jeopardy-review-game.php?gamefile=2742893
http://www.superteachertools.us/jeopardyx/jeopardy-review-game.php?gamefile=2742893
http://www.superteachertools.us/speedmatch/speedmatch.php?gamefile=77780#.YRfoBogzZPY
http://www.superteachertools.us/speedmatch/speedmatch.php?gamefile=77780#.YRfoBogzZPY
https://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=305548
https://www.superteachertools.us/millionaire/millionaire.php?gamefile=305548
http://www.superteachertools.us/rocket/rocket-review-join.php?gameID=13721&joincode=73S733
http://www.superteachertools.us/rocket/rocket-review-join.php?gameID=13721&joincode=73S733
https://www.youtube.com/watch?v=M0RRaK1Ir-8
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Aplicații web cu jocuri organizate ca o competiție 

 

 
 

JeopardyLabs este un joc interactiv ce se poate juca online cu copiii 

sub forma unui concurs pe echipe. Acesta conține întrebări de niveluri 

diferite care apar pe un „perete”, răspunsurile corecte ale elevilor fiind 

punctate, iar cele greșite depunctate. Îl putem folosi la orice disciplină pentru 

consolidarea/verificarea cunoștințelor. 

 Pentru varianta gratuită nu trebuie să ne logăm. Există și varianta 

contra cost, care, desigur oferă mai multe posibilități. 

Accesăm https://jeopardylabs.com.  

Pentru a folosi jocuri create de alții, apăsăm bara galbenă Find a 

Jeopardy Game sau Browse din bara de meniu de sus și scriem în bara de 

căutare ce ne interesează.  

 
 

 
Jocul poate fi previzualizat, respectiv putem vedea întrebările. Dacă ne 

place, doar apăsăm pe denumirea jocului și acesta se deschide. 

 

https://jeopardylabs.com/
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 Când creăm un joc nou, apăsăm butonul Create a Jeopardy Game sau 

Build din meniul de sus.  

               
 Ni se cere o parolă ca să găsim mai târziu jocul, apoi apăsăm butonul 

START Building. 

 

 
 

Dăm un titlu jocului și scriem categoriile dorite.  

 
Apăsând pe rând fiecare căsuță cu punctaj, se deschide fereastra unde 

scriem întrebarea și răspunsul, apoi apăsăm butonul Continue din partea de 

jos pentru a scrie următoarele exerciții. Nu e nevoie să folosim toate căsuțele 

date. Doar varianta plătită a jocului ne oferă posibilitatea de a insera imagini 

și video și de a adăuga mai multe linii/coloane. 
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 Glisând cursorul peste întrebări, apar răspunsurile și astfel le putem 

verifica. La final dăm clic pe Save and Finish din colțul din dreapta sus.  

 
 

Putem să apăsăm butonul Edit dacă vrem să îl modificăm, Print - să-l 

printăm, Download - să-l descărcăm sau Share - să îl distribuim pe ce 

platformă dorim.  

               
 

Alegem mai întâi în câte echipe vrem să se joace (teams), apoi dăm 

Start. 

 
 Fiecare echipă își va alege pe rând o întrebare în valoare de câte puncte 

dorește și din ce domeniu îi place. Noi apăsăm căsuța aleasă și va apărea 

întrebarea. După ce copiii dau răspunsul, apăsăm Correct Response și acesta 

apare pe ecran. 

            
Dacă au răspuns corect, dăm punctaj echipei apăsând „+”, iar dacă 

răspunsul e greșit, apăsăm „-” și se scade din punctaj atât cât valorează 

întrebarea. Dăm clic pe butonul Continue pentru a continua jocul și e rândul 

celeilalte echipe să aleagă o întrebare. 
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Câștigă echipa care a adunat cel mai mare punctaj. La finalul jocului ne 

întoarcem la MENU (în colțul din stânga jos). 

 
 

 Am găsit varianta acestui joc și pe site-ul  

https://www.superteachertools.us, unde se poate juca în varianta live. 

 

 Avantaje: 

✓ întrebările sunt formulate ținând cont de gradul de dificultate; 

✓ jocurile se desfășoară sub formă de competiție motivând elevii să 

răspundă corect; 

✓ elevii își consolidează cunoștințele însușite anterior într-o formă 

atractivă;  

 

 Jocul creat în timpul prezentării: 

Operații matematice: https://jeopardylabs.com/play/operaii-13 

 

 Tutoriale:  

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

 

 

 

Am cucerit și această aplicație.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

  

                                                                     Sursa: facebook.com/SuperFashion.ro 

https://www.superteachertools.us/
https://jeopardylabs.com/play/operaii-13
https://www.youtube.com/watch?v=_XchraVKNIE
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Baamboozle este un instrument rapid și ușor de utilizat pentru a juca și 

a crea jocuri. Învățarea se face într-un mediu antrenant și competitiv, cu toată 

clasa sau pe grupuri. Nu necesită înregistrare pentru a ne juca. Sunt peste 

500000 de jocuri create de profesori, pe care le putem personaliza.  

Accesăm www.baamboozle.com. Pentru a putea crea jocuri, dăm clic 

pe Sign up for free din colțul din dreapta și ne facem un cont gratuit. 

 
Completăm formularul de înscriere: adresa de e-mail, parola, numele de 

utilizator și bifăm că suntem de acord cu condițiile aplicației. Apoi apăsăm 

Sign up with Email. 

 
 

În bara de meniu, în partea stângă avem câteva instrumente: 

 
 

➢ iconița cu căsuța care ne duce pe prima pagină a aplicației; 

➢ My library: găsim jocurile create de noi, folderele în care sunt 

organizate, jocuri preferate și cele pe care le-am jucat. Putem căuta un joc 

creat de noi scriind în bara de căutare. Tot aici putem crea un nou joc New 

game sau un nou folder New folder. 

http://www.baamboozle.com/
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➢ News: se deschide o fereastră cu cele mai noi informații legate de site. 

➢ Games: putem vedea multitudinea de jocuri de pe site. Scriem în bara 

de căutare ce ne interesează, apoi selectăm limba și alegem în funcție de 

criteriile: jocuri populare, ordine alfabetică sau jocuri noi, precum și perioada 

când au fost create. 

 
Dacă dorim să creăm un joc, dăm clic pe My library din bara de 

meniu, apoi New game.  

 
 Ni se cere să dăm un titlu jocului, să-i facem descrierea, să selectăm 

limba și să scriem câteva cuvinte cheie. Apoi optăm dacă vrem să fie public 

sau privat. Putem alege și o imagine reprezentativă din computerul nostru 

sau, dând clic pe iconița aparatului foto din partea de jos a ecranului, ni se 

oferă posibilitatea de a alege dintr-o galerie de poze gratuite în pixabay. În 

final, dăm clic pe Make game. 
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În partea dreaptă avem câteva opțiuni: întrebare cu alegere multiplă 

(Multiple Choise), să facem niște setări (Settings) sau să ștergem (Delete). 

 
Scriem întrebările și răspunsurile, selectăm câte puncte acordăm 

fiecăreia și dacă vrem ca întrebarea să fie cu imagine sau răspunsul ca 

imagine. Putem adăuga imagini (Choose File) din computerul nostru sau din 

cele oferite de aplicație. Apoi dăm clic pe butonul albastru Save. 

 
Scriem apoi următoarea întrebare urmând aceiași pași. Pe ecran apar și 

celelate întrebări scrise deja. 

 
 Pentru a adăuga o întrebare nouă, asemănătoare cu una mai veche, 

apăsăm iconița și se copiază conținutul ei. Mai avem posibilitatea de a 

edita sau șterge fiecare întrebare. 
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La final dăm clic pe butonul Close (Închidere). 

 
 

Putem previzualiza întrebările și câte puncte valorează. Putem să 

ascundem sau nu răspunsurile, dând clic pe Hide/Show.  

 
 

Putem edita orice întrebare dând clic pe cele 3 puncte și apare Edit.  

Dând clic pe Add questions putem adăuga întrebări suplimentare. 

 
Putem alege modul de parcurgere al conținutului apăsând pe barele 

colorate din partea stângă.  

1. Play dacă vrem sub formă de joc. Apare o fereastră în care avem 

câteva instrucțiuni, optăm pentru numărul de echipe (Teams) (maxim 4 la 

varianta gratuită) și numărul de întrebări (Grid Size) (8, 16 sau 24).  
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Apăsând Options, putem seta câteva instrucțiuni, dar doar în varianta 

contra cost: putem alege cine să răspundă la întrebare, putem să le dăm 

jucătorilor un cronometru, putem alege grila colorată sau să piardă punctaj 

dacă greșesc. 

 
Dând clic pe Power-Ups, apar anumite „puteri” sau bonusuri, pe care 

le putem acorda jucătorilor sau să le luăm puncte, comutând butoanele din 

dreapta. 

 
Dând clic pe Themes, putem alege din mai multe variante de teme 

comutând butoanele din dreapta. 
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Sunt 3 modalități de a juca: Quiz, unde sunt întrebări, dar fără puteri și 

Classic, unde sunt întrebări, dar și puteri, respectiv Classic Jr cu puteri mai 

mici. 

 
Apare tabla de joc. În partea de sus sunt trecute echipele și punctajele 

lor. În partea dreaptă sus putem edita numele echipelor sau să ieșim din joc. 

 

             
 

Echipele aleg pe rând câte un număr, dau răspunsul la întrebare și noi 

verificăm apăsând butonul Check.  

 
Dacă răspunsul e corect, apăsăm Okay și elevii obțin puncte, iar dacă e 

greșit, apăsăm Oops și nu mai primesc punctaj.  
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Aceștia pot nimeri pătrate speciale: să le dăm bonus de punctaj sau să le 

dăm penalizare, să ia punctajul de la altă echipă, să sară rândul. Aceste puteri 

noi le putem dezactiva dacă dorim.  

               
La final, dând clic pe Review, putem revedea întrebările și răspunsurile 

date și sunt anunțați câștigătorii. Putem începe un nou joc apăsând Restart. 

 
2. Study și studiem împreună cu elevii conținutul exercițiilor. Apăsând 

pe iconița cu lupa, ne apare răspunsul. Dacă răspunsul dat de elevi e corect, 

apăsăm Okay, iar dacă e greșit Oops! În partea stângă vedem cât la sută au 

rezolvat corect din exerciții, câte răspunsuri corecte/greșite au dat. Putem 

oricând să ieșim din exercițiu Back sau să îl reluăm Restart. 

 
3. SlideShow-întrebările apar pe rând pe slide-uri. În partea dreaptă 

avem câteva iconițe care ne permit să ieșim din joc, să comutăm pe întreg 

ecranul, să ștergem textul sau să ștergem imaginea din exercițiu.  
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În partea de jos avem 4 iconițe: putem partaja în alte aplicații, putem da 

clic pe inimioară dacă ne place jocul, putem să-l salvăm sau să îl copiem. 

 
 

Jocul creat în timpul prezentării: 

Stările de agregare ale corpurilor https://www.baamboozle.com/game/585284 

 

Webografie: 

https://www.baamboozle.com/ 

 

Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=eQlfNJZ2TWc 

 

 

Am cucerit și această aplicație.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

                  
                                                                             Sursa: facebook.com 
  

https://www.baamboozle.com/game/585284
https://www.baamboozle.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eQlfNJZ2TWc
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Accesăm http://people.uncw.edu/ertzbergerj/ppt_games.html. 

Sunt multe șabloane de jocuri gratuite, dar și mai multe în varianta 

Premium care e contra cost. Pur și simplu descărcăm șabloanele și ne creăm 

propriile noastre jocuri în Power Point, în Excel sau Word. Ca să înțelegem 

mai bine ce să facem, putem să ne uităm la tutorialele date. 

 
 

Șabloanele gratuite pentru Power Point sunt: 

 

        Racing Games 

 Jocul nu necesită pregătire și reprezintă o modalitate interactivă de a 

„ține scorul”. Împărțim elevii pe grupe și le punem pe rând întrebări, apoi 

facem doar clic pe un buton de pe ecran și mașina sau calul fiecărei echipe se 

apropie cu un pas de linia de sosire. Cine o trece primul, obține victoria.  

 

 What is Louie Thinking (Pyramid Game Show) 

 Similar cu Pyramid Game, în acest joc, elevii vor descrie cuvinte sau 

fraze la care se gândește Louie, în efortul de a-i determina pe ceilalți elevi să 

spună acele cuvinte sau fraze. Dar trebuie să fie rapizi, Louie le oferă doar o 

perioadă scurtă de timp pentru a-și citi mintea. 

 

http://people.uncw.edu/ertzbergerj/ppt_games.html
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 Big Board Facts (Jeopardy Game Show) 

 Similar cu Jeopardy, punem întrebările cine, ce, când, unde pe tablă și 

lăsăm elevii să încerce să răspundă pentru puncte. De asemenea, vine într-o 

versiune „cu răspunsuri” care permite profesorului să arate răspunsul corect 

după întrebare.  

 The Big Wheel 

 Nu este necesară pregătirea, trebuie doar să avem în mână o foaie de 

vocabular sau să revizuim întrebări. Pur și simplu facem clic pe Spin Wheel 

și totalizăm punctele din coloanele din dreapta.  

 Sunken Treasure 

 Punem întrebări și dacă răspunsul e corect, le dăm posibilitatea de a 

descoperi „comoara” îngropată în spatele uneia dintre rețelele pătrate care 

acoperă imaginea insulelor.  

 Align the Stars 

 Se joacă similar jocului de masă Connect Four. Nu este necesară 

pregătirea. Când o echipă răspunde corect la o întrebare, i se permite să 

aleagă o stea pe tablă. Prima echipă care aliniază patru stele în linii verticale, 

orizontale sau diagonale câștigă. 

 What's Behind the Box? 

 Așezăm o imagine în spatele cutiilor, apoi scoatem câte o cutie la un 

moment dat până când întreaga imagine este descoperită, oferind elevilor 

oportunități de a ghici imaginea pe tot parcursul drumului. Nu este necesară 

pregătirea. Versiunea cu 8 blocuri este mai rapidă, deoarece are doar 8 cutii 

de eliminat. 
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 Space Decoder 

 Este un joc de exerciții simple bazat pe spațiu. Conține 5 mini-jocuri 

prin care elevii progresează. Fiecare joc devine din ce în ce mai greu pe 

măsură ce elevul finalizează cu succes fiecare nivel. El poate trece la un alt 

nivel doar după ce răspunde la întrebările puse de noi. (Joc pentru un singur 

elev). 

 

Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=PRqVIGYnFzE (în engleză: Race Game) 

https://www.youtube.com/watch?v=KI2YRxBjvuU (What is Loui Thinking? 

– Piramid Game) 

https://www.youtube.com/watch?v=42Yo3jqTZ9c (March Mayhem) 

https://www.youtube.com/watch?v=pI-ihZC-cr0 (Big Board Facts-Jeopardy) 

https://www.youtube.com/watch?v=V9JoGXxUooA (The Big Wheel) 

https://www.youtube.com/watch?v=2xaJpjcmOnE (Align the Stars) 

https://www.youtube.com/watch?v=BMs2AvPgr7M (Guess what is behind 

Box?) 

https://www.youtube.com/watch?v=zH1PLFl5NkU (Space Decoder) 

 

 PowerPoint Timer - Countdown Clock 

Acestea sunt 2 unelte utile cu diverse utilizări în activități. 

https://www.youtube.com/watch?v=0MJa6srJxyY (Countdown Clock) 

https://www.youtube.com/watch?v=0V2PcbcUkL0 (Winter Timer) 

  

 Jocurile printabile în Excel și Word le voi prezenta mai încolo când voi 

vorbi de aplicații care generează fișe de joc. 

 

Am cucerit și această aplicație.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

                                   Ca să înțeleagă și tinerii teatrul, în loc de 

                                                „O scrisoare pierdută”, se va juca piesa  

                                                „Un e-mail intrat în spam." 

https://www.youtube.com/watch?v=PRqVIGYnFzE
https://www.youtube.com/watch?v=KI2YRxBjvuU
https://www.youtube.com/watch?v=42Yo3jqTZ9c
https://www.youtube.com/watch?v=pI-ihZC-cr0
https://www.youtube.com/watch?v=V9JoGXxUooA
https://www.youtube.com/watch?v=2xaJpjcmOnE
https://www.youtube.com/watch?v=BMs2AvPgr7M
https://www.youtube.com/watch?v=zH1PLFl5NkU
https://www.youtube.com/watch?v=0MJa6srJxyY
https://www.youtube.com/watch?v=0V2PcbcUkL0
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Aplicații web cu jocuri organizate ca întreceri online 

 
 

Aplicația Kahoot este mult îndrăgită de elevi, deoarece prin 

intermediul ei, recapitularea, consolidarea și evaluarea cunoștințelor se face 

într-o formă atractivă și interactivă. Este folosită de utilizatori din peste 200 

de țări și cuprinde foarte multe jocuri pentru orice domeniu și orice vârstă. 

Accesăm https://kahoot.com și apare interfața aplicației care este 

destul de încărcată. Dacă vrem doar să ne jucăm, nu e nevoie să ne facem un 

cont, dar dacă dorim să creăm sau să lansăm jocuri atunci apăsăm butonul 

Sign up din colțul din dreapta și vor apărea 4 tipuri de conturi dintre care 

putem alege: pentru profesor, studenți, uz intern sau serviciu.  

Dacă ne logăm ca profesor, vom bifa locul de muncă din variantele date 

(school în cazul nostru), apoi vom nota adresa de e-mail și parola. Vom fi 

redirecționați apoi spre 3 pachete (abonamente) pe care le oferă aplicația și 

vom opta pentru varianta Continue free (gratis). Ni se mai cere să scriem 

țara și școala unde lucrăm, respectiv numele de utilizator, apoi apăsăm Save 

and continue și ne-am înscris pe platformă. 

 
Pentru a ne descurca mai bine, vom vedea ce ne oferă bara de meniu 

din interfața jocului: 

 
 

➢ Home (Acasă) putem afla o mulțime de informații: știri și reclame. Tot 

aici apar colecțiile noastre, kahoot-urile create de noi și rapoartele jocurilor. 

 

https://kahoot.com/
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➢ Discover (Descoperi) găsim foarte multe jocuri create de alții. Putem să 

scriem în bara de căutare ce joc ne interesează sau selectăm domeniul și apar 

alte jocuri de unde putem alege. 

 

 
➢ Library (Bibliotecă) găsim colecțiile și kahoot-urile noastre și le putem 

edita sau să le lansăm pentru joc. 

 
➢ Reports (Rapoarte) sunt rapoartele jocurilor lansate de noi. Aflăm 

astfel data când s-au jucat, modul de desfășurare, numărul de participanți. De 

asemenea, apăsând cele 3 puncte din capăt putem să deschidem raportul, să îl 

descărcăm (varianta contra cost), să îl ștergem etc.  

 

 
➢ Groups (Grup) putem crea un grup. 

➢ În partea dreaptă avem: Upgrade de unde putem să ne facem 

abonament, Share de unde putem distribui kahoot-urile create, Create de 

unde, bineînțeles, creăm un nou kahoot și 2 iconițe: profilul nostru și 

notificări. 

În continuare să vedem pașii pentru a realiza un test. Apăsăm Create. 
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Ne apar variante de șabloane pe care le putem folosi sau apăsăm New 

kahoot (Nou kahoot). 

 
În partea de sus scriem întrebarea și putem adăuga imagine sau video 

sau putem chiar să ne înregistrăm vocea. În partea de jos, pe dreptunghiurile 

colorate vom scrie variantele de răspuns fără să uităm să bifăm cel corect.  

În partea dreaptă putem face câteva setări: alegem tipul de întrebare, 

timpul limită, punctajul pe care dorim să-l acordăm, selectăm opțiunile de 

răspuns: cu un singur răspuns corect sau mai multe (varianta a doua e contra 

cost) și cum vrem să apară imaginea: direct cu întrebarea sau să se dezvăluie 

treptat (ultima variantă e contra cost). În final putem șterge sau duplica 

întrebarea. 

 
Pentru a adăuga o nouă întrebare, apăsăm în partea stângă Add 

question (Adăugați o întrebare) și vor apărea mai multe tipuri de întrebări, 

dar doar 2 sunt gratuite: Quiz (Test) și True or false (Adevărat sau fals). 
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După ce terminăm cu întrebările, apăsăm Done (Terminat) și jocul este 

gata creat.  

 
Dacă am folosit elemente contra cost, apare o fereastră în care ni se dă 

posibilitatea de a ne abona contra cost, dar dacă nu vrem, apăsăm Continue 

editing și ne întoarcem la joc unde vom face schimbările necesare. 

 
Dacă totul e în regulă, apare o fereastră în care ni se cere să dăm un 

titlu jocului și să-i facem o descriere, apoi apăsăm Continue și apare o altă 

fereastră în care avem câteva sugestii: să testăm kahootul jucându-ne singuri 

pentru a vedea dacă ne place și nu sunt greșeli, putem să îl jucăm cu alții și 

putem să îl împărtășim obținând linkul jocului. La final apăsăm Finish 

(Terminat). 

                  
Apare jocul și putem să vizualizăm întrebările jocului. Avem 

posibilitatea să îl jucăm apăsând Play sau să-l edităm, Edit, dacă vrem să 

facem schimbări. Iconițele ne ajută să aflăm linkul jocului, să îl adăugăm la 

preferate, iar dacă apăsăm cele 3 puncte putem vedea raportul, să adăugăm 

jocul la o colecție, să-l redenumim, șterge etc. 
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Dacă apăsăm Show answers (Arată răspunsurile) din partea dreaptă 

sus, atunci vom putea vizualiza toate întrebările cu variantele de răspuns și 

imaginile aferente, dacă e cazul. 

 
Dacă apăsăm Play (Joacă), ni se deschide o fereastră cu 2 posibilități:  

- Teach (a preda), dacă dorim ca jocul să fie interactiv  

- Assign (a atribui), dacă dorim să îl trimitem ca temă. 

Dacă alegem prima variantă, Teach, vom fi direcționați spre alte 2 

opțiuni: Classic, dacă jocul va fi jucat individual și Team mode, dacă va fi 

jucat de o echipă. De asemenea, putem bifa anumite setări: generator 

prietenos de porecle pentru a evita cele nepotrivite, alternarea sau nu a 

întrebărilor și răspunsurilor, etc. 

                   
Dacă alegem varianta Assign, putem trimite jocul ca temă, 

„provocare”, ca fiecare să rezolve singur acasă. Și aici avem niște setări: data 

limită, temporizator de întrebări, ordinea răspunsurilor, generator de porecle, 

numărul limită de jucători (este 100). În final apăsăm Create. 
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Putem crea o colecție pentru a păstra jocurile pe domenii. Pentru 

aceasta apăsăm Create collection. 

 

 
Notăm titlul colecției, o descriere și putem insera o imagine din cele 

oferite de aplicație sau din propriul computer și apăsăm Create.  

 
Ni se cere apoi să adăugăm minim 3 jocuri în colecție Add Kahoots, 

apoi apăsăm Done. 

 
Dacă dorim să adăugăm și alte jocuri, apăsăm Edit și vom putea căuta 

dintre kahoot-urile existente pe aplicație sau cele create de noi, apoi dăm 

Continue. 

                           
Eu am adăugat kahoot-ul creat cu ocazia acestei demonstrații și 

observăm că jocul apare la rubrica Collection din Library. Putem să ne 

jucăm apăsând Play sau putem adăuga alte jocuri apăsând Edit. 
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Pentru a putea juca interactiv e nevoie ca cel care lansează jocul să aibă 

un pc/laptop, eventual un videoproiector pentru a vedea clar întrebările 

testului, iar jucătorii au nevoie de smartphone/tablete pentru a putea da 

răspunsurile, precum și de conexiune la internet. 

Apăsând butonul Play, se deschide un ecran pe care e trecut site-ul 

pentru a se alătura jocului și codul PIN. Jocul e „în așteptare” și pe măsură ce 

jucătorii se alătură, le apare numele pe ecran. 

 
Jucătorii vor accesa kahoot.it și li se va cere să introducă codul PIN, 

apoi să dea Enter. Vor trece apoi numele de utilizator, porecla (nickname) și 

vor apăsa OK, go! Vor trebui să aștepte până se înscriu toți participanții. 

          
Când acest lucru s-a întâmplat, apăsăm Start și începe jocul. Pe ecranul 

mare, vor apărea pe rând întrebările și răspunsurile în dreptunghiurile 

colorate (roșu, galben, albastru, verde), precum și cât timp mai au la 

dispoziție pentru a da răspunsul.  

 
Pe telefonul jucătorilor apar doar dreptunghiurile colorate și vor atinge 

cel căruia cred că îi corespunde răspunsul corect. La întrebările tip quiz vor fi 

4 dreptunghiuri colorate, la cele tip adevărat/fals doar două.  
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După fiecare răspuns, sunt înștiințați dacă au răspuns corect sau 

incorect, ce punctaj au obținut și pe ce loc se clasează. 

.         

Pe ecranul profesorului, după fiecare răspuns, apare o diagramă cu 

numărul de răspunsuri date pentru fiecare variantă de răspuns. De asemenea, 

apare numele jucătorilor în ordinea descrescătoare a punctajului și putem 

vedea cum se modifică situația în tabel în funcție de ultimele puncte obținute. 

Uneori, jucătorii mai primesc bonusuri dacă sunt rapizi. 

 

       
 

La final, elevii sunt anunțați pe telefoane pe ce loc s-au clasat, iar pe 

ecranul mare avem premierea, prezentată într-o formă atractivă. 

              
Putem vedea raportul jocului din care aflăm mai multe detalii cum ar fi: 

cât la sută au fost rezolvate corect exercițiile, care a fost cea mai grea 

întrebare, care elevi au nevoie de ajutor căci nu s-au descurcat așa bine, care 

nu au terminat jocul. Vom primi raportul jocului și pe gmail. Avem 

posibilitatea să vedem și podiumul și chiar să ne jucăm din nou.  
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Dacă vrem să obținem feedback de la elevi, apăsăm butonul Get 

feedback și pe telefonul elevilor vor apărea câteva întrebări la care vor 

răspunde bifând emoticonul potrivit. Rezultatele se vor vedea pe ecranul 

mare. 

          
 

Jocul creat în timpul prezentării: 

Ciuboțelele ogarului: https://create.kahoot.it/share/ciubotelele-ogarului-de-

calin-gruia/1f03f629-3cbf-4b76-9c58-fa9d9cf67294 

 

Webografie: 

https://revista.newprojects.org/?p=1033 

 

Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=iJWR2zail9o 

 

Am cucerit și această aplicație.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

O tradiţie din bătrâni spune că de Black 

Friday să-ţi pui iPhone-ul într-un ulcior cu apă 

neîncepută cu un bănuţ în el. Dacă se ridică la 

suprafaţă, o să ai noroc tot anul, dacă nu, o să 

trebuiască să-ţi mai cumperi un iPhone. 

  

https://create.kahoot.it/share/ciubotelele-ogarului-de-calin-gruia/1f03f629-3cbf-4b76-9c58-fa9d9cf67294
https://create.kahoot.it/share/ciubotelele-ogarului-de-calin-gruia/1f03f629-3cbf-4b76-9c58-fa9d9cf67294
https://revista.newprojects.org/?p=1033
https://www.youtube.com/watch?v=iJWR2zail9o
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Aplicația QuizWhizzer ne permite să creăm teste în stilul jocurilor de 

masă, când, răspunzând corect la întrebări, înaintezi pe tabla de joc până la un 

punct final. Versiunea gratuită permite accesarea simultană a jocului de 

maxim 20 de persoane. Seamănă mult cu Kahoot.  

Ca să ne jucăm, nu e nevoie de cont, apăsăm doar butonul Join a game 

și notăm codul de acces aflat de la cel care lansează jocul. E nevoie de un 

smartphone și conexiune la internet. 

 
Pentru a crea sau „a lansa” jocuri trebuie să accesăm siteul 

https://quizwhizzer.com și să ne înregistrăm cu un cont google. Vom primi 

un e-mail și va trebui să confirmăm. Pentru varianta gratuită putem crea câte 

jocuri dorim, dar avem mai multe limite: un singur joc activ pe o anumită 

perioadă, doar 10 participanți, 3 rapoarte, nu avem acces la avatare și la baza 

de întrebări. 

Bara de meniu apare pe verticală, în partea stângă. Vom vedea pe rând 

la ce ne folosesc. 

➢ Your game (Jocurile tale) – aici vom găsi jocurile create de noi și le 

putem lansa dacă vrem să le jucăm cu copiii. 
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➢ Active Games (Jocuri active) – suntem anunțați dacă sunt jocuri 

active, în desfășurare la care ne putem alătura dacă vrem. 

 
➢ Question Bank (Banca de întrebări) - salvăm întrebările preferate 

pentru a le putea refolosi la alte jocuri. Găsim și un filmuleț unde ne este 

explicat detaliat cum să facem acest lucru. 

 
➢ Public Games (Jocuri publice) – găsim o mulțime de jocuri create de 

alții și putem căuta ce ne interesează. 

 
➢ Avatare (pioni)– avem posibilitatea de a ne face colecții de avatare din 

care copiii să poată alege înainte de începerea jocului. Imaginile trebuie să fie 

în format png și se descarcă ușor din computerul nostru. 
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➢ Reports – găsim rapoarte după fiecare joc și putem vedea rezultatele 

elevilor; la câte întrebări au răspuns, la care au răspuns corect (cu verde) sau 

greșit (cu roșu). Putem descărca aceste tabele doar contra cost. 

          
 

➢ Buy Credits (Cumpărați credite) –Se poate face abonament contra 

cost pentru a avea mai multe beneficii. 

➢ Make a Game – putem crea un joc. 

În partea stângă vom vedea cum arată jocul, iar în cea dreaptă avem 

bara cu unelte, pe care trebuie să o parcurgem pe rând în realizarea jocului. 

Să vedem pașii ce trebuie să îi urmăm pentru a face acest lucru. 

Începem cu Board (Tabla de joc) și avem posibiliatea de a alege tabla 

de joc din cele oferite ca șablon de aplicație, căutând pe aplicația gratuită dată 

sau descărcând din computerul personal.  

 

                   
Facem clic oriunde pe tablă pentru a adăuga spații ce vor forma 

„drumul de parcurs”. Le putem trage cu mouse-ul pentru a le regla poziția. 

Dacă dăm clic dreapta pe un astfel de pătrățel, putem să îi schimbăm culoarea 

sau să îl ștergem. 
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În partea dreaptă putem face următoarele setări: forma spațiilor, pătrat 

sau cerc; dimensiunea lor cu ajutorul cursorului verde, culoarea lor, mișcarea 

jucătorilor, adică cât să înainteze dacă răspund corect și ce să facă dacă 

răspund greșit și se poate seta și muzică. Dacă nu ne place, putem șterge tabla 

de joc cu Clear Board. 

 
În Scorul de calitate putem urmări ce pași mai avem de făcut pentru a 

ne crea jocul. E ca un ghid care ne îndrumă ce avem încă de făcut. 

Urmează rubrica Questions (Întrebări) unde, evident, trebuie să scriem 

întrebările. Putem alege tipul de întrebare: cu alegere multiplă, cu răspuns 

numeric, cu răspuns scurt, adevărat/fals, cu răspuns deschis etc. Apoi putem 

acorda punctaj și să importăm întrebări din Banca de întrebări. 

 
Putem insera imagine, un videoclip sau să ne înregistrăm vocea. 

 
 

Obligatoriu scriem întrebarea, câte răspunsuri dorim și nu uităm să 

bifăm răspunsul corect. Putem opțional  să inserăm imagine, videoclip sau să 

ne înregistrăm vocea. Și la răspunsuri putem adăuga imagine sau putem să 

ștergem. Observăm că întrebarea apare și în dreapta ecranului și de la 

iconițele de aici o putem duplica sau să o ștergem. Putem scrie explicații dacă 

dorim la vreo întrebare. Apăsăm Add Questions (Adăugați o întrebare) 

pentru a continua. 
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Oricând putem reveni la o întrebare și să facem modificări. Putem 

schimba pe parcurs și tipul de întrebare. 

 
La rubrica Settings (Setări), trebuie să dăm un titlu jocului, să-i facem 

o descriere, să alegem domeniul, să setăm limba și să optăm dacă îl facem 

public sau privat, apoi dăm Finish (Finalizare).  

 
Jocul apare la rubrica Your Games din bara de meniu și cu ajutorul 

iconițelor din partea de jos, îl putem edita sau șterge, putem afla linkul 

jocului și îl putem pune în dosarul dorit ca să îl găsim mai ușor.  
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Apăsând butonul Play (Joacă) putem opta pentru modalitatea de a-l 

juca: Live Race ca întrecere în direct între copii sau ca Homework (Temă 

pentru acasă) când fiecare rezolvă exercițiile când dorește. Apăsăm apoi 

Continue și apar alte setări bifând dacă vrem sau nu să fie întrebări aleatorii 

pentru fiecare jucător, dacă acordăm bonusuri, posibilitatea de a răspunde din 

nou dacă greșește răspunsul și putem alege avataruri din colecțiile publice 

sau personale. 

            
 

 
Putem să grupăm jocurile în dosare pentru a le găsi mai ușor. Pentru 

aceasta apăsăm Create folder (Crează un dosar) din colțul din dreapta. Îi 

vom da nume și vom putea adăuga jocurile dorite.  

 
 

Apăsăm Play (Merge) și jocul începe. 

Apare tabla de joc și anunțul Se așteaptă jucătorii. Este trecut linkul 

jocului și codul pe care trebuie să îl introducă copiii ca să poată participa la 

joc. Pe partea dreaptă avem o tablă unde noi putem bifa sau debifa anumite 

aspecte legate de joc: să se vadă sau nu numele jucătorilor, să se vadă sau nu 

codul de acces (e bine să debifăm, altfel încurcă vizibilitatea tablei de joc), să 

oprim/pornim muzica. Avem și un temporizator și se poate opta pentru 

afișarea clasamentului. 
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Ca să participe la întrecere, copiii au nevoie de un smartphone. 

Accesează quizwhizzer.com/play, notează codul de acces și dau Join a 

game! Apoi își scriu numele și apasă Play! Stau în așteptare până 

conducătorul jocului dă startul.  

 
 

                 
 

Pe telefoane le apar întrebările și variantele de răspuns pe dreptunghiuri 

colorate. Fiecare, atinge cât de repede poate o variantă. După fiecare răspuns, 

sunt anunțați dacă au răspuns corect sau au greșit și pot să vadă cum se mișcă 

avatarul lor pe tabla de joc. Acest lucru se vede și pe tabla de joc de pe 

ecranul mare și profesorul poate urmări parcursul copiilor. 

                        
 

Câștigă cel care a ajuns mai repede la final și a răspuns corect la cât 

mai multe întrebări. 
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La finalul jocului apăsăm Show results (Afișează rezultatele) și apare 

clasamentul. Este trecută și cea mai grea întrebare și cine a răspuns corect la 

ea. Putem vizualiza și tabelul cu rezultate. 

       
 

 
 

Jocul creat în timpul prezentării aplicației: 

Prietenia ortogramelor: 

https://app.quizwhizzer.com/game/60f2e502ae791e000fcbfd60 

 

Tutoriale: 

https://en.calameo.com/read/006185359a558edafbee4 

 

 

Am cucerit și această aplicație.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

                 Copilul îşi întreabă tatăl:  

                       - Tati, noi de ce avem cinci degete la mână 

dacă mouse-ul are doar două butoane?  

 

  

https://app.quizwhizzer.com/game/60f2e502ae791e000fcbfd60
https://en.calameo.com/read/006185359a558edafbee4
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Triventy este o platformă de învățare colaborativă bazată pe teste 

(quizuri), care ne permite să scriem, să rulăm teste și sondaje live în sala de 

clasă sau la evenimente. Jucătorii vor participa la test folosind smartphone-

urile lor, fără nicio instalare prealabilă, în timp ce găzduim testul de pe laptop 

sau smartphone. Putem să ne creăm propriul test de la zero, să personalizăm 

un test public sau să rulăm un test public așa cum este. Ca noutate, putem 

crea un test colaborativ, adică să invităm și pe alții să adauge întrebări la test. 

Vom putea vedea rezultatele testului mergând pe istoric sau putem distribui 

pe rețele de socializare la prieteni. 

Accesăm https://www.triventy.com. Dăm clic pe butonul albastru 

Sign Up din partea dreaptă ca să ne creăm un cont. 

 
Scriem adresa de e-mail, prenumele și numele, numele de utilizator și 

apăsăm Sign Up. Sunt 2 variante de conturi: For Educational și For Events. 

Utilizarea educațională este gratuită și putem crea câte teste vrem.  

 
Scriem școala, locația și bifăm că folosim aplicația doar în scop 

educativ și apăsăm butonul Use Triventy for Edu. Vom primi un e-mail cu 

un link pentru activarea contului. 

 

https://www.triventy.com/
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Dăm un titlu și inserăm o imagine din calculatorul nostru pe care o 

ajustăm. Scriem prima întrebare cu 4 variante de răspuns și bifăm cel corect, 

apoi bifăm căsuța Survey question dacă dorim să apară răspunsul corect în 

timpul jocului, scriem un indiciu pe care îl pot cere participanții dacă nu se 

descurcă și o curiozitate care apare după oferirea răspunsului, apoi apăsăm 

Save Question. 

 
Apăsăm butonul verde din stânga New Question și putem scrie a doua 

întrebare. 

 
Suntem întrebați din când în când dacă dorim să facem testul 

colaborativ, adică să scrie și alții întrebări și putem să facem asta apăsând 

Invite sau butonul portocaliu invite others to add questions to this quiz… 

           
Va apărea o fereastră unde ni se explică că, fiind creatorul testului, 

avem dreptul de a edita sau șterge întrebările adăugate de alții și că numele 

acestora va apărea alături de întrebarea creată de ei. Bifând căsuța că 

permitem și altora adăugarea de întrebări, apare un link pe care îl putem 

copia și trimite prin e-mail sau pe rețele de socializare sau Google 

Classroom. 
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Avem de făcut niște setări: timpul pe care îl avem la dispoziție pentru 

răspuns, alegem limba română și câteva setări în plus Advanced settings: 

dacă dorim să arate pe ecran primii 3 concurenți în timpul testului și bifăm 

dacă permitem ca testul să fie distribuit de jucători pe rețelele de socializare. 

Mai în dreapta, bifăm dacă vrem să fie public, alegem categoria și 

subcategoria unde încadrăm testul. 

 
Testul îl putem distribui copiind linkul sau pe e-mail ori clasa noastră. 

Avem 3 comenzi: Preview-să îl vizualizăm jucându-ne de probă, Save Quiz-

să îl salvăm și Run Quiz-să îl rulăm, adică să îl jucăm. 

 
Testul creat îl vom găsi în My Quizzes din bara de meniu. Putem să îl 

edităm sau să îl lansăm apăsând Run Quiz și așteptăm să se alăture 

participanții. 

 
 

Elevii vor accesa triv.in, vor scrie codul și numele și se vor alătura, 

ceea ce se vede pe tabla de joc. Când au intrat toți jucătorii, apăsăm Start the 

Quiz!  

 
Întrebările și răspunsurile apar pe ecranul mare, dar și pe telefoane. În 

timpul jocului, pot apela la una din cele 3 variante ajutătoare ce apar în partea 

de jos a telefonului. După ce răspund la întrebare, pot citi curiozitatea notată, 

văd clasamentul cu punctaje și la a câta întrebare sunt din total. 
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 La final vedem clasamentul și declarăm câștigătorul jocului. Pe 

telefonul lor, participanții sunt anunțați pe al câtelea loc s-au situat și au 

posibilitatea de a distribui jocul prietenilor. 

       
În My Quizzes, căutăm My Reports pentru a vizualiza și descărca 

raportul detaliat al rezultatelor obținute de participanți.  

 
 

Testul creat în timpul prezentării platformei:  

Mihai Eminescu: http://triv.in/200635 

 

Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=16mdMUiSsqU 

https://www.youtube.com/watch?v=F1Cp8JPTTYA (în engleză) 

 

                               Am cucerit și această aplicație.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

                      
                                                                             Sursa: facebook.com/JustComics 

http://triv.in/200635
https://www.youtube.com/watch?v=16mdMUiSsqU
https://www.youtube.com/watch?v=F1Cp8JPTTYA
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 Mentimeter este o aplicație cu ajutorul căreia se pot crea suporturi 

vizuale interactive, în care profesorul integrează instrumente pentru feedback 

sincron: sondaje și întrebări deschise. Include și o funcție de cloud de cuvinte 

încorporată în platforma sa interactivă, creând nori de cuvinte în timp real. 

Accesăm https://www.mentimeter.com și intrăm în interfața 

aplicației. 

 
 Ne creăm un cont gratuit cu un cont Facebook sau Google și scriem: 

adresa de e-mail, parola, prenumele și numele și dăm clic pe Sign up. Pentru 

varianta gratuită putem: să avem public nelimitat, prezentări nelimitate, până 

la 2 diapozitive pentru întrebări, până la 5 diapozitive pentru teste, însă nu 

putem face prezentări private și nu le putem importa. 

 
 Pentru a ne veni în ajutor, aplicația oferă câteva filmulețe scurte cu 

pașii ce îi avem de făcut pentru a crea un mentimeter. Pentru a le vedea, 

apăsăm iconița cu semnul întrebării din colțul din dreapta sus, lângă profilul 

nostru. 

 
 Pentru a crea un mentimeter, apăsăm butonul New prezentation. 

 În partea stângă sunt slide-urile unde vizualizăm ce facem, iar în 

dreapta sunt instrumentele necesare pentru a realiza mentimeter-ul: Type, 

Content și Customize. Toate acțiunile pe care le facem se salvează automat. 

 

https://www.mentimeter.com/
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➢ Type: ne prezintă diferite tipuri de întrebăti dintre care putem alege. 

Avem mai multe moduri diferite în care putem interacționa cu publicul: de la 

întrebări standard cu opțiune multiplă de răspuns la întrebări deschise. Putem 

crea, de asemenea, Word Clouds sau putem să ne jucăm teste cu elevii. 

  
 

➢ Content: se referă la conținut. Dacă alegem opțiunea World Cloud, 

tastăm întrebarea, putem să îi dăm o descriere mai lungă și notăm câte intrări 

să fie pe participant. Putem insera și o imagine sau gif de pe net, din baza de 

imagini a aplicației sau din calculatorul nostru. Bifăm dacă vrem ca 

participanții să trimită mai multe răspunsuri sau debifăm căsuța. 

 
 

➢ Customize: personalizăm cu câteva setări gratuite legate de 

vizualizarea imaginii, de a ascunde sau nu bara de instrucțiuni sau rezultatele. 

 
 În tot acest timp, în partea de sus a paginii se află codul generat de 

aplicație, pe care îl vor nota elevii când se conectează pe menti.com utilizând 

un computer, tabletă sau telefonul mobil și „participă” astfel, în același timp 

la o experiență de învățare antrenantă. 
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 Putem să distribuim apăsând Share din partea de sus a ecranului și 

putem alege între codul jocului (care expiră în 2 zile), linkul și codul QR. 

Apăsăm butonul albastru Prezent din partea dreaptă sus și se deschide o 

fereastră unde vom vedea răspunsurile elevilor pe măsură ce sunt scrise sub 

forma unui „nor de cuvinte”. Dacă se repetă anumite răspunsuri, acestea vor 

fi scrise cu litere mai mari.  

 Dacă deplasăm cursorul în partea de jos a imaginii, apare un chenar 

negru cu mai multe opțiuni: afișare pe întreg ecranul, ascunderea rezultatelor, 

oprirea votului, pornirea unui cronometru, afișarea imaginii, iar în colțul din 

dreapta vedem câte persoane au votat. Apăsând săgeata din capătul barei 

negre, ajungem la sfârșitul prezentării. 

 
 Mentimenterul creat îl găsim în My presentations și apăsând pe cele 3 

puncte din final avem mai multe opțiuni: să-l prezentăm, să-l deschidem, să 

exportăm rezultatele, să îl mutăm în folder, să-l duplicăm sau să îl ștergem. În 

partea stângă avem butoanele pentru a crea un nou folder sau o nouă 

prezentare.  

  
 Vom primi un e-mail cu rezultatele obținute, care se poate descărca 

dând Download. 
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 Pentru a crea un mentimeter care să antreneze elevii, alegem varianta 

Quiz Competition și alegem tipul de întrebare. 

 
 Avem 2 opțiuni predefinite:  

-Select answer: alegem un tip de întrebare, scriem întrebarea și răspunsurile 

corecte și marcăm care e răspunsul/răspunsurile corecte. Dacă vrem să mai 

adăugăm variante de răspuns, apăsăm Add another option. 

 
-Type answer: scriem întrebarea și notăm răspunsul corect și încă altele 

posibile dacă e necesar dând clic pe bara Add another correct answer. 

 
 Putem adăuga imagine, selectăm timpul, bifăm dacă vrem să primească 

puncte în funcție de cât de repede dau răspunsul sau toate răspunsurile 

corecte au același punctaj. Marcăm dacă vrem să se audă muzică pe fundal și 

apăsăm pe Add leaderboard dacă dorim să apară un slide cu clasamentul 

punctelor participanților. 
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 În partea stângă dăm clic pe Add slide și vom scrie următoarea 

întrebare. Dacă apăsăm pe una din aceste slide-uri, avem posibilitatea de a-l 

duplica, copia în altă prezentare, ascunde sau șterge. 

 

            
 După ce am terminat, apăsăm butonul Present din colțul din dreapta a 

ecranului și așteptăm să vină participanții, apoi începem jocul. 

             
 Ca să apară întrebările, dăm clic pe ecran, dar pentru a vizualiza 

clasamentul apăsăm săgeata albastră din capătul din dreapta a barei negre ce 

apare dacă mutăm cursorul în partea de jos a paginii. Tot aici mai avem și 

alte opțiuni printre care prezentarea pe tot ecranul. Răspunsurile elevilor apar 

sub forma unor diagrame, apoi ne prezintă clasamentul și punctajul fiecăruia. 

 

           
 Elevii intră pe www.menti.com și scriu codul generat în partea de sus a 

ecranului, apoi numele ce apare însoțit de o imagine și apasă Join quiz. 
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 Aleg sau scriu răspunsul, în funcție de tipul întrebării și dau Submit. 

Participanții văd pe telefon dacă au răspuns corect, pe ce loc sunt și câte 

puncte au obținut. 

 
 

Materialele create în timpul prezentării: 

❖ Aplicații interactive (word cloud): https://www.menti.com/yxx69z6t55 

❖ Cele 4 piersici (test): https://www.menti.com/zie9fgi11z 

 

Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sd0fAenuAnw (în engleză) 

https://www.youtube.com/watch?v=vb48V28mASs (în engleză) 

 

Am cucerit și această aplicație. 

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

             
                                                                                                    Sursa: facebook.com/elementaryteacher 
                                                                                                 

https://www.menti.com/yxx69z6t55
https://www.menti.com/zie9fgi11z
https://www.youtube.com/watch?v=Sd0fAenuAnw
https://www.youtube.com/watch?v=vb48V28mASs
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III Platforme ce organizează competiții 

 

 
 

Kidibot este o platformă educațională destinată copiilor de la clasa 

pregătitoare până la clasa a VIII-a, părinților și cadrelor didactice, lansată în 

România de către Asociația StartEvo în 2017. Platforma este disponibilă 

gratuit pe www.kidibot.ro și pe aplicațiile mobile de iOS și Android. 

Kidibot este un roboțel simpatic, venit din spațiul cosmic, care îi ajută 

pe copii să lupte împotriva crocobeților, niște extratereștrii răutăcioși care vor 

să cucerească Pământul prin lene și prostie. Singurele modalități prin care pot 

fi învinși este cititul și învățatul.  

Aplicația oferă posibilitatea de a ne face cont ca elev, ca părinte, ca 

profesor sau ca și companie. 

 
Când își fac cont elevii, aceștia, pe lângă că trebuie să specifice exact 

județul, localitatea, școala, clasa, numărul și litera corect, mai trebuie să 

noteze și e-mailul unui părinte. Conturile lor vor fi legate de contul nostru de 

profesor și vom primi noutăţi cu ce fac ei pe Kidibot. De asemenea, când vor 

fi bătălii în care sunt implicate și clasele noastre, vom fi notificați. 

                   

http://www.kidibot.ro/
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Copiii pot să câștige puncte dacă răspund corect la chestionare după 

sute de cărți din programa școlară și nu numai, dovedind că le-au citit. De 

asemenea, pot câștiga puncte rezolvând teste de matematică, engleză, 

informatică, istorie, geografie, astronomie, fizică, chimie și multe altele, 

conform programei școlare. Câștigând puncte, copiii își ajută echipa (clasa 

lor) să avanseze în clasament. De asemenea, ei câștigă diverse insigne, în 

funcție de realizările lor, sau pot evolua de la statutul de luptător la cel de 

erou. 

Pe lângă rezolvarea de quiz-uri, copiii pot câștiga puncte creând 

propriile lor quiz-uri, după cărțile citite sau materia pe care au învățat-o și de 

fiecare dată când alți copii rezolvă quiz-urile create de ei, dar mai obțin 

puncte și comunicând cu membrii clasei prin chatul Kidibot și rezolvând 

quest-uri si misiuni pe care Kidibot le dă copiilor. 

Motivațiile care îi fac pe copii să devină și să rămână interesați de 

învățat sunt diverse, de la presiune socială pozitivă, disonanță cognitivă, 

inspirație de la 130+ personalități din România, până la premii lunare și 

concursuri. 

                           
Kidibot ne motivează și pe noi dascălii să creăm quiz-uri sau să 

organizăm întreceri în clasă sau între clase și primim puncta și tot felul de 

diplome și medalii.  

 În primul rând intrăm pe profilul nostru și glisând cu cursorul, vom găsi 

tasta Adaugă clasă. Dând clic pe aceasta, se deschide o ferestră unde sunt 

trecute deja câteva date și apăsăm butonul verde Adaugă clasă. 

                
 Intrând acum pe profilul nostru vom găsi aici o statistică cu punctajul 

obținut de clasa noastră, câte quiz-uri am creat și câte am rezolvat, precum și 

numărul de recruți pe care îi avem. Aceștia se pot adăuga trimițându-le linkul 

dat aici.  
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 Vom putea vedea aici și lista cu topul clasei pe luna trecută și luna 

curentă și lista elevilor care se alătură creându-și cont pe platformă. Putem 

crea și noi un quiz dând clic pe linkul notat cu roșu „aici”, dar și din lista de 

meniu la Teste, unde apăsăm prima variantă Adaugă quiz. 

      sau      

 Avem de setat limba română, să dăm un titlu, să facem o descriere 

scurtă, apoi apare autorul testului, notăm autorul cărții, alegem categoria 

unde încadrăm testul, inserăm o imagine din calculatorul nostru, apoi alegem 

dificultatea testului și numărul de întrebări. 

 

    ……   

 Urmează să scriem întrebările și pentru fiecare 4 răspunsuri din care 

primul să fie corect. La final dăm clic pe Adaugă quiz și așteptăm ca testul 

nostru să fie validat și să i se acorde un anumit punctaj în funcție de cât de 

bine a fost realizat. 
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 Putem să căutăm quiz-uri la orice materie scriind în bara de căutare ce 

ne interesează sau intrând pe butonul verde Teste din bara de meniu. 

 
 Putem iniția noi bătălii, adică teme pentru acasă pentru clasa noastră 

alegând din cele exixtente pe platformă sau create de noi. Dăm un titlu 

bătăliei și îi facem o descriere. Apoi dăm clic pe bara cu Alege quiz-uri și 

scriem ce ne interesează, apărând o listă de unde putem alege. Selectăm 

clasa, notăm data când începe și când se termină bătălia și oferim punctaj 

bonus.  

        
 Putem organiza și o bătălie tip concurs între clasa noastră și o clasă pe 

care o alegem bifând căsuța Alege din dreptul Echipa concurentă. Selectăm 

județul, localitatea și școala și alegem echipa pe care o dorim din lista dată. 

Va câștiga clasa care adună cele mai multe puncte în intervalul dat. 

 
 După crearea bătăliei, dacă apăsăm butonul de Trimite Bătălie- 

sistemul va trimite un mail tuturor e-mailurilor de părinți specificate la 

conturile de copii, astfel încât să știe că profesorul le-a dat o nouă 

temă/bătălie!  
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 Pentru a vedea complexitatea acestei platforme, intrăm pe fiecare 

categorie din bara de meniu și vedem ce ne oferă: 

 
➢ Detalii: aici apar diverse informații pentru copii, părinți și profesori, 

precum și despre platforma Kidibot. 

➢ Topuri: prezintă diverse topuri din luna curentă și anume sunt 

evidențiați cei care au fost mai activi: Topul Luptătorilor, Topul Echipelor, 

Topul Cititorilor, Topul Claselor Cititoare. 

➢ Teste: găsim foarte multe teste grupate pe domenii la toate disciplinele. 

De asemenea găsim aici și „misiuni de luptă”, adică diverse quiz-uri propuse 

de platformă pentru a fi rezolvate pentu un anumit punctaj și putem adăuga 

propriul nostru test. 

                                       
➢ Concurs: prezintă lista cu concursurile în desfășurare, precum și o 

arhivă a concursurilor. 

➢ Cluburi: elevii pot să se înscrie în diverse cluburi: Clubul Cititorilor, 

Clubul de Geologie, Clubul de Astronomie și Kidibot Start-up România. Ei 

pot să discute cu alți copii cu pasiuni comune, dar și cu specialiști în 

domeniu. Pot primi insigne și diplome în funcție de câte quiz-uri au rezolvat 

și există și un clasament. 

➢ Cursuri: elevii se pot înscrie la diverse cursuri online și micro-cursuri 

de 10 minute pe diverse tematici ca robotică, programare, geologie spațială 

etc., acestea sunt însă doar pentru cei cu abonament. 

               
➢ Fapte bune: elevii pot face o faptă bună, să ajute pe cineva și să 

posteze în această rubrică și le va apărea poza. 

➢ Bătălii: aici găsim bătăliile ce se desfășoară în timp real și Dashboard 

Bătălii la care copiii se pot alătura, dar și bătăliile create de noi și putem crea 

alte bătălii.  
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➢ Extra-fun: prezintă câteva videouri și glume pentru destindere. 

➢ Donează: elevii își pot face abonament EROU GOLD contra cost și 

beneficiază de niște avantaje. 

                                                

            
 

Webografie: 

www.facebook.com/daniela.munca/videos/10105729427867486 

 

 

Am cucerit și această aplicație.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

Întrebare: De ce ar fi util să vă creați un cont cu  

numele „Nobody”? 

        Răspuns: Deoarece în momentul în care o 

persoană postează ceva și „dați like” o să apară 

„Nobody likes this”. 

 

  

http://www.facebook.com/daniela.munca/videos/10105729427867486
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Purpose Games este o aplicație gratuită ce se poate folosi în 

consolidarea sau verificarea cunoștințelor, e o modalitate distractivă ca elevii 

să se pregătească pentru teste atât singuri, cât și sub forma unor întreceri în 

„turneele” ce se pot organiza. 

Accesăm site-ul https://www.purposegames.com. 

Ca să ne jucăm nu e nevoie să ne logăm, dar ca să creăm jocuri și să 

putem participa la turnee, trebuie să intrăm la Register Free și să ne facem 

un cont, scriind un nume de utilizator, adresa electronică și o parolă. Vom 

primi un e-mail cu un link ce trebuie accesat pentru a activa contul. 

 
În partea de sus avem 3 iconițe: 

 Dacă vizităm un joc care ne place, apăsăm acest simbol și îl punem 

salva în colecția noastră sau putem trimite o „strigare” către altcineva. 

Putem trimite mesaje între prieteni. 

Putem vedea notificările primite. 

 

 
În continuare vom explora bara de meniu (pe fundalul albastru): 

➢ Explore: putem căuta jocuri care ne interesează după mai multe 

criterii:  

• Tags (Etichete)– apar cuvinte-cheie în ordine alfabetică și dând clic apar o 

mulțime de jocuri pe acea temă; 

           
 

 

http://www.purposegames.com/
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• Games (Jocuri) - apar jocuri ce sunt trecute prin alte filtre: cele mai 

populare, domenii, luna când au fost create, Jocuri Editor sau Listă de jocuri; 

• Playlists (Listă de jocuri) – pentru a păstra jocurile preferate organizate; 

• Tournament (Turnee) – anunță ce turnee sunt populare, în desfășurare sau 

care s-au terminat; 

• The Wall (Peretele)- conține lucrurile pe care noi și colegii membri PG le 

atașăm. 

➢ Badges (Insigne): se specifică cum putem obține „recompense” 

numite insigne și anume jucând un număr de jocuri cu un scor perfect 

(100%). 

 

 
Este și o listă lungă cu insignele ce se pot câștiga: 

etc. 

Apare și o listă cu un top al celor ce au câștigat insigne în săptămâna 

recentă. Rolul acestora este de a stimula jucătorii să se joace mai mult pentru 

a obține un loc fruntaș în clasament și astfel să-și consolideze temeinic 

cunoștințele. 

➢ Leaderboard (Clasament): apare un podium cu cei mai buni jucători 

și un tabel cu punctele obținute de fiecare membru, precum și câte jocuri au 

jucat.  
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De asemenea, apare și punctajul nostru și ce insigne am câștigat sau nu. 

Este indicat și câți membri au obținut diverse medalii în funcție de câte jocuri 

au jucat perfect. 

               
 

➢ Groups (Group): putem să ne alăturăm unui grup. Apar aici grupuri 

existente și putem afla informații: cât de recent a fost creat, activitate recentă, 

numărul de membri, dacă e grup public și câți invitați are.  

Putem să creăm și noi un grup. Acesta poate fi public (oricine se poate 

alătura), privat (deschis numai membrilor PurposeGames pe care îi aprobăm) 

sau numai pe baza invitației (nimeni nu poate solicita aderarea, intrarea în 

grup făcându-se pe baza invitației trimise de administrator și e indicat pentru 

cursurile școlare, proiectele de lucru în care știm exact pe cine vrem să 

invităm). 

                  
➢ În Tournaments (Turnee) apar turneele cele mai jucate, terminate/se 

încheie în săptămâna dată, publice/private. Aflăm și câștigătorul turneului din 

săptămâna recentă. 

 
Putem și noi crea un turneu din meniul de administrare. Îi dăm un titlu, 

setăm timpul cât să dureze, descriem activitatea și salvăm, apoi adăugăm aici 

jocurile dorite. 
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➢ Surprize me (Surprinde-mă): apare câte o sugestie de joc, de fiecare 

dată alta. 

➢ Create (Creare): găsim șabloane pentru următoarele tipuri de jocuri: 

Test de text, Test cu imagini, Joc de potrivire, Tastați răspunsul la test, Test 

cu alegere multiplă, Test cu imagine (formă), Test de diapozitive și mai avem 

Creați un grup și Creați o listă de redare. 

           
Când începem să creăm un joc, în primul rând alegem tipul de joc dorit. 

În partea dreaptă apar îndată 2 exemple de jocuri create cu tipul de joc ales. 

Tot în partea dreaptă a ecranului, dacă glisăm cu cursorul în jos, găsim niște 

instrucțiuni de bază.  

 
Să alegem spre exemplificare jocul-test Image Quize. Mai întâi 

încărcăm o imagine de fundal, apoi dăm un titlu, alegem domeniul, selectăm 

limba și descriem exercițiul. Apoi dăm clic pe imagine plasând puncte 

albastre și scriem întrebările dorite sau ce reprezintă desenul corespunzător 

fiecărui punct. Dacă am greșit, putem șterge apăsând iconița cu coșul de 

gunoi, dacă e bine, apăsăm OK. 
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Putem seta jocul să se încheie la primul răspuns greșit, dacă dorim să 

îl facem mai dificil sau putem lăsa jocul să continue până când jucătorul 

răspunde corect, indiferent de câte încercări face. Nu se aplică testelor cu 

opțiuni multiple sau diapozitive. Este și temporizator de joc fixat la 8 minute, 

pe care îl putem schimba, dacă este necesar. Dacă îl setăm la „timp 

nelimitat”, ceasul va fi numărat în sus de la 0:00 în loc de „stil invers”. 
 

 
În momentul în care jocul este salvat apăsând Save, se generează 

automat un link ce poate fi trimis cui dorim. Dând clic pe link ni se deschide 

jocul. 

 
În timpul jocului, în partea stângă apar câte întrebări mai sunt și câte 

răspunsuri au fost corecte, respectiv greșite.  

În partea dreaptă ne arată procentul reprezentând cât la sută s-a rezolvat 

din test și cât timp s-a scurs. În final apare cadranul cu scorul, timpul și pe ce 

loc suntem. Avem opțiunea de a juca din nou jocul sau un alt joc sau să ne 

lăsăm surprinși de un joc ales aleatoriu de aplicație. 
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Putem să alegem ca jocul să fie public apăsând Publish sau îl lăsăm 

privat. 

 
Dacă intrăm în profilul nostru (colțul din dreapta sus), vom găsi datele 

profilului nostru, jocurile create, statistici, jocuri preferate, insigne câștigate, 

ce prieteni ne-am făcut și din ce grup facem parte, mesaje primite. 

 
Jocul îl găsim în Games. Putem căuta în bara de căutare și alte jocuri 

create. Dacă dăm clic pe titlul jocului, acesta apare și putem să îl jucăm. 

Avem și mai multe detalii referitoare la joc. Putem să îl publicăm pe rețelele 

de socializare sau să copiem linkul jocului ce-l aflăm accesând iconița verde 

din final. Mai putem să îl edităm, să schimbăm statutul jocului în privat, să-l 

ștergem etc. 

         



121 
 

Avantaje: 

✓ jocurile se crează foarte ușor și repede; 

✓ prin organizarea turneelor și oferirea de insigne, elevii sunt încurajați să 

exerseze mai mult;  

Dezavantaje 

• Aplicația folosește reclame pentru a supraviețui și ne cere să dezactivăm 

orice blocare a anunțurilor cât timp folosim aplicația.  

 

Jocul creat în timpul prezentării: 

Părțile componenete ale unei plante: 

 https://www.purposegames.com/game/kRwlTMSc8f4 

 

Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=JEFPdLs35bw 

 

 

Am cucerit și această aplicație. 

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

               
                                                                                       Sursa:hilaric.ro 
  

https://www.purposegames.com/game/kRwlTMSc8f4
https://www.youtube.com/watch?v=JEFPdLs35bw
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IV Site-uri web cu jocuri la arte și muzică 
 

 
 

Doodle este un desen simplu care poate avea o semnificație 

reprezentativă concretă. Putem să ajutăm computerul să învețe să recunoască 

doodling-ul adăugând desenele noastre la cel mai mare set de date din lume 

despre doodling.  

Accesăm https://quickdraw.withgoogle.com. Site-ul este în engleză, 

dar putem traduce cuvintele date spre desenare cu google translate. Dăm clic 

pe butonul Let's draw! și vom primi pe rând 6 cuvinte alese la întâmplare. 

Apăsăm de fiecare dată Go It! și cu ajutorul mouse-ului, trebuie să încercăm 

să desenăm cuvintele date în maxim 20 de secunde, în timp ce computerul 

încearcă să ghicească ce vrem să facem. Computerul rostește atât cu voce 

presupunerile făcute, dar și scrie în partea de jos a ecranului.  

             
La final apar „mâzgăliturile”, având o bifă dacă au fost ghicite sau un 

„x” dacă nu. Putem să le distribuim pe rețele de socializare. Dând clic pe unul 

din desene, obținem o listă cu desene făcute de alții. 

                   
 

Jocul îi ajută pe elevi să deseneze, să învețe cuvinte în limba engleză și 

e amuzant să vadă ce „mâzgălituri” știu să facă. 

 

https://quickdraw.withgoogle.com/
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 Typatone este un editor de text care ne permite să scriem și să partajăm 

mesaje infuzate cu muzică. Alegem între o varietate de filtre audio-vizuale 

pentru a exprima starea de spirit și intenția mesajului. Descărcăm mesajul ca 

fișier audio pentru a produce următoarea melodie sau personalizăm tonul de 

apel. Este disponibil pe telefoane mobile, computere desktop și laptop. 

Accesăm https://typatone.com. În partea dreaptă este ecranul unde 

apare textul, iar în stânga bara de meniu. 

 

 
 

Scriem textul dorit cu ajutorul tastaturii din aplicație sau putem copia 

un text apăsând butonul cu iconița  și dăm Paste.  

 
 

 Ascultăm cum sună muzical textul nostru. Fiecărei litere îi corespunde o 

notă. 

 De fiecare dată când îl apăsăm, schimbăm instrumentul muzical cu care 

e redat textul. 

 Descărcăm în calculator ca fișier audio. 

 Aflăm linkul HTML și embed al mesajului nostru muzical și codul QR. 

 

Mesajul muzical creat în timpul prezentării: 

Citat despre muzică: http://typatone.com/m/xGXyT2nZuf 

 

https://typatone.com/
http://typatone.com/m/xGXyT2nZuf
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Chrome Music Lab este un site web care face ca învățarea muzicii să 

fie mai accesibilă prin experimente practice distractive și gratuite. Nu 

necesită cont. Toate experimentele sunt construite cu tehnologie web 

accesibilă gratuit. Poate fi folosit pe telefoane, tablete, laptopuri. 

Accesăm https://musiclab.chromeexperiments.com. 

 Shared piano: elevii pot cânta în direct la pian, designul fiind atractiv. 

Dau clic pe tastatura pianului și pot alege instrumentul. Apasă butonul 

mare de redare din stânga când vor să asculte ce au creat. 

 În partea dreaptă jos au posibilitatea de a șterge, de a face unele setări 

și de a-l salva primind linkul. Linkul îl găsim și în partea stângă copy link. 

Dacă vor să cânte un alt fragment, apasă New Room din colțul din dreapta 

sus, iar săgeata din stânga îi duce înapoi la prima pagină a site-ului. 

 
 Song maker: elevii creează propria lor piesă.  

Dând clic pe grile (dreptunghiuri), acestea se colorează corespunzător 

notelor muzicale. Dând clic din nou, se decolorează. Pe marginea din stânga 

avem butonul de redare/oprire. Elevii pot selecta instrumentele care să redea 

fragmentul muzical, să regleze tempoul glisând butonul cu mouse-ul și 

apăsând microfonul, pot cânta o notă. La Settings mai pot face câteva setări 

legat de gamă și altele specifice muzicii. Butonul undo anulează ultima 

acțiune, iar bifa salvează fragmentul muzical creat. Primesc un link HTML și 

embed și poate fi descărcat ca fișier wav. Apăsând Restart din colțul din 

dreapta sus, pot crea un nou fragment. 

 

https://musiclab.chromeexperiments.com./
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 Rhythm: elevii creează diverse ritmuri, în funcție și de cele 4 duete 

de personaje și instrumentele la care bat ritmul. Dând clic pe liniile date, 

stabilesc bătăile: bulina de jos - mâna stângă, bulina de sus - mâna dreaptă, 

ambele buline bătăi cu amândouă mâinile, iar figura geometrică de sus 

marchează bătăile personajului mai mic. Dând clic pe butonul de redare din 

mijloc, pot să asculte ce au creat și apăsând săgeata din colțul din dreapta trec 

la perechea următoare. 

 
 Spectrogram: arată spectograma unor instrumente, dar și sunete din 

natură. 

 
 Sound waves: indică undele sunetelor ce le cântăm la pian. Sunetele 

călătoresc prin aer ca valurile prin apă - dar mult mai repede. Punctele 

albastre reprezintă molecule de aer care ricoșează înainte și înapoi pe măsură 

ce sunetul călătorește prin ele. Pot atinge lupa pentru a mări și a vedea o linie 

roșie reprezentând grafic poziția unei molecule, urmărind forma undei. 

 
 Arpeggios: ascultă arpegiu în diverse modele. Pot alege pian sau 

harpă și să stabilească tempoul din butoanele de jos. Atingând roata, 

explorează acordurile majore și minore. 
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 Kandinsky: transformă desene în muzică. 

Elevii desenează forme diverse, care vor „produce” muzică. Pot alege din 

3 variante de culori duble. Apăsând butonul undo, se șterge ultima acțiune, 

iar butonul redare le arată minunata lor creație cântătoare. E foarte interesant. 

 
 Voice Spinner: cu ajutorul săgeților, elevii rotesc înainte, înapoi 

spinnerul - pentru a auzi cum afectează sunetul. De asemenea, pot să-și 

înregisteze propria voce sau alte sunete din jurul lor. Tonul vocii devine mai 

mare atunci când se învârte mai repede și mai mic când se învârte mai lent. 

 
 Harmonics: este un set de frecvențe cu o relație simplă: de două ori 

mai rapidă, de trei ori mai rapidă, de patru ori și așa mai departe. Elevii dau 

clic pe ele pentru a asculta cum sună. 

 
 Piano roll: 

Elevii pot urmări notele care trec, să schimbe sunetele și să se 

înregistreze. 

 
 



127 
 

 Oscillators: 

 Un oscilator scoate sunet prin vibrarea la o rată constantă, 

cunoscută sub numele de frecvență. Trăgând cu mouse-ul în sus și în jos, 

elevii schimbă frecvența oscilatorului. Pot alege 4 tipuri de oscilatoare: 

pătrat, „fierăstrău”, triunghi și cerc, trecerea de la una la alte făcându-se cu 

săgețile din stânga-dreapta. 

         
 

 Strings: Acest experiment le permite elevilor să exploreze relația 

matematică naturală dintre lungimea unui șir și înălțimea acestuia. 

 
 Melody Maker: elevii creează o melodie dând clic pe grile pentru a 

adăuga note și stabilesc tempoul trăgând spre stânga/dreapta cu mouse-ul. 

Apăsând butonul albastru de redare pot asculta și apoi, folosind butonul 

portocaliu pot schimba melodia. 

 

 
 Chords: Un acord de bază este alcătuit din trei note. Dacă ating o 

notă de pe pian li se redă o coardă începând cu nota respectivă. Pot alege 

între major sau minor. 
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Cântec creat în timpul demonstrării aplicației: 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-

Maker/song/5707130130137088 

 

Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=BqncqSxIwgc (în engleză) 

https://www.youtube.com/watch?v=PdwmtU-FkrA (în engleză) 

 

Interesante:  

MUZICOGRAME: 

▪ Alunelul: https://www.youtube.com/watch?v=59moK748ypM  

▪ Toamna – A. Vivaldi: https://www.youtube.com/watch?v=Y37YRdbriOk 

▪ Iarna - A. Vivaldi: https://www.youtube.com/watch?v=wqw-N7Pov6M 

▪ Primăvara - A. Vivaldi https://www.youtube.com/watch?v=l4Ad6pZ8vEQ 

▪ Valsul florilor: https://www.youtube.com/watch?v=diqDijUt2oc 

▪ Simfonia a V-a de Beethoven 

https://www.facebook.com/watch/?v=450629602269643 

▪ Turkish March - Rondo Alla Turca - Mozart  

https://www.youtube.com/watch?v=pvWD5s1P_6I 

▪ Odă bucuriei: https://www.youtube.com/watch?v=UjsIxCdV_fg 

▪ Carmen Overture – Bizet:  

https://www.youtube.com/watch?v=V4klCGTlaeg 

▪ CU PERCUȚIE CORPORALĂ 

▪ Caballito blanco: https://www.youtube.com/watch?v=j16Ibq4DF0I (cu 

palme) 

▪ Clap Clap Sound: https://www.youtube.com/watch?v=6UYnHJqo7_4 

LECTURI RITMICE 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=FXE4c07gWA0 (cu tren) 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=N0yZ85ta6_8 (cu avion) 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=CXdg5KitaxA (cu avion) 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=mJtl4JzUt_E (cu albinuțe) 

▪ In the Hall of the Mountain King - E. Grieg: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=wFzDz-g3MJw (descoperă exercițiul cu 

pinguinii) 

 

NOTE MUZICALE 

▪ Old McDonald: https://www.youtube.com/watch?v=WRVD2MPCoTc 

▪ Mary Poppins https://www.youtube.com/watch?v=L56WtuRsgQk 

▪ Odă bucuriei https://www.youtube.com/watch?v=UjsIxCdV_fg 

 

 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/song/5707130130137088
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/song/5707130130137088
https://www.youtube.com/watch?v=BqncqSxIwgc
https://www.youtube.com/watch?v=PdwmtU-FkrA
https://www.youtube.com/watch?v=59moK748ypM
https://www.youtube.com/watch?v=Y37YRdbriOk
https://www.youtube.com/watch?v=wqw-N7Pov6M
https://www.youtube.com/watch?v=l4Ad6pZ8vEQ
https://www.youtube.com/watch?v=diqDijUt2oc
https://www.facebook.com/watch/?v=450629602269643
https://www.youtube.com/watch?v=pvWD5s1P_6I
https://www.youtube.com/watch?v=UjsIxCdV_fg
https://www.youtube.com/watch?v=V4klCGTlaeg
https://www.youtube.com/watch?v=j16Ibq4DF0I
https://www.youtube.com/watch?v=6UYnHJqo7_4
https://www.youtube.com/watch?v=FXE4c07gWA0
https://www.youtube.com/watch?v=N0yZ85ta6_8
https://www.youtube.com/watch?v=CXdg5KitaxA
https://www.youtube.com/watch?v=mJtl4JzUt_E
https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk
https://www.youtube.com/watch?v=wFzDz-g3MJw
https://www.youtube.com/watch?v=WRVD2MPCoTc
https://www.youtube.com/watch?v=L56WtuRsgQk
https://www.youtube.com/watch?v=UjsIxCdV_fg
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Accesăm https://www.classicsforkids.com/games.html și găsim 

câteva utilități drăguțe: 

 
 Compose your own music: elevii pot compune propria muzică alegând 

durata notei (întregi, jumătate, sfert, optimi) și apoi tonul său din pian. Se 

folosește 4/4 ori - 4 bătăi la o măsură cu fiecare notă de sfert egală cu o 

bătaie.  

                 
 Open instruments of the Orchestra: elevii pot asculta cum sună 

instrumentele dintr-o orchestră. 

 
 

Am cucerit și aceste aplicații.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

            -Tăticule, de ce cântăreţii de la filarmonică sunt aşa 

        de supăraţi?  

                            -Păi, n-ai văzut cum îi ameninţă nenea ăla cu bățul?  

 

https://www.classicsforkids.com/games.html
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V Site-uri cu jocuri de exersat la matematică 
 

 
 

Topmarks este un site cu mii de resurse didactice de calitate și 

interactive, multe jocuri și instrumente utile în activitatea online putând fi 

folosite pe tabla interactivă. Ne interesează în principal jocurile matematice, 

dar sunt și pentru învățarea limbii engleze.  

Accesăm https://www.topmarks.co.uk și intrăm în interfața 

aplicației. Alegem din bara de instrumente Learning Games. 

 
Dăm clic pe iconița cu Maths din partea stângă și apar variante de 

jocuri. Aici avem posibilitatea de a alege jocul dorit în funcție de vârsta 

copiilor (între 3-5 ani, 5-7 ani, 7-11 ani și 11-14 ani) sau de categoria din care 

face parte (numărare, ordonare, comparare, calcule matematice, tabla 

înmulțirii și împărțirii, figuri geometrice, unități de măsură, probabilități etc.). 

 

Aproape fiecare joc are o descriere și indicații: pentru ce vârstă e 

potrivit și pentru ce capitole. De asemenea, poate fi distribuit pe rețele de 

socializare și are și un cod QR pe care elevii îl pot scana. În partea din 

dreapta sus avem butonul Play Game pentru a începe jocul. Uneori însă ne 

trimite către o altă pagină și trebuie să dăm pe săgeata       să pormească jocul 

sau căutăm unde scrie trimiterea către pagina de joc. 

https://www.topmarks.co.uk/
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Următorul pas este să alegem tipul jocului și intervalul de numere 

care ne interesează și facem setări în funcție de jocul ales.  

                  
Jocul conține foarte multe exerciții cu niveluri de dificultate diferite, 

pe care le alegem de la început sau apar progresiv în timpul jocului. Dacă 

jocul e mai complicat, sunt explicate regulile jocului. Dacă în timpul jocului 

elevii dau un răspuns greșit, li se cere să încerce din nou sau unele jocuri le 

dă posibilitatea de a verifica Check Answer și a relua exercițiul dacă nu e 

bine. În colțul din dreapta sunt indicate câte exerciții au rezolvat corect din 

cele rezolvate până în acel moment. Pe pagina de joc mai apar și alte 

butoane: Reset – anulează ultima acțiune, Menu - întoarcere la pagina cu 

setările jocului și „x” închide jocul. 

 
Sunt foarte multe jocuri atractive care necesită un minim de 

cunoștințe în engleză sau se pot traduce cu Google Translate. Unele jocuri se 

pot juca chiar și ca o competiție între două sau mai multe persoane.  

În continuare prezentăm câteva jocuri utile și atractive în fixarea 

cunoștințelor, majoritatea de la grupa de vârstă 7-11 ani, dar mai apar și 

câteva de la 5-7 ani.  

 

Counting (Numărare): 

 

Okta's Resque: (5-7 ani) dăm clic pe atâtea 

caracatițe cât arată numărul, apoi apăsăm pe săgeată și 

astfel le salvăm. Îl putem folosi când învățăm să 

numărăm până la 20. 
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Ordering and Sequencing (Numărare și ordonare): 

 

Ladybird Spots (5-7 ani): numărăm bulinele 

de pe buburuză, punem în corespondență buburuzele cu 

frunzele potrivite și le așezăm în ordine crescătoare. 

Jocul e valabil doar în intervalul 0-10.  

 

Helicopter Resque (5-7 ani): găsim numărul 

indicat din tabel și băiețelul va fi salvat de elicopter. 

Este util pentru aflarea unui număr precizându-se 

vecinii săi. Trebuie tradus din engleză cerința enunțată 

oral. 

 

 Catterpillar Ordering: așezăm la loc părțile 

din corpul omidei respecând cerințele. Putem folosi 

jocul când învățăm despre ordonarea numerelor 

crescător și descrescător și numărarea din...în... 

 

  

Chinese Dragon Game: tragem elementele 

lipsă din corpul dragonului la locul lor. Îl putem folosi 

să numărăm crescător/ descrescător din... în..., în funcție 

de setarea de la început. 

 

 

 

           Higher and Lower: așezăm numerele date în 

ordine crescătoare. 

 

 

 

Coconut Ordering (Multiples): lovim cu bila 

nucile de cocos. Îl putem folosi pentru compararea și 

ordonarea diferitelor numere, calcule de toate tipurile 

și unități de măsură. 

 

Counting Caterpilar: punem frunzele cu 

numere în copac în ordine crescătoare și dacă e corect, 

vor fi mâncate de omida, care se va face cocon și apoi 

se va transforma într-un fluture. 
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Range Arranger: așezăm scândurile în ordine 

crescătoare și ajungem în vârful muntelui dacă 

răspunsurile sunt corecte.  

 

 

 

Paint the Squares: colorăm sau scriem 

numere în pătrățele. Este folosit pentru a număra din 

10 în 10, a învăța numerele pare/impare, a stabili 

vecinii numerelor. Există table de diverse dimensiuni. 

 

 

 

 Sequenses: descoperim regula de numărare și 

alegem ce număr urmează în șirul dat. 

 

 

 

 

  Roucket Rounding: lansăm în spațiu racheta 

corectă. Este un joc pentru rotunjirea numerelor la zeci, 

sute și numere întregi. 

  

 

Place Numbers on a Line: așezăm stegulețul 

pe linie acolo unde credem că îi este locul.  

 

 

 

 

Shape Patterns: alegem forma geometrică care 

lipsește din modelul repetitiv. 

 

 

 

Christmas patterns: alegem ce element 

lipsește din șirul repetitiv. 
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Place Value (Formarea numerelor): 

 

  

Bead Numbers: alegem un număr de bile și cu 

ele formăm și scriem toate numerele posibile.  

 

 

 Dienes and Coins: așezăm blocurile de numere 

la locul potrivit și spunem ce număr am obținut. 

Apăsând show, putem vedea răspunsul. Este util în 

înțelegerea noțiunilor de unități, zeci și sute. 

 

 

Place Value Basketball: (5-7 ani) dăm clic pe 

mingea cu numărul corect și aceasta va nimeri în coș, 

iar dacă greșim ratăm coșul. Ajută la înțelegerea 

noțiunilor de unități, zeci și sute. 

 

 

  Shark Numbers: trebuie să recunoaștem 

numărul corespunzător reprezentării. Dacă răspundem 

corect, apare un delfin, dar dacă greșim, un rechin 

mușcă din barcă. 

 

Scooter Quest: bifăm căsuța poștală cu răspunsul 

corect. E util în consolidarea cunoștințelor legate de 

recunoașterea locului unităților, zecilor, sutelor sau 

miilor într-un număr. Trebuie tradus textul exercițiului 

din engleză (unity-unități, dozens-zeci, tenth-zeci, 

hundreds-sute, thousand-mii). 

 

  Fruit Splat Odd Even: tragem cu mouse-ul 

cuvântul Odd (număr par) sau Even (număr impar) 

peste numerele care corespund și dacă e corect, vor 

dispărea. 

 

Addision and Substraction (Adunarea și scăderea): 

 

  Post Sorting: așezăm scrisorile cu operațiile 

date în poșta cu răspunsul corect la calcul. Îl putem 

folosi la toate tipurile de calcule. 
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Funky Mummy: dăm clic pe mumia cu 

rezultatul ce îl considerăm corect la operația dată. Dacă 

e corect, iese mumia și dansează, dacă e greșit 

sarcofagul e gol. Putem să îl setăm pentru oricare tip 

de calcul. 

 

  Additional and Substraction Facts (5-7 ani): 

Putem folosi jocul pentru calcule de adunare și scădere 

până la 20 și aflarea numărului necunoscut. Dând clic 

pe zar, se generează un calcul, care poate fi ascuns sau 

putem să-l dezvelim (sau o parte din numere) apăsând 

cartonașele cu semnul întrebării. Apăsând săgețile din partea de sus, 

deplasăm pinguinii. De asemenea putem ascunde pinguinii cu ghețarii, 

apăsând imaginile din colț. 

 

Catch The Stars (5-7 ani): adunăm în găleată 

stelele căzătoare. Dând clic pe găleată, se schimbă 

numărul de pe ea ca să corespundă rezultatului 

operației de pe stea. 

 

Hit the Button (Lovește butonul): un joc 

contra cronometru în care lovim repede butonul care 

conține răspunsul corect la întrebarea dată. Putem să-l 

folosim la toate tipurile de calcule, aflarea numărului 

necunoscut, învățarea noțiunilor de dublu sau jumătate 

etc. 

Robot More or Less: trage cu cursorul fiecare 

robot peste forma care conține răspunsul corect la 

calculul scris pe el. Este foarte util când se învață 

adunarea și scăderea cu 1, 2, 3, 4 și 5. 

 

Mental Math Train: alegem vagonul cu 

răspunsul corect la întrebarea pusă. Jocul îi ajută pe 

copii să înțeleagă terminologia matematică, dar e 

nevoie să cunoaștem limba engleză și să le traducem 

copiilor textul dat. 

 

Substraction Grids: selectăm unul sau două 

numere din grila dată pentru a finaliza calculul. Este 

util în aflarea numărului necunoscut într-o operație de 

scădere. 
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Number Fact Families: formăm calcule cu 

cele 3 numere date sesizând legătura dintre ele. Este 

util în a recunoaște operații inverse: adunare-scădere, 

respectiv înmulțire-împărțire și putem să îl folosim 

când învățăm proba operațiilor. 

 

 Daily 10: elevii răspund oral la calculele 

afișate pe ecran într-un interval de timp setat de noi. 

Putem alege orice tip de exercițiu și este util în 

consolidarea deprinderilor de calcul oral. 

  

 

Maths Invaders: împușcăm invadatorii care 

conțin răspunsul la exercițiul dat. Putem alege orice tip 

de calcul, precum și nivelul de joc. 

 

 

Fruit Splat Substractions: ducem ovalul cu 

operația dată pe fructul care are rezultatul corect și 

dăm clic. Este util pentru toate tipurile de calcul, 

inclusiv adunarea și scăderea a două fracții cu același 

numitor. 

 

  Fruit Splat-Compare Equations: ducem 

ovalul cu ecuațiile date peste semnul corect și dăm 

clic. Este folosit pentru compararea rezultatelor 

operațiilor de adunare, scădere, înmulțire și împărțire. 

 

Snowball Smash: adunăm energie dând 

răspunsul corect la calcule, apoi ne bulgărim cu alți 

copii. Pentru aceasta dăm clic pe lângă băiețaș: dacă 

dăm în stânga lui, se întoarce spre dreapta și invers, iar 

dacă dăm clic mai în jos-va arunca bulgărele mai sus și 

invers. Putem alege orice tip de calcul. 

 

Times Tables (Tabele de timp): 

Super Maths Bowling Multiplication: 

răspundem la câteva înmulțiri, apoi apare mingea de 

bowling în mișcare și dăm clic pe teren să se oprească, 

apoi clic să stabilim direcția de deplasare a acesteia, 

clic să fixăm viteza și clic să pornească mingea. Putem 

alege să îl jucăm singuri sau în doi. 
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Multiplication and Division (Înmulțirea și împărțirea): 

 

Doggy Division: (5-7 ani): împărțim oasele în 

mod egal la cățeluși. Folosim la învățarea operației de 

împărțire. 

 

 

  Carroll Diagrams Multiples: tragem cu 

mouse-ul numerele ce apar pe margine în căsuța 

potrivită ținând cont de faptul că sunt multiplii sau nu a 

celor 2 numere alese la începutul jocului.  

Sunt 4 variante. De exemplu, numărul dat:  

-e multiplu de 5 și multiplu de 3? 

-e multiplu de 5, dar nu e multiplu de 3? 

-e multiplu de 3, dar nu e multiplu de 5? 

-nu e multiplu de 3 și nici de 5? 

Jocul este și pentru forme geometrice. 

  

Multiples and Factors: alegem vagonul cu 

răspunsul corect la exercițiul dat. Varianta Multiples 

este pentru aflarea celui mai mic/celui mai mare 

numitor comun. Eu recomand a doua variantă, 

Factors, unde trebuie să descoperim cu ce cifră au fost 

înmulțite cele 2 numere date. 

 Arithmetic - Multiplication, Division, 

Factoring: folosind tabelul, rezolvăm calculele. Avem 

2 variante: tastăm răspunsul dând clic pe cifrele de pe 

margine sau dăm clic pe căsuța unde trebuie să apară 

rezultatul. 

 

Wen Chart (Diagrama Wen): sortăm 

numerele ce apar pe rând, la locul potrivit: se împart 

la unul din cele două numere sau la ambele numere 

date. Acestea pot fi selectate la începutul jocului. 

 

Maths Fishing: este un joc interactiv pe care îl 

jucăm în competiție cu alții. Dăm clic pe suprafața 

apei, apoi iar clic când peștele e în dreptul undiței și 

apar câteva calcule la care dacă răspundem corect, 

vom prinde peștele respectiv. La final este un 

clasament în funcție de câți pești am prins într-un interval dat. Este indicat în 

exersarea înmulțirilor. 
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Meteor multiplication: împușcăm meteoriții 

cu operația potrivită rezultatului dat în mijloc. Trebuie 

să fim rapizi, altfel aceștia se apropie periculos de 

mult. 

 

  Tommy's Track – Times Tables: ajutați de 

tastele cu săgeți (stânga-dreapta) și    (pentru a atinge 

rezultatul), precum și tasta Ctrl (sare) de la tastatură, îl 

ghidăm pe tigrul nostru spre rezultatul corect al 

operației notat în partea de sus a jocului și vom trece 

prin mai multe niveluri. E o modalitate distractivă de a 

exersa înmulțirea putând alege din cele câteva rezultate 

apărute în joc. 

 

 Demolition Division: bombardăm tancurile cu 

operația potrivită rezultatului de pe tun cât mai repede 

căci se apropie periculos. 

 

 

Factor Trees: completăm numerele lipsă. 

Este util în aflarea numerelor necunoscute într-o 

operație de înmulțire. 

 

Table Teaser: dăm clic pe pătratele albastre ca să 

apară numerele ascunse dintr-o linie mai întâi, apoi 

stabilim factorii operației pentru fiecare număr (produs) 

trăgând numerele de pe margini. La final verificăm dacă 

am rezolvat corect. 

 

 

Tables tennis: se joacă în doi, fiecare scriind 

pe rând rezultatul înmulțirii date. 

   

 

 

Loop Card: adăugăm pe rând din piesele din 

mijloc pe marginea careului, astfel încât rezultatul (pe 

albastru) să se potrivească cu ultimul calcul (pe alb) de 

pe piesa de domino. 
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  Connect 4 Factors: alegem și dăm drumul la 

numerele din partea de sus în tabel astfel încât să nu 

avem 4 numere unul lângă celălalt care au același 

factor comun. 

 

Fractions and Decimals (Fracții și zecimale): 

 

Fraction Intro: trebuie să scriem fracțiile 

potrivite imaginilor. 

 

 

 

  Fraction Matcher: din dreptungiul de jos 

tragem cu ajutorul mouse-ului câte 2 fracții 

echivalente și le așezăm pe cele 2 spații aferente. 

Putem alege 2 desene sau un desen și o reprezentare a 

fracției cu numere. Este util în exersarea fracțiilor 

echivalente. 

 

Monty's Maths Wall: cu ajutorul săgeților de 

pe tastatură, potrivim ca cărămida cu calculul dat să 

cadă peste rezultatul corect și atunci dispar amândouă 

cărămizi micșorându-se zidul. Putem să îl folosim la 

toate tipurile de calcul, inclusiv la exersarea numerelor 

romane. 

 

Fraction Fiddle: dăm clic pe fracția care 

credem că e potrivită desenulul dat și apăsăm OK, apoi 

apare o formă întunecată a prăjiturii care se tot schimbă 

când scriem fracția cu ajutorul săgeților până seamănă 

cu prăjitura dată și atunci dăm Check să verificăm. 

Apăsând Replay, vedem cum se suprapune forma 

neagră cu imaginea. 

 

Money (Valoarea banilor): 

 

Price Lists (5-7 ani): alegem ce vrem să 

cumpărăm și facem totalul sau alegem acele lucruri pe 

care le putem cumpăra de o sumă dată. 
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Space Trader: alegem cea mai bună ofertă 

făcută de negustorii spațiali.  

 

 

 

Shape (Figuri geometrice): 

 

  Shape Puzzles (5-7 ani): reconstituim imaginea 

aleasă trăgând fiecare piesă la locul ei.  

 

 

 

 Symetry Painter (5-7 ani): tot ce desenăm 

apare ca desnat în oglindă, inclusiv elementele inserate 

din bara de joc. Este un joc util pentru înțelegerea 

simetriei. 

 

 

Symetry Matching: alegem imaginea care se 

potrivește pentru a obține simetrie.  

 

 

 

Symetry Sorting: fiecare obiect ce apare îl 

punem în cutia cu lucruri simetrice sau asimetrice.  

 

 

 

 

Area Builder: construim figuri geometrice. 

Este util în înțelegerea perimetrului și ariei unei figuri 

geometrice. 

 

 

Area Perimeter Explorer: construim figuri 

geometrice și vedem diferența dintre arie și perimetru. 
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Show the Coordinate: trebuie să găsim 20 de 

puncte pe tabla de joc după coordonatele date, contra 

cronometru. 

 

 

 

Find Places on a Grip Map: găsim diverse 

locuri pe hartă după coordonatele date.  

 

 

 

  Cube Nets: dăm clic pe rând pe fiecare 

imagine și prezicem dacă aceasta poate forma un cub, 

apoi vedem un filmuleț în care se îndoaie laturile și 

vedem dacă am avut dreptate sau nu. 

 

 

Pattern Shapes: reconstituim imaginea din figuri 

geometrice. 

 

 

 

Tangram Builder: construim imaginea aleasă 

peste umbra acesteia folosind figurile din pătratul 

Tangram. 

 

 

 

Symetry Invaders: dăm clic pe tabla de joc ca 

invadatorul să fie prins, apoi completăm forma simetrică 

dând clic pe pătrățele, dar dacă greșim extraterestrul scapă 

și ne distruge un oraș.  

 

 

Measures (Unități de măsură): 

 

Measuring in cm (5-7 ani): alegem răspunsul 

corect. Ne ajută în măsurarea lungimii unor obiecte.  
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Hickory Dickory Clock (5-7 ani): alegem 

ceasul cu ora indicată în partea de jos și dacă răspunsul 

e corect, șoarecele urcă și mănâncă brânza. 

 

 

  Find The Start Time: alegem ora la care a 

început acțiunea din problema dată. Textul este în 

engleză și trebuie tradus copiilor sau inventăm noi o 

problemă. 

 

Telling The Time: citim ceasul și alegem ora 

corectă. Putem seta minutele la 1, 5, 15, 30 sau 60. 

 

 

 

Two Clocks: instrument util în a rezolva 

probleme care se referă la aflarea timpului după un 

anumit interval. Fixăm primul ceas cu ajutorul mouse-

ului, scriem pe mijloc intervalul de timp scurs și 

apăsând link clocks, celălalt ceas e fixat automat. 

Putem ascunde ceasul apăsând bifa sau să-l dezvelim 

apăsând „x”. Este util în rezolvarea problemelor. 

 

Match The Times: întoarcem câte două 

cartonașe până se potrivesc. De fiecare dată apăsăm 

butonul check. Dacă le potrivim, cartoneșele dispar. 

Putem seta să potrivim ceas analogic-ceas analogic sau 

ceas digital-ceas analogic. 

 

 

Capacity Countdown: scriem cât e capacitatea 

vasului în ml și l. 

 

 

 

 

Mosty Postly: scriem cât cântăresc pachetele în 

kg sau g. 
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Alien Attack: citim măsura unghiurilor 

folosindu-ne de raportor sau ghicind (fără raportor) și 

scriem pe tablă iar dacă e corect, atunci va fi lansată 

bomba pentru a apăra Pământul de extratereștrii. 

 

   

Using a Calendar: alegem răspunsul corect la 

întrebare. Avem 2 posibilități: să alegem data sau câte 

zile a trecut într-un interval dat. 

 

Data Handling (Reprezentarea datelor): 

 

Bar Charts: alegem răspunsul corect la 

întrebare analizând graficul. Este util în citirea 

graficelor. 

 

 

 

 Fishing pictograph Game: dăm clic mai sus 

sau mai jos pe tabla de joc pentru a prinde peștii cu 

undița, apoi la final apare un tabel pe baza căruia 

putem discuta câți pești de fiecare fel am pescuit. 

 

 

Fruit Fall: prindem câte fructe căzătoare 

putem mișcând omul cu coșul cu ajutorul cursorului și 

la final stabilim câte am prins din fiecare fruct. 

 

 

 

  Pictograph Game: răspundem la întrebări pe 

baza pictogramei. 

 

 

 

What are The Dots? (Care e probabilitatea 

ca?): alegem unul din zaruri și tot apăsăm pe el văzând 

în tabel de câte ori a fost ales fiecare număr. Este util 

în problemele cu probabilități. 
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The Slushy Sludger: trebuie să alegem unul 

din răspunsurile No, Maybe sau Yes la întrebarea legată 

de ce culoare va avea înghețata următoare.  

 

 

 

The Vile Vendor: este ca și jocul anterior. 

 

 

 

 

Foul Foud Maker: Este ca și jocul anterior, 

dar trebuie să alegem dintre mai multe răspunsuri: 

Impossible, Unlikely, Equal, Likely sau Certain. Dacă 

ghicim, primim mâncarea amintită. 

  

 

Adjustable Spinner: rotim spinnerul și vedem 

de câte ori a fost aleasă o culoare la întâmplare. 

 

 

 

Problem Solving (Probleme): 

 

  Thinking of a Number: dăm clic pe norișori 

pentru a descoperi indiciul pentru ghicirea numărului, 

pe care îl putem verifica apăsând semnul întrebării. 

Dânc clic pe cățeluș, putem ghici un nou număr. 

 

  Countdown Game: trebuie să facem mai 

multe operații până ajungem la rezultatul indicat dând 

clic pe cifrele și operațiile de pe tabla de joc. Dacă 

apăsăm total so far, ne indică la ce rezultat am ajuns 

până atunci, iar dacă apăsăm check, ne scrie dacă am 

reușit sau încă nu. Există și varianta de exerciții cu paranteze. 

  

Aplicația are și multe instrumente utile în orele de matematică pentru 

explicarea diverselor concepte și care pot fi folosite în cadrul orelor online la 

tabla interactivă:  

➢ ITP Beadsticks – instrument util pentru a forma numere cu ajutorul 

mărgelelor; 

➢ Arrow cards pentru a forma numere din mii, sute, zeci și unități;  
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➢ Number balance pentru aflarea numărului necunoscut; 

➢ Number Line: pentru a număra sau a demonstra aflarea numărului 

necunoscut; 

➢ Number Rack: un abacus pe care îl putem folosi pentru a explica 

calcule;  

➢ Ten frames pentru explicarea înmulțirii ca o adunare repetată;  

➢ Array Display (5-7 ani): scriem înmulțirea dorită și ne prezintă sub 

formă de desen ca o adunare repetată; 

➢ Fish Times Tables: e o tablă interactivă pentru a demonstra 

înmulțirea ca o adunare repetată. 

➢ Fractions: Equality: instrument care ajută la înțelegerea fracțiilor 

echivalente; 

➢ Ten frames – 1 to 1000: este un instrument ce ne ajută de exemplu să 

comparăm două numere formate din zeci sau să le adunăm etc.; 

➢ diferite cântare pentru măsurarea masei corpurilor; 

➢ ceas pentru a arăta trecerea timpului, cronometru. etc.  

 

Am cucerit și această aplicație.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

  
                                              (Sursa: Vpi.ro) 
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Math Playground este un site foarte atractiv cu jocuri: matematice, 

logice, arcade, video etc. destinate elevilor de la grădiniță și până în clasa a 

șasea.  

Accesăm http://www.mathplayground.com. 

Multe jocuri sunt gratuite, dar altele necesită crearea unui cont și 

achiziționarea unui abonament contra cost. În dreptul lor, apare scris în 

chenar Premium. 

Jocurile matematice sunt grupate pe unități conținând: adunări și 

scăderi, înmulțiri și împărțiri, fracții, geometrie și unități de măsură. Dând 

clic pe More Addition Games, vom avea imaginea multor jocuri grupate pe 

stele (de la una la trei) marcând dificultatea jocului. 

 
Jocurile sunt interactive și ceea ce face site-ul să fie deosebit față de 

altele este că le poți juca în competiție cu computerul, care selectează mulți 

alți jucători. Alegem un nume pentru personajul (jucătorul) nostru, dăm Play, 

apoi butonul portocaliu Play Now și pe urmă trebuie să dăm clic repede pe 

răspuns sau să scriem răspunsul corect, iar la final vom avea clasamentul. 

       
 

      
 

 

 

http://www.mathplayground.com/
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Arcademics, cunoscut anterior sub numele de Arcademic Skill 

Builders, oferă jocuri video educaționale online, jocuri multiplayer (cu mai 

mulți concurenți) gratuite elevilor începând cu clasa I și până în clasa a șasea. 

Cu Arcademics Plus (contra cost), putem vizualiza rapoarte de date și 

personaliza conținutul jocului. Jocurile Arcademics pot fi jucate pe aplicația 

iPad și aplicația Android. 

Accesăm http://www.arcademics.com. 

Ne creăm un cont de profesor, apoi înscriem elevii oferindu-le fiecăruia 

un nume de utilizator și o parolă. Apoi putem aloca jocuri personalizate 

elevilor. Aceștia se conectează online sau cu aplicația aceasta pentru a juca și 

a câștiga realizări și puteri. Putem verifica scorurile pentru a vedea unde 

elevii excelează și unde încă se luptă și putem aloca un conținut nou de joc pe 

baza nevoilor lor. 

Jocurile sunt grupate pe clase, dar și pe teme. Dând clic pe o categorie, 

apar jocurile ce se potrivesc. 

 
 Jocurile sunt organizate ca o întrecere cu alți concurenți și de aceea 

elevii trebuie să fie rapizi pentru a câștiga. Dau clic pe butonul Play și apare 

o fereastră, unde își vor nota numele cu care vor să concureze și apasă Next.  

           
Apare o nouă fereastră unde vor vedea dacă se alătură alți concurenți 

reali, iar dacă nu, vor lupta contra computerului, care selectează câțiva 

adversari. Dau clic pe Play now și vor vedea ce culoare vor avea în joc. Dau 

Start și jocul începe. 

https://itunes.apple.com/app/arcademics/id655870953
https://itunes.apple.com/app/arcademics/id655870953
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.arcademics.Arcademics
http://www.arcademics.com/


148 
 

             
Trebuie să scrie cât de repede rezultatul la înmulțiri pentru a înainta pe 

traseu. Pe margine pot vedea în ce loc din traseu se aflăm atât ei, cât și 

adversarii. La final văd cine trece linia de sosire și clasamentul. În partea 

dreaptă apar exercițiile la care au greșit pe parcurs cu rezultatele corecte. Au 

posibilitatea de a începe un nou joc sau a ieși din el. 

                   
Jocurile, organizate ca un concurs, sunt antrenante și am observat că 

mai sunt site-uri care dau trimitere spre arcademics pentru anumite jocuri. 

 

 

 

 
 

Abcya este o platformă cu peste 300 de jocuri pentru diverse niveluri 

de clasă și domenii. Putem accesa 6 jocuri gratuite pe săptămână. Este 

distractiv, jucăuș și ușor de folosit. 

Accesăm https://abcya.com și intrăm pe platformă.  

 

 
Apăsăm nivelul clasei și apar 5 domenii: limba engleză, matematică, 

vacanță, strategie și abilități. Dând clic pe una din ele, apar foarte multe 

jocuri din care putem alege. 

https://www.abcya.com/games/word_clouds
https://abcya.com/
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Sunt jocuri simple cu un jucător, dar și mai complexe, interactive în 

care jucăm contra computerului sau chiar alți participanți online, ca și în site-

urile de mai sus. 

               
 

 

 
 

 Ictgames este un site cu jocuri educaționale gratuite destinate copiilor 

între 5 și 8 ani, scris de un profesor din Marea Britanie . 

 Accesăm https://www.ictgames.com și avem 2 variante de ales: Maths 

Games și English Games. 

 
 Apăsând Math Games, vor apărea mai multe variante din care vom 

alege una spre exemplificare. 

 În partea dreaptă sunt scrise regulile jocului și eventual câteva obiective 

urmărite. Se alege nivelul de joc și dând clic pe el începe jocul. 

 

https://www.ictgames.com/
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 În acest joc elevii trebuie să adune numerele de pe baloane și să apese 

săgeata din colț pentru a valida răspunsul. Dacă acesta e corect, baloanele se 

vor înălța, dacă nu, ele vor reveni până dau răspunsul cel bun. Jocurile conțin 

foarte multe exerciții. 

         
 Jocurile sunt foarte atractive și chiar și alte site-uri (ca de exemplu 

topmarks) fac trimiteri spre acestea. 

          
 

 

 

 
 

 Mathsframe este un site cu peste 200 de jocuri matematice, multe 

dintre ele gratuite. 

 Accesăm https://mathsframe.co.uk/en. 

 Din pagina de start, dăm clic pe Maths Popular Free Math Games și 

vom putea alege din mai multe jocuri existente. 

 
 Jocurile gratuie au specificate în partea stângă pe o bară colorată 

cuvântul Free. 

 

https://mathsframe.co.uk/en
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 Alegem spre exemplificare un joc, pentru a vedea cum se desfășoară. 

Mai întâi, elevii trebuie să citească regulile din partea stângă și apoi să apese 

Play game.  

 
 Vor stabili tipul de exerciții pe care vor să îl exerseze (numărare, 

calcule, cifre romane), nivelul de dificultate și eventual alte setări (joc 

scurt/lung, 1-2 participanți etc.) și încep jocul apăsând săgeata portocalie din 

colțul din dreapta jos. 

     
 Mai întâi vor fi câteva întrebări, la care dacă răspund corect, li se 

încarcă „bara de energie” și pot apoi să se „lupte”. Pot scrie răspunsul de la 

tastatura lor sau, apăsând Show keyboard, apare o tastatură a aplicației de 

unde pot scrie. De fiecare dată verifică răspunsul apăsând Check. Dacă 

greșesc, li se arată imediat răspunsul corect. 

       
 După câteva întrebări, pot să se joace, respectiv aici, să se bată cu 

bulgări. Inimioarele de sub fiecare participant, arată câte vieți mai au. Când 

pierd viață, iar primesc întrebări și tot așa. La sfârșit văd ce punctaj au obținut 

și dacă vor să fie trecuți în clasament, apasă Submit score și își trec numele. 
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 Prongo.com este un site ce oferă jocuri educaționale copiilor de la 

grădiniță și până la ciclul gimnazial. 

Accesăm http://www.prongo.com. 

 
Sunt jocuri educative, de matematică, de strategie, arcade, de societate, 

puzzle-uri. Jocurile de matematică acoperă toate noțiunile fundamentale 

învățate la această disciplină. 

         
 

 
Funbrain este un site creat pentru copiii din grădiniță și până la 8 ani, 

care oferă în mod gratuit sute de jocuri, cărți, benzi desenate și videoclipuri 

care dezvoltă abilități la matematică, lectură, rezolvarea problemelor și 

alfabetizare.  

Accesăm http://www.funbrain.com. 

 
Găsim jocuri cu calcule pentru clase mai mici, dar și mai dificile pentru 

clase mai mari. 

      

http://www.prongo.com./
http://www.funbrain.com./
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Toy Theatre -„Free to play, priceless to learn” (gratis de jucat, dar fără 

preț la învățat) este un fel de motto al platformei, indicat în special pentru 

copiii din clasele mai mici și conține foarte multe jocuri matematice, de 

limba engleză, artă, muzică, puzzle și instrumente utile în învățare. Jocurile 

sunt sortate pe capitole, dar și pe niveluri de clasă.  

Math Games conține: adunări și scăderi în concentrul 0-20, înmulțiri și 

împărțiri, probleme de grafice și aflarea modelului, forme geometrice și 

noțiuni de timp. Jocurile au niveluri de dificultate diferite. 

 
Dând clic pe un joc, acesta apare în partea stângă a ecranului, dar mai 

jos găsim butonul care mărește pe tot ecranul Full screen. Dacă deranjează 

zgomotul din timpul jocului, se poate da pe Mute. 

             
 

 

 
Math is fun este o platformă dedicată învățării matematicii în mod 

atractiv și vizează elevii de la grădiniță până la 12 ani. Materia e împărțită pe 

capitole, fiecare conținut fiind bine explicat, cu exemple, exerciții și jocuri 

potrivite de exersat. 

Accesăm https://www.mathsisfun.com. 

https://www.mathsisfun.com/
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Jocurile sunt interesante și antrenante. 

              
 

 

 
Fraction4kids este o platformă gratuită cu activități, teste și jocuri 

matematice legate de fracții și vizează copiii de la grădiniță și până în clasa a 

șasea. Accesăm https://www.fractions4kids.com și intrăm la Games. 

 
Un joc este prezentat pentru mai multe subiecte de matematică: jocul de 

fracții echivalente, adăugarea de fracții, conversia fracțiilor în zecimale, 

jocurile cu probleme de cuvinte cu fracții, scăderea jocurilor de fracții mixte. 

 

https://www.fractions4kids.com/
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 Teacher led este un site conceput pentru a oferi profesorilor acces la 

resurse gratuite de predare de înaltă calitate pentru utilizare pe tablele 

interactive. Este un site ce conține instrumente utile și jocuri lansate ca o 

provocare pentru învățarea matematicii. Nu e nevoie de logare.  

Accesăm https://www.teacherled.com. 

Resursele nu se pot descărca. Acestea sunt grupate pe conținuturi. 

Alegem rubrica Challenges și apăsăm bara albastră cu Go și ne sunt 

prezentate mai multe tipuri de joc sau, în bara de meniu, intrăm pe Category 

și ne alegem ce subiect ne interesează.  

 
Dăm clic pe butonul verde Read More și ne este prezentat jocul cu 

regulile sale. În partea de jos avem trimitere la joc Go to... 

 
Alegem nivelul de joc și putem să exersăm noțiunile învățate. 

Alte jocuri de pe site: 

         
 

https://www.teacherled.com/
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Shepard Softwarw este un site ce conține multe resurse educaționale 

gratuite, grupate pe categorii. Pe lângă jocurile distractive de matematică care 

acoperă toate elementele fundamentale, întâlnim și jocuri la științe și 

geografie.  

Accesăm http://www.sheppardsoftware.com.  

 
 După ce elevii au găsit jocul potrivit, aleg nivelul de joc (relaxat sau 

rapid), răspund la întrebări și la final văd rezultatele obținute. 

       
 

La științe găsim jocuri pe tema animale, sănătate și altele. 

           
 

Am cucerit și aceste aplicații.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

                    

                          Bunica s-a oprit din tricotat, apoi s-a uitat         

în ochii mei şi a spus: „Ghem over".  

http://www.sheppardsoftware.com/
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VI Aplicații Web pentru dezvoltarea vocabularului 
 

Aplicații web care generează cartonașe de studiu și jocuri aferente 

 

 
 

StudyStack este un instrument de studiu care face ca învățarea, 

memorarea informațiilor și pregătirea pentru un test să fie o experiență 

distractivă. Elevii își dezvoltă vocabularul și își însușesc termeni noi, 

definiții, sinonime, personaje, scriitori, formule, cuvinte cheie din cadrul unei 

lecții. Versiunea de bază este gratuită și poate fi folosită la orice disciplină. 

Cele contra cost permit elevilor să studieze fără reclame și permit dascălilor 

să genereze rapoarte care să arate progresul elevilor cu privire la diferitele 

activități. 

Accesăm https://studystack.com. Dacă vrem doar să ne jucăm, nu e 

nevoie să ne logăm. Scriem în bara de căutare un cuvânt cheie și apar mai 

multe jocuri. Pentru a crea un cont dăm clic pe butonul Sign up. 

 
 Introducem numele de utilizator, parola, adresa de e-mail. Dacă 

folosim contul de facebook, numele de aici va apărea și în aplicație. Mai 

bifăm că avem vârsta peste 13 ani (mai există varianta sub 12 ani) și dăm clic 

pe butonul Sign up. Vom primi îndată un e-mail în care ni se cere să accesăm 

un link pentru validarea adresei de e-mail. 

 
Intrăm în interfața aplicației și avem în partea de sus bara de meniu. 

 

https://studystack.com/
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➢ Iconița cu „lupa” ne deschide o fereastră de căutare pentru a găsi mai 

ușor cartonașele care ne interesează. 

➢ Dashboard (Tablou de bord): ne duce întotdeauna pe prima pagină a 

aplicației. 

➢ Log out: ne deconectăm. 

➢ Stacks (Stive): va afișa o listă de cartonașe (stive) pe care le-am creat 

sau cele favorite. 

➢ Account (Cont): ne permite să schimbăm parola, datele contului ori să 

îl ștergem. 

➢ Study log (Jurnal de studiu): apar cartonașele pe care le-am studiat și în 

ce dată, precum punctele obținute la jocurile aferente.  

 
 

În partea dreaptă avem butonul Create new stack (Creați o stivă nouă). 

 
1. Intrăm automat în meniul Settings (Setări). În partea dreaptă, apare o 

fereastră în care primim indicații privind ce avem de făcut. Îi dăm un titlu 

scurt, o descriere, putem alege întrebări-răspuns, termen-definiție sau alt 

format, personalizat. Bifăm dacă dorim completarea aleatorie a activităților, 

dacă permitem altora să editeze, adică să schimbe conținutul setului sau nu, 

dar trebuie să permitem să fie văzut de alții. Mai alegem categoria unde 

includem jocul și în final dăm Save changes (Salvează modificările). 
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2. Ni se cere să intrăm în meniul Data.  

 
 Apare un tabel și introducem întrebările în stânga și răspunsurile în 

dreapta sau termenul și definiția, în funcție de setarea anterioară. Mai putem 

adăuga cartonașe apăsând în partea de jos add blank rows. La final apăsăm 

Save changes ca să salvăm.  

 
În partea de sus apare un mesaj: Click here to start studying them și 

dăm clic pe el, ca să le putem studia.  

 
 

O modalitate alternativă de a adăuga cartonașe este de a căuta dintre 

cele făcute de alții. Putem folosi bara de căutare Search și apoi alegem dintre 

jocurile apărute. 
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Apar cartonașele și putem să ne jucăm. Glisând cu cursorul până în 

capătul paginii, apare un tabel cu conținutul cartonașelor, iar dacă ne place, 

dăm clic pe butonul Export din partea de sus. 

 
Apar mai multe opțiuni, dar noi accesăm butonul Export din a treia 

variantă prezentată Delimitet Export și apare textul cartonașelor pe care îl 

copiem selectând textul.  

 
Ne întoarcem apoi la Create new stack și completăm datele referitoare 

la un nou joc, cum am prezentat mai sus, facem setările, apăsăm Import Text 

și lipim cu comanda Paste textul selectat în chenarul dat, apoi dăm clic pe 

Import, iar în final Save Changes de mai sus ca să salvăm setul de 

cartonașe. 
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Mai avem câteva opțiuni: în partea dreaptă: Print dacă vrem să printăm 

cartonașele și Edit, dacă vrem să le modificăm. 

 
3. La Slides din meniul de bază, putem adăuga o imagine din 

computerul nostru dând clic pe Choose File iar după ce selectăm imaginea, 

Add Image. În chenarul Label, scriem cuvintele cheie, care se generează în 

chenarul galben și le putem trage în dreptul elementului din imagine pe care 

îl reprezintă. 

 
Sub imagine putem seta culoarea fundalului, a cuvântului, cu ce culoare 

scriem și câte puncte acordăm. În final dăm clic pe Save Changes. 

 
 

Jocul apare în Stacks din bara de meniu unde găsim câteva detalii: 

categoria, când a fost creat și de cine, câte cartonașe conține, dacă e favorit 

(apare cu stea) și se poate edita și șterge. Dacă vrem să îl ștergem, se 

deschide o fereastră unde scriem delete și dăm OK. 
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În partea stângă avem opțiuni legate de partajarea jocului, cu excepția 

ultimei, Export, care am explicat-o mai sus și era legată de importarea 

cartonașelor create de alții.  

 
 

Instrumentul Share ne permite să partajăm jocul elevilor. Dacă 

trimitem pe e-mail, se generează un link pe care îl copiem. Scriem adresa 

destinatarilor și apăsăm Send. Dacă îl trimitem pe facebook, alegem opțiunea 

mesaj privat și scriem persoanele cărora vrem să le trimitem jocul.  

                        
Dacă apăsăm embed se generează un cod de încorporare (html) ca să 

putem adăuga jocul în pagina noastră web. Apăsând butonul din dreapta 

Show me how, aflăm mai multe informații cum putem face asta. 

 
Putem partaja pagina noastră de profil public pentru a permite altora să 

vizualizeze cu ușurință cartonașele pe care le-am creat și pe cele pe care le-

am marcat ca preferate. Când suntem în Settings, în partea stângă jos avem 

butonul Public Profile. Dând clic pe acesta, obținem amănunte despre 

cartonașele create. 

  
 

https://www.studystack.com/FAQ#favoriteStar
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Aplicația generează mai multe jocuri pentru ca elevii să exerseze într-

un mod cât mai stimulativ: 

 
 Flashcards (Cartonașe) este un exercițiu care ajută la memorarea 

informațiilor. Definițiile apar pe rând și elevii trebuie să apese unul din 

butoanele Know- dacă știu răspunsul, Don't know dacă nu știu și cartonașul 

este introdus în căsuța respectivă. Mai apare o căsuță care le arată câte 

cartonașe au rămas.  

Pot utiliza tastatura pentru a muta cărțile după cum urmează: 

• spațiu - întorc cartonașul curent 

• săgeată stânga – mută cartonașul în teancul Don't know 

• săgeată dreapta – mută cartonașul în grămada Know 

• backspace - anulează acțiunea anterioară 

Dacă au introdus din greșeală cartonașul în caseta greșită, fac clic pe 

acesta pentru a-l scoate din cutie. Dacă sunt conectați la contul lor, acest site 

web își va aminti ce carduri cunosc și care nu, astfel încât acestea să fie în 

aceeași casetă data viitoare când se conectează. Când au plasat mai multe 

cărți în caseta Don't know, fac clic pe „retry” (reîncărcați) pentru a studia 

din nou acele cărți. Cartonașul apărut se va tot repeta până apasă căsuța din 

mijloc Remaining cards ca să continue. 

 
Pentru a învăța o limbă străină, au opțiunea de a asculta cuvintele 

apăsând iconița de deasupra cuvântului. Pot pune exercițiul la preferate, 

apăsând steluța din colțul din dreapta. Tot aici mai au 3 instrumente: Fix-să 

editeze textul, Help- sunt date indicații, Options-diverse opțiuni. 
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La final apare o statistică: cât la sută au rezolvat din exercițiu și în cât 

timp. Pot să reia doar cartonașele din căsuța Don't know sau toate 

cartonașele. 

 
 Matching (Găsește perechea): Atingând cartonașele, două câte 

două, acestea se înverzesc și dispar dacă sunt corecte și înroșesc rămânând pe 

tabla de joc dacă nu se potrivesc. La final se dezvăluie o imagine ascunsă. 

Sub imagine, în stânga scrie cât la sută au rezolvat corect, iar în dreapta în cât 

timp. Apăsând  Restart, reiau jocul. 

          
 

 Hangman (Spânzurătoare): Elevii completează liniuțele alegând din 

literele alfabetului ca să descopere cuvântul până nu se topește omul de 

zăpadă. Vor folosi doar răspunsuri care au cel puțin 4 caractere și mai puțin 

de 20 de caractere. Mai în jos este opțiunea Show Hint, care presupune 

oferirea unui indiciu dând termenul sau definiția. Mai există și versiunea 

omului primitiv, care e mâncat de dinozaur dacă nu ghicesc cuvântul repede, 

setare ce se realizează de la săgeata din colț. Li se mai spune și câte cuvinte 

au ghicit din total. 
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 Crossword (Cuvinte încrucișate): Trebuie să scrie răspunsul în 

căsuța apărută, apasă tasta Enter și cuvântul apare în rebus la locul lui. În 

partea de jos mai sunt 2 butoane: Show answer, dacă aleg să li se arate 

răspunsurile și Check, dacă vor să le verifice. 

 
 Type in (Introduceți): Completează cu cuvintele lipsă. Dacă scriu 

bine, spațiul se înverzește, dacă greșesc, se înroșește. Pot primi ca indiciu, 

prima literă a cuvântului. În partea de jos pot alege dacă doresc să scrie 

termenii noi, definițiile sau să apară amestecate. La final pot da Restart să 

reînceapă jocul. 

 
 Quiz (Test): Trebuie să aleagă răspunsul corect din cele 4 date. La 

final dau clic pe Grade Quiz, află cât la sută au rezolvat din test și primesc 

un calificativ. Pot să și revadă testul și răspunsurile corecte vor fi colorate cu 

verde, iar cele greșite cu roșu. Dând clic pe „x”-ul din dreptul răspunsului 

greșit, le este indicat cel corect. 
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 Test: Au de potrivit termenul cu definiția și de scris fie termenii, fie 

definițiile în căsuțele date. La final apasă Grade Test și află cât la sută au 

rezolvat corect și obțin un calificativ.  

             
 Study Stack: Pot studia cartonașele, apăsând pe termen sau definiție 

și pot să le păstreze- Keep sau să renunțe la ele -Discard, în funcție de cât de 

bine și-au însușit noțiunile. Apăsând săgeata de la Sort by, pot să aleagă ce 

să apară mai întâi: termenul sau definiția. Cu cele două butoane: Previous și 

Next avansează cu cartonașele, iar în partea dreaptă le apare și câte cartonașe 

au studiat din numărul total. 

 
 Study Table: Pot studia în diverse moduri cu ajutorul unui tabel. 

Dacă fac clic pe butonul Hide all, este ascuns întregul tabel, Show all, apar 

toate cuvintele, Stuffle, amestecă cartonașele. Pentru a ascunde o coloană, 

fac clic pe numele coloanei. Dând clic pe coșul de gunoi, pot elimina 

temporar tot rândul. 

 
 Bug match (Omida-potrivire): În partea dreaptă este afișată o 

întrebare cu 4 variante de răspunsuri în dreptul cărora este desenată câte o 

furnică de culoare diferită. Bondarul, ajutat de săgețile de pe tastatură, trebuie 

să ajungă la furnica cu răspunsul corect și să o mănânce. Este mai greu pentru 

că furnicile sunt în continuă mișcare. Dacă se încurcă, cuvântul greșit e tăiat 

și mai au alte încercări. Au și opțiunea de a pune pe pauză. Sunt indicate câte 

vieți mai au prin numărul de bondari desenați, precum și cel mai mare scor. 
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 Hungry bug (Omida înfometată): În partea din dreapta este afișată 

întrebarea cu 3 variante de răspuns, reprezentând 3 alimente. Cu ajutorul 

săgeților de pe tastatură, trebuie să ajungă cu omida la alimentul din dreptul 

răspunsului corect. După fiecare răspuns corect, omida crește. Dacă au greșit, 

cuvântul apare tăiat și îi lasă să continue până ajung la alimentul dorit. Jocul 

se termină dacă au ieșit de pe suprafața de joc. În partea dreaptă le arată cel 

mai bun scor și ca să îl obțină nu trebuie să facă greșeli. 

 
 Unscramble (Desfaceți): cu ajutorul mouse-ului trag literele și le 

pun în ordine. În partea de jos, li se precizează dacă e termen sau definiție. 

Pot să apese Show Hint pentru a primi un indiciu sau Show answer să le 

arate răspunsul dacă nu-l știu. 

 
 Chopped (Tocat): În tabelul din partea de jos primesc un indiciu și 

din câte litere e format cuvântul. Acesta îl formează dând clic pe grupurile de 

litere date (nu sunt silabe). Li se cere să verifice apăsând butonul verde 

Check Guess și dacă e corect, se înnegrește cuvântul din tabel. Pot vedea 

câte cuvinte au ghicit și dacă nu reușesc apasă Give up și li se dau toate 

răspunsurile. 
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 Targets (Ținte): atingând bulina, apare numele fiecărui personaj. 

Apăsând Start test, din colțul din stânga, își pot verifica cunoștințele.  

 
În cadranul din partea stângă de sus le este indicat numele pe care 

trebuie să îl recunoască. Dau clic pe bulina din dreptul personajului și dacă 

este corect, apare numele acestuia. În colțul din dreapta se precizează câți au 

știut și în cât timp au rezolvat exercițiul. 

 
Jocul creat în timpul prezentării: 

Mari români: 

https://www.studystack.com/flashcard-3393339#.YP3tOG1IUrI.gmail 

 

Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=w7GbYG5XX7A 

https://www.youtube.com/watch?v=DWfdPWWp5ys 

  

Am cucerit și această aplicație.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

Mi-am schimbat parola. Noua parolă este 

INCORRECT. De câte ori o uit, computerul 

mi-o amintește: „Your passwords is incorrect”. 

 

  

https://www.studystack.com/flashcard-3393339#.YP3tOG1IUrI.gmail
https://www.youtube.com/watch?v=w7GbYG5XX7A
https://www.youtube.com/watch?v=DWfdPWWp5ys
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Quizlet este un instrument de învățare gratuit cu ajutorul cartonașelor 

(flashcarduri) și a jocurilor pentru orice subiect. Putem elabora fișe digitale 

care includ definiții, imagini și audio pentru o pronunție corectă a cuvintelor, 

apoi site-ul poate crea teste și alte activități interactive, care vor ajuta elevii 

să memoreze cuvintele noi, fiind un ajutor minunat mai ales pentru studierea 

vocabularului. Elevii pot învăța singuri, se pot autoevalua și pot relua 

conținuturile pe care nu le știu pentru că li se va sugera ce anume trebuie să 

mai repete. Se poate descărca și studia și pe smartphone și tabletă.  

Accesăm https://quizlet.com. Creăm un cont apăsând Sign up.  

 

 
 

Trebuie să scriem adresa electronică, ni se sugerează un nume de 

utilizator (îl schimbăm dacă nu ne place), notăm parola, bifăm dacă suntem 

profesor sau părinte, dacă vrem să primim știri, noutăți din partea aplicației și 

că acceptăm termenii și condițiile platformei, apoi dăm clic pe Sign up.  

 

                
Ni se deschide o nouă fereastră în care ni se mai cere să scriem 

denumirea clasei noastre, o descriere a acesteia, bifăm dacă vrem ca membrii 

clasei să poată adăuga sau șterge seturi de teste sau să invite alți membri și 

trecem școala unde predăm. Vom primi un e-mail în care ni se cere să 

confirmăm adresa electronică și putem să folosim aplicația.  

https://quizlet.com/
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Meniul aplicației apare pe un fond albastru și conține câteva secțiuni:  

 
➢ În partea dreaptă avem Upgrade, dacă vrem să plătim un abonament. 

➢ Search - o bară de căutare seturi de cartonașe și iconița cu imaginea de 

profil unde putem face anumite setări. 

Dacă vrem să căutăm seturi de cărți create de alții, scriem în bara de 

căutare din meniul ferestrei ce ne interesează și apar variante de jocuri cu 

această temă. Mai putem să le trecem prin niște filtre: numărul de cuvinte, de 

cine e creat și tipul de conținut (imagine/diagramă). 

Plimbând cursorul de-a lungul jocurilor, apare butonul Prewiev și 

putem vedea ce conține. Dacă vrem să ne jucăm, dăm clic pe butonul albastru 

din dreapta Study.  

 
Dând clic pe denumirea jocului, acesta apare cu posibilitățile de a 

exersa în partea stângă. În partea dreaptă jos, avem câteva instrumente care 

ne permit: să adăugăm jocul în folderul sau la clasa dorită, să facem o copie, 

să îl distribuim, să aflăm câteva informații despre joc și de la trei puncte 

putem afla clasamentul celor ce l-au jucat, să-l printăm etc. 

 



171 
 

Copiind jocul de la iconița , putem să îl redenumim și putem face 

modificări, adică să ștergem sau să mai adăugăm cuvinte apăsând Add Card 

și astfel creăm propria variantă.  

 
 

➢ În stânga avem Home în care apar cele mai recente jocuri vizitate de 

noi. 

 
➢ Your library în care apar seturile de cartonașe create de noi, explicații, 

folderele în care putem grupa aceste exerciții și clasele care să conţină teste 

numai pentru clasa respectivă.  

 
➢ Create de unde putem crea seturi de cartonașe-exerciții, foldere și 

clase. 
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Le vom lua în ordine inversă și vom crea mai întâi o clasă de elevi 

apăsând Create a class. Ni se cere să notăm numele clasei, o descriere a 

acesteia, să bifăm dacă membrii clasei pot adăuga sau șterge exerciții sau să 

invite alți membri sau optăm ca doar noi să putem face asta și scriem numele 

școlii la care activăm. În final apăsăm Create class. 

           
Se generează un link pe care îl trimitem elevilor invitându-i să se 

alăture clasei. Mai găsim aici informații cum ar fi: câte seturi de cartonașe au 

fost trimise clasei și câți membri sunt. În varianta contra cost putem urmări 

progresul elevilor după rezolvarea seturilor de cartonașe trimise. 

 
În partea dreaptă avem 4 iconițe cu care putem adăuga seturi de 

cartonașe, alți membri, dosare, iar de la cele 3 puncte putem edita, șterge sau 

muta membri. 
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Deci, mai putem invita membri în clasă apăsând a doua iconiță din 

dreapta (cu omuleț) și apare o fereastră în care vom trece numele de utilizator 

sau e-mailul elevilor, dăm clic să se copieze linkul clasei automat și apăsăm 

Send invitations. Elevii se pot alătura clasei noastre acceptând invitația 

noastră sau accesând linkul clasei pe care îl trimitem. Vom trimite apoi seturi 

de joc pentru a exersa. Elevii nu trebuie să fie conectați ca să acceseze setul 

de cărți.  

 
În Folder vom crea foldere pentru a putea ordona seturile de cartonașe 

și pentru a le găsi mai ușor. Apăsând a treia iconiță din dreapta, se deschide o 

fereastră în care ni se spune Create a new folder. Apăsăm și se deschide altă 

fereastră unde vom nota titlul, o descriere și apăsăm Create folder. 

               
Apare folderul în care vor apărea jocurile ce le vom crea. Eu i-am dat 

numele „septembrie” ca să știu ce cartonașe vreau să folosesc luna aceea, dar 

putem să le grupăm pe domenii sau cum considerăm că ne ajută să fim 

organizați. În dreapta sunt 3 iconițe de unde putem adăuga seturi de 

cartonașe, să aflăm linkul folderului și să-l trimitem pe e-mail sau diverse 

platforme, iar de la 3 puncte să edităm sau să ștergem. 

 
Și am ajuns la crearea unui set de cartonașe Study set.  

Ni se cere să scriem titlul exercițiului, o descriere a lui și putem adăuga 

o imagine. Apăsăm Add cards și avem 2 coloane: în stânga notăm termenii, 

iar în dreapta definițiile. Avem posibilitatea de a alege în ce limbă să scriem 
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cuvintele, atât în coloana din stânga, cât și cea din dreapta. Primim ca ajutor 

și o bară mică cu diacriticele specifice limbii în care scriem. Putem să 

adăugăm și imagine dintre cele găsite de aplicație sau din computerul nostru. 

Când vrem să mai adăugăm un cartonaș, apăsăm Add cards. 

 
Funcțiile după care scrie TEACHER sunt contra cost. De exemplu, nu 

putem adăuga vocea noastră decât în varianta contra cost. 

Apăsând prima iconiță din dreapta, avem posibilitatea de a inversa cele 

2 coloane, adică în prima să fie definițiile și în a doua termenii. 

       
Cealaltă iconiță ne prezintă comenzile scurte. Lângă aceasta se află și 

cele două setări ce ne dau posibilitatea ca testul să fie Visible to everyone 

(Change) şi atunci poate fi vizualizat de oricine sau poate fi Only editable by 

me (Change) și atunci nu poate fi modificat decât de utilizatorul care l-a 

creat. 

 
După ce am terminat cu toate cuvintele, dăm Create. Putem crea gratis 

8 seturi de studiu. 
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Ne apare o fereastră în care putem opta să adăugăm setul nostru de 

cartonașe creat într-o clasă sau într-un folder. 

 
Se generează și linkul exercițiului și putem să-l trimitem pe e-mail sau 

alte canale de socializare. La final, iar ni se oferă posibilitatea de a-l adăuga 

într-un folder sau la o clasă. 

 
Apar cartonașele cu cuvinte. Dacă dăm clic pe cartonașul cu termenul 

scris, se întoarce și putem citi definiția și astfel se poate exersa. Cu săgețile 

de jos putem trece la următorul cartonaș sau să ne întoarcem și ne indică și la 

al câtelea suntem din cele date. În colțul din dreapta mai avem 2 iconițe: unul 

ne arată comenzile scurte, iar celălalt ne dă posibilitatea să vedem exercițiul 

pe tot ecranul. 

 
Dacă dăm cu cursorul în jos putem vizualiza exercițiul creat și avem 3 

opțiuni de la iconițele din dreapta:  

-să apăsăm steluța dacă cuvântul ni se pare mai greu ca să nu uităm să îl 

reluăm mai târziu și putem seta apoi să apară doar cărțile cu stea; 

- putem asculta ce scrie (foarte util în pronunțarea cuvintelor la limbile 

străine); 

-putem edita cuvintele de pe cartonaș ca să le modificăm dacă vrem.  
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La final avem Add or Remove Terms ce ne dă posibilitatea de a 

adăuga sau șterge din cartonașe. 

 
Tot pe această pagină mai găsim în partea de sus un șir de iconițe care 

ne permit să adăugăm jocul la o clasă sau într-un folder, să edităm setul de 

exerciții, să vedem linkul și să-l trimitem elevilor, să vedem rezultatele, să 

printăm etc. 

 
După ce parcurgem toate cartonașele, putem să alegem să le reluăm sau 

să încercăm o altă modalitate de a învăța Try Learn mode. 

 
Sunt sugerate câteva variante de exersare pentru elevi: test cu întrebări 

cu alegere multiplă, cu răspuns scurt. Dacă greșesc, la sfârșit reapare cuvântul 

ca să îl scrie corect. Au posibilitatea de a și asculta cuvintele scrise pe 

cartonașe. 
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După ce termină exercițiile propuse, au 2 opțiuni: Study again, dacă 

vor să reia sau Finish learn și atunci se întorc la cartonașele de bază. 

 
În partea stângă observăm că aplicația a generat câteva modalități de a 

exersa: 

 Study – care presupune studierea prin mai multe tipuri de exerciții: 

Flashcards, Learn, Write, Spell, Test 

 Play –oferă jocuri interactive pentru a exersa: Match, Gravity, Live 

 
 Flashcards - pot studia cuvintele ca simple cartonașe. Dând clic pe 

ele, se întorc și văd definiția sau același lucru pot face de la săgețile 

suprapuse de sub fereastra cu exercițiu. Săgețile de jos îi ajută să avanseze 

sau să se întoarcă la un cuvânt. Iconița voce din partea de sus, le permite să 

audă pronunția cuvintelor, iar steluța să adăuge cartonașul cu cuvintele pe 

care nu le știu încă pentru le relua când vor apăsa această iconiță. De editat 

doar profesorul poate. 
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În partea stângă întâlnim: Play ca să înceapă jocul, Stufly să amestece 

aleatoriu cartonașele și Options de unde pot face câteva setări: dacă vor să 

apară mai întâi definițiile sau termenii sau pot să apară deodată, dacă vor 

voce sau nu. 

                  
Dacă apasă Back, din colțul din stânga, revin la variantele de exersare. 

 
 Learn: aici sunt sugerate câteva variante de exersare: test cu 

întrebări cu alegere multiplă, cu răspuns scurt. Dacă greșesc, la sfârșit reapare 

cuvântul ca să îl scrie corect. Au posibilitatea de a și asculta pronunția 

cuvintelor. 

 Write: pot scrie termenul/definiția, în funcție de cum e setat. În 

partea dreaptă sus au opțiunea Dont know și atunci le arată cuvântul și 

trebuie să îl scrie corect ca să poată continua. Apăsând Answer, verifică 

răspunsul dat. 

        
În partea stângă observă în timp real câte cuvinte mai sunt, câte sunt 

incorecte și câte corecte. Mai jos puțin avem Option de unde pot iar face 

setări. 
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La finalul jocului le prezintă rezultatele. 

 
 Spell (Dictare): Elevii trebuie să scrie ceea ce aud, apoi cuvântul va 

fi spus pe litere (util în învățarea limbilor străine). În stânga este progresul 

exercițiului. 

 
 Test: conține tipuri variate de întrebări: cu răspuns scurt, de 

asociere, cu alegere multiplă, adevărat sau fals. La final pot vizualiza testul și 

li se arată dacă au răspuns corect sau nu. Pe marginea din stânga pot vedea 

cât la sută din test a fost rezolvat corect. După test se pot verifica rezultatele 

elevilor, se poate printa exercițiul sau face alte setări. 

 
Urmează activitățile interactive pentru exersarea vocabularului. 

 Match - formarea perechilor: glisează cu cursorul și suprapun 

definiția cu explicația și perechea dispare. În partea stângă se înregistrează 

timpul în care e rezolvat exercițiul. Apare și cel mai bun timp realizat de cei 

care s-au jucat. Se va salva în rezultate. 
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 Gravity – este un joc care presupune protejarea planetei de asteroizi. 

Elevii trebuie să scrie repede răspunsul până coboară asteroidul cu întrebarea 

și să apese „Enter” de pe tastatură. Încă de la început li se cere să facă câteva 

setări: să scrie definiția sau răspunsul, nivelul de dificultate. Dacă nu reușesc 

la timp sau greșesc, aplicația le dă răspunsul și trebuie copiat ca să poată 

continua jocul. Întrebările vin din ce în ce mai repede, pe măsură ce trec la alt 

nivel. În meniul din partea stângă pot vedea câte puncte au acumulat și la ce 

nivel sunt și pot pune pe pauză sau să dea restart. La final îi anunță pe ce loc 

s-au clasat. 

                 
 

 Live-invităm elevii într-un joc competiție trimițându-le un link. Ne 

trebuie minim 6 elevi. Putem grupa câte 3 elevi în grup. Pe computer elevii 

trebuie să acceseze adresa www.quizlet.live, după care să introducă codul. 

Dacă lucrează de pe tabletă sau telefon, elevii trebuie să deschidă aplicația 

Quizlet și să scaneze codul. 

 

Set de cartonașe create în timpul prezentării: 

Organele interne ale omului: https://quizlet.com/_a0rfo9?x=1qqt&i=3svlwg 

 

Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=iO3dCVO-Zqg 

https://www.youtube.com/watch?v=Jo6ITr9yt4Y (în engleză) 

https://www.youtube.com/watch?v=pUBKyvo0cHA (în engleză) 

 

 

Am cucerit și această aplicație. Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

Q: Cum au spart chinezii site-ul Pentagonului?  

A: A încercat fiecare câte o parolă!  

 

http://www.quizlet.live/
https://quizlet.com/_a0rfo9?x=1qqt&i=3svlwg
https://www.youtube.com/watch?v=iO3dCVO-Zqg
https://www.youtube.com/watch?v=Jo6ITr9yt4Y
https://www.youtube.com/watch?v=pUBKyvo0cHA


181 
 

Aplicații web care generează puzzle-uri 

 

 
 

 I`m a puzzle (Sunt un puzzle) este o aplicație care ne permite să 

convertim orice imagine într-un puzzle gratuit și putem să împărtășim cu cine 

dorim. Funcționează pe toate browserele moderne. 

Accesăm https://im-a-puzzle.com și intrăm în interfața aplicației. Ca 

să ne jucăm nu e nevoie de crearea unui cont. Dacă apăsăm butonul Sign up, 

ni se cere să ne dăm acordul sau nu pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal.  

Putem comuta aplicația pe întunecat sau luminous (iconițele soare/lună 

din colțul din dreapta). Dacă apăsăm iconița cu semnul întrebării din capăt, 

obținem informații despre aplicație. 

      
 Avem posibilitatea de a alege imaginea din computerul nostru - My 

pictures, imaginea săptămânii - Daily, cele mai apreciate – Pictures you 

may like sau alte imagini din galerie– More pictures. Dacă alegem ultima 

variantă, observăm că imaginile sunt grupate pe categorii și putem folosi și 

motorul de căutare pentru a găsi ce ne interesează. Sunt și imagini gif. Pe 

dispozitivele mobile, putem să deschidem camera și să facem o fotografie din 

mers. 

                        
 

Dacă alegem imaginea săptămânii, putem intra în competiție cu alți 

jucători, iar în partea stângă sunt afișate tot timpul rezultatele cele mai bune, 

dar și locul ocupat de noi.  

https://im-a-puzzle.com/
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După ce alegem imaginea dorită, în partea de jos a aplicației apare 

puzzle-ul și cele mai bune rezultate obținute de jucători la acest puzzle. După 

ce apăsăm Start, se încarcă jocul și mai apăsăm o dată Start.  

 
Apar piesele de puzzle împrăștiate și trebuie să refacem cât mai repede 

imaginea. Trăgând cursorul, poziționăm piesa la locul ei și dacă e corect, se 

lipește. În partea de sus, avem o bară cu instrumente utile. Atingându-le, le 

putem activa și dezactiva oricând dorim în timpul jocului. 

 
➢ Arrange: amestecă de fiecare dată piesele puzzle-ului; 

➢ Preview: afișează o miniatură a imaginii în partea stângă; 

 
➢ Shadow: afișează o versiune translucidă a imaginii în fundalul 

tabloului de joc, ca o umbră; 

 
➢ Borders: apar doar piesele de puzzle care sunt pe margini, apoi iar 

apăsăm Borders și apar și celelalte piese rămase. 

➢ Fullscreen: afișează puzzle-ul pe tot ecranul. 

➢ Restart: putem relua jocul. 

➢ Solve: dacă nu am reușit, alegem să rezolve computerul puzzle-ul. 
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 La finalul jocului, apare imaginea și ni se cere să apăsăm Continue. 

Apar câteva detalii despre joc, precum și scorul nostru, iar în partea dreaptă 

cele mai bune rezultate. În partea de jos ni se oferă câteva opțiuni: Share 

score-putem împărtăși scorul cu alții, Play again-să ne jucăm din nou, Play 

again harder- să jucăm la un nivel mai greu și Home-să ne întoarcem la 

pagina de start. 

 
Dacă vrem ca rezultatul nostru să fie înregistrat, apăsăm butonul Sign 

in și, ni se cere să acceptăm termenii și condițiile site-ului și să ne logăm cu 

contul de facebook sau google. Mai apoi nu mai apare această rubrică. 

 
 Apăsând butonul Share, avem și opțiunea de a partaja puzzle-ul în 

rețeaua noastră preferată de social media sau pur și simplu copiem linkul și îl 

trimitem la cine dorim. 

        
Pentru a crea un puzzle, ne trebuie foarte puțin timp și avem de parcurs 

câțiva pași: 

1. Choose a picture -alegerea imaginii, așa cum am prezentat mai sus. 

2. Select the game mode-alegerea modului de prezentare a puzzle-ului:  

➢ Classic – piesele au forma cunoscută; 

➢ Heart (inimă) – unele piese au formă de inimă;  
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➢ Holiday (vacanță) – unele piese au formă de obiecte din vacanță; 

➢ Honeycomb (fagure) – piesele au formă de fagure; 

                        
➢ Slide – se schimbă locul pătratelor în fereastră; 

➢ Swap – se mută doar câte o piesă, rămânând un spațiu gol pentru a putea 

schimba piesele între ele; 

                         
➢ Mystery – imaginea e întunecată și se luminează doar o porțiune cu care 

căutăm piesele; 

 
➢ Math – Elevii trebuie să rezolve corect calculul ca să descopere piesa de 

puzzle. Acolo putem selecta gradul de dificultate de la ușor la foarte greu 

pentru expresiile matematice. Versiunea „ușoară” va include ecuații de 

adunare de la 0 la 10, în timp ce versiunea „hard” va oferi expresii de 

adunare, scădere, înmulțire și împărțire până la 1000. Dacă dorim să 

personalizăm întrebările matematice o facem apăsând Custom. Când apăsăm 

un calcul, apare imaginea unui calculator unde trebuie să notăm rezultatul și 

să apăsăm săgeata, apoi primim piesa lipsă. 

 
➢ Quiz – adăugăm întrebări pentru a debloca piesele puzzle-ului. Apăsăm 

butonul Create a new quiz. Dăm un titlu, selectăm limba, alegem când să 

apară textul, scriem întrebarea și răspunsul corect alături de 4 răspunsuri 

incorecte. Putem alege ca răspuns o imagine în loc de text. Apăsăm Add 

question ca să adăugăm exerciții, iar la final apăsăm tasta OK. 
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3. Select the game difficulty-alegem gradul de dificultate al jocului 

dintre cele 5 date. Dând clic pe aceste căsuțe, ni se precizează câte piese are 

imaginea. Cu cât puzzle-ul este mai dificil, cu atât are mai multe piese.  

 
După ce selectăm nivelul de dificultate, apăsăm butonul Share. Dăm 

un titlu, câteva cuvinte cheie pentru a găsi mai ușor jocul și selectăm 

confidențialitatea puzzle-ului atunci când îl partajăm. Dacă alegem să îl 

facem public, apăsăm butonul Create puzzle și se generează un link. Avem 

și detalii despre joc și, în final, putem să îl jucăm, să-l ștergem sau să ne 

întoarcem la prima pagină (Home). 

           
Există și 2 variante de a distribui, dar sunt contra cost. Acestea permit 

profesorilor să împartă jocuri de puzzle fără reclame și fără ajutoare de joc și 

pot să țină evidența performanței jucătorilor. În acest caz, utilizatorii trebuie 

să se conecteze sau să introducă numele lor înainte de a juca jocul. 

 

Avantaje: 

✓ puzzle-urile sunt instrumente uimitoare pentru a ajuta elevii de toate 

vârstele să-și dezvolte gândirea logică, să-și îmbunătățească memoria și să 

stimuleze abilitățile de rezolvare a problemelor.  

 

Puzzle creat în timpul  prezentării alicației: 

Ciclul de viață al fluturelui: https://im-a-

puzzle.com/ciclul_de_viasa_al_fluturelui_3qitl09e5.puzzle 

Tutoriale: 

https://www.facebook.com/watch/?extid=SEO----&v=656108708311244 

https://im-a-puzzle.com/ciclul_de_viasa_al_fluturelui_3qitl09e5.puzzle
https://im-a-puzzle.com/ciclul_de_viasa_al_fluturelui_3qitl09e5.puzzle
https://www.facebook.com/watch/?extid=SEO----&v=656108708311244
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Jigsaw este o aplicație care poate crea puzzle-uri cu foarte multe piese. 

Accesăm https://thejigsawpuzzles.com.  

Ca să ne jucăm nu e nevoie de cont. Creăm un cont gratuit atunci când 

dorim: să creăm puzzle-uri din propriile poze și să le stocăm în albumul 

personal, să tăiem puzzle-urile la 300, 400 și 500 de piese, să marcăm puzzle-

urile finalizate, să concurăm pentru cele mai bune rezultate sau să primim noi 

puzzle-uri prin e-mail. 

Pentru a ne face un cont gratuit dăm clic pe Sign up. Vom completa 

numele de utilizator, adresa de e-mail, parola, vom preciza dacă vrem țara și 

data nașterii, bifăm dacă dorim să primim pe e-mail puzzle-ul zilei și că nu 

suntem roboți și apăsăm Register. Primim un e-mail și accesând linkul 

trimis, ne activăm contul. 

 
Încă în interfața aplicației avem mai multe modalități de căutare a 

puzzle-urilor fiind grupate: pe categorii, puzzle-ul zilei, cele mai noi sau 

putem scrie în bara de căutare ce ne interesează. 

 
 Trecând cu cursorul pe una din imaginile puzzle-urilor, ni se deschid 2 

ferestre pentru a alege: 

- tipul pieselor: Clasic, Elegant, Mosaic, Square (Pătrat) și Spiral; 

- numărul de piese: de la 20 la 250 și chiar 500 dacă ne logăm; 

https://thejigsawpuzzles.com/
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Dăm clic pe un puzzle și piesele apar pe tabla de joc. Avem câteva 

instrumente ajutătoare. 

În partea de sus întâlnim: Menu, iconițele  pentru a mări sau 

micșora dimensiunea pieselor de joc și o pictogramă mică cu imaginea 

puzzle-ului.  

 
Dând clic pe Menu, ni se deschid 4 iconițe-instrumente: 

 așază piesele pe marginea tablei de joc; 

 schimbă fundalul puzzle-ului de câte ori o apăsăm; 

 activăm/dezactivăm sunetul jocului atunci când se lipesc piesele; 

 ni se explică utilitatea butoanelor de pe tabla de joc. 

Iconița din colț reprezintă o previzualizare a puzzle-ului și trăgând cu 

cursorul putem să o mărim și apăsând săgeata din colț se micșorează iar. 

 
În partea de jos avem alte iconițe care ne ajută să rezolvăm puzzle-ul:  

 mișcă câte 2 piese care se potrivesc; 



188 
 

 elimină piesele din mijloc și reapar după ce așezăm la locul lor cele 

de pe margine; 

 punem pe pauză; 

 comutăm pe tot ecranul. 

Avem afișat și timpul trecut de la începerea rezolvării puzzle-ului. 

 
În finalul jocului apare timpul în care am rezolvat puzzle-ul și avem 

câteva opțiuni: 

-More puzzles – alegem alte puzzle-uri; 

-Start over – jucăm din nou puzzle-ul; 

-Send to friend – îl distribuim prin e-mail prietenilor. 

 
Atunci când rezolvăm un puzzle cu foarte multe piese, avem 

posibilitatea de a-l întrerupe și de a-l relua mai târziu din poziția în care l-am 

lăsat. Acest lucru se poate face dând clic pe save this puzzle. De asemenea, 

putem bifa căsuța autosave every minute pentru a salva mereu puzzle-ul 

neterminat recent, pentru orice eventualitate. 

 



189 
 

Apare un nou buton load saved puzzle (Încărcați puzzle-ul salvat) pe 

care îl găsim apoi sub orice puzzle ne jucăm și pe pagina principală de sub 

Puzzle-ul zilei. Mai târziu, putem face clic pe acest buton pentru a afișa 

puzzle-ul neterminat și a relua jocul. 

 
Tot un ajutor când avem multe piese este să mutăm mai multe piese 

deodată și nu una câte una. Facem clic și tragem mouse-ul, nu pe o piesă de 

puzzle, ci pe spațiul gol al tablei și rama de selecție albastră apare peste piese. 

Selectăm toate piesele pe care dorim să le mutăm cu acest cadru și mutăm 

toate aceste piese simultan cu mouse-ul. 

 
Pentru a crea un puzzle, putem da clic pe butonul make a puzzle din 

interfața aplicației sau intrăm în My Puzzles și dăm clic pe butonul make a 

puzzle. 

     
 Dăm clic pe Choose files pentru a alege o imagine din computerul 

nostru și apăsăm Make Puzzle. 
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 Ni se cere să dăm un titlu, să facem o descriere și să alegem numărul și 

tipul de piese de puzzle, apoi dăm clic pe butonul Change pentru a salva 

modificările. În partea dreaptă mai avem: Rotate image dacă dorim să rotim 

imaginea și Delete dacă vrem să ștergem puzzle-ul. 

 
Puzzle-ul creat se salvează în My Puzzles. Dacă apăsăm butonul item 

actions de sub imagine, avem 2 opțiuni: Delete Puzzle ca să îl ștergem și 

Edit Puzzle pentru a-l edita și a face modificări. 

 
 

Puzzle creat în timpul  prezentării alicației: 

Citat despre carte: https://thejigsawpuzzles.com/User-Albums/Mirela-jigsaw-

puzzle 

 

 

 
 

 Jigsaw Planet este o aplicație care ne permite să ne jucăm și să creăm 

puzzle-uri gratis. 

Accesăm https://www.jigsawplanet.com și intrăm în interfața 

aplicației unde ne sunt sugerate câteva puzzle-uri aleatorii (Random 

Puzzles) și puzzle-uri recomandate (Featured Puzzles). Pentru a ne juca nu e 

nevoie să ne logăm, dar pentru a putea crea puzzle-uri trebuie să ne facem un 

cont. Pentru aceasta dăm clic pe Sign up din bara de meniu. 

https://thejigsawpuzzles.com/User-Albums/Mirela-jigsaw-puzzle
https://thejigsawpuzzles.com/User-Albums/Mirela-jigsaw-puzzle
https://www.jigsawplanet.com/
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Trebuie să ne trecem numele de utilizator, e-mailul, parola, să bifăm că 

nu suntem un robot și să apăsăm Sign up. Vom primi îndată un e-mail și 

accesăm linkul trimis pentru a activa contul.  

 
Vom vedea în continuare utilitatea fiecărui instrument din bara de 

meniu începând de la dreapta la stânga. 

 
➢ Create: dacă dorim să creăm un puzzle. Prima oară însă, ni se cere să 

creăm mai întâi un album unde vom plasa puzzle-ul. Pentru aceasta, dăm un 

titlu albumului, alegem dacă vrem să fie public sau privat și dăm clic pe 

Create. 

 
În partea dreaptă ne apare un buton Tips și dând clic pe acesta, vom 

afla câteva sfaturi pentru a face puzzle-ul perfect. 

Crearea unui puzzle presupune câteva acțiuni:  

-inserăm imaginea din computerul personal. Aceasta ar trebui să aibă măcar 

1024 x 768 pixels. 

-dăm un nume puzzle-ului; 

-glisăm butonul spre stânga sau spre dreapta pentru a alege gradul de 

dificultate, care se referă la numărul de piese folosite; 

-alegem tipul (forma) pieselor de puzzle; 
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-bifăm dacă dorim ca piesele să fie rotite, adică să nu fie în poziția corectă 

pentru a îngreuna rezolvarea puzzle-ului. Rotirea pieselor se face dând clic pe 

aceasta și folosind săgețile de pe tastatură. 

-alegem în ce album să fie plasat puzzle-ul; 

-scriem câteva cuvinte cheie pentru a fi găsit mai ușor de alți utilizatori; 

-în final apăsăm butonul Create. 

 
Dacă dăm clic pe joc, ne apar piesele împrăștiate pe tabla de joc și noi 

trebuie să reconstituim imaginea într-un timp cât mai scurt. Timpul apare în 

partea de jos a imaginii, precum și cât la sută e rezolvat din puzzle. Tot în 

partea de jos, în stânga avem câteva iconițe reprezentând instrumente care ne 

ajută în timpul jocului: 

 Image-face să apară în lateral imaginea ce trebuie să o reconstituim; 

 Ghost-face să apară imaginea în ceață pe fundal; 

 Arrange/Disarrange-așază piesele ordonat/dezordonat pe tabla de joc; 

 Restart-reîncepem jocul, Background-alegem culoarea de fundal a 

puzzle-ului, Settings-facem modificări în setări, Help-primim indicații 

ajutătoare. 

 
În partea de sus avem scris albumul din care face parte puzzle-ul, 

numele puzzle-ului și 3 instrumente: 

-Play as-putem alege câte piese să aibă puzzle-ul. Apare o fereastră în care 

putem opta: Load the saved game, adică să jucăm cu numărul de piese cum 

a fost salvat de cel ce l-a creat sau Start a new game pentru a juca cu 

numărul de piese ales de noi. 
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-Share-putem să distribuim puzzle-ul pe canalele de socializare, pe e-mail 

sau să îl includem în web siteul personal sau să trimitem linkul jocului. 

-Edit-edităm jocul pentru a face modificări. 

 

La finalul jocului, avem iconițele:  pentru a reîncepe jocul și  

pentru a-l distribui. 

În partea de jos avem trecut și timpul în care l-am rezolvat puzzle-ul și 

un clasament cu cele mai bune timpuri realizate de jucători. 

 
➢ Explore ne oferă foarte multe puzzle-uri create de alți utilizatori. 

Putem căuta după: cele mai recente, cele mai jucate în săptămână, jucate în 

acel moment, cele mai jucate dintre toate existente sau populare.  

 
Dacă dăm clic pe ultima variantă, putem găsi o categorisire pe cuvinte 

cheie puse în ordine alfabetică, dar putem scrie și în bara de căutare ce ne 

interesează. Aceasta putem să o facem și în bara de meniu unde găsim 

Search. 
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Pe fiecare puzzle e trecut titlul acestuia și din câte piese e format. 

Glisând cu cursorul peste el, apar 2 opțiuni: Play as - alegem cu câte piese să 

îl jucăm și Share – îl distribuim. 

 
➢ Saved games ne prezintă puzzle-urile jucate de noi online. 

 
➢ My puzzles ne arată puzzle-urile create de noi. Dacă glisăm cu cursorul 

peste ele, apar câteva opțiuni: Play as - alegem cu câte piese să jucăm, Share 

- putem distribui, Delete - ștergem puzzle-ul, Move - îl mutăm în alt album și 

Properties - schimbăm setările. 

 
În partea dreaptă, mai avem opțiunea Create Album, dacă dorim să 

creem alte albume și astfel să salvăm și grupăm puzzle-urile pe categorii. 

 
 

Jocul creat pe parcursul prezentării:  

Povești de adormit copii:  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0c0b234753e9 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0c0b234753e9
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Puzzle factory este o aplicație în care putem asambla puzzle-uri online 

și putem crea altele noi din propriile imagini.  

Accesăm www.puzzlefactory.pl și intrăm în interfața aplicației.  

 
Creăm un cont gratuit apăsând iconița cu omulețul din capătul din 

dreapta și completăm datele cerute: nume, adresa e-mail, parola. Primim un 

e-mail să accesăm un link pentru confirmarea înscrierii.  

 

 
Aplicația este finanțată prin publicitate și ne recomandă blocarea Add 

Block-ului, care îngreunează funcționarea site-ului web și împiedică, de 

asemenea, crearea de noi puzzle-uri. Ni se mai cere acordul/dezacordul 

privind procesarea datelor personale și utilizarea cookie-urilor. 

 
Apar puzzle-urile adăugate sau create recent, cele rezolvate recent și 

cele comentate de noi. În partea de sus avem o categorisire a puzzle-urilor pe 

etichete: decor, animale, flori, clădiri, zână, pentru copii, oameni, educație, 

filme, joc, vehicule, alimente, sportiv, artă, tehnică. 

http://www.puzzlefactory.pl/
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Dacă apăsăm pe una din categorii, apar mai multe imagini. Dacă dăm 

clic pe imagine, apare Solve image și putem să îl rezolvăm. 

 

 
Dacă dorim să căutăm un joc, dăm clic pe iconița „lupă” din partea 

dreaptă, scriem ce ne interesează în bara de căutare și găsim mai multe 

modele de puzzle-uri. În partea dreaptă apare cel mai greu puzzle. 

 

 
În partea de jos mai avem câteva informații despre puzzle: câte piese 

conține, care e cel mai bun timp în care a fost rezolvat, câte comentarii s-au 

făcut referitor la puzzle, linkul jocului, cine l-a creat și când. Putem alege 

nivelul de dificultate Choose the difficulty level și anume din câte puzzle-uri 

să se compună imaginea și dăm clic pe Start solving puzzle pentru a începe 

jocul. 
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De asemenea, mai în stânga avem și linkul jocului și modalitățile prin 

care îl putem partaja și cu alții.  

 
Intrând în joc, în partea de sus avem un meniu de instrumente: pauză, 

previzualizare (dacă dorim să se vadă ca o umbră imaginea pe fundal), piese 

lipsă, numărul de piese rămase, fundalul cu 9 variante date, timpul pe măsură 

ce rezolvăm puzzle-ul etc. 

 
La final suntem felicitați și aflăm în cât timp am rezolvat puzzle-ul și 

pe ce loc suntem în clasament. 

 
Apar cele mai bune rezultate ale celor care au jucat acest joc. Putem 

face un comentariu dacă dorim. 

 
Apăsând iconița „+” din capătul barei de meniu, putem crea noi un 

puzzle.  
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Inserăm o poză din calculatorul nostru. 

 
Dăm un titlu, facem o descriere, alegem categoria și cuvinte cheie, ne 

scriem numele la autor și confirmăm că avem drept asupra imaginii. De 

aceea, aceasta trebuie aleasă de pe site-uri cu imagini gratis cum e pixabay. 

În partea stângă, de sub imagine putem alege nivelul de dificultate mișcând 

acel cerc albastru, iar în final apăsăm butonul Create din partea dreaptă. 

 
 

Am cucerit și aceste aplicații.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

 -Nu înțeleg cum au reușit să spargă parola de pe    

laptopul meu! 

-Păi, care era parola ta? 

-Anul de canonizare al Sf. Dominic de către 

Papa Grigore al IX-lea. 

-Uaaaau! Foarte tare! Și în ce an a fost asta? 

-1234. 
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Aplicații web care generează rebusuri și careuri cu cuvinte 

 

 
 

Puzzlemaker este un instrument de generare a puzzle-urilor, care apoi 

se pot imprima. 

Accesăm https://puzzlemaker.discoveryeducation.com și intrăm în 

interfața aplicației unde avem mai multe tipuri de puzzle-uri: Word Search 

(Căutare de cuvinte), Criss-Cross (Încrucișat), Double Puzzles (Puzzle-uri 

duble), Fallen Phrases (Fraze căzute), Math Squares (Pătrate matematice), 

Mazes (Labirinturi), Letter Tiles (Plăci de scrisori), Cryptograms 

(Criptograme), Number Blocks (Blocuri numerice), Hidden Message (Mesaj 

ascuns). 

 
Dacă intrăm pe un tip de joc, ni se explică ce avem de făcut pentru a 

crea puzzle-ul dorit. De exemplu, dacă alegem Math Squares Puzzle, avem 

de făcut următorii pași: 

▪ Pasul 1: introducem un titlu pentru puzzle. Acesta va apărea în partea 

de sus a paginii. (49 de caractere sau mai puțin.) 

▪ Pasul 2: introducem un număr ce reprezintă dimensiunea pătratului de 

matematică. Acesta poate fi de 3 x 3 sau de 10 x 10. Dimensiunile trebuie să 

fie egale. 

▪ Pasul 3: pentru a face puzzle-ul puțin mai ușor, putem alege să 

completăm unele dintre numere pentru a începe. 

▪ Pasul 4: selectăm operațiile matematice pe care dorim să le folosim 

(adunare, scădere, înmulțire, împărțire). 

▪ Pasul 5: bifăm acaseta „Show instructions” dacă dorim să apară 

instrucțiuni sub puzzle. 

În final apăsăm Create My Puzzle. 

https://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
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Apare jocul cu o bară de instrumente: 

Show Answer - arată răspunsurile; 

Print Puzzle se printează puzzle-ul; 

Copy Puzzle – se copiază puzzle-ul în Clipboard; 

Copy Answer – se copiază răspunsurile în Clipboard; 

Rebuild Puzzle – se poate reface puzzle-ul. 

În partea de jos avem câteva instrucțiuni:  

 
Un alt exemplu de puzzle ar fi Cryptogram Puzzle. 

▪ Pasul 1: introducem un titlu pentru puzzle. 

▪ Pasul 2. introducem fraza pe care dorim să o criptăm. 

▪ Pasul 3: alegem tipul de caractere pe care dorim să îl utilizăm pentru a 

înlocui literele din expresie: numere sau litere. 

▪ Pasul 4: putem alege să dăm câteva dintre literele din criptogramă pentru a 

oferi celui care rezolvă un început. Introducem literele, separate fiecare cu un 

spațiu.  

▪ Pasul 5. bifăm caseta dacă dorim să apară instrucțiuni sub puzzle. 

Apăsăm Create My Puzzle. 

Fiecare număr corespunde unei litere. Decodând acestea, vom afla mesajul 

criptat. 
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Pentru jocul Hidden mesage urmăm următorii pași: 

▪ Pasul 1: introducem un titlu pentru puzzle. 

▪ Pasul 2: introducem mesajul care trebuie ascuns în puzzle-ul de căutare de 

cuvinte. 

▪ Pasul 3: introducem dimensiunea puzzle-ului. Poate avea până la 40 de 

litere pe orizontală și 40 de litere pe verticală. Dimensiunea optimă a puzzle-

ului este de 15 x 15 litere. 

▪ Pasul 4: alegem ieșirea puzzle-ului ca și imagine sau HTML. 

▪ Pasul 5: alegem cum să fie construit puzzle-ul: folosind toate literele 

mari, mici sau amestecate. 

▪ Pasul 6: introducem cuvintele separate cu virgule, spații sau introducem 

fiecare cuvânt pe o nouă linie. 

▪ Pasul 7: bifăm caseta dacă dorim să apară instrucțiuni sub puzzle. 

▪ Pasul 8: verificăm puzzle-ul citindu-l cu atenție pentru a vedea plasarea 

cuvintelor neintenționate create prin combinații aleatorii de litere. 

Puzzlemaker folosește un filtru de cuvinte pentru a preveni crearea aleatorie 

de cuvinte jignitoare.  

Literele din mesaj vor fi ascunse între cuvintele introduse. Când 

persoana care rezolvă puzzle-ul găsește toate cuvintele, rămân câteva litere 

care vor forma mesajul ascuns. 

 
Puzzle creat în timpul  prezentării alicației: 

Mesajul secret: 

https://puzzlemaker.discoveryeducation.com/hidden-message/result 

 

Am cucerit și această aplicație.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

  

                                -Iubito, ce avem de mâncare? 

                                   -Ctrl V! 

                                                           -Ce e aia? 

                                                           -Paste. 

 

  

https://puzzlemaker.discoveryeducation.com/hidden-message/result
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Amored Penguin este o aplicație care ne ajută să creăm mai multe 

tipuri de jocuri puzzle.  

Accesăm https://www.armoredpenguin.com. Nu trebuie să ne logăm. 

În interfața aplicației apar tipurile de puzzle însoțite de o imagine pentru a 

vedea cum arată și la primele variante apare puzzle-ul zilei și unul aleatoriu. 

 
 

Dacă intrăm pe un tip de joc, apare în stânga bara de meniu cu 

instrumente, însoțite de explicații. 

➢ Home – avem posibilitatea de a crea un puzzle. În tipul de puzzle 

Wordsearch putem căuta din cele existente. Pentru aceasta, avem 3 

posibilități: 

-Permanent collection - cuprinde puzzle-urile preferate. 

-Listed Puzzles (by category) - cuprinde puzzle-urile listate de utilizatori 

după categorii: apare o listă cronologică și cele mai active din ultimele 48 de 

ore. 

-Listed Puzzles (by time) - cuprinde puzzle-urile listate de utilizatori, dar 

grupate după perioada când au fost create. 

 

https://www.armoredpenguin.com/
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➢ My Puzzles -putem vedea puzzle-urile create de noi, dar ele există doar 

vreo 2 luni. Folosind funcția „Salvați ca ...” din browserul nostru, putem 

salva puzzle-ul pe computer. Putem efectua următoarele acțiuni pe puzzle-

urile noastre: Edit, ce permite să creăm un puzzle nou bazat pe unul dintre 

puzzle-urile existente, astfel încât să putem crea variații sau să remediem 

erorile de ortografie, List – să îl facem public sau nu și Delete dacă vrem să 

îl ștergem. 

➢ FAQ- apar cele mai des întâlnite întrebări puse de utilizatori și 

răspunsurile la ele. 

➢ Report Bug- putem trimite raport de eroare. 

➢ Collections- apare o colecție de puzzle-uri grupate pe categorii. Ca 

puzzle-ul nostru să apară aici, trebuie să respecte câteva cerințe indicate și să 

îl facem public. 

➢ User Puzzles- găsim puzzle-uri create de alții. 

➢ Random- se generează aleatoriu un puzzle. 

➢ Log in/out- putem să ne creăm un cont. 

Putem crea următoarele tipuri de puzzle-uri: 

 Wordsearch (Căutare de cuvinte): introducem un set de cuvinte. 

Dacă dorim ajutor cu caractere internaționale, putem apela la Alphabet 

chart, o diagramă alfabetică ce va apărea într-o fereastră separată. Puzzle-

urile mari vor dura mai mult timp pentru a le genera. 

Vom introduce titlul puzzle-ului, numele autorului și descrierea 

puzzle-ului.  

 
Apoi facem mai multe setări. Acestea sunt explicate în partea dreaptă 

dacă dăm clic pe What this does? Se deschide o fereastră, iar textul poate fi 

tradus cu Google translate. 

▪ culoarea puzzle-ului; 

▪ culoarea fundalului; 

▪ dimensiunea fontului pentru grila puzzle-ului; 

▪ dimensiunea fontului pentru lista de cuvinte; 

https://www.armoredpenguin.com/wordsearch/alpha.html
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▪ stil font HTML: fonturile alese au fost selectate din cele ce se găsesc în 

mod obișnuit pe computerele controlate de Microsoft Windows.  

▪ dimensiunea paginii PDF; 

▪ stilul fontului PDF; 

▪ conversia cazului: convertește toate literele în majuscule sau litere mici 

de tipar; 

▪ dimensiunea minimă - permite să selectăm o dimensiune de pornire 

diferită. Evident, dacă este mai mic decât cel mai lung cuvânt, nu va avea 

niciun efect. Cu toate acestea, setarea acestei dimensiuni crează un puzzle cu 

mai puține suprapuneri și mai mult spațiu „neutilizat”. 

▪ aspect Ratio: alegem mai multe/egale/mai puține rânduri decât coloane; 

▪ formatul puzzle-ului: în ce direcții să fie plasate cuvintele (orizontal, 

vertical, diagonală și combinații); 

▪ Completați cu litere englezești: puzzle-urile într-o altă limbă decât 

engleză vor folosi caractere din limba în cauză; 

▪ Sortează lista de cuvinte; 

▪ Lista de cuvinte aleatorii; 

▪ Cuvinte în partea de jos a paginii: selectăm această casetă dacă dorim 

ca, cuvintele să fie așezate în partea de jos a paginii și nu în dreapta puzzle-

ului;  

▪ Numărul de coloane pentru cuvintele din partea de jos a paginii; 

▪ Linii de grilă: dacă este selectat, o grilă este pusă pe puzzle. Acest lucru 

îi ajută pe utilizatorii mai tineri să localizeze mai bine. 

▪ Vocale lipsă: dacă este selectat, vocalele sunt omise din grila puzzle și 

sunt reprezentate printr-un punct.  

▪ Grilă Coordonate pe puzzle: selectarea acestei opțiuni plasează o grilă 

de coordonate pe puzzle-ul brut, precum și tasta de răspuns HTML. 

▪ Ecuații matematice: putem adăuga operații matematice. Site-ul web nu 

efectuează verificări ale ecuațiilor. 

▪ Omiteți cuvinte speciale din tasta de răspuns: putem alege ca anumite 

cuvinte să nu apară în lista de cuvinte.  

▪ Fișier text simplu pe computer pentru a citi cu un cuvânt pe rând: 

utilizăm butonul Încărcare puzzle pentru a citi fișierul. Atunci când utilizăm 

una dintre aceste opțiuni, cuvintele folosite sunt doar cele din fișierul selectat. 

▪ Imagine de fundal: această funcție este valabilă numai pentru abonații 

cu plată. Putem asocia o imagine cu puzzle-ul care va deveni fundal pentru 

puzzle.  

▪ Luminează imaginea: această funcție este valabilă numai pentru 

abonații cu plată. Utilizăm această casetă de selectare pentru a schimba 

întreaga imagine astfel încât să fie „spălată” sau mult mai aproape de alb 

decât imaginea originală. 
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La final dăm clic pe Make Puzzle. De câte ori apăsăm această tastă se 

generează o altă variantă a puzzle-ului.  

 
În partea de jos a puzzle-ului creat avem câteva opțiuni: să aflăm 

răspunsul în varianta HTML sau PDF, să facem public puzzle-ul, să printăm 

varianta HTML sau PDF și să vedem alte puzzle-uri create de același autor. 

           
 

 Crossword (rebus): facem setările, scriem titlul, autorul și descrierea 

puzzle-ului, apoi notăm pe o coloană cuvintele și pe cealaltă indiciile, apoi 

apăsăm Make Puzzle. Avem posibilitatea de a-l tipări sau de a juca și online 

Solve online și să verificăm răspunsurile Check Solutions. 

 
 Word Match (Unire de coloane): se procedează ca la tipul de puzzle 

anterior. Ca să ne ușureze lucrul, atunci când scriem indiciile, se generează 

automat cuvinte ce le-am folosit deja. Aceasta ne ajută de vrem să creăm un 

alt tip de puzzle cu același conținut. 
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Și de data aceasta putem să îl tipărim sau să îl jucăm online scriind în 

dreptul cuvântului numărul indiciului dat și putem să verificăm răspunsurile. 

 
 Word Scamble (anagramă): generează un set bruiat de litere din care 

trebuie să formăm cuvintele cerute. Scriem setul de cuvinte și apăsăm Make 

Puzzle. La final putem verifica răspunsurile apăsând butonul Check 

Answers. 

 
 Cipher (puzzle cifrat)- scriem titlul, autorul și descrierea puzzle-ului, 

introducem un set de cuvinte, fraze sau paragrafe, facem setările, apoi 

apăsăm butonul Make Puzzle pentru a genera un cod secret, care amestecă 

cuvintele cu o anumită cheie de decodificare. 

De la setări, putem alege între 2 tipuri de codificare: 

 
• Caesar Cipher este un tip de cifră de substituție în care fiecare literă din 

textul dat este înlocuită cu o literă cu un anumit număr fix de poziții din 

alfabet. De exemplu, cu o schimbare la stânga de 3, D ar fi înlocuit cu A, E ar 

devein B și așa mai departe. Apăsând Answer Key, vom afla codul. Putem să 

trimitem elevilor codul pentru a descifra mesajele noastre sau să îi lăsăm pe 

ei să le descifreze. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Substitution_cipher
https://en.wikipedia.org/wiki/Plaintext
https://en.wikipedia.org/wiki/Alphabet
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• Substitusion Cipher unitățile de text simplu sunt înlocuite cu textul cifrat, 

într-o manieră definită, cu ajutorul unei chei; „unitățile” pot fi litere simple 

(cele mai frecvente), perechi de litere, triplete de litere, amestecuri ale celor 

de mai sus. 

 
 

 
 

 Bagels este un joc de logică interactiv care încurajează oamenii să 

gândească printr-un proces logic. Sunt trecute regulile: 

1. Există doi adversari. Unul alege un număr, iar celălalt încearcă să 

ghicească numărul. Persoana care alege numărul trebuie să dea răspunsuri 

corecte presupunerilor. 

2. Persoana care alege un număr alege un număr din trei cifre. În această 

versiune, s-ar putea să nu existe zerouri de început, iar cifrele să nu poată fi 

repetate. 

3. Persoana care ghicește numărul dă numere din trei cifre. 

4. Persoana care a ales numărul răspunde: 

-Fermi- una dintre cifrele din presupunere se potrivește cu una dintre cifrele 

din răspuns și se află în poziția corectă. 

-Pico- una dintre cifrele din ghicire se potrivește cu una dintre cifrele din 

răspuns, dar cifra nu este la locul potrivit. 

-Bageluri- niciuna dintre cifrele din ghicire nu se potrivește cu niciuna dintre 

cifrele din răspuns. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plaintext
https://en.wikipedia.org/wiki/Ciphertext
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Răspunsuri multiple pot ieși dintr-o singură presupunere. Pentru exemple, 

ni se dă să consultăm tabelul de mai jos: 

 

Număr 

ales 
Ghici Răspuns 

123 456 Bageluri - Niciuna dintre cifre nu se potrivește. 

123 345 Pico – se potrivește o cifră, dar se află în locul greșit. 

123 543 Fermi – se potrivește o cifră și se află în locul potrivit. 

123 321 

Pico Pico Fermi – două numere se potrivesc , dar sunt 

în locul greșit, iar un număr se potrivește și se află în 

locul potrivit. 

 

5. Jucătorii ocupă pe rând fiecare rol. Cel care mediază cele mai puține 

presupuneri este cel mai bun jucător. 

Alegem Computer Guess dacă dorim ca, computerul să ghicească 

numărul nostru. 

 
Computerul afișează un număr și noi alegem răspunsul dintre varianele 

care se potrivesc și dăm clic pe Computer Guess. 

 
Când numărul este ghicit, se afișează în stânga un tabel cu numerele 

propuse, precum și răspunsurile date și se specifică din câte încercări am 

câștigat. În tabelul din dreapta se precizează câte numere am ghicit și din câte 

încercări. Putem alege să ghicim noi sau din nou computerul. 
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Dacă alegem să ghicim noi, trecem în căsuță numărul la care ne gândim 

și apăsăm Make Guess. 

 

 
În tabelul din stânga ni se afișează numerele propuse de noi și 

răspunsurile computerului. Facem mai multe încercări până ghicim numărul. 

 
La final aflăm din câte încercări am ghicit și putem iar opta să ne 

gândim la un număr (I have a number) sau să ghicim din nou (I want to 

guess again!). 

 
 Math este o pagină ce ne permite să construim un set de probleme 

aritmetice simple. Putem alege numărul de probleme prezentate, precum și 

tipurile de întrebări adresate. Bifăm casetele care ne interesează, alegem 

mărimea fontului și câte exerciții să fie pe un rând și apoi apăsăm butonul 

Submit (Trimitere) pentru a genera exercițiile. 
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Dacă apăsăm iar Submit, vom afla rezultatele. Cele scrise cu roșu sunt 

greșite. 

 
 Fresh Words: pagina web ne permite să realizăm o colecție de litere și 

să aflăm ce cuvinte noi putem face pornind de la un cuvânt sau să luăm un 

cuvânt sau o expresie și să vedem ce cuvinte noi putem alcătui din litere. 

Avem de scris cuvântul, să alegem din câte litere să fie cel mai scurt cuvânt, 

durata maximă de lucru și apăsăm Make fresh Words. Se generează un tabel 

cu cuvintele găsite. 

        
Dezavantaje: 

• puzzle-urile create se păstrează în aplicație doar 2 luni, dar le putem salva în 

computerul personal; 

• ce jucăm online nu se salvează; 

 

Puzzle creat în timpul prezentării alicației: 

Meserii: 

https://www.armoredpenguin.com/wordsearch/bin/wordsearch.cgi?cmd=print

ablehtml&filefrag=2021.08/0913/09134633.091.html 

 

Tutoriale: 

https://www.loom.com/share/9c2e434a5fcc46299dd427fd29f8c0f1?fbclid=I

wAR2Ltb556cI3lX5wuZZmB6Ctvnow5V7oJc93NIWr8j3MX1dz9S502rLh

AkY 

 

https://www.armoredpenguin.com/wordsearch/bin/wordsearch.cgi?cmd=printablehtml&filefrag=2021.08/0913/09134633.091.html
https://www.armoredpenguin.com/wordsearch/bin/wordsearch.cgi?cmd=printablehtml&filefrag=2021.08/0913/09134633.091.html
https://www.loom.com/share/9c2e434a5fcc46299dd427fd29f8c0f1?fbclid=IwAR2Ltb556cI3lX5wuZZmB6Ctvnow5V7oJc93NIWr8j3MX1dz9S502rLhAkY
https://www.loom.com/share/9c2e434a5fcc46299dd427fd29f8c0f1?fbclid=IwAR2Ltb556cI3lX5wuZZmB6Ctvnow5V7oJc93NIWr8j3MX1dz9S502rLhAkY
https://www.loom.com/share/9c2e434a5fcc46299dd427fd29f8c0f1?fbclid=IwAR2Ltb556cI3lX5wuZZmB6Ctvnow5V7oJc93NIWr8j3MX1dz9S502rLhAkY
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Accesăm https://www.puzzle-maker.com și intrăm în interfața 

aplicației. În bara de meniu avem: Home-pagina de start, Crossword-creăm 

un rebus, Word search-creem un careu cu cuvinte de căutat, Example 

Puzzles- găsim exemple de puzzle-uri create de alții, Hint&Help-informații 

despre crearea jocurilor. 

 
Putem alege 2 tipuri de puzzle-uri: Word Search Puzzle-căutarea unor 

cuvinte într-un careu și Crossword Puzzle- cuvinte încrucișate. 

 
Dacă alegem Word Search Puzzle, trebuie să dăm un titlu, subtitlu 

(dacă dorim) și să scriem cuvintele ce vor trebui căutate. Se scrie câte un 

cuvânt (sau o frază foarte scurtă) pe un rând. Cel mai lung cuvânt va 

determina dimensiunea puzzle-ului. 

Opțional, putem face puzzle-ul mai interesant enumerând indicii în 

locul cuvintelor în sine. Pentru a face acest lucru, fiecare cuvânt este urmat 

de o bară „/” și un indiciu. Apăsăm tasta Enter după fiecare pereche de 

cuvinte / indicii. Următorul ecran ne permite să adăugăm o bancă de cuvinte 

dacă dorim să ușurăm puzzle-ul. La final dăm clic pe Create Puzzle. 

 
Avem previzualizarea rebusului. Putem alege o imagine de fundal dacă 

avem un cont contra cost. În partea stângă avem câteva instrumente: 

https://www.puzzle-maker.com/
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➢ Edit- pentru a edita și face schimbări. 

➢ Open – pentru a deschide alte puzzle-uri create de noi. Selectăm 

rebusul dorit și apăsăm Open. Avem și tasta Create a new puzzle dacă 

dorim să creem un nou puzzle. 

 
➢ Save – ca să salvăm puzzle-ul, ni se cere să ne logăm cu adresa de e-

mail și să apăsăm Save Online. 

 
➢ Print/Next – În varianta gratuită, putem printa foaia de puzzle. În 

varianta contra cost, putem să-l edităm ca un document PDF, putem să-l 

facem interactiv sau să-l salvăm ca o poză.  

 
În partea dreaptă putem previzualiza atât foaia cu rebusul nerezolvat, 

cât și rezolvat. 
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În stânga mai avem și instrumentul Options de unde putem să alegem 

cum să fie orientate cuvintele. Mai putem realiza contrastul dintre cuvinte și 

fundal, precum și culorile și cum să fie marcate cuvintele găsite. 

 
Dacă alegem Crossword Puzzle, dăm un titlu și completăm la fel cu 

cuvinte și indicii, iar apoi dăm clic pe Create Puzzle.  

 
Se generează un rebus cu aceleași opțiuni de editare, salvare și printare 

ca și în cazul Word Search Puzzle. Avem: 

-Across-avem indiciile pe orizontală,  

-Down-avem indiciile pe verticală 

 
Puzzle creat în timpul prezentării alicației: 

Lunile anului:  

https://www.puzzlemaker.com/start?O=0517f3cgbwl9ayD0lt0373hhyDwbrjg

un&StartPuzzle=Lunile_anului.cw 

 

https://www.puzzlemaker.com/start?O=0517f3cgbwl9ayD0lt0373hhyDwbrjgun&StartPuzzle=Lunile_anului.cw
https://www.puzzlemaker.com/start?O=0517f3cgbwl9ayD0lt0373hhyDwbrjgun&StartPuzzle=Lunile_anului.cw
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Croswords Labs este un instrument cu ajutorul căruia putem crea 

cuvinte încrucișate online și le putem și imprima.  

Accesăm https://crosswordlabs.com. Nu necesită înregistrare. 

Putem căuta un rebus deja creat dând clic pe Find a Crossword din 

bara de meniu sau în bara de căutare de pe fundalul albastru.  

 
Ni se dau cuvintele cheie cele mai căutate, dar putem scrie în bara de 

căutare ce ne interesează. În partea de jos, dând clic pe All Crossword 

Puzzles, vor apărea toate rebusurile în funcție de data când au fost create. 

 
Pentru a crea rebusul nostru, dăm clic pe Make a crossword. Trecem 

titlul și apoi scriem pe rând cuvintele și indiciile. Scriem cuvântul, dăm spațiu 

și apoi scriem indiciul. 

 
Dacă dăm cu cursorul în partea de jos, putem să previzualizăm în 

permanență cum arată rebusul nostru. Cu săgețile albe de sub imagine, putem 

alege din mai multe variante de aranjare a cuvintelor. În partea stângă, ni se 

cere să scriem un cod de acces pentru a vedea mai apoi răspunsurile. Alegem 

dacă vrem ca rebusul să fie public sau privat. În final dăm clic pe 

Save&Finish. 

https://crosswordlabs.com/
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Ne apare o bară de instrumente: 

➢ Iconița cu 3 linii orizontale ne ajută să mărim sau să micșorăm rebusul, 

putem să imprimăm și să ștergem. 

➢ Edit- să edităm rebusul și să mai facem modificări. 

➢ Share – să partajăm generându-se o adresă URL sau să îl încorporăm 

în site-ul nostru web. 

➢ Focus Mode – e indicat pentru a focaliza doar rebusul fără detalii 

nesemnificative. 

➢ Print – ne oferă 3 posibilități: să printăm rebusul, să copiem în 

calculator varianta Word sau PDF și să tipărim varianta cu răspunsurile. 

 
Atunci când ne jucăm, doar trebuie să scriem răspunsurile la indiciile 

care sunt: across - pe orizontală și down - pe verticală Dând clic pe un 

indiciu, se colorează atât acesta, cât și locul cuvântului în rebus.  

Dacă dăm răspunsul corect, se înverzește cuvântul, iar dacă e greșit se 

înroșește. De asemenea, și în dreptul indiciului, apare o bifă verde sau un „x” 

roșu. Puzzle-ul se poate și imprima în PDF sau Microsoft Word 

 
 

Puzzle creat în timpul  prezentării alicației: 

Sistemul solar: https://crosswordlabs.com/view/sistemul-solar-5 

Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=yCq49Ldag_Y (în engleză) 

https://crosswordlabs.com/view/sistemul-solar-5
https://www.youtube.com/watch?v=yCq49Ldag_Y


216 
 

 

 

Word Search Puzzle: este creator gratuit de careuri tip căutare de 

cuvinte, care se pot juca și pe computer desktop, Mac, mobil și tabletă, iar 

jocul poate fi și tipărit.  

Accesăm https://thewordsearch.com. Nu necesită cont. În bara de 

meniu avem următoarele instrumente: 

 
➢ More Puzzles: există foarte multe rebusuri din care putem alege, 

grupate pe diverse teme, dar și domenii:  

➢ Search: scriem în bara de căutare ce ne interesează. 

 
➢ Word Search Maker: creăm propriul joc cu ajutorul programului 

nostru simplu de utilizat și apoi să îl împărtășim cui dorim. 

 În partea de jos avem câteva indicații: 

-putem avea o listă de cel puțin 10 cuvinte și maxim 30 de cuvinte; 

-lista de cuvinte ar trebui să se bazeze pe o singură temă sau subiect; 

-nu sunt acceptate cuvintele cu diacritice și pot apărea maximum două spații 

sau liniuțe. Spațiile și cratimele vor fi eliminate atunci când cuvintele sunt 

adăugate la grila de căutare a cuvintelor; 

-cuvintele pot avea o lungime maximă de 14 litere; 

-toate puzzle-urile create vor rămâne pe site timp de cel puțin 30 de zile, dar 

cele mai bune puzzle-uri pot fi adăugate permanent la colecția site-ului; 

-nu includem informații de identificare personală în puzzle-uri. 

https://thewordsearch.com/
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 Scriem titlul, cuvintele, bifăm că nu conține date personale și dăm 

Submit. Dacă vrem, putem să îl și ștergem cu butonul Delete. 

 Dacă scriem cuvinte cu diacritice sau dacă se repetă vreun cuvânt, 

suntem avertizați. De asemenea, nici la titlu să nu folosim diacritice, căci 

altfel nu se generează jocul. 

 
 Mai întâi vom vedea o previzualizare a jocului, în care ni se indică și 

unde vor fi cuvintele notate. Ni se dă și linkul jocului pentru a-l putea 

distribui și un link secret dacă vrem să facem modificări mai târziu. 

 Jocul creat poate fi trimis pe rețelele de socializare, putem să îl edităm, 

să-l jucăm online, să-l ștergem sau să-l descărcăm în calculator, respectiv să-l 

printăm. 

 
 

 Dacă dorim să îl printăm, în dreapta avem opțiunea de a-l tipări ca o 

imagine, ca document pdf sau pdf cu soluții și putem alege fundalul din 3 

teme. În partea de jos, apare linkul dacă dorim să îl trimitem altora spre 

rezolvare. Tot aici avem comanda de întoarcere la joc Return to the puzzle. 
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 Înainte de a ne juca, putem schimba forma căsuțelor cu litere apăsând 

Change grid shape sau la Settings/Difficulty să facem diverse setări ale 

jocului: să se audă sunet sau nu, alegem fontul de joc și dimensiunea fontului, 

litere mici/mari, metoda de selectare a cuvintelor, dacă permite cuvinte 

inversate (citite de la dreapta la stânga sau de jos în sus, cuvinte pe diagonală, 

dacă dorim indicii etc, iar la final dăm Save&Restart. 

 Sub joc, avem mai multe comenzi: Download/print puzzle, dacă 

dorim să îl tipărim sau descărca în calculator, Puzzle settings - din nou 

setările jocului,  Game Theme - în ce culori să fie, Report a bug- să 

raportăm o neregulă. 

 Dând clic pe butonul begin, putem să ne jucăm online. 

 
 De fiecare dată când puzzle-ul este jucat online, jucătorul va vedea o 

grilă aleatorie de litere care conține o selecție de cuvinte din lista pe care am 

furnizat-o, deoarece nu toate cuvintele se potrivesc în fiecare grilă. Dacă 

dorim să fim siguri că toate cuvintele apar în imaginile puzzle-ului 

imprimabil, atunci nu e indicat să adăugăm mai mult de 14-16 cuvinte la 

puzzle.  

Careul creat în timpul prezentării: 

Animale sălbatice: https://thewordsearch.com/puzzle/2680922/animale-

salbatice/ 

 

 

Am cucerit și aceste aplicații.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

Un tip dă telefon la service:  

                       - Domnule unde se introduce CD-ul?  

                                    - Apăsaţi pe buton şi o să iasă un sertar!  

- A... şi eu credeam că-i suport pentru cana de cafea!  

 

https://thewordsearch.com/puzzle/2680922/animale-salbatice/
https://thewordsearch.com/puzzle/2680922/animale-salbatice/
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Site-uri web care generează nourași de cuvinte și fișe de joc 

 

 

 
 

Wordart este un popular generator de cloud de cuvinte (nor de 

cuvinte), care rezumă tot felul de date.  

Putem personaliza fonturile, aspectele și culoarea și putem alege dintre 

forme personalizate. Acest instrument oferă, de asemenea, câteva opțiuni de 

pre-procesare, cum ar fi stemming și eliminarea cuvintelor și numerelor 

obișnuite. După ce am generat arta cuvintelor, putem edita numărul și 

densitatea cuvintelor care apar în norul de cuvinte, putem roti cuvintele, 

putem adăuga linkuri și multe altele. 

Accesăm https://wordart.com (Word Cloud Art Creator) și intrăm în 

interfața aplicației. Pentru a ne crea un cont, dăm clic pe Sign up din colțul 

din dreapta.  

 
 Putem să ne logăm folosind contul de Facebook, Google sau Twitter. 

Trecem numele de utilizator, e-mailul, parola, bifăm că suntem de acord cu 

termenii și condițiile site-ului și că nu suntem roboți și apăsăm Sign up. Vom 

primi un e-mail prin care ni se cere să intrăm pe un link pentru validarea 

adresei de e-mail. 

 

https://wordart.com/
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Acum avem posibilitatea de a ne crea norișorul de cuvinte dând clic pe 

Create new wordart. 

 
 Ecranul apare împărțit în două: în stânga avem instrumentele pentru a 

crea norișorul nostru, iar în dreapta o să îl putem vizualiza când e gata. 

Avem de parcurs câțiva pași: 

 
1. WORDS 

În partea stângă vom introduce cuvintele dorite, ștergând cele 3 care 

sunt date deja (Word, Cloud, Art). Ca să mai adăugăm cuvinte, apăsăm tasta 

enter de pe tastatură sau dăm clic pe +Add. 

 
Putem alege mărimea cuvintelor (Size) și li se pot atașa culori (Color), 

unghiuri de scriere (Angle) și fonturi de scriere diferite (Font) sau se pot lăsa 

cele implicite, notate cu Default.  
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Bara de instrumente de deasupra, ne folosește să importăm text 

(Import), să adăugăm cuvinte (+Add), să le ștergem (Remove), iar cu 

săgețile Up și Down, putem schimba ordinea cuvintelor, iar la Options, 

putem seta ca aceste cuvinte să se repete sau nu, modul de calculare a 

dimensiunii cuvintelor și putem adăuga link cuvintelor. 

 

 
Ca să adăugăm link unui cuvânt, îl selectăm și avem 2 opțiuni:  

-Pattern- ștergem linkul scris și copiem pe cel al filmulețului ce ne 

interesează, fără a uita să apăsăm Apply  

-Manual și atunci mai apare o bară în dreptul cuvântului, unde copiem linkul 

filmulețului. Atunci când vom atinge respectivul cuvânt, se va deschide 

filmulețul atașat. 

           
Puțin mai în jos, mai avem niște opțiuni: să scrie toate cuvintele cu 

litere de tipar (UPPER), cu litere mici de tipar (lower), doar litera inițială cu 

literă mare de tipar (Capitalize), să schimbăm locul (Replace) sau să le 

ștergem (Clear). 
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2. SHAPES 

Acum alegem forma, adică imaginea care va delimita zona de înscriere 

a cuvintelor. Acestea sunt grupate pe domenii și există foarte multe modele. 

Avem și opțiunea de a adăuga imaginea și din calculator sau de pe internet. 

 
3. FONTS 

Alegem fontul de scriere al cuvintelor. Suntem avertizați dacă stilul 

ales nu recunoaște diacriticile și putem totuși să îl selectăm sau să renunțăm 

la el și să alegem altul. 

 
4. LAYOUT 

Alegem modul de dispunere al cuvintelor și alte câteva setări ce mai 

putem face. 

 
5. STYLE  

Avem posibilitatea alegerii culorilor de fundal ale imaginii, contrastul, 

viteza de expunere a cuvintelor ș.a.  
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Trecem în partea dreaptă unde vom apăsa butonul Visualize (pe fundal 

roșu) pentru a vedea rezultatul imaginii construite.  

 
Putem face modificări în Words și ele se vor vedea imediat pe imagine, 

dar dacă facem schimbări la celelalte instrumente, atunci trebuie reactivat 

butonul Visualize pentru a fi vizibile. Mai putem schimba și manual, cu 

ajutorul mouse-ului locul cuvintelor sau să le rotim în poziția dorită direct pe 

imaginea creată.  

          
Tot pe această bară de instrumente, mai avem butonul Edit, dacă vrem 

să edităm și Animate, care face ca atunci când vom trece cu cursorul peste 

cuvinte, ele să fie evidențiate pe un fundal negru. 

 
Îi mai dăm un titlu imaginii și dacă ne place cum a ieșit, dăm Save din 

bara albastră. 

Tot aici avem butonul Download pentru a descărca imaginea ca PNG 

în calculator. Lângă este și butonul Share, pe care dacă îl apăsăm ni se va 

cere să îl facem public. Putem distribui imaginea pe canalele de socializare, 

e-mail sau obținem linkul pe care îl putem trimite cui dorim. 
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Imaginea o vom găsi în My word art, unde avem posibilitatea de a-l 

muta în folder, a-l duplica sau a-l șterge. Putem să creăm foldere apăsând 

butonul „+add” și scriem un titlu. Putem să creăm un nou cloud, apăsând 

bara roșie „+ Create” sau să căutăm ce am creat deja în bara de căutare. 

 
Indicații pedagogice: 

- să scrie cât mai multe cuvinte care încep cu o literă; 

-să dea exemple de animale care trăiesc într-un anumit mediu; 

- în cadrul evocării sau reflecției, pentru a le oferi elevilor posibilitatea de a 

descoperi un citat pe care, ulterior, l-ar comenta la oră. 

-să descopere titlurile volumelor de poezii, de proză.  

 

Norișorul de cuvinte creat în timpul prezentării aplicației: 

Căsuța: 

https://wordart.com/8zwlgdnk0cmj/c%C4%83su%C8%9Ba-

din%20p%C4%83dure 

 

Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=wrcjS2c-Tls (în engleză) 

 

Am cucerit și această aplicație. 

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

  

                                                                                                                        Sursa: m.ziare.com/funn   

https://wordart.com/8zwlgdnk0cmj/c%C4%83su%C8%9Ba-din%20p%C4%83dure
https://wordart.com/8zwlgdnk0cmj/c%C4%83su%C8%9Ba-din%20p%C4%83dure
https://www.youtube.com/watch?v=wrcjS2c-Tls
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Word Clouds este un creator de cloud de cuvinte-cheie foarte ușor de 

utilizat, cu o mulțime de opțiuni pentru a ne personaliza norii de cuvinte. 

Putem alege dintr-o varietate de teme, culori, fonturi, dimensiuni și forme 

personalizate pentru a crea cuvinte impresionante. Avem posibilitatea și să 

edităm manual lista de cuvinte. 

 Accesăm https://www.wordclouds.com. Nu trebuie să ne logăm. 

Creăm nourașul de cuvinte, folosindu-ne de instrumentele din bara de meniu.  

 
 

➢ Wizard: ne spune că norișorul e creat pe baza frecvenței unor cuvinte 

într-un text și ne invită să scriem text sau putem să îl și copiem și dăm 

Apply. 

 
Norișorul nostru va prinde o formă aleatorie și va cuprinde cuvintele-

cheie, care au fost folosite mai frecvent. 

 
➢ În rubrica Word list vom regăsi cuvintele cele mai des folosite în 

text.  

Avem posibilitatea: 

 de a selecta cuvintele care vrem să apară în nouraș 

  de a șterge cuvintele care nu ni se par importante 

https://www.wordclouds.com/
https://www.wordclouds.com/
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Putem introduce text și în această secțiune, apăsând Paste/Type text 

din partea de sus sau să importăm cuvintele/textul apăsând Import CSV din 

partea de jos. Dacă dorim, putem să nu alegem un text, ci să introducem ce 

cuvinte dorim noi să apară și să facem setările dorite, ca aplicația să genereze 

nourașul corespunzător. 

 
 Dacă alegem să introducem noi cuvintele, avem câteva posibilități 

folosind bara de instrumente de deasupra. Eliminăm automat cuvintele stop: 

cuvinte utilizate frecvent, dar neimportante, cum ar fi „și”, ori „sau”. 

Selectăm noi cuvintele dorite dând clic pe ele și apar pe fundal albastru, 

adăugăm cuvinte, ștergem, clonăm cuvântul, clonăm toate cuvintele sau 

alegem culoare. 

 
Dacă dorim ca unele cuvinte să apară mai mari, scriem un număr mai 

mare la rubrica Weight ce se află înaintea cuvintelor. Dimensiunea unui 

cuvânt în vizualizare este proporțională cu numărul de apariții al cuvântului 

în textul introdus. De asemenea, putem să le adăugăm cuvintelor și adresă 

URL, pe care o copiem la rubrica respectivă în dreptul cuvântului selectat. 

Când vom atinge acel cuvânt pe imaginea generată, se va deschide filmulețul 

inserat.  

La final dăm clic pe Apply din colțul din dreapta jos ca să se salveze 

setările făcute. 
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➢  Randomize: schimbă aleatoriu modul de aranjare al cuvintelor 

➢ Size: alegem rezoluția nourașului. 

 

➢  selectează anumite cuvinte și scrie câte nu au fost trecute. 

 
 Pentru a face mai multe cuvinte vizibile în cloud-ul de cuvinte, folosim 

glisorul mare de deasupra pe care îl putem muta spre stânga, iar cuvintele vor 

fi mai mici, iar dacă mutăm spre dreapta, efectul va fi invers. 

 
 

➢ Gap size: stabilim distanța dintre cuvinte. 

 

➢  selectăm direcția cuvintelor. 
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➢  Invert: aranjează cuvintele în exteriorul formei/ le adună pe 

mijloc. 

➢  Inside out/outside out: se referă tot la modul de aranjare al 

cuvintelor. 

➢ Shape: alegem forma din mai multe variante: alb-negru, în formă de 

litere și cifre, colorate și cuvintele se vor așeza formând acea formă. Putem 

copia imagine și din calculatorul nostru. Dacă alegem varianta color, nu mai 

funcționează butonul Theme. 

 
➢ Mask: adaugă forma aleasă pe fundal. 

➢ Theme: putem alege o temă, cu diverse culori pentru cuvinte. 

 
➢ Colors: putem alege culoarea de fundal, să adăugăm o imagine pe 

fundal, iar dacă nu ne place ștergem dând clic pe iconița cu gunoi. 

 
➢ Font: alegem fontul cu care să fie scrise cuvintele. Apăsând săgețile 

mici de lângă fontul ales de computer, apar o mulțime de variante. 

     
➢ File: salvăm nourașul creat ca imagine PNG sau JPEG, ca imagine cu 

rezoluție mare sau pe internet. 

  

 Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=QoW59xeEkh8 (în engleză) 

https://www.youtube.com/watch?v=QoW59xeEkh8
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Word it out este o aplicație care transformă un text într-un „nor de 

cuvinte” – un mod de reprezentare vizuală a unui text sau a unui șir de 

cuvinte, în care, de obicei, semnificația unui element-cuvânt este relevată de 

mărimea acestuia față de celelalte elemente. 

 Accesăm https://worditout.com. Nu e nevoie să ne logăm. Apăsăm 

butonul Create your own pentru a ne crea norul de cuvinte. 

 
În cadranul de sus copiem un text, bifăm dacă vrem să detecteze 

automat alte tipuri de resurse și intrăm în setări unde scriem cuvintele care 

vrem să fie filtrate, adică pe care nu dorim să le includem în cloud-ul de 

cuvinte, simbolurile ce vrem să fie filtrate și perechi de cuvinte sau fraze care 

vrem să rămână legate adăugând o cratimă sau un simbol tilde (~) între 

cuvinte. La final dăm clic pe butonul verde Generate.  

 
În partea dreaptă vedem norișorul de cuvinte, dar forma acestuia o 

putem schimba de câte ori apăsăm butonul Regenerate din partea stângă.  

 

https://worditout.com/
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Urmează niște setări pe care le putem face: 

➢ Font: alegem fontul de scriere pentru cuvinte. 

 
➢ Colours: alegem culoarea de fundal, a cuvintelor, numărul de culori 

etc. 

 
➢ Layout: alegem să plaseze cel mai mare cuvânt pe mijloc, fixăm 

orientarea (landscape sau portrait) și aspectul. 

 
➢ Size: stabilim diferența în dimensiunea cuvintelor și variația cuvântului. 

 
➢ Word list: primim o listă cu unele informații: numărul total de cuvinte 

și cel mai des întâlnit. 
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➢ Original source: putem vedea textul original și să facem modificări. 

➢ Save: salvăm cerându-ne să scriem un titlu, descrierea, bifăm dacă 

vrem să fie public sau privat și ne trecem adresa de e-mail pentru a primi 

norișorul realizat, apoi dăm Save. 

 
În bara de instrumente găsim „+Create” pentru a crea alte imagini și 

Discover pentru a vedea norișori de cuvinte realizați de alții. 

 
 Dacă intrăm pe linkul din e-mailul primit, putem vedea imaginea creată 

și avem posibilitatea de a-l descărca în calculator sau de a-l distribui. 

 
 

Wordcloud-ul realizat pe parcursul prezentării: 

Flori: https://worditout.com/word-cloud/4806680 

 

Am cucerit și aceste aplicații.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

                            Q: Care tastă fuge prima de pe tastatură?  

                                                         A: Tasta Esc. 

 

 

  

https://worditout.com/word-cloud/4806680
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Abcya este o platformă cu peste 300 de jocuri pentru diverse niveluri 

de clasă și domenii. Putem accesa 6 jocuri gratuite pe săptămână. Este 

distractiv, jucăuș și ușor de folosit. 

Accesăm https://abcya.com și intrăm pe platformă. 

 
Avem posibilitatea și de a crea un nouraș de cuvinte. În bara de căutare 

scriem „cloud words” și ne apare joculețul, pe care dăm clic ca să se 

deschidă. 

          
 

Dăm clic pe butonul de redare și apare imaginea jocului, pe care 

apăsăm Start ca să ne creem propriul nouraș. 

        
Apare o fereastră albă unde vom scrie sau copia un text sau putem scrie 

doar cuvinte, apoi dăm clic pe Create din colțul din dreapta sus și ni se 

generează aleatoriu un nouraș de cuvinte. Dacă dorim ca două cuvinte să 

apară împreună, le scriem unul lângă celălalt despărțite de simbolul tilde (~). 

Cu cât un cuvânt apare mai des în text, cu atât va apărea mai des în nouraș. 

Dacă vrem ca un cuvânt să dispară, dăm dublu clic pe el. 

             
Instrumentele din bara de meniu ne ajută să personalizăm nourașul: 

https://www.abcya.com/games/word_clouds
https://abcya.com/
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➢ Word unit: alegem numărul de cuvinte pe care vrem să îl afișeze. 

 
➢ Randomize: așază aleatoriu cuvintele de câte ori apăsăm pe acest buton. 

➢ Layout: alegem modul de aranjare a cuvintelor sau forma pe care să o ia. 

       
➢ Color: alegem o temă de culori pentru nouraș. 

➢ Font: alegem fontul cu care să fie scrise cuvintele 

     
➢ Menu: putem edita, salva sau printa nourașul creat și de asemenea, să 

creăm unul nou. Există și opțiunea Word filter, care elimină automat 

cuvintele comune în limba engleză.  

 
 

Am cucerit și această aplicație. 

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

     
                                                                                 Sursa: paxlaur.com 
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Cubuleț este un site cu jocuri educaționale creat împreună cu ASTTLR 

(Asociația specialiștilor în terapia tulburărilor de limbaj din România) și este 

un proiect coordonat de dr. Dorina Talaș. 

Accesăm www.cubulet.ro și intrăm în interfața aplicației. Nu e nevoie 

de logare. Sunt 3 tipuri de fișe ce se pot crea: cartonașe pentru jocul Bingo, 

fișe de matematică și fișe care antrenează fluența citirii. 

 
 Bingo educațional: Dacă accesăm Instrucțiuni, aflăm cum putem crea 

astfel de cartonașe. Avem 2 posibilități: Lecție nouă, dacă vrem să creăm noi 

și Existentă, dacă vrem să alegem din cele câteva create de alții. 

 
Pentru a crea o lecție nouă, alegem varianta Lecție nouă. Introducem 

titlul lecției și accesăm butonul Adaugă o întrebare.  

 
În prima căsuță notăm întrebarea, iar în a doua răspunsul, care poate fi 

sub formă de text sau imagine, având și posibilitatea de a-l șterge. De câte ori 

dorim să scriem un nou cuvânt apăsăm Adaugă o întrebare. 

http://www.cubulet.ro/
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Numărul de întrebări și răspunsuri introduse trebuie să fie mai mare 

decât numărul de căsuțe care apar pe bilet. De exemplu: dacă numărul de 

căsuțe este 3x3 (setăm în partea stângă), vom introduce mai mult de 9 

întrebări și răspunsuri. Cu cât numărul de întrebări și răspunsuri introduse 

este mai mare, cu atât șansele de a identifica răspunsul pe cartonaș este mai 

mic și timpul de joc crește. În cazul unor calcule mai complexe se poate 

introduce la final și răspunsul pentru a facilita identificarea răspunsurilor 

corecte în momentul verificării biletului câștigător.  

În panoul din partea stângă, setăm numărul de căsuțe de pe bilet, 

dimensiunea căsuțelor care apar pe bilete, numărul de bilete diferite create. 

La final apăsăm Salvează lecția. 

 
Trebuie să căutăm jocul creat de noi în meniul Existentă și apoi 

accesăm butonul Generează bilete. 

 
Pe ecran va apărea butonul Descarcă bilete și se vor genera biletele în 

format PDF, câte două pe pagină, dacă dimensiunea selectată permite 

încadrarea în pagină a două bilete, sau câte un bilet/pagină, dacă dimensiunea 

căsuțelor selectate este mai mare. La finalul fișierului PDF apar toate 

întrebările introduse. 



236 
 

 
Întrebările introduse le separăm și le introducem într-un recipient 

(săculeț, pungă) din care vor fi extrase aleator de către coordonatorul jocului. 

Elevii care găsesc pe bilet răspunsul la acea întrebare, vor marca pe bilet acel 

răspuns (printr-un X, prin colorare sau prin încercuire). Primul elev care a 

marcat pe bilet toate cuvintele dintr-o linie (verticală sau orizontală) spune 

„LINIE”. Doar primul elev care are marcată linia spune „LINIE”. Primul elev 

care a marcat pe bilet toate cuvintele spune „BINGO” și câștigă jocul.  

 
 

 Fișe la matematică 

În partea de sus avem iar Instrucțiuni ca să știm ce avem de făcut. 

Alegem numărul de coloane (între 1-3) și dăm un titlu exercițiului nostru. 

 
Alegem numărul de exerciții (de la 1 la 100), apoi forma exercițiilor, de 

exemplu „A+?=B” unde „A” și „B” sunt numere cunoscute și „?” este 

necunoscuta și alegem intervalul de valori pentru fiecare. În cazul adunării și 

scăderii, putem alege ca operația să fie cu sau fără trecere peste ordin. 
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 Dând clic pe butonul „-” roșu din partea stângă, putem șterge 

exercițiile și apăsând „+” verde, mai putem adăuga exerciții. La final apăsăm 

Generează fișa pentru a o descărca în format pdf. 

 
 Antrenează fluența citirii 

Dăm un titlu exercițiului și scriem dacă vrem numele nostru la rubrica 

„autor”. Putem alege tipul materialului: un set de cuvinte sau un text.  

 
Dacă alegem să adăugăm cuvinte, apăsăm semnul „+” cu verde. Dacă 

vrem să ștergem, apăsăm „-” roșu. La final, putem salva materialul dacă vrem 

să îl folosim și altă dată. Apăsând Generează raport PDF, se generează fișa 

de citit și un raport. 
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Accesăm http://people.uncw.edu/ertzbergerj/ppt_games.html. 

Sunt multe șabloane de jocuri gratuite, în Power Point, în Excel sau 

Word.  

 

 Printable Board Games 

 Ne putem crea propriul tablou de joc, cum ar fi „Science Time” sau 

„Ms. Questions Game Board”. Notăm în șablon întrebări pentru a le folosi cu 

elevii în joc. Distribuim câte o tablă de joc fiecărui grup de elevi, apoi 

folosim întrebările pentru a juca tabelele de joc. Deoarece panourile sunt 

generice, ele pot fi folosite din nou și din nou pentru toate tipurile de 

subiecte. Le putem folosi pentru a crea tabele de joc personalizate care pot fi 

tipărite direct din Microsoft Word. Avem mai multe șabloane din care să 

alegem, împreună cu un șablon de card de întrebări pentru a fi utilizat la 

crearea întrebărilor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9vxQc2-EX7k (Microsoft Word Game 

Boards) 

 

 Scrambled Words! 

 Ideea acestui joc este de a scrie un cuvânt sau o frază codată și apoi 

imprimăm o pagină care are simboluri pe baza căreia trebuie să decodificăm 

mesajul. Există 4 versiuni diferite pentru 4 fonturi diferite. Webdings este 

probabil cel mai bun. Toate fișierele sunt în Microsoft Word. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMCLRxtpjg0 (Scrambled Words 

Microsoft Word Game) 

 

http://people.uncw.edu/ertzbergerj/ppt_games.html
https://www.youtube.com/watch?v=9vxQc2-EX7k
https://www.youtube.com/watch?v=IMCLRxtpjg0


239 
 

 Excel Games 

 Doar introducem toate cuvintele sau numerele în celule și apăsăm pe 

Print. Apoi facem clic pe butonul Shuffle și apăsăm din nou pe Print. De 

fiecare dată când apăsăm butonul de amestecare, MS Excel creează două cărți 

de bingo unice pe care le putem imprima și utiliza. Aceste generatoare de 

cărți de bingo îmbunătățite au file pentru o carte sau două cărți pe pagină. 

Notă: Aceste jocuri vor funcționa corect numai pe Microsoft Excel Versiunea 

2003 sau o versiune ulterioară pentru Windows. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fPyTHMGSBBs (Bingo Card Generator 

- Microsoft Excel) 

 

 

Am cucerit și această aplicație.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

 

  

 O bunicuță își întreabă nepotul: 

 -Și voi faceți școală, o laie? 

 -Online se zice! 

 -Lasă că știu eu mai bine. 

 

  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fPyTHMGSBBs
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Aplicații web pentru dezvoltarea vorbirii 

 

 
 

ChatterPix Kids by Duck Duck Mouse este o aplicație pentru 

telefon/tabletă ce se descarcă gratuit din AppStore (pentru iOS) sau Google 

Play (pentru Android). Este foarte ușor de folosit, ceea ce îl face o opțiune 

excelentă pentru elevii din clasele mici. Permite crearea de resurse 

audio/animate pe baza unor resurse vizuale (poze, imagini) – resursele create 

fiind scurte, de maxim 30 de secunde fiecare. Elevii învață cum să lucreze cu 

tehnologia, precum și să se exprime creativ.  

În secțiunea de „caută/search” tastăm: Chatter Pix Kids și când l-am 

găsit, apăsăm pe Install (Instalați). Ulterior instalării, vom regăsi acest 

simbol pe ecran: 

 
Intrăm în aplicație și apare o animație în care ni se urează bun venit 

în aplicație. Dacă vrem să vedem pașii importanți ce trebuie să-i facem, 

putem viziona un filmuleț animat scurt, doar apăsând săgeata din colțul de 

jos dreapta. Avem 2 opțiuni: TAKE PHOTO pentru a face o fotografie și 

GALLERY pentru a vedea filmulețele create și salvate cu această 

aplicație.  

 
Pentru a realiza un video cu această aplicație, facem următorii pași: 

1. Selectăm TAKE PHOTO și avem 3 posibilități: 

 să selectăm o imagine din telefonul nostru și atunci intrăm în galeria 

telefonului și alegem o imagine, o selectăm și apăsăm pe bifa din colțul din 

dreapta sus. 
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 să facem un selfie 

să fotografiem ceva în acel moment încadrând în pătratul negru 

imaginea și apăsăm simbolul aparatului foto. 

 
2. Glisăm cu degetul o line pe ecran, în locul unde ar fi gura 

elementului fotografiat, după care vom observa că butonul cu simbolul 

unui microfon va deveni activ și de culoare roșie. 

              
3. Apăsăm butonul cu simbolul microfon și așteptăm 3 secunde, 

indicate pe ecran pentru a ne înregistra vocea, mai exact ceea ce dorim să 

spună personajul. Durata maximă de înregistrare este de 30 de secunde. 

Când terminăm mesajul, apăsăm butonul portocaliu de jos. 

              
4. Ascultăm apăsând butonul verde (Play) din mijloc sau înregistrăm 

din nou apăsând butonul roșu. În acest moment putem să glisăm din nou 

gura personajului și urmărim înregistrarea pentru a vedea dacă am 

poziționat-o bine. Dacă suntem mulțumiți, apăsăm butonul portocaliu din 

dreapta sus pe care scrie NEXT. 
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5. Putem adăuga filtre imaginii în Filter, diverse imagini în Stickers, 

rame în Frame sau cuvinte/propoziții în Text. Imaginea inserată în poză o 

putem redimensiona și așeza unde dorim glisând doar cu degetul pe ecran. 

Când ne place cum arată, apăsăm iar NEXT. 

       
6. Ascultăm apăsând butonul verde. Dacă nu ne place, putem șterge 

apăsând iconița din stânga, cu gunoiul, iar dacă ne place, o salvăm în 

galeria telefonului apăsând butonul din dreapta jos . Videoul va fi salvat 

în galeria aplicației și îl putem vedea apăsând butonul portocaliu 

GALLERY din colțul din dreapta sus. 

                        
Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=984gbi9Hwug 

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

 

Am cucerit și această aplicație.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

        
                                                                                   Sursa: facebook.com/elementaryteacher 

https://www.youtube.com/watch?v=984gbi9Hwug
https://www.youtube.com/watch?v=GYLLsZfUxyg
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Voki este o aplicație online care permite crearea de avatare 

personalizate cărora le dăm apoi glas. Conține o colecție bogată de avatare de 

vorbire personalizabile pentru profesori și elevi, care îmbunătățește instruirea 

la clasă. 

Accesăm https://l-www.voki.com și intrăm în interfața aplicației unde 

un personaj ne urează bun venit. Există varianta gratuită, dar este limitată 

căci putem crea doar 3 avataruri și nu avem acces la toate personalizările 

date. Ca să creăm un cont, apăsăm Log In din colțul din dreapta.  

 
Pentru că încă nu avem cont, mai întâi apăsăm Sign Up Here din 

partea de jos și scriem datele personale: prenume, nume, adresa de e-mail, 

parola, alegem că suntem profesor, trecem data nașterii și dăm clic pe Sign 

up. Apare o căsuță cu informații despre cont, care ar fi bine să le salvăm sau 

un e-mail cu aceste informații. Apare o altă căsuță cu termenii și condițiile 

site-ului cu care trebuie să fim de acord și dăm Continue, ne logăm și 

ajungem în sfârșit la pagina de start. 

                                   
 Pentru a crea un avatar, avem de parcurs 5 pași, desenați și pe bara de 

meniu din partea stângă. 

 

 

https://l-www.voki.com/
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Când apăsăm Create, ne apare o imagine la întâmplare, care mișcă 

ochii dacă glisăm cursorul pe ecran. Apăsând zarul de sus se generează 

aleatoriu altă imagine. În partea dreaptă avem 3 iconițe cu care putem să 

ștergem, să facem unele setări și să cerem ajutor (descrie ce pași avem de 

făcut). 

 
Avem 5 pași de parcurs, reprezentați prin câte-un desen pe bara de 

instrumente din partea stângă. 

1.  Character - alegem un avatar. Apare o bară cu categorii de 

avatare și dacă dăm clic pe una din ele, mai apare o bară cu multe exemple de 

unde putem alege. Apăsând săgețile portocalii de sus/jos, vedem toată 

colecția, iar cea din lateral face să dispară bara. Avatarele cu simbolul steluță 

sunt contra cost, dar sunt și foarte multe gratuite din domenii precum: 

animale, anime, pisici, câini, mitologie, monștrii, povești, meserii, ciudățenii, 

neobișnuite, oameni, emoticoane, simboluri, desene animate sau parțial 

gratuite: figuri istorice, sărbători, Digimon. 

 

2.  Accessories - personalizăm avatarul ales. Putem alege câteva 

vestimentații și accesorii. Cele care nu se potrivesc cu avatarul ales sunt 

colorate gri. Putem alege haina care e de mai multe tipuri (obișnuită, de gală, 

sport, costum paradă, uniformă), tunsoarea, pălărie, ochelari, bijuterii, 

mustață/barbă, forma buzelor și recuzită. Apăsând iconița cu butoanele 

portocalii de jos, apare o casetă unde putem ajusta mărimea buzelor, a 

nasului, a corpului și a capului. 
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3.  Background - alegem fundalul din diverse domenii: 

abstracte, animate, orașe, fanteziste, de sărbători, interioare, natură, viață de 

noapte, obscure, de exterior, la școală, sport, călătorii. 

 

4.  Color - adăugăm culoare putând alege culoarea buzelor, a 

ochilor, culoarea pielii, a părului și machiajul. 

 

5.  Voice - adăugăm voce. Aceasta o putem face în mai multe 

feluri: scriem text care va fi rostit de o voce din aplicație, ne înregistrăm în 

acel moment, cu telefonul sau copiem o înregistrare din calculator. 

 
Dacă alegem prima variantă, scriem textul în bara dată, apoi alegem ce 

tip de voce să o rostească: de adult, de copii sau neobișnuită. Alegem limba și 

persoana care să vorbească și apăsând butonul de redare, putem auzi cum este 

citit textul. Din păcate doar vocea de adult are setarea și în română. (Este 

amuzant să auzi cum citesc în limba română oameni de alte naționalități, dar 

e și util dacă vrem să descoperim accentul limbii). 
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La final vizionăm filmulețul apăsând butonul de redare de sub imagine 

și, dacă ne place, dăm clic pe Save din colțul din dreapta jos. Apoi îi dăm un 

nume și iar apăsăm save. 

        
Avatarul putem să îl distribuim pe rețelele de socializare, e-mail sau 

copiem linkul. Mai jos, mai avem 2 opțiuni: Edit – pentru a-l edita și Create 

New pentru a crea un nou avatar. 

 
Avatarul creat îl vom găsi în My Voki, de unde avem posibilitatea de 

a-l vizualiza, a-l distribui, a-l edita sau șterge. 

 
 

Avantaje: 

✓ poate transforma textul scris în mesaj vocal 

Dezavantaje: 

• se pot crea doar 3 avataruri gratuit 

 

Avatarul creat pe parcursul prezentării: 

Alice: https://tinyurl.com/yjxehrc9 

 

Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=cUB03LArOMk 

https://tinyurl.com/yjxehrc9
https://www.youtube.com/watch?v=cUB03LArOMk
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Blabberize este un instrument online gratuit care ne permite să creăm 

rapid imagini vorbitoare, oferind câteva oportunități excelente pentru a 

încuraja implicarea și colaborarea elevilor, care pot să-și dezvolte jucându-se 

abilitățile de comunicare orală. 

Accesăm https://blabberize.com. Ne creăm un cont dând clic pe 

butonul Sign up, notat mai mic sub bara de căutare. 

 
Introducem numele de utilizator, e-mailul, parola și dăm clic iar pe 

Sign up. Suntem anunțați să ne verificăm e-mailul pentru confirmarea 

acestuia. Data următoare când intrăm pe pagină, ne vom loga doar.  

 
Pentru a face un blabber („palavragiu”) nou dăm clic pe MAKE din 

bara de meniu. 

 
  

Avem de parcurs 5 pași: 

1. Inserăm o imagine din computerul nostru apăsând butonul Browse. O 

putem roti dacă vrem, iar dacă ne place apăsăm Use it. 

          

https://blabberize.com/
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2. Folosindu-ne de cele 2 cerculețe roz din capete, putem redimensiona 

imaginea după cum dorim și când suntem mulțumiți, apăsăm săgeata albastră 

din colțul din dreapta jos, care de altfel se apasă după fiecare pas făcut. În 

partea stângă apare câte o bulinuță albă pentru fiecare pas ce îl facem. 

 
3. Urmează partea mai dificilă și anume ajustarea gurii, pentru care vom 

folosi cercurile verzi și albastre, pe care le mutăm cu ajutorul mouse-ului. Cu 

cercul mai mare verde din partea de mai jos, vom fixa limita până la care se 

va deschide gura. Dacă nu ne place cum a ieșit, ștergem apăsând butonul din 

dreapta cu „- +”, iar pentru a avea o nouă gură, cel din stânga cu „+ +”. Dăm 

clic pe  săgeata albastră din colț și trecem la pasul următor. 

              
4. Adăugăm voce imaginii alese. Aceasta o putem face în 2 feluri: ne 

înregistrăm dacă calculatorul are microfon (maxim 5 minute) sau inserăm o 

înregistrare făcută anterior. 

 
 Dacă alegem să ne înregistrăm vocea, va apare o fereastră în care ni se 

cere să permitem aplicației să folosească microfonul calculatorului. În acest 

moment, putem verifica dacă ne place „cum se deschide” gura personajului 

doar vorbind mai tare. Dacă nu ne place, revenim la pasul anterior apăsând 
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bulinuța albă corespunzătoare. Dacă suntem mulțumiți, dăm clic pe butonul 

cu punctul roșu și spunem cu voce tare ce avem de spus.  

 Pentru a verifica, apăsăm butonul de redare cu triunghiul albastru. Dacă 

nu ne place cum a ieșit înregistrarea, o luăm de la capăt apăsând butonul roșu. 

Când suntem mulțumiți, apăsăm săgeata din colț. 

           
5. Acum putem vedea cum a ieșt filmulețul nostru apăsând semnul de 

redare de sub imagine. Dacă suntem mulțumiți, apăsăm OK. Dacă ceva tot 

nu ne place, mai avem șansa să ne întoarcem la pașii anteriori, dând clic pe 

bulinele albe din stânga. Dacă vrem de exemplu să mai ajustăm gura, 

mergem pe bulina cu pricina, iar apoi direct la ultima bulină, altfel se pierd 

ceilalți pași făcuți ulterior. 

 
 Avem posibilitatea de a edita și de a salva ce am realizat. Ni se cere să 

îi dăm un titlu, să-l descriem, cuvinte-cheie și să bifăm dacă îl vrem privat 

sau public și dacă conține sau nu cuvinte nepotrivite. La final dăm Save. 

       
 Va apărea filmulețul în partea stângă, iar în partea dreaptă avem mai 

multe posibilități: 

-Share it! - să îl distribuim și vom primi un link sau adresă HTML . 

-Like it! - să îi dăm like dacă ne place. 



250 
 

        
-I want this on video! – filmulețul este transformat într-un video. La 

întrebarea dacă dorim acest lucru, răspundem apăsând Yes, convert now! 

Putem apoi să-l descărcăm Click here to download! și îl vom avea în 

computerul nostru. 

 
 

 
 

-Make this a Hello Blabber! – pentru a avea înregistrarea live. Ne apare 

imaginea fără fundal, dar dacă nu ne place cum arată apăsăm butonul din 

dreapta This doesn't look right și putem să modificăm noi, apoi apăsăm 

Generate My Hello Blabber! și confirmăm din nou că vrem acest lucru.  

             
 Se generează un cod QR sau un link pe care dacă intrăm, suntem online 

cu cei cărora le-am trimis linkul. Dând clic pe ecran, se va auzi înregistrarea 

noastră și la final va apare și imaginea creată.  

       



251 
 

➢ Mai avem comenzile Edit (editează), Delete (șterge) și Object! dacă 

avem de raportat ceva neregularități. 

 Intrând pe MY STUFF (Lucrurile mele) din bara de meniu, vom găsi 

filmulețele create de noi. Pe marginea din stânga, aflăm ce am creat, ce am 

șters și care filmulețe ne-au plăcut mai mult.  

 
 În BROWSE găsim blabber-uri create de alții după diverse categorii: 

recente, cele mai văzute sau cele preferate. 

 

 
 

Filmulețul creat în timpul descoperirii aplicației: 

Buburuza: http://blabberize.com/view/id/2053285 

 

Tutoriale: 

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

 

                         Am cucerit și aceste aplicații.  

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

Doi tineri pe Internet: 

- Uite că ninge afară! 

- Dă link să văd... 

 

 

 

  

http://blabberize.com/view/id/2053285
https://www.youtube.com/watch?v=NzuIhEbPyWE
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VII Aplicații Web care folosesc tehnologii avansate 

 

QR code generator 
 

QR Cod Generators 

 

 QR (Quick Response) este un cod de bare lizibil pe telefonul mobil 

care poate stoca adresa URL a site-ului web, text simplu, numere de telefon, 

adrese de e-mail și aproape orice alte date alfanumerice. 

Codul QR permite utilizatorului să acceseze un anumit conținut prin 

intermediul telefonului mobil. Codurile QR pot fi folosite pentru a transmite 

elevilor linkuri către resurse suplimentare, ca bibliografie sau ca răspuns la 

aplicațiile propuse spre rezolvare și au rolul de a-i face pe elevi să învețe, 

chiar și după ce au părăsit sala de clasă.  

 

 
 

 QR Code Monkey este unul dintre cele mai populare generatoare de 

coduri QR online gratuite. Rezoluția ridicată a codurilor QR și opțiunile 

puternice de design îl fac unul dintre cei mai buni generatori de coduri QR 

gratuite de pe web, care pot fi folosiți în scopuri comerciale și tipărite. 

Codurile create sunt statice, singura limitare fiind că nu putem edita din nou 

conținutul lor. Nu există nicio limită de scanare iar codul QR creat va 

funcționa pentru totdeauna. 

Accesăm https://www.qrcode-monkey.com. 

Pașii de parcurs pentru crearea unui cod QR sunt foarte simpli: 

1. Selectăm tipul de conținut: URL, text, e-mail, telefon, sms, vcard, 

mecard, locație, facebook, twitter, youtube, wifi, eveniment etc. 

https://www.qrcode-monkey.com./
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 Introducem toate câmpurile care ar trebui să apară atunci când scanăm 

codul QR. Conținutul nu va putea fi schimbat după ce îl descărcăm. 

 
2. Personalizăm codul QR 

-Set colors: setăm o culoare personalizată și înlocuim formele standard ale 

codului. 

 
-Add logo image: adăugăm o siglă la cod selectându-l din galerie sau putem 

încărca propria imagine de logo, dar să fie de dimensiuni mici. Putem pune o 

imagine de logo pe codul QR care acoperă până la 30%. 

 
-Customize design: elementele de colț și corpul pot fi personalizate 

individual. 
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-QR code Templates: putem alege unul dintre șabloane din galeria de 

șabloane și putem adăuga fișiere diferite la codul QR 

 
 

 
 

3. Descărcăm codul QR 

 Când totul e gata, dăm clic pe Create QR Code și vizualizăm imaginea 

sa, apoi apăsăm Download pentru a-l descărca ca grafică vectorială .png sau 

.svg, .pdf, .eps. Este recomandat formatul .svg, deoarece include toate setările 

de proiectare și oferă formatul de imprimare perfect, care poate fi utilizat cu 

majoritatea software-urilor de grafică vectorială. Setările de logo și design 

funcționează în prezent numai pentru fișierele .png și .svg. 

 
 

Coduri QR create în timpul prezentării aplicațiilor: 

(de pe youtube)                 (text) 
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QR Treasure Hunt Generator 

 

QR Treasure Hunt Generator este un instrument oferit de 

Classtools.net, care oferă posibilitatea creării unei activități de învățare de tip 

vânătoare de comori. Astfel, folosind imagini care „criptează” cerințe, elevii 

trebuie să „vâneze” sarcinile de lucru, apoi interacționând și comunicând 

trebuie să ducă la bun sfârșit sarcinile. 

Pentru a realiza o astfel de activitate, accesăm linkul 

http://www.classtools.net/QR/, apoi urmăm pașii prezentați și în interfața 

aplicației după ce dăm clic pe Get Started. 

 
Completăm denumirea chestionarului și adăugăm minim 5 întrebări 

împreună cu răspunsurile conform exemplului: întrebare*răspuns. Întrebările 

pot fi copiate dintr-un fișier sau scrise una câte una. Apoi vom adăugă o 

parolă pentru a putea ulterior edita întrebările și răspunsurile și dăm clic pe 

butonul Create the QR Challenge.  

 
Se obține și se accesează linkul către instrumentul QR Treasure Hunt 

Generator. E bine să îl salvăm ca să îl găsim mai apoi. 

 
Apare o fereastră cu instrucțiuni pentru profesor legat de activități pe 

care le poate organiza folosind acest instrument. Apăsând these quiz 

questions (cu albastru), se deschide o fereastră ce seamănă cu un telefon 

mobil unde găsim întrebările însoțite de răspunsuri și putem face o captură de 

ecran ca să le avem. 

http://www.classtools.net/QR/
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Accesând these QR codes, vom intra pe pagina cu codurile QR. 

Glisând în jos cu mouse-ul, vom găsi câte un cod QR pentru fiecare întrebare, 

fiind numerotate în partea de jos ca să știm ordinea (seamănă foarte mult). 

Acestea le listăm, apoi primul cod, cel care conține instrucțiunile, îl afișăm în 

fața clasei iar restul prin școală. 

 
 În continuare împărțim elevii în grupuri, astfel ca în fiecare grup să 

existe cel puțin un telefon mobil. Nu este necesar ca telefonul să fie conectat 

la Internet, dar trebuie să aibă instalată o aplicație care citește coduri QR. 

Elevii trebuie să scaneze codurile și să răspundă la întrebări. Echipa 

câștigătoare este cea care găsește cele mai multe coduri și oferă cele mai 

multe răspunsuri în limita de timp. Punctăm cu un punct fiecare întrebare 

decodată și cu două puncte fiecare răspuns corect.  

 

Avantaje:  

✓ îi motivează pe elevi să găsească întrebările propuse spre rezolvare, 

cât și răspuns pentru acestea.  

✓ le dezvoltă abilități de comunicare și cooperare în grup. 

Dezavantaje:  

• dascălul nu poate ști care este contribuția individuală a fiecărui elev în 

aflarea răspunsului la întrebări.  

 

Joculețul creat în timpul demonstrării aplicației: 

Cei trei purceluși:  https://www.classtools.net/QR/8-kZEjf 

 

 

https://www.classtools.net/QR/8-kZEjf
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 Generatorul de coduri QR Stuff este gratuit și nu necesită înregistrare 

sau cont, fără restricții privind utilizarea comercială și cu coduri QR 

permanente care nu expiră. 

 Accesăm https://qrstuff.com. Putem să descărcăm codurile QR din 

browserul nostru, fără a fi nevoie să instalăm o aplicație de scanare a codului 

QR. Pur și simplu accesăm Scan din bara de meniu din partea de sus a acestei 

pagini și după ce am acordat accesul la camera dispozitivului nostru, putem 

scana un cod QR folosind laptopul sau dispozitivul mobil. 

 
 Ca să creăm un cod QR, avem de parcurs câțiva pași: 

1. Selectăm tipul de cod QR de care avem nevoie. Putem accesa gratuit 23 

din cele 26 de tipuri date ale codului QR, inclusiv adresa URL a site-ului 

web, video, Facebook, locația hărții, mesaj SMS sau e-mail, detalii de contact 

etc. PDF, urmărirea imaginilor și a prezenței necesită un abonament plătit. 

 
2. Adăugăm conținutul codului QR. În funcție de tipul de date pe care l-

am ales, introducem conținutul pentru codul QR, de exemplu: adresa URL a 

site-ului, pagina Facebook, locația hărții, detaliile mesajului de e-mail etc. 

 

https://qrstuff.com/
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3. Alegem cod QR dinamic sau static. Codurile statice nu pot fi editate. 

Codurile QR dinamice sunt editabile, putem să le schimbăm conținutul și au 

analize disponibile. Codul QR dinamic creat fără abonament este supus la 50 

de scanări pe lună pentru fiecare cod QR. 

 
4. Stilizăm codul QR. Putem schimba culoarea codului QR folosind 

selectorul de culori. Cei cu plată pot schimba aspectul codului sau pot adăuga 

o siglă. 

 
5. Descărcăm codul QR. Le putem descărca ca fișiere imagine PNG, le 

putem imprima ca foi de autocolante sau le putem trimite prin e-mail către 

noi sau cine dorim. 
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6. Nu uităm să testăm codul QR mai întâi. 

 
 

Utilizări: 

-putem crea un sondaj făcând un cod QR cu DA și celălalt cu NU și vedem 

de câte ori a fost accesat fiecare; 

-transmitem anumite informații copiilor; 

-„biblioteca QR cod”- fac un QR cod pentru cărțile citite; 

-„album QR cu flori” pentru plantele văzute în excursie; 

 

Tutoriale: 

https://www.youtube.com/watch?v=AikqnYbe69M 

 

 

Am cucerit și aceste aplicații. 

Merităm recompensa:  

Momentul vesel:                                         

 

        
Sursa: certitudinea.ro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AikqnYbe69M
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Site-uri web care folosesc realitate augmentată 

 

Suprapunerea de două layere (realitate virtuală + realitate fizică) a 

dat naștere unui nou tip de realitate numită „Realitate Augmentată”. 

Aceasta folosește telefonul pentru a îmbina conținutul digital cu lumea reală. 

Spre deosebire de realitatea virtuală (RV), nu este nevoie de căști, ochelari 

sau de alte dispozitive. Ne trebuie doar camera foto a telefonului și o aplicație 

RA. 

 

Google ne oferă posibilitatea de a proiecta pe ecranul mobilului, animale 

în mărime naturală în spațiul propriu. Aplicația funcționează pe un 

Smartphone Android care rulează Android 7.0 sau o versiune ulterioară/ 

iPhone care rulează iOS 11 sau o versiune ulterioară. 

Căutăm în Google numele unui animal, de exemplu, urs. În rezultatele 

căutării, vom găsi un chenar cu „Vezi un urs brun în mărime naturală...” și un 

buton cu Vizualizați în 3D. 

 
Apăsând acest buton, se va deschide o nouă pagină în care apare 

imaginea unui urs cu opțiunea Vedeți în spațiul dvs. Trebuie să acordăm 

accesul la camera foto și să facem câteva mișcări astfel încât aplicația să 

identifice podeaua.  

 
Animalul apare în spațiul nostru și glisând, putem să-l mărim/micșorăm 

și să-l deplasăm. Putem să îi facem poză sau chiar un video ținând continuu 

butonul rotund din mijloc. 
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 Quiver este o aplicație de colorat cu Realitate Augmentată care creează 

experiențe captivante de colorat folosind tehnologie AR de ultimă generație. 

Astfel putem vedea cum imaginile colorate de noi din această aplicație prind 

viață pe ecranul telefonului. QuiverVision nu colectează și nu solicită date de 

identificare personală. 

 Accesăm site-ul http://www.QuiverVision.com, intrăm pe Coloring 

Pack și căutăm pachetele gratuite (Free) și apăsăm View. 

             
 Aici putem vedea un filmuleț care prezintă cum funcționează aplicația. 

Imaginile alese le descărcăm în calculator, le printăm și le dăm la copii să le 

coloreze. 

 
 După ce desenul este gata, pur și simplu deschidem aplicația Quiver, 

apăsăm redare, apoi scanăm cu camera și urmărim cum personajele prind 

viață. Putem face capturi și videoclipuri ale creațiilor pentru a le distribui 

prietenilor. 

 
  

http://www.quivervision.com/
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Tale Blazer este o platformă de joc realitate augmentată (AR), 

dezvoltat de „Programul de Educație al Profesorilor Scheller " (STEP) de la 

MIT, care permite utilizatorilor să joace și să facă cu ajutorul telefoanelor 

propriile lor jocuri mobile bazate pe locație.  

Jocurile create cu TaleBlazer au loc în lumea reală. Jucătorii 

interacționează cu personaje, obiecte și date virtuale în timp ce se deplasează 

în perimetrul locației reale. Jocurile pot fi jucate pe majoritatea smartphone-

urilor Android și iOS cu GPS cu GPS. 

Accesăm http://taleblazer.org. 

Putem să ne autentificăm pentru a juca un joc TaleBlazer, dar nu e 

obligatoriu. Pentru a crea însă un joc TaleBlazer folosind site-ul, trebuie să ne 

înregistrăm pentru un cont și să ne conectăm. Ne scriem numele și 

prenumele, adresa de e-mail (de vrem) și data nașterii, precum și codul 

județului în care locuim. 

Secțiunea Suport pentru cele 3 categorii; Playing Games, Making 

Games și Using Games a site-ului conține multe resurse și tutoriale pentru a 

oferi informații utilizatorilor la început. 

 
Editorul TaleBlazer este pe browser fără o instalare locală. Acesta 

folosește un limbaj de scriptare bazat pe blocuri vizuale - ceea ce face mai 

ușoară crearea unei interactivități bogate, ajutând în același timp utilizatorii 

să evite erorile de sintaxă. Jocurile TaleBlazer sunt, în general, în spațiul din 

exterior și folosesc GPS pentru poziționare. Cu toate acestea, este de 

asemenea posibil să se facă jocuri de interior care nu utilizează poziția GPS. 

Pentru a crea un joc mergem la butonul din colțul din dreapta unde e 

scris numele de utilizator și dăm clic pe Create A Game. 
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Pentru a beneficia de ghidare atunci când realizăm primul nostru joc, 

putem da clic pe semnul întrebării din partea dreaptă și apoi căutăm opțiunea 

Your First Game și vom primi indicații referitoare la pașii ce îi avem de 

făcut.  

 
În partea stângă, ne vom opri asupra a două instrumente și anume Map 

și Agents. Mai întâi ne vom ocupa de locația jocului. Dăm un titlu hărții și 

bifăm dacă jocul va avea loc în interiorul unei clădiri Indoor Region sau în 

exterior Enforce Boundaries. 

 
Scriem în partea de sus adresa locului unde vrem să se desfășoare jocul, 

apoi verificăm optând pentru Hartă sau imagine Satelit. Apăsând omulețul 

galben din partea dreaptă, putem să străbatem și „cu pasul” locul ales pentru 

a-l vizualiza mai bine. Putem ajusta perimetrul locației glisând cu cursorul de 

marginile cadranului selectat. Apoi apăsăm butonul Move Game To Here și 

bifăm butonul Lock Map din partea de sus. 
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Mergem la Agents și adăugăm agenți care pot fi persoane, obiecte sau 

ce dorim noi. Alegem o imagine pentru primul agent dând clic pe semnul 

mare de întrebare și putem selecta din fișierele jocului, ale noastre sau ale 

aplicației. Apăsăm butonul albastru Upload Image și apoi OK din partea 

dreaptă.  

 
Apare agentul căruia îi dăm un nume (Name) și îi facem o descriere 

(Description). În fereastra care apare, putem scrie ce să spună agentul și dăm 

OK.  

 
Dacă dorim să schimbăm iconița ce reprezintă agentul pe hartă, 

mergem pe simbolul agentului (aici un cerc roșu) și alegem din mai multe 

semne, apoi dăm OK. Putem alege și din imaginile noastre, dar să nu 

depășească 5 MB. 
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Ne întoarcem apoi pe hartă (Map) și fixăm cu cursorul locul agentului. 

 
Adăugăm alți agenți dând clic pe butonul New Agent și urmăm aceiași 

pași ca la primul agent.  

 
Trebuie însă să avem în vedere o setare importantă, aflată puțin mai jos. 

La primul agent trebuie să bifăm Agent is included at start pentru ca acesta 

să apară la începutul jocului, dar la următorii agenți vom bifa Agent is NOT 

included at start pentru ca aceștia să apară pe parcursul jocului. 
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După ce ne-am fixat toți agenții pe hartă, ne întoarcem la Map și vom 

apăsa butonul Capture Image din partea stângă. Apoi vom da clic dreapta pe 

hartă și vom selecta Save as pentru a salva imaginea în calculator ca să nu 

uităm unde ne-am plasat agenții. Dăm apoi Upload Image pentru a salva 

harta și pe serverul aplicației. 

 
Urmează o programare simplă folosind blocurile operatoare colorate 

Operators, pe care le tragem cu mouse-ul în spațiul liber din dreapta. Piesele 

cu script se vor lipi ca un puzzle. Dăm clic pe fiecare agent pe rând și 

selectăm următoarele blocuri (exemplificare pentru Paxi): 

When player bumps Paxi - (jucătorii „se lovesc” de Paxi) 

Exclude me (Paxi) - (Paxi dispare de pe hartă după ce e găsit) 

Include me (Paxi) →(Plastic). Aici vom schimba numele lui Paxi cu numele 

următorului agent care va fi inclus în joc. 

Putem face jocul mai complex introducând un scor, jucătorii să facă 

alegeri și alte setări. 

 
Dăm un titlu jocului și îl salvăm dând clic pe Save Game. Acest lucru 

putem să îl facem și de mai multe ori pe parcursul creării jocului. 
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 Apăsând iconița cu creion din partea dreaptă, va apărea o fereastră unde 

putem să atașăm o poză jocului nostru, să-i facem o descriere și va apărea și 

un cod pe care să îl trimitem celor care vrem să participe la joc. Apăsând 

iconița cu semnul întrebării, avem câteva posibilități, printre care să jucăm 

joculețul creat, să-l testăm atât în spațiul de afară, cât și pe calculator și să îl 

distribuim. 

 

                       
 Participanții la joc vor descărca aplicația pe telefonul lor. Apasă iconița 

cu cele 3 linii orizontale din colțul din dreapta sus și apare bara de 

instrumente. Aleg Game Code și vor introduce în fereastra ce apare codul 

jocului primit de la autorul acestuia, apoi dau Submit. Descarcă apoi harta 

apăsând Download. Odată descărcat jocul, nu va mai fi nevoie de conectare 

la internet pentru a se juca.  

                
Apasă Play și apare harta pe care sunt marcate poziția jucătorului 

(bulina albastră) și cea a primului agent (bulina roșie). Orientându-se ca la 

GPS, jucătorul trebuie să ajungă la punctul marcat „lovindu-l”, adică să se 

suprapună cele 2 semne. 
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  Dacă ajung la agent, apare imaginea acestuia alături de textul introdus 

de noi când am creat jocul. După ce citesc, apasă OK și apare următorul 

agent pe care trebuie să îl găsească. Dacă elevii ies din aria marcată de noi, 

aceștia sunt avertizați. Mergând la cele 3 linii din colțul din dreapta sus al 

ecranului, au posibilitatea de a pune jocul pe pauză, a părăsi jocul sau de a 

afla informații despre joc. 

                
Aplicații didactice: 

-să găsească diverse „comori” în locațiile indicate; 

-să dea sens locațiilor importante din comunitatea locală; 

Avantaje: 

✓ le dezvoltă abilități de explorare și cercetare; 

✓ le stârnește curiozitatea; 

✓ e un mod autentic de a-i implica activ în procesul de învățare; 

 

Jocul creat în timpul prezentării aplicației: 

Prietenii lui Paxi: https://www.youtube.com/watch?v=BD09BREpNvE  

Codul jocului: gxqvssz 

 

Webografie: 

https://aplicatiiutileinscoala.weebly.com/bibliografie.html 

Tutoriale:  

https://www.youtube.com/watch?v=9lOjCKrdOwk (cum se creează jocul) 

https://www.youtube.com/watch?v=FXrnby5jcPY (cum se joacă) 

https://www.youtube.com/watch?v=BD09BREpNvE
https://aplicatiiutileinscoala.weebly.com/bibliografie.html
https://www.youtube.com/watch?v=9lOjCKrdOwk
https://www.youtube.com/watch?v=FXrnby5jcPY
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Am cucerit și aceste aplicații. 

Merităm recompensa:  

 

Momentul vesel:                                         

 

 

                                                        
                                                                                                     Sursa: Revista Urzica,  

                                                                                              caricatură de Constantin Ciosu 

 

Notă de final:  

 

Pe lângă numeroasele adrese de e-mail @ (vezi imaginea de mai sus) și 

conturi create cu ocazia explorării acestor aplicații, rămâne și bucuria că am 

descoperit resurse bogate pentru a face orele mai interesante și a-i determina 

pe elevi să învețe cu plăcere, dar și mulțumirea că apariția acestei cărți a 

devenit posibilă și, sper, utilă și dumneavoastră. Primul pas a fost făcut, restul 

pașilor vor veni de la sine. 

 

           
             (Sursa: Bună dimineața.ro) 
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