
Communications on Earth

Copiii află că oamenii nu sunt singurii care 
comunică, ci și animalele, insectele și chiar 
plantele au modalități proprii de transmitere a 
mesajelor. 

STIMULAREA LUCRULUI ÎN ECHIPĂ

EXERSAREA GÂNDIRII LOGICE

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE COMUNICARE

L1. Animale și plante vorbitoare
În prima lecție, copiii află că toate vietățile de pe 
Pământ au diferite metode de comunicare care le 
asigură supraviețuirea. Piticii descoperă gama de 
sunete pe care diferite animale le scot, învață 
cum aspectul plantelor și animalelor țin prădătorii 
la distanță și, prin joc de rol, testează chiar ei noi 
modalități de comunicare.

L2. Comunicare medievală
Oare cum se înțelegeau primii 
oameni și ce fel de mesaje își 
lăsau? Cu ce scriau înainte de pix 
sau creion? De unde vine expresia 
”tabula rasa”? 
Cei mici descoperă răspunsul la 
aceste întrebări și la multe altele 
în timp ce experimentează diverse 
metode de comunicare folosite de 
strămoșii noștri, pe apă și pe uscat.

L3. Telecomunicații
Aproape fără să simtă, copiii trec într-o 
lume nouă, marcată de inovații care ne 
ajută astăzi să transmitem informații 
rapid și eficient, în orice colț al planetei. 
Piticii află ce este telegraful, cum 
funcționează telefonul sau internetul și 
cum se face că toate mesajele ajung la 
destinație într-un timp atât de scurt.

L4. Aparate de comunicare - proiect 
de bricolaj
Toți copiii își adună atenția și concentrarea 
atunci când folosesc pistolul de lipit și 
bormașina pentru a îmbina toate piesele 
unui telegraf cu semnale luminoase. La 
sfârșit primesc și codul Morse și distracția 
poate să înceapă!
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Earth’s Health

Prichindeii sunt provocați să devină salvatorii   
Planetei. Investighează schimbările prin care trece 
Pământul, cauzele și efectele, descoperă modalități 
de a le combate sau de a se adapta.

DEZVOLTAREA GÂNDIRII INVESTIGATIVE

CONȘTIENTIZAREA EFECTELOR ACȚIUNILOR DE ZI CU ZI

STIMULAREA ATITUDINII PROACTIVE

L1. Schimbări climatice
Încălzire globală, efectul de seră sau acidifierea 
oceanelor sunt doar câteva dintre temele despre 
care cei mici află în prima lecție. Cu ajutorul 
experimentelor și jocurilor de rol, copiii         
descoperă principalii actori ai schimbărilor 
climatice, fenomenele care pun la încercare     
planeta noastră și felul în care viețuitoarele 
reușesc să se adapteze noilor condiții de viață.

L2. Acțiuni umane și consecințe
Dacă ar fi să ne imaginăm că materialele 
pe care le folosim în prezent ar fi existat 
de pe vremea lui Leonardo da Vinci, 
oare cum ar arăta planeta noastră 
astăzi? Copiii pleacă într-o călătorie în 
jurul Pământului și află ce activități 
umane au consecințe pe termen lung 
asupra planetei, descoperă soluțiile 
găsite până acum de oameni, precum 
și lucrurile pe care le poate face zilnic 
fiecare pentru a ajuta Pământul.

L3. Fă o schimbare - proiect de bricolaj
Înainte de a construi o macara hidraulică, 
piticii întâmpină o nouă provocare - trebuie 
să decidă ce tipuri de materie primă folosesc, 
cum o transportă și prelucrează astfel încât 
tot procesul să aibă un impact cât mai mic 
asupra planetei. Odată găsite cele mai 
potrivite soluții, eematiconii primesc liber la 
asamblare și distracție.

L4. Progres tehnologic 
Pe măsură ce tot mai mulți oameni iau măsuri 
pentru a proteja planeta, specialiștii caută        
tehnologii ”verzi”, care să fie eficiente, durabile    
și să conserve mediul. Plastic biodegradabil         
și compostabil, izolații din paie sau lână, energie 
geotermală sunt o parte din alternativele sustenabile 
pe care copiii le testează în această lecție.
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