Adina Popa
Geoparcul Internațional UNESCO
Țara Hațegului

Simona Delia Meliță
Școala Primară Sălașu de Sus,
județul Hunedoara

Îndrumar de activități
de educație nonformală
pe poteca tematică

Autori:
Adina Popa
Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului
Simona Delia Meliță
Școala Primară Sălașu de Sus

Grafica și fotografia copertei: Dan Horațiu Popa

- 2019 -

Servus!

Sunt Nana Gresia, ghidul
de pe panourile potecii tematice
”Muzica Naturii interpretată de piatră lemn și apă”. Mă
găsești în satul Peștera, comuna Sălașu de Sus, județul
Hunedoara. Este un loc special pentru că se află pe
teritoriul Geoparcului Internațional UNESCO Țara
Hațegului.
Am apărut aici în anul 2019, când Asociația
Social – Culturală ”Sălășana”, Geoparcul Internațional
UNESCO Țara Hațegului, Comuna Sălașu de Sus,
Școala Primară Sălașu de Sus și Agenția de Dezvoltare
Economico – Socială Hunedoara au hotărât să
amenajeze acest traseu.
Ei au scris împreună un proiect și au convins
Fundația pentru Parteneriat și MOL România să
finanțeze cheltuielile materiale de realizare a acestei
poteci. Au muncit mult, voluntar, i-au convins și pe alți
localnici să îi ajute și, de la o idee la alta, am apărut și
eu.
Am o mulțime de informații interesante să îți
ofer când vizitezi poteca. Dar m-am gândit că le-ai
reține mai ușor, în joacă. Cui nu-i place să se joace,
indiferent de vârstă?

E drept că atunci când am selectat
activitățile pe care ți le propun în paginile următoare,
m-am gândit la prietenii mei dragi, elevii Școlii
Primare Sălașu de Sus. Dar te asigur că le poți testa
la orice vârstă și vei vedea că sunt distractive și
instructive.
Nu ai nevoie de prea multe. Cel mult niște
hârtie și creioane colorate. În rest, poteca tematică îți
oferă totul – pietricele, frunze, crenguțe. Trebuie să vii
doar cu bună dispoziție și dorința de a descoperi.

Te avertizez însă că poteca străbate o
porțiune de pădure așa că trebuie să fii echipat
corespunzător pentru o drumeție.
Fii atent la explicațiile mele de pe panouri,
dar ai grijă pe unde calci ca să nu te accidentezi.

Poteca a fost amenajată cu multă muncă
fizică, dar și cu mult suflet. Din respect pentru cei
care au muncit la ea, te rog să nu distrugi instalațiile
și panourile și să nu lași gunoi în urma ta. Promiți că
nu vei face așa ceva? Dacă răspunsul este nu, mai
bine nu veni.
Dacă răspunsul este da, atunci pregătește-te
de învățare prin joc și încearcă activitățile pe care ți le
propun. Pe tine, te aștept cu drag!

Nana Gresia

Roci cu voci

Haideți să descoperiți sunetele
diferitelor tipuri de roci care
alcătuiesc litofonul - instalația
dedicată ”Muzicii pietrelor”. Știați
că geologii, adică cei care le
studiază, le spun pietrelor roci?
Dacă sunteți mai mulți, formați
echipe de câte doi. Fiecare lovește
ușor rocile cu ajutorul
ciocănelelor atașate de litofon
încercând să identifice sunetul
fiecărei roci. Apoi trebuie să vă
sincronizați și, prin lovire să
creați linie melodică, o melodie.
Rugați însoțitorul de grup sau alt
participant să înregistreze
melodia voastră cu ajutorul
telefonului mobil.

După ce toate echipele au creat
câte o melodie, ascultați-le pe
toate, de două sau mai multe ori.
Votați melodia care vă place cel
mai mult și felicitați echipa
câștigătoare pentru talentul ei.

Competențe cheie
vizate:
✔ Sensibilizare și
exprimare culturală
✔ Comunicarea în
limba maternă
✔ Competențe sociale
și civice
Obiective specifice
ale activității:
✔ Identificarea de
sunete diferite
✔ Coordonare
✔ Atenție
✔ Creativitate

La vânătoare de roci magice
Adunați de pe poteca
tematică mai multe roci. Nu
foarte mari, cu dimensiuni între
mărimea unei nuci și cea a unui
măr.
După ce ați vizitat poteca
și începeți această activitate,
alegeți o singură rocă dintre cele
colectate.
Utilizând harta traseului,
pe care o găsiți pe pagina
următoare, încercați, fiecare, să
identificați locul în care ați
descoperit-o (ex. între Arborele
comunității și Văiagă).
Apoi, explicați-le celorlalți
care a fost motivul pentru care ați
ales acea rocă. De ce v-a atras
atenția?
Dacă roca ar fi un
talisman, ce puteri magice ați
vrea să aibă?
Dacă roca ar putea
călători pe o planetă îndepărtată,
ce mesaj ar trebui să le transmită
locuitorilor de acolo despre
Planeta Pământ?

Competențe cheie
vizate:
✔ Comunicarea în limba
maternă
✔ Competențe de bază
în științe și tehnologii
✔ A învăța să înveți
✔ Sociale și civice
Obiective specifice
ale activității:
✔ Atenție distributivă
✔ Orientare în spațiu
✔ Abilități de
comunicare
✔ Creativitate și
imaginație

Talismanul
Alegeți o rocă dintre cele colectate de pe traseul
potecii tematice. Studiați-o cu atenție, cu accent pe cum
se simte la pipăit, formă și mărime. Stabiliți de comun
acord un cuvânt magic. Apoi, ținând roca studiată în
mâna dreaptă, așezați-vă în cerc, cu mâinile la spate. La
un semnal stabilit (poate fi chiar cuvântul rocă), trece
roca în mâna celui aflat în dreapta ta. Mâinile rămân la
spate și trebuie să aveți grijă să nu scăpați din mână
roca pe care o dați mai departe și nici pe cea pe care o
primiți. La semnalul următor, rocile sunt date din nou
mai departe, până când un participant își recunoaște
roca, bazându-se doar pe simțul tactil, pe pipăit.
Cel care își recunoaște roca trebuie să rostească
cuvântul magic stabilit la începutul jocului. Dacă
recunoașterea este corectă, este declarat câștigător.
Dacă roca nu este de fapt a lui, este eliminat din joc, iar
jocul continuă până la declararea unui câștigător.
Acesta trebuie să le spună celorlalți cum și-a recunoscut
roca. Pentru mai multă varietate, rocile pot fi date din
mână în mână schimbând periodic sensul (stânga –
dreapta) sau variind timpii de schimbare a rocilor (mai
repede, mai încet).

Competențe cheie
vizate:
✔ Competențe matematice
și competențe de bază în
științe și tehnologii

Obiective specifice ale
activității:
✔ Capacitate de observare
✔ Comunicare
✔ Coordonare și motricitate

Frăția rocilor
Ce fel de rocă sunt?
Decupați tabelul de mai
jos și realizați bilețele.
Dacă sunt mai mulți,
participanți trebuie să formați
echipe. În acest caz, asigurați-vă
că aveți câte un set de bilețele
pentru fiecare echipă.
Luați un set de bilețele și
amestecați-le într-o pungă sau o
căciulă, dacă e frig afară. Fiecare
membru al echipei extrage unul
sau mai multe bilețele, în funcție
de câți sunteți. Repetați
operațiunea în fiecare dintre
echipele participante.
Bilețelele formează
perechi și voi trebuie să le potriviți
corect ca să descoperiți fiecare
dintre cele 3 tipuri de roci.
Câștigă echipa care
reușește prima să alăture corect
bilețelele.
Nu uitați să consultați
panoul instalației ”Muzica
pietrelor”. Mă găsiți acolo cu o
mulțime de informații utile pentru
această activitate!

Competențe cheie
vizate:
✔ Comunicare în limba
maternă
✔ Competențe de bază
în științe și
tehnologii
✔ A învăța să înveți
Obiective specifice
ale activității:
✔
✔
✔
✔
✔

Atenție
Înțelegerea textului
Corelare informații
Decizie
Lucru în echipă

Fișă de lucru

Sunt o rocă născută în
foc, dintr-un vulcan.

MAG
Sunt o rocă formată la
suprafața scoarței
tereste.

SEDI

Sunt o rocă ce mă pot
transforma, odată ce am
ajuns în crusta terestră.

META

Sunt o rocă puternică și
rezistentă, iar oamenii mă
folosesc în construcții. Eu
sunt o rocă...
MATICĂ
Sunt singurul tip de rocă
în care pot fi descoperite
fosile. Eu sunt o rocă....

MENTARĂ
Ca să mă pot transforma,
am nevoie de presiune și
temperaturi ridicate. Eu
sunt o rocă...
MORFICĂ

Armonia lemnului

Vă invit să descoperiți
sunetele diferitelor esențe de lemn
care alcătuiesc bar chimes instalația dedicată ”Muzicii
lemnului”.
Formați echipe de câte
doi. Fiecare trebuie să lovească
ușor bastoanele de lemn ale
instalației cu ajutorul bastonașelor
atașate. Încercați să identificați
sunetul fiecărei esențe.
Apoi, împreună cu
partenerul de echipă, trebuie să vă
sincronizați și să loviți bastoanele
astfel încât să creați împreună o
singură melodie. Rugați însoțitorul
de grup sau alt participant să
înregistreze melodia cu ajutorul
telefonului mobil.
După ce toate echipele au
creat câte o linie melodică,
ascultați toate melodiile, de două
sau mai multe ori și votați echipa
care a compus-o pe cea mai
frumoasă.

Competențe cheie
vizate:
✔ Sensibilizare și
exprimare
culturală
✔ Competențe
digitale
Obiective specifice
de învățare:

✔ Identificare
sunete
✔ Coordonare
✔ Atenție
✔ Creativitate
✔ Lucru în echipă

Cine cântă mai bine?
Citiți cu atenție numele
esențelor de lemn din instalația
”Muzica lemnului”.
Unul dintre voi va lovi
fiecare esență de lemn în parte și
le va solicita celorlalți să încerce
să coreleze tipul de lemn cu
sunetul pe care îl scoate.
Apoi, vă împărțiți în
echipe de câte doi. Vă așezați unul
în fața și celălalt în spatele
instalației. Cel din fața instalației
va lovi la întâmplare câte un
baston de lemn, iar cel din spate
trebuie să recunoască esența de
lemn căreia îi corespunde
sunetul. Ceilalți participanți
trebuie să spună dacă răspunsul
este adevărat sau fals. După 3
încercări, vă schimbați locurile și
reluați activitatea.
După alte trei lovituri,
vine rândul altei echipe, până
când toate echipele au încercat să
identifice esențele de lemn. Nu
uitați să țineți scorul
răspunsurilor adevărate. Este
declarată câștigătoare echipa care
are cele mai multe răspunsuri
corecte.

Competențe cheie
vizate:
✔ Sensibilizare și
exprimare culturală
✔ Competențe sociale
și civice
Obiective specifice ale
activității:
✔ Identificare sunete
✔ Corelare informații
✔ Coordonare
✔ Atenție
✔ Lucru în echipă

Harta sunetelor pădurii
Intrați și așezați-vă în
instalația ”Sunetul Pădurii”.
Trebuie să aveți la voi o coală de
hârtie și un creion.
Fiecare va face un X în
centrul foii de hârtie, marcând
poziția în care se află. Apoi,
trebuie să asculte în liniște și să
identifice cât mai multe sunete din
natură și cine crede că l-a produs.
Poziționați pe hartă sunetele, în
funcție de direcția din care auziți
că vin (stânga, dreapta, față,
spate, aproape, departe etc).
Alegeți-vă un semn grafic
(ex. V pentru o pasăre, ~ pentru
vântul printre frunze, etc.) pentru
fiecare sursă de sunet.
Vă recomand să vă luați
10 min. pentru a asculta și a vă
contura harta. Fiecare participant
spune apoi câte sunete a
identificat și cine crede că le-a
produs.
Comparați sunete comune
auzite de mai mulți participanți.
Cine a auzit cele mai ciudate
sunete și cu ce semănau? Dar cele
mai frumoase?

Competențe cheie
vizate:
✔ Competențe
matematice și
competențe de bază
în științe și
tehnologii
✔ Comunicare în limba
maternă
Obiective specifice
de învățare:
✔ Atenție
✔ Orientare în spațiu
✔ Identificare sunete
✔ Corelare sunet sursă
✔ Comunicare

Tablouri pentru păsări

Vă invit să deveniți artiști
ai potecii tematice și să faceți un
tablou care poate fi admirat, de
sus, de păsărele.
Pentru realizarea lui,
folosiți rocile, frunzele și crenguțele
adunate de pe traseul potecii.
Căutați pe traseu un cadru din
bucăți de lemn, făcut de prietena
mea, Iasmina, în vârstă de 9 ani.
Sau faceți voi un cadru de tablou
utilizând patru crenguțe mai lungi.
Trebuie să lucrați
împreună și să așezați pietricelele,
frunzele și crenguțele într-o formă
cât mai artistică, direct pe pământ,
atât în interiorul cadrului cât și pe
rama acestuia.
La final, fotografiați opera
de artă, de la înălțime, stând în
picioare. Oare ce vor zice
păsărelele când vor vedea tabloul?
Dacă sunteți un grup mai
mare, puteți face această activitate
în timp ce îi așteptați pe ceilalți să
își compună melodiile la ”Muzica
Pietrei” sau la ”Muzica Lemnului”.

Competențe cheie
vizate:
✔ Sensibilizare și
exprimare culturală
✔ Competențe de bază
în științe și tehnologii

Obiective specifice
de învățare:

✔
✔
✔
✔

Creativitate
Atenție
Coordonare
Lucru în echipă

Alte propuneri de activități

Artă pe piatră
⮚ Rocile colectate de pe traseu pot fi pictate în
cadrul orelor de arte vizuale și abilități practice,
educație plastică sau educație tehnologică, pe
diverse tematici. Rocile pictate le puteți folosi
ulterior la orele de științele naturii, la realizarea
de felicitări (dacă sunt de mici dimensiuni) sau
decorațiuni pe care să le oferiți părinților,
rudelor sau prietenilor.

⮚ Creați-vă propriul personaj fantastic căruia să îi
dea un chip pe roca pe care ați luat-o de pe
poteca tematică. Imaginați-vă o poveste în care
personajul vostru să fie eroul principal. Spuneți
povestea colegilor și prietenilor. Adunați mai
multe povești și scrieți-le sau povestiți-le pe
Youtube.
Felicitări! Tocmai ați făcut primul pas pentru
a fi un scriitor sau un vlogger de succes!

Alte propuneri de activități

Frunze inspiraționale
Frunzele adunate de pe poteca tematică pot fi
utilizate ca material didactic, la realizarea de
decorațiuni sau a unui catalog de tip ierbar.
⮚ Peste o frunză dreaptă și întreagă puneți o coală
de hârtie albă, de hârtie cerată (hârtie de copt)
sau o folie de aluminiu. Treceți pe deasupra
hârtiei un creion cerat acoperind toată suprafața
frunzei. Puteți folosi desenul rezultat la orele
dedicate științelor naturii pentru a identifica
părțile componente ale unei frunze (ex. limb,
nervuri, pețiol) și rolul lor.

⮚ Pictați frunzele adunate de pe potecă și faceți cu
ele un tablou sau o felicitare.
⮚ Faceți un jurnal personal al frunzelor. Pornind
de la o frunză colectată de pe poteca tematică, în
fiecare an, în special toamna, adăugați o nouă
frunză în jurnal. Nu uitați să menționați data și
locul de unde ați luat-o, un gând sau o dorință
pe care o aveți pentru anul următor.

Ei, am ajuns la finalul acestei colecții de propuneri de
activități. Sper să vă placă. La unele m-am gândit
imediat ce am văzut gata instalațiile artistice de pe
poteca tematică, iar pentru altele m-am inspirat și leam adaptat de aici:
https://bit.ly/33bmC5V
https://bit.ly/33bQRdg
Dacă ați vizitat poteca tematică ”Muzica Naturii
interpretată de piatră, lemn și apă” și ați făcut alte
activități educaționale, spuneți-le și altora printr-un
mesaj online la:

hateggeoparc@unibuc.ro
scoalasalas@yahoo.com
@geodinohateg
hateggeoparc

Acest material exprimă exclusiv opinia autorilor.
Finanțatorii nu pot fi făcuți în niciun fel răspunzători
de felul în care se folosesc informațiile prezentate.

Poteca tematică ”Muzica Naturii interpretată
de piatră, lemn și apă” a fost amenajată în cadrul unui
proiect implementat în parteneriat de Asociația Social –
Culturală
”Sălășana”,
Geoparcul
Internațional
UNESCO Țara Hațegului, Comuna Sălașu de Sus,
Școala Primară Sălașu de Sus și Agenția de
Dezvoltare Economico – Socială Hunedoara.

Un proiect finanțat de Fundația pentru
Parteneriat și MOL România.

