
Asociația Da’DeCe  și  Colecția de Artă
Ligia și Pompiliu Macovei propun învățătorilor 
două kituri pedagogice, fiecare fiind construit în 
jurul unei teme centrale: 

1 - “Magia liniei”
2 - “A cultiva –> Cultură”

Fiecare kit conține activități integrate specifice 
disciplinelor Muzică și mișcare (MM), Arte vizu-
ale și abilități practice (AVAP), Dezvoltare per-
sonală (DP) pentru ciclul primar.
Ce veți găsi în aceste kituri:
• O introducere comună pentru toate cele trei 

discipline; oferă contextul în care au fost gân-
dite activitățile

• Fișe cu activități integrate grupate pe cele 
trei discipline, ce pot fi folosite ca sursă de in-
spirație pentru orice tip de activitate educati-
vă școlară sau extrașcolară. Ele conțin poveș-
tile obiectelor din muzeu repovestite pentru 
copii, precum și activități inspirate deopotrivă 
de programa școlară și de obiectele de patri-
moniu.

• Fiecare fișă cu activități este organizată astfel:
o Introducerea temei – comună pentru toate 

cele trei discipline
o Conținut muzeal – o introducere teoreti-

că, un text cu informații sau povești legate 
de patrimoniul muzeal, care va sta la baza 
unei activități propuse în continuare; acest 
text se adresează în principal profesoru-
lui. Acesta îl poate adapta sau transmite ca 
atare, parțial sau integral, copiilor.

o Una sau mai multe activități pentru fiecare 
din cele trei discipline care, integrează no-
țiuni din mai multe discipline. Conținutul 
fiecărei activități va fi adaptat de profesor 
vârstei, pregătirii și experienței copiilor 
din clasa sa. În anumite cazuri diferențiem 
explicit pe două categorii de vârstă: clasele 
pregătitoare - a II-a / clasele a III-a și a IV-a. 
La începutul fiecărei activități găsiți infor-
mații privind scopul, necesarul și durata.

o Planșe cu fotografii din muzeu și cu ele-
mente de lucru pentru activități.

o Textele italice din fișe pot fi adresate direct 
copiilor.

Muzică și mișcare,
Arte vizuale și abilități practice,
Dezvoltare personală

la Colecția de Artă
Ligia și Pompiliu Macovei

Magia liniei
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