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Împărtășim cunoștințe bucurându-ne de timpul liber 
 

Planificarea formării 
 
PROGRAM DE FORMARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII PERSOANELOR CU SINDROM 
DOWN PRIN PETRECEREA INCLUZIVĂ A TIMPULUI LIBER - DS LEISURE 
 

 
Lecția 1 
 

Timp Ce Materiale   

60 – 120 minute  Computer, proiector, 
Prezentare PP activități, 
joc de memorie, culegere 
de exerciții, bastonul 
vorbitor.  

 

55 minute Se discută despre 
timpul liber: ce este, 
ce îți place, ce poți 
face  

Bastonul vorbitor  

15 minute Pauză Apă și fructe  

20 minute Ce îți place să faci Bastonul vorbitor  

30 minute Alegerea ta 
Reprospectiva lecției 

Culegere de exerciții  

 
 
Lecția 2 
 

Timp Ce Materiale   

60 – 120 minute  Computer, proiector, 
Prezentare PP culegere de 
exerciții, instrumente 
pentru desen, lucru de 
mână și scris, culegerea 
de exerciții, bastonul 
vorbitor.  

 

20 minute Recapitularea lecției 1; 
prezentarea lecției 2 

Bastonul vorbitor, 
culegerea de exerciții, 
prezentarea PP 

 

50 minute Efectuarea exercițiilor 
din culegere  

Culegerea de exerciții, 
instrumente pentru 
desen, lucru de mână și 
scris. 

 

15 minute Pauza Apă și fructe  

15 minute Prezintă ce ai făcut 
Retrospectiva lecției 

Culegere de exerciții  
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Lecția 3 
 

Timp Ce Materiale   

60 – 120 minute  Computer, proiector, 
prezentare PP de la plan 
la acțiune, instrumente 
pentru desen, lucru de 
mână și scris, culegerea 
de exerciții, sfoară, fișe de 
joc 

 

10 minute Jocul Păsărică mută-ți 
cuibul 

Fișe de joc, sfoară  

30 minute Se discută despre 
etapele care s-au 
executat 

Bastonul vorbitor  

15 minute Pauza Apă și fructe  

50 minute Întocmirea planului de 
acțiune 
Retrospectiva lecției 

Culegere de exerciții  

 
 
Lecția 4 
 

Timp Ce Materiale   

60 – 120 minutes  Culegere de exerciții, joc 
de rol, cărți de joc 

 

10 minute Recapitulare Planul de acțiune din 
culegere  

 

25 minute Cercul de discuții, rolul Fișe de lucru  

10 minute Jocul Păsărică mută-ți 
cuibul 

Fișe de joc, sfoară  

15 minute Pauza Apă și fructe  

50 minute Practică prin joc de rol  Fișe pentru joc de rol  

 
Lecția 5 
 

Timp Ce Materiale   

60 – 120 minute Prezentarea  Culegere de exerciții   

20 minute Recapitulare, explicații 
ce este o prezentare  

Planul de acțiune din 
culegere  

 

20 minute Se lucrează 
prezentarea  

Computer, reviste, 
foarfecă, 
instrumente pentru 
desen, lucru de mână și 
scris 

 

15 minute Pauza Apă și fructe  

10 minute Finalizarea prezentării   

50 minute Ascultă și prezintă   

 


