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A 29        ACEASTA ESTE CEEA CE VREAU SA FAC  

 Obiective: - să îşi identifice calităţile personale 

- să îşi identifice abilităţile cele mai importante 

- să stabilească meseriile pe care le-ar putea practica 

- să identifice resursele naturale şi umane locale  

- să propună diferite afaceri potrivite resurselor identificate 

 

Materiale: coli flipchart, fişe, creioane colorate 

 

Desfăşurarea activităţii: 

 

Pasul 1  

 

Exerciţiu de imaginaţie 

 Din cauza unei calamităţi naturale, locuitorii din Fărcaşa s-au salvat prin izolare 

totală. Trebuie să ne asigurăm supravieţuirea pentru o perioadă îndelungată. Avem nevoie de 

hrană şi locuinţe. Cum vom reuşi? 

 Numiţi resursele naturale de care dispunem şi pe care le putem folosi: 

Se notează pe o coală de flipchart resursele naturale ale zonei: Someş, deal, pădure 

 Propuneţi principalele activităţi pe care le putem desfăşura în zonă utilizând resursele 

naturale de care dispunem:  

Se notează pe flipchart: cultivarea legumelor şi fructelor, a cerealelor, creşterea păsărilor 

şi animalelor, procesarea lor, vânzare, exploatarea lemnului. 

 

Pasul 2  

 

  Elevii se împart pe grupe: fiecare grupă primeşte o fişă cu un tip de activitate pe care să 

o dezvolte. În funcţie de calităţile personale şi abilităţile de care dispun trebuie să-şi distribuie 

activităţile până la produsul finit şi comercializare. 

Pasul 3 

 

 Elevii îşi prezintă afacerile pe care le-au dezvoltat şi produsele pe care le obţin.  
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FERMA AGRICOLĂ 

 

 

Cultivaţi cereale 

 Numiţi cerealele de care au nevoie oamenii, păsările şi animalele şi pe care le puteţi 

produce în zonă:  

                                                           
                                                                       

                                                                        

 Unde le cultivaţi? 

 

 Unde vă amplasaţi afacerea? 

 

 Ce tip de afacere vă mai puteţi dezvolta pentru a procesa ceea ce produceţi? Propuneţi 

tipuri de produse finite. Descrieţi! 

 

 Unde şi cum vindeţi? 

 

 Distribuiţi-vă munca în funcţie de aptitudini şi calităţi! 

 

 Daţi un nume afacerii voastre şi desenaţi un logo prin care să vă identificaţi, puteţi 

propune chiar un slogan. 
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FERMA AGRICOLĂ 

 

 

Cultivaţi legume 

 Numiţi legumele de care au nevoie oamenii, păsările şi animalele şi pe care le puteţi 

produce în zonă:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unde le cultivaţi? 

 

 Unde vă amplasaţi afacerea? 

 

 Ce tip de afacere vă mai puteţi dezvolta pentru a procesa ceea ce produceţi? Propuneţi 

tipuri de produse finite. Descrieţi! 

 

 Unde şi cum vindeţi? 

 

 Distribuiţi-vă munca în funcţie de aptitudini şi calităţi! 

 

 Daţi un nume afacerii voastre şi desenaţi un logo prin care să vă identificaţi, puteţi 

propune chiar un slogan.
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Cultivaţi fructe 

 

 Numiţi fructele pe care  le puteţi produce în zonă:  

 

 

 

 

 

 

 

 Unde le cultivaţi? 

 

 Unde vă amplasaţi afacerea? 

 

 Ce tip de afacere/afaceri vă mai puteţi dezvolta pentru a procesa ceea ce produceţi? 

Propuneţi tipuri de produse finite. Descrieţi! 

 

 Unde şi cum vindeţi? 

 

 Distribuiţi-vă munca în funcţie de aptitudini şi calităţi! 

 

 Daţi un nume afacerii voastre şi desenaţi un logo prin care să vă identificaţi, puteţi 

propune chiar un slogan. 
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Cultivaţi plante textile 

 

 

 Numiţi plantele textile pe care  le puteţi produce în zonă:  

 

 

 

 

 

 

 

 Unde le cultivaţi? 

 

 Unde vă amplasaţi afacerea? 

 

 Ce tip de afacere/afaceri vă mai puteţi dezvolta pentru a procesa ceea ce produceţi? V-

ar mai putea ajuta un vierme?! De ce copac are nevoie? Propuneţi tipuri de produse 

finite. Descrieţi! 

 

 Unde şi cum vindeţi? 

 

 Distribuiţi-vă munca în funcţie de aptitudini şi calităţi! 

 

 Daţi un nume afacerii voastre şi desenaţi un logo prin care să vă identificaţi, puteţi 

propune chiar un slogan. 
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Creşteţi păsări şi animale 

 

 Numiţi păsările şi animalele pe care le puteţi creşte în zonă:  

 

 

 

 

 

 

 

 Unde vă amplasaţi afacerea? 

 

 De unde procuraţi hrana? 

 

 

 Ce tip de afacere/afaceri vă mai puteţi dezvolta pentru a procesa ceea ce produceţi? 

Propuneţi tipuri de produse finite. Descrieţi! 

 

 Unde şi cum vindeţi? 

 

 Distribuiţi-vă munca în funcţie de aptitudini şi calităţi! 

 

 Daţi un nume afacerii voastre şi desenaţi un logo prin care să vă identificaţi, puteţi 

propune chiar un slogan. 
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TÂMPLĂRIA 

 

 

Exploataţi pădurea 

 

 Identificaţi ce puteţi construi din lemn:  

 

 

 

 

 

 

 

 Unde vă amplasaţi afacerea? 

 

 

 

 Ce tip de afacere/afaceri vă mai puteţi dezvolta pentru a procesa ceea ce produceţi? 

Propuneţi tipuri de produse finite. Descrieţi! 

 

 Unde şi cum vindeţi? 

 

 Distribuiţi-vă munca în funcţie de aptitudini şi calităţi! 

 

 Daţi un nume afacerii voastre şi desenaţi un logo prin care să vă identificaţi, puteţi 

propune chiar un slogan. 
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 Unde vă amplasaţi afacerea? 

 

 De unde procuraţi hrana? 

 

 

 Ce tip de afacere/afaceri vă mai puteţi dezvolta pentru a procesa ceea ce produceţi? 

Propuneţi tipuri de produse finite. Descrieţi! 

 

 Unde şi cum vindeţi? 

 

 Distribuiţi-vă munca în funcţie de aptitudini şi calităţi! 

 

 Daţi un nume afacerii voastre şi desenaţi un logo prin care să vă identificaţi, puteţi 

propune chiar un slogan. 

 

 


