
DE LA ÎNTÂLNIRE 
LA POVESTE

SCOP

PREGĂTIRE

33

MATERIALE

CREAREA ÎN GRUP/CREAȚIE COLECTIVĂ
• libertatea în comunicarea verbală și nonverbală
• schimbarea punctului de vedere
• luarea legăturii cu sinele și cu ceilalți

Pregătiți acuarelele și protejati podeaua cu 
o folie pentru activitatea de pictură. 

INTRO
Această activitate prezintă întâlnirea culorilor ca și o metaforă a întâlnirii 
oamenilor. Aceasta apoi evoluează într-o întâlnire a minților creative, care, 
împreună, construiesc o narațiune.

• foi de desen A3 și A4 (carton)
• pixuri
• acuarele și vopsele tempera.
• mănuși din latex (disponibile pentru cei 
   care nu doresc să picteze cu mâinile goale)
• folie de plastic pentru a proteja podeaua 
    (dacă activitatea se desfășoară în interior)

Număr de 
participanți

3+

1 oră
indoor sau outdoor

Exprimare prin artă/ Pictură      
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REFLECȚIE

OBSERVAȚII

1. Grupul este împărțit în grupuri mici de câte trei persoane. Fiecare grup 
primește o hârtie de desen A3, câteva foi A4 și vopsele tempera sau acuarele.

2. (10 minute) Fiecare participant alege o culoare și toată lumea din subgrupuri 
începe să lucreze pe foaia corespunzătoare de tip A3, fără o idee anume sau 
un plan clar, folosindu-și mâinile pentru a aplica culoarea. În timpul activității 
de pictură, culorile se vor întâlni, realizând altele noi, se vor combina și vor 
forma noi forme neplanificate sau neașteptate.

33. După această fază, facilitatorul oferă timp pentru observare și pentru 
distingerea formelor și imaginilor care au fost create.

4. (15 minute) Inspirându-se de la desenul lor final, 
fiecare subgrup va scrie o poveste scurtă pe foile A4.

5. Prima împărtășire de emoții are loc în cadrul 
subgrupului - facilitatorul nu formulează întrebări specifice.

6. Apoi, participanții se întrunesc în grupul mare și își 
îîmpărtășesc experiențele și creațiile cu ceilalți.

Ce ai simțit în timpul desfășurării activității?
Ce ai simțit în timpul întâlnirii cu mâinile și 
 culorile celorlalți?
Cum credeți că această activitate ar putea 
 sprijini dezvoltarea rezilienţei?

Nu sunt. 


