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MATERIALE

Pregătiri

• Dezvoltarea abilităților de observare
• Dezvoltarea autocunoașterii
• Găsirea asemănărilor în natură • O bucată de hârtie sau un jurnal

• Pix
• Lupă

Există o mulțime de asemănări, modele care pot fi găsite în 
diferite elemente naturale, cum ar fi părți ale corpului uman, 
copaci, animale, flori, nori, fulgere etc. Găsirea acestor tipuri 
de modele nu foarte evidente, necesită multă atenție, dar de 
asemenea, o minte creativă. Un loc bogat în diversitate naturală 
poate ajuta procesul de găsire a acestor modele.

Conectare 
cu natura

60 min

2-12 participanţi
individual | grup

outdoors

experiență 
directă cu natura

scriere creativă

Scopul 
activităţii



Căutarea detaliilor, modelelor mici, repetitive în natură poate fi 
o activitate foarte liniştitoare şi poate aduce o mulţime de idei 
interesante.

1. (15 min) Fă o plimbare în natură, într-un 
parc sau o pădure din apropiere și caută mici 
detalii, modele repetitive, care să-ți atragă 
atenția. Urmărește-le cu atenție și încearcă să 
găsești modele similare în viața ta, pe corpul 
tău. Alegeţi un anumit detaliu sau model și fă o 
fotografie.
2. (30 min) Așează-te într-un loc liniștit și aruncă 
o privire asupra fotografiei făcute. Ce îți vine 
mai întâi în minte? Ce simți în legătură cu acest detaliu? Cum l-ai 
găsit? Care este relația ta cu el? Ce ar putea crede alții despre 
același detaliu sau model? Ce fel de amintiri trezește acest detaliu 
sau tipar (oameni, evenimente, locuri)? Scrie un text despre legătura 
ta cu acest element din natură.
3. (15 min) Adunați-vă împreună cu ceilalți participanți într-un cerc și 
împărtășiți experiențele și textul.

Paşi

Reflecţie

Observații

• Care a fost cel mai dificil moment pentru tine în acest proces?
• Ce asemănări ai descoperit între viața de zi cu zi și acest proces 
   de creare a textului? Există ceva legat de reziliență?
• Ce poți învăța din acesta?

Această sarcină poate fi realiată și singur, ca activitate de auto-dezvoltare.
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