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Creații Minecraft de inspirație literară 

 

Etape obligatorii anterioare / 

Cunoștințe anterioare ale 

elevilor 

Pentru a implementa această secvență, veți avea 

nevoie de versiunea Minecraft JAVA, care include 

modul creativ necesar pentru această activitate. 

Atât profesorul, cât și elevii ar trebui să știe cum 

funcționează jocul și câteva dintre posibilitățile 

acestuia (ce pot crea jucătorii). În cazul în care nu 

știu, se recomandă fie să jucați timp de 1 oră, fie să 

vizionați un videoclip de joc înainte de această 

secvență. 

Obiective de învățare A realiza o construcție (poate fi o clădire, orice fel 

de figură sau chiar o creație abstractă), în 

colaborare cu alți elevi, pentru a recrea ceva 

exprimat într-o poezie sau o nuvelă. 

Să exprime, oral sau în scris, opinii motivate asupra 

textelor literare. 

Să comunice adecvat în contextul situației și să 

îmbunătățească generarea și organizarea ideilor. 

Să folosească elementele limbajului vizual în mod 

strategic pentru a crea și analiza producții artistice 

în forme tridimensionale, statice și în mișcare. 

Subiecte  Limbă, literatură și artă. 

Varsta recomandata Orice varsta. Complexitatea sarcinii poate fi 

adaptată la nivelul elevilor. 
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Materiale necesare Calculatoare (unul per elev sau în perechi) 

conectate la o rețea LAN (consultați instrucțiunile de 

pe pagina web de ajutor Minecraft). 

Durata secvenței 1 - 2 ore 

Activitate  individuală 

dezvoltate (după obiectivele 

de învățare) 

Comunicare, creativitate, planificare, colaborare și 

lucru în echipă 

Gama de prețuri a jocului  20 – 40 € 

Jocuri similare de utilizat cu 

abordarea secvență 

Minecraft ediție educațională (necesită o licență și 

o plată lunară), Minetest. 

Cele mai bune practici de 

includere 

Minecraft are mai multe setări de accesibilitate, cum 

ar fi activarea software-ului text-to-speech, 

modificarea opacității fundalului, stabilizarea 

mișcării camerei etc. 

 

 

Pas cu pas: cum să implementați secvența 

 

● Pasul 1: Citiți textul (10 - 20 minute) 

 

Distribuiți elevilor un scurt text literar la alegere. Poate fi o poezie, o nuvelă sau un 

fragment dintr-un text mai lung. Oferă-le câteva îndrumări cu privire la modul de 

abordare a textului, ce să caute în ceea ce privește expresia artistică: resurse literare, 

mesajul, intenția etc. Îi poți ghida sub formă de întrebări, precum: Ce spune scriitorul 

ne? Ce emoții sunt exprimate prin text? 

 

https://help.minecraft.net/hc/en-us/articles/4410317081741-How-to-Play-Minecraft-Java-Edition-Multiplayer
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Scopul acestui pas este de a-i încuraja să interpreteze conținutul textului, astfel încât 

să poată folosi ulterior un alt limbaj pentru a prezenta același conținut. 

 

● Pasul 2: Exprimați-vă cu Minecraft - în modul creativ! (40 - 80 de minute) 

 

Deschideți Minecraft în modul creativ, astfel încât elevii să poată folosi oricare dintre 

blocurile și alte instrumente ale jocului fără limite. Gândește-te la joc ca la o pânză 

artistică și la blocuri ca la pensule - blocurile colorate pot ajuta la crearea a ceva diferit 

de creațiile obișnuite Minecraft. Cu acestea, pot crea mai mult decât clădiri sau 

încăperi — orice este posibil! Mulți fani Minecraft distribuie online creații care arată ca 

pixel art. Dacă aveți timp, vă recomandăm să le arătați studenților exemple de acest 

tip de artă, care pot fi găsite la: minecraft.fandom.com/wiki/Tutorials/Pixel_art  

 

Oferiți-le elevilor îndrumări și timp să se gândească la ce vor să „deseneze”, să 

testeze diferite combinații de blocuri și, în final, să creeze (singuri sau în perechi). Ei 

trebuie să producă ceva care să exprime o parte din conținutul pe care l-au găsit în 

timpul lecturii din Pasul Unu. 

 

● Pasul 3: Distribuiți-vă creațiile (10 - 20 minute) 

 

Acum este timpul ca elevii să exprime oral ceea ce au creat și modul în care aceste 

creații se raportează la textul pe care l-au citit la începutul lecției.  

 

Alternativ, puteți cere elevilor să scrie un text în care să explice creațiile lor, care este 

un exercițiu care poate fi făcut și ca temă, dacă preferați. 

 

  

https://minecraft.fandom.com/wiki/Tutorials/Pixel_art
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Resurse 

 

Pentru îndrumări despre crearea de pixel art cu Minecraft, consultați:  

minecraft.fandom.com/wiki/Tutorials/Pixel_art  

 

Cum să configurați un server LAN: 

Pe Minecraft: 

minecraft.fandom.com/wiki/Tutorials/Setting_up_a_LAN_world  

 

Pe Minetest: 

wiki.minetest.net/Setting_up_a_server  
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