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Ai putea s-o faci?  
 
 
 

Etape anterioare obligatorii / 

Cunoștințele anterioare ale 

elevilor 

Niciuna. 

 Obiective de învățare Pentru a dezvolta bune abilități de management, 

planificare de afaceri, luare a deciziilor, rezolvare 

de probleme și acționare sub presiune. 

Subiecte Istorie 

Vârsta recomandată Orice vârstă. Complexitatea sarcinii poate fi 

adaptată la nivelul elevilor. 

Materiale necesare Calculatoare 

Durata secvenței 2 ore 

Activitate individuală sau de grup 

Abilități individuale sau de 

grup dezvoltate (după 

obiectivele de învățare) 

Rezolvarea problemelor, Creativitate, Planificare 

Gama de prețuri a jocului 

 

20 € 

Jocuri similare de utilizat cu 

abordarea secvenței 

Northgard, Kingdom Come:Clanfolk 

Cele mai bune practici Clanfolk  are mai multe setări de accesibilitate în 

domenii precum vizual, audio, text etc. 
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Pas cu pas: cum să implementați secvența 
 

● Pasul 1: Prezentați jocul (5 minute) 

 

Clanfolk este o colonie medievală sim stabilită în Scoția. Ținuturi în care trebuie să 

vă valorificați mediul pentru a supraviețui - pescuiți, strângeți, vânați și cultivați în 

timp ce vă pregătiți pentru iarna aspră. 

 
Puteți să le arătați elevilor videoclipuri cu jocul pentru a-i folosi cu modul general de 

joc și cu obiectivele.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sursa foto: Steam 

https://store.steampowered.com/app/1700870/Clanfolk/?l=romanian
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● Pasul 2: Cum se joacă jocul 

 
Clanfolk începe cu câteva moduri de joc, dar în scopul secvenței, vom folosi modul 

recomandat (A Fresh Start). 

 

La începutul Clanfolk, obiectivele tale principale sunt pur și simplu să construiești 

stocuri de materiale necesare pentru a le crea. Împreună cu aceasta, veți putea în cele 

din urmă să cultivați pământ, să începeți agricultura și să creșteți animale pentru hrană 

suplimentară. Setarea implicită (A Fresh Start) oferă micuțului tău clan două găini, un 

cocoș și câteva ciuperci uscate pentru început. De-a lungul timpului, va trebui să vă 

asigurați că acești pui sunt îngrijiți și să vânați mai multă hrană. 

 

Există multe resurse de găsit, dar pentru jucătorii începători, poate cel mai mare 

accent va fi să vă asigurați că aveți suficiente stocuri de alimente pentru a supraviețui 

pe termen lung. Există trei alimente la începutul jocului pe care va trebui să le folosești 

pentru a supraviețui și fiecare dintre aceste articole poate folosi câteva dintre abilitățile 

membrilor clanului tău chiar la începutul jocului, inclusiv fructe de pădure, ciuperci și 

anghilă. 

 

Destul de devreme, veți avea în cele din urmă șansa de a începe să vânați carne și 

ocupați cu adevărat de agricultură. Vânătoarea este deblocată prin realizarea unui arc 

simplu, care va debloca locurile de muncă ale animalelor sălbatice de vânătoare. 

Există două animale pe care le poți vâna oficial, vulpi și iepuri. 

 
 

 
● Pasul 3: Elevii joacă jocul (1 până la 2 ore) 

 

Lăsați elevii să joace în grupuri de până la 5 câteva sesiuni de aproximativ 30 de 

https://minecraft.fandom.com/wiki/Tutorials/Pixel_art
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minute. Spune-le să exploreze mediul înconjurător și diferite surse de hrană și să vadă 

ce se întâmplă. În același timp, i-ai putea ghida discutând despre drumul parcurs de 

primii oameni și despre evoluția lor: vânătoare, agricultură, creșterea animalelor. 

Cereți fiecărei echipe să facă o prezentare despre viața de zi cu zi a oamenilor 

medievali conform jocului. În acest fel, profesorul se poate asigura că elevii înțeleg 

viața medievală și obiceiurile pe care oamenii le aveau pentru a supraviețui. 

Pentru a aprofunda acest subiect, puteți împărți elevii în 2 grupe. Un grup poate face o 

prezentare despre modul de viață al oamenilor medievali, iar celălalt grup despre 

modul de viață al oamenilor moderni. Cereți-i să-și susțină prezentările și să facă o 

comparație între ele. 

 

● Pasul 4: Discuții de grup și concluzii (15 min)  
 

După prezentări, organizați o sesiune de verificare a cunoștințelor dobândite de elevi 

în urma implementării secvenței: 

● Cât timp ați reușit să supraviețuiți?  

● Cât de greu a fost, după părerea ta, să ai o familie în acea perioadă? Justificați 

răspunsul dvs. 

● Care a fost cea mai dificilă parte a jocului pentru tine? 

● Cum crezi că arată o zi obișnuită a unei persoane în acea perioadă? 
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