LEGO EDUCATION STORY STARTER

Setul Lego Education Story Starter este format din 1144 elemente LEGO® atent
selectionate, incluzand personaje, animale, accesorii, cărămizi de bază, plăci pentru constructie
pentru crearea unei povesti cu până la cinci scene. Setul include, de asemenea, două tăvi cu
compartimente separate pentru sortarea elementelor pe categorii.
Elevii descopera elementele de bază ale structurii unei povesti, cum ar fi începutul,
mijlocul și sfârșitul, precum și alte componente ale propriilor povesti.
Aceste activități ofera copiilor posibilitatea de a vorbi despre evenimente și experiențe
relevante, cum ar fi petreceri aniversare, excursii, documentare TV, evenimente legate de
comunitate, de o carte sau articol care a avut un impact deosebit asupra lor.
Material didactic care conţine scurte povestiri relatate cu ajutorul imaginilor. Temele
abordate urmăresc capitolele din manualul elevului. Copiii ascultă povestirile şi le vizualizează
prin intermediul imaginilor, iar profesorii au pe verso-ul fiecărei imagini textul dialogului ce
animează imaginea şi indicaţii despre comunicarea non-verbală aferentă (de ex.: mimează
urcatul într-un copac, zâmbeşte, arată merele etc.).
Curs pentru elevi cu vârsta cuprinsă între 6 si 12 ani. Conţine lecţii şi activităţi frumos
ilustrate care contribuie la dezvoltarea socială, fizică, intelectuală, creativă şi emoţională a
copiilor. Personajele – copii şi animale – trec prin situaţii care îi ajută pe cei mici să descopere
lumea din jur. Scolarii dobândesc primele cunoştinţe de limba engleză, dezvoltându-şi abilităţile
de listening şi speaking. Include 6 module (despre culori, părţile corpului, numerele de la 1 la 3,
jucării, mâncare, haine).
Cu ajutorul acestui set, copii dezvolta:
• Abilitățile de a citi si a scrie (inclusiv scris, limba, și abilitățile de lectură si înțelegere);
• Abilitățile de comunicare (inclusiv vorbire, ascultare, și bazele abilitatilor de prezentare a
unor proiecte);
• Aptitudini pentru lucrul în echipă, rezolvarea problemelor, analiza, comunicarea și
cooperarea;
• Abilități de alfabetizare digitală, prin intermediul software-ul unic StoryVisualizer,
creativitate și imaginație;
Beneficiile utilizarii software-lui StoryVisualizer:
Aplicatia pune la dispozitia utilizatorilor o varietate de caracteristici complete ce le
permite acestora să dezvolte în continuare poveștile, prin utilizarea de imagini importate, de
captare webcam, fundaluri, grafice clip art, precum și un instrument pentru editare text in limba
engleza simplu de utilizat.
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Este foarte simplu sa creezi, imprimi, publici si impartasesti povestile tale cu cele ale
alotor elevi, parinti, profesori.
Încurajează elevii să gândească, creaze, și sa isi scrie ideile;
Dialoguri scrise;
Dezvolta abilitatile analitice si organizatorice (organizarea celor 1144 in functie de
diverse criterii);
Oferă imagini pentru a da sens unei poveste sau idei;
Îmbunătățește tehnica de compoziție prin conexiuni vizual-verbale
Îmbunătățește abilitatile de citire, scriere, și gândire creativa;
Servește ca un instrument de evaluare;
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