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Anexa XVIII Careuri de cuvinte încrucișate din bioeconomie
Careurile de cuvinte încrucișate constituie o metodă simplă, amuzantă și inovativă de a ajuta elevii să
rețină termenii tehnici explicați în timpul orei. Jocurile pot fi jucate de persoane de toate vârstele, în orice
limbă și pot fi avea niveluri diferite de dificultate, adaptate participanților. Dificultatea depinde de numărul
și tipul cuvintelor, de dimensiunea careului, de numărul rândurilor și coloanelor și este mai mare dacă
lista de cuvinte de găsit nu este dată participanților. Mai jos sunt două exemple care utilizează
instrumentul online „word search”, parte din „Discovery Education’s Puzzlemaker”
(http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp), dar utilizând acest link
profesorii pot să compună propriile careuri potrivite clasei lor. Cuvintele încrucișate pot fi rezolvate
individual sau în grup, pot fi tipărite sau rezolvate online. După crearea careului de cuvinte încrucișate,
instrumentul online furnizează un link web. Acest link poate fi comunicat participanților, cărora li se poate
cere să completeze careul online.

Căutare mai ușoară – 10 cuvinte ascunse

Găsiți aceste cuvinte: renewable, culture, collagen, chitosan, fertiliser, sustainable, grassland, Macedonia, algae, innovation (regenerabil, cultură, colagen, chitosan, îngrășământ, sustenabil, pajiște,
Macedonia, alge, inovare). Sfat: Cuvintele pot fi pe verticală, pe orizontală, pe diagonală sau invers.

Căutare mai dificilă – 15 cuvinte ascunse
A J A R C D H P E M U K S E N
L J Q M E O L L O R L U K L L
G S U I T S L T R L S C H B W
A S A N E O I L W T A G Z A C
E A C G O B B L A A L N T W H
S M U B I I V I I G Q Y D E I
U O L Z O W N N S T E M L N T
F I T F J A O K C C R N K E O
P B U B B D Y B V Z C E E R S
R E R L E G N I M R A F F H A
L V E C N O I T A V O N N I N
G R A S S L A N D C A R B O N
B M C D E P U H G X P A Y N Y
X A P H F C J C M J S W C C A
K K T L K C A D I M I Z O M P

Găsiți aceste cuvinte: algae, biomass, aquaculture, grassland, carbon, oil, collagen, renewable, chitosan, Macedonia, sustainable, fertiliser, innovation, Poland, farming (alge, biomasă, acvacultură,
pajiște, carbon, petrol, colagen, regenerabil, chitosan, Macedonia, sustenabil, îngrășământ, inovare,
Polonia, agricultură).
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Sfat: Cuvintele pot fi scrise pe verticală, pe orizontală, pe diagonală sau invers.
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