
O POVESTE COMUNĂ
PLAN DE LECȚIE 8

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII
EDUCATORUL va explica titlul planului de lecție – în ce constă povestea comună.
Acesta va coordona activitatea. El sau ea va decide ce categorie de cuvinte ar
trebui exemplificată prin exercițiu. Cursanții pot alege și o listă de vocabular (cu o
categorie specifică), din opțiunile propuse.

Educatorul propune un exercițiu gramatical scurt, pentru a consolida regulile
gramaticale (ex. Trecutul Simplu) sau fraze, înainte de a începe activitatea.

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE:

Exercițiul își propune să stimuleze
creativitatea, fluența și încrederea în sine
a cursanților, în timp ce folosesc a doua
lor limbă. Sarcina presupune, de
asemenea, îmbunătățirea utilizării
gramaticii într-un context dat. Cursanții
se vor concentra pe un anumit tip de
vocabular pe care ar dori să-l
aprofundeze/ revizuiască/ consolideze.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Cursanții vor fi capabili să
formuleze enunțuri mai elaborate
și povești logice folosind cuvinte
specifice (abilități productive).
Cursanții vor învăța un nou
vocabular ce este în strânsă
legătură cu subiectul selectat.
Cursanții își vor consolida câteva
reguli gramaticale pe care le vor
întâlni pe parcursul activității.
Cursanții își vor dezvolta abilitățile
de ascultare activă (abilități
receptive).

DESPRE PLANUL DE LECȚIE

DURATĂ: 20-25 minute, pentru un exercițiu de revizuire. Sarcina de lucru poate fi
repetată de mai multe ori.
Dacă grupul are nevoie de mai mult timp, lecția poate dura mai mult.

MATERIALE NECESARE:  pixuri, note autoadezive, foi de hârtie, plicuri



Sănătate
Mediul Înconjurător
Educație
Shopping
Locul de muncă etc.

Lista de subiecte depinde de nivelul lingvistic al grupului.

Exemple de categorii:

EDUCATORUL îi va ruga pe cursanți să scrie cuvintele dintr-o anumită listă de
categorie/ vocabular (împărțită în subiecte) pe post-it-uri (un cuvânt pe cate un
post-it) și să le pună în plicuri (veți avea nevoie de câte un plic pentru fiecare
grup). 

După câteva lecții, când vor fi multe post-it-uri în plicuri (sarcina poate fi
realizată în continuare ca material de revizuire a limbii), cursanții formează
grupuri de câte 4 și vor crea o poveste folosind, de exemplu, trecutul simplu –
prima persoană spune o propoziție (ex. Ieri dimineață m-am trezit și am văzut
…). 

Următoarea persoană va lua plicul, va scoate un post-it și va spune următoarea
propoziție folosind cuvântul de pe post-it, încercând să mențină o secvență
logică a evenimentelor. Cursanții se vor asigura că propoziția este corectă din
punct de vedere gramatical și că acel cuvânt este potrivit în contextul respectiv. 

Dacă un cursant nu poate forma o propoziție folosind cuvântul dat, el sau ea îl
va pune înapoi pe masă, iar alte persoane îl pot folosi. Dacă toate post-it-urile
din plicuri sunt folosite, dar încă mai sunt rămase pe masă, cursanții vor încerca
să explice cuvintele respective, de ex. să ofere definiția lor sau să le deseneze.

După alegerea listei de vocabular, EDUCATORUL descrie vocabularul de bază,
care va fi necesar pentru activitate - crearea unei povești comune. Ea/El va
pregăti câteva fișe pentru o memorare mai ușoară. Cursanții pot fi rugați să
exerseze pronunțarea noului vocabular, ca parte a temei pentru acasă.

elaborarea unui glosar cu cele mai dificile/utile cuvinte
câteva imagini/ grafice reflectând cel mai dificil vocabular,  pregătite de acei
cursanți cu abilități artistice, pentru ca mai apoi să fie afișate în panoul cu
informații
post-it-uri cu cele mai dificile cuvinte
o mai mare capacitate de înțelegere a regulilor gramaticale folosite pe
parcursul exercițiului

REZULTATE



RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ

Conținutul pentru autor (EDUCATOR – liderul sarcinilor de lucru). Cursanții pot
ajuta la crearea listelor de vocabular.

HANDOUT-URI

Fără


