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                      Telefonul – prietenul meu  
  
            Cadrele didactice, Negrilă Maria și Toader Elena, 
învățătoare la Școala Gimnazială Jina, au organizat în 
data de 22 februarie 2019, o activitate comună cu eleviii 
claselor a III – a și a IV –a, la disciplina limba și literatura 
română, având ca temă ”Exerciții aplicative – 
Adjectivul”.  
            Scopul lecției a fost dezvoltarea capacității de 
exprimare orală si scrisă, în concordanță cu normele 
gramaticale, prin utilizarea tehnicilor specifice 
e-learning. În atingerea scopului propus s-au folosit atât 
tehnici e-learning cât și metode tradiționale. 
           În partea introductivă a lecției eleviii au avut parte 
de un element surpriză – plicuri cu emojii. Aceștia au 
fost împărțiți în 5 grupe și au avut ca sarcină de lucru de 
a căuta în sala de clasă 4 emoji, pe spatele cărora se 
afla un cod pe care trebuiau să-l descifreze cu ajutorul 
aplicatiei QR, după care au ordonat fragmentele găsite. 

S-a folosit ca text suport “O       
întâlnire neobișnuită” din cartea “Aventurile     
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domnișoarei Clarisse pe Tărâmul Emoțiilor” de Anna       
Noua, Iași, 2019. 

 
 
            Pasul următor a fost să formuleze și să răspundă 
la întrebări folosind metoda explozia stelară.  

 

           Apoi au identificat în text substantivele însoțite de 
adjective și le-au transcris folosind aplicația Word Cloud. 
A urmat analiza orală a substantivelor și adjectivelor 
găsite folosind jetoane cu genul și numărul. S-a scris la 
tablă cu cifre romane, numărul adjectivelor găsite în text. 
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De asemenea, au identificat trăsăturile fizice și morale 
ale personajului Clarisse și le-au transcris folosind 
aplicația Word Cloud.  

 

               Ca temă au avut sarcina de a răspunde la 
întrebările unui chestionar Google Forms și să realizeze 
un text cu adjectivele întâlnite în filmul video din 
chestionar. 
https://docs.google.com/forms/d/1Rk_rbVK5qm7EPusL0QuTjaZGRfsVzuplrH6hTIfmt
P0/edit 

                     În finalul activității s-au făcut aprecieri verbale, 
eleviii primind ca suvenir un emoji personalizat. Au fost 
încântați de modul interactiv în care au lucrat, pentru 
faptul că au folosit telefoanele mobile la oră. Telefonul 
este folosit la clasă o zi pe săptămână, ceea ce îi 

https://docs.google.com/forms/d/1Rk_rbVK5qm7EPusL0QuTjaZGRfsVzuplrH6hTIfmtP0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Rk_rbVK5qm7EPusL0QuTjaZGRfsVzuplrH6hTIfmtP0/edit
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încântă foarte mult pe micii învățăcei, trezindu-le foarte 
mult interesul pentru cunoaștere. 

                                 Profesor învățământ primar, 

                                                       Toader Elena 

 

 

 

  

  


