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CONTEXT   

Copiii  sunt fascinaţi de lumea necuvântătoarelor, sunt curioşi să descopere lucruri 
noi despre animale şi mediile lor de viaţă,despre diversitatea acestei lumi. Pri urmare, am 
hotărât împreună cu copiii și doamna profesoară de limba engleză să derulăm o activitate 
interdisciplinară în care vom descoperi lumea fascinantă a animalelor africane. 
 
PROF. ÎNV PREȘC: ALINA ELENA PAVEL 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.12, Structură Grădiniţa cu PP 

CFR 

NIVELUL I: ,,Grupa Albinuțelor” 

GRUPA :,,Grupa Mare B” 

DATA: 11.02.2019 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ?”” 

TEMA ZILEI: „ Animale din AFRICA” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate cu conţinuturi integrate 

TIPUL DE ACTIVITATE: Fixarea şi consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor 

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri, individual. 

DURATA: 45 min  

OBIECTIVELE LECȚIEI: 
 Să recunoască animalele din imaginile prezentate; 

 Să denumească, în limba engleza,animalele africane; 

 Să descrie înfățișarea animalelor; 

 Să asocieze animalele cu zona din care provin; 

 Să execute corect mișcările sugerate de poezie; 

Competențe specifice Conținuturi  Activități de învățare  

-îmbogăţirea şi activizarea 
vocabularului prin utilizarea 
unor cuvinte şi  
expresii noi şi prin 
formularea de întrebări şi 
răspunsuri; 
-dezvoltarea deprinderii de 
a exprima, prin diferite 

Puncte de învățare: 

-animale africane(leul, 

girafa, crocodilul, zebra)-

infatisare si comportament. 

- descrierea animalelor 
africane: 
- exprimarea oral a 
denumirii animalelor in 
limba engleza: 
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mijloace, cunoştinţele 
dobândite în cadrul 
activitităţilor; formarea 
deprinderii de a-şi 
manifesta verbal şi 
nonverbal trăirile sufleteşti 

-denumirea animalelor in 
limba engleză 
-realizarea unei activitati 
artistico-plastice. 

 

INTRODUCERE -10 MIN 

După desfăşurarea întâlnirii de dimineaţă, copiii vor  cânta  „Bat din palme”. După 

terminarea cântecului copiii se vor aşeza în semicerc. 

      ,,Bat din palme clap-clap-clap 

                               Din picioare trap, trap trap 

         Ne-nvârtim, ne răsucim  

                               În călătorie noi pornim! 

Voi prezenta musafirul nostru, doamna profesoara care ne va ajuta să învățăm 

cuvinte noi in limba engleză. 

ACTIVITATEA 1 – ANIMALE AFRICANE- LECTURĂ DUPĂ IMAGINI – 

PREZENTATĂ DE ALINA PAVEL  

În cadrul acestei etape, îi voi anunta pe copii că vom vorbi despre animalele care 

trăiesc in Africa. Voi prezenta un tablou, adresând următoarele întrebări: 

 Ce fel de animale observați în  această planșă? 

 Poate să –mi spună cineva de ce aceste animale se numesc sălbatice? 

 Dacă ne uităm  mai bine. Ce animale observăm? 

 Cum este gâtul girafei? 

 Cu ce este acoperit corpul leului? 

 Ce culoare are zebra? 

 Ce animal este cățărat în copaci? 

 Cu ce se hrănește girafa? 

 Ce stiti despre crocodil ? 

 Alcătuiți două propoziții cu cuvintele jungle și leu? 

 Cu ce se hrănește maimuța ? 
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ACTIVITATEA 2 –,,AFRICAN ANIMALS”- PREDARE IN LIMBA ENGLEZĂ- 

ACTIVITATE SUSȚINUTĂ DE POTYESZ DANIELA, profesoor de limba engleză. 

 

Deoarece am vorbit despre animale și mediul lor de viață, acum vom învăța care 

este numele acestor animale în limba engleză. În cadrul acestei părți, doamna profesoară 

vă va învăța o poezie amuzantă despre animalale africane. Doamna profesoară va 

prezenta un power point cu animalele africane în limba engleză, insistând asupra 

pronunței corecte în limba engleză. Următorul pas este recitarea poeziei model de două 

ori, expresiv si fluent, prezentâdu-le planșa aferentă. 

Pentru a se asigura învățarea poeziei, se va folosi preocedeul memorării pe strofe, 

insistând și asupra mișcărilor sugerate de poezie. Se va recita poezia repetând-o de mai 

multe oricu toți copiii, iar apoi se vor numii 2-3 copii să recite individual. Se va împărți 

grupa în două- băieți și fete- și li se va cere să recite în grup. Grupul care va recita cel mai 

bine va fi aplaudat și recompensat. 

ACTIVITATEA 3- MAIMUȚICA VESELĂ- LIPIRE- ACTIVITATE SUSȚINUTĂ 

DE PAVEL ALINA  

În cadrul acestei etape, vom încerca să realizăm o maimuțică veselă cu ajutorul 

materialelor pe care le avem pe măsuță. Le voi prezenta modul de realizare al planșei, 

vom lipi părțile componente. Voi da semnalul de începere a lucrărilor, voi lucra împreună 

cu ei, reluând explicarea unor etape de lucru. 

Evaluare :Activitatea se va încheia cu evaluare orală a activității copiilor pe tot parcursul 

lecției. Evaluarea se va face oral cu întrebări de tipul: - Ce v-a plăcut cel mai mult astăzi? 

Ați aflat ceva nou, dacă da, ce ? 

 


