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Învățarea limbilor străine prin jocul  
New Amici  
Tema: Učenje jezikov v tandemu 

 45 minute 

 de la 10 ani (începând cu clasa a 4-a) 

Materiale necesare  

§ Unul sau mai multe seturi de joc »New Amici«. Jocul există în combinații diferite, profesorul va 
alege combinația relevantă de limbi. (http://newamigos.com/index.php/en/). 

Obiectivele învățării 

Educabilii învață 
§ să vorbească la nivelul fiecăruia (A1-B1). 
§ să cunoască vocabularul și gramatica diverselor limbi (conjugările verbelor). 
§ să cunoască diferite expresii. 
§ să aimileze informații esențiale despre țările respective. 

Forme de organizare  

Individual sau în tandem, max. 8 jucători pe set de joc 

Desfășurarea unității de învațare 

Jucătorii vor fi împărțiți în grupe în funcție de diversele combinații de limbi. Un vorbitor nativ sau expert 
poate prelua conducerea jocului. Jucătorii citesc indicațiile de joc și se împart în tandemuri. Apoi 
joacă/învață. 
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Descrierea principalelor activități 

Activități  Comentarii  

1. Se dă cu zarul.  

2. În funcție de zar se extrage o carte de joc   

3. Conducătorul jocului citește sarcina de lucru.  

4. Jucătorul rezolvă sarcina, iar zarul trece la 
următorul jucător.  

Cărțile cu sarcinile rezolvate se pun la finalul 
teancului, cele cu sarcinile nerezolvate rămân în 
partea de sus a teancului. Astfel, merită ca jucătorii 
să  asculte  ce spun ceilalți. 

Idei de continuare a activității (de ex. zile de proiect) 

Se pot organiza concursuri la nivel de clasă sau pe nivel de an școlar. Pentru combinația rusă-germană 
există un concurs la nivelul întregii Germanii. Seturile de joc se pun  gratuit la dispoziția școlilor. 
Există jocul în combinația germană -rusă, -engleză, -turcă, -japoneză, -chineză, -spaniolă,-italiană. Jocul 
își are originea în Norvegia, unde există în mai multe variante sub denumirea New Amigos. Între timp 
poate fi achiziționat și în Olanda și Franța. 

Link-uri interesante despre temă 

Cum funcționează New Amici? Indicații de joc:   
https://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/Info_nea.pdf 

Surse  

https://de.wikipedia.org/wiki/New_Amici 

 


