https://kids.lingvo.info

Bufetul limbilor: Țările Europei
Tema: Meniuri tipic naționale
120 minute pentru prezentare
începând cu 9 ani (începând cu clasa a 3-a)

Materiale necesare
§
§
§
§
§

un spațiu mare, farfurii,tacâmuri,șervețele
steaguri/ panouri
coli A4 conținând rețeta felului de mâncare prezentat
coli A4 conținând câteva propoziții în limba respectivă
este utilă participarea mai multor clase, eventual a tuturor claselor pe nivel

Obiectivele învățării
Educabilii învață
§
ce se mănâncă în diverse țări.
§
să identifice steagurile țărilor.
§
cum sună câteva propoziții în limbile respective.
§
prin degustarea acelor feluri de mâncare, să cunoască și să prețuiască diversele culture.

Forme de organizare
Proiect, activitatea pe grupe,prezentări, discuțic

Desfășurarea unității de învațare
Elevii gătesc împreună cu părinții lor un anumit fel de mâncare și îl aduc la școala. Poate fi țara lor de
origine sau altă țară. La prezentare fiecare grupă va avea o masă, pentru prezentarea felului de mâncare.
Pe masă se vor afla informații despre rețetă și câteva propoziții în limba respectivă. Oaspeții bufetului
limbilor sunt elevii din alte clase, care vor merge de la o masă la alta, vor degusta felurile de mâncare și
vor afla informații despre țara și limba respectivă.

Acest proiect a fost finanțat cu ajutorul Comisiei Europene. Răspunderea pentru
conținutul aplicației revine doar autorilor, Comisia nu este responasabilă pentru
utilizarea informațiilor acestei aplicații.
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Descrierea principalelor activități
Activități

Comentarii

1. Elevii aleg o țară, pe care doresc să o reprezinte
și se informează acasă despre felul de mâncare
traditional (de ex. strudel pentru Austria,“mici”
pentru România, pizza sau lasagna pentru Italia
etc.).

Profesorul le dă elevilor indicații și îi informează
despre cum se va desfășura activitatea.

2. Elevii pregătesc acasă felul de mâncare, notează
rețeta pe o coală A4, construiesc/desenează
steagul respectiv și scriu propozițiile indicate în
limba țării alese.

§
§
§
§

Părinții âi ajută pe copii la gătit
Steagurile pot fi confecționate la școală, de
ex. In ora de educație plastică sau lucru
manual (activitate interdisciplinară)
Scris mare, citeț pe colile A4
Aceleași propoziții vor fi traduse în toate
limbile (vezi anexa)

3. Sunt prezentate felurile de mâncare. Elevii vor
pregăti o prezentare frumoasă și completă a țării și
a felului de mâncare ales.

Idei de continuare a activității (de ex. zile de proiect)
Pot fi invitați părinții, și mai ales elevii din redacția revistei școlii sau a radioului școlii, care sa facă
fotografii și interviuri cu participanții.

Link-uri interesante despre temă
http://www.leseuronautes.eu/die-europaeische-kueche/
http://www.so-schmeckts.de/rezepte/europaeische-spezialitaeten

Acest proiect a fost finanțat cu ajutorul Comisiei Europene. Răspunderea pentru
conținutul aplicației revine doar autorilor, Comisia nu este responasabilă pentru
utilizarea informațiilor acestei aplicații.
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Fișa de lucru 1 (Curs rapid pentru limba .....................................)
Bună ziua!
Ma numesc/ noi ne numim …………..
Țara noastră este …………….
Țara noastră se află în ……….. (N, V, S, E)
Europei.
Țările vecine sunt ………….
Felurile de mâncare populare în (numele țării) sunt
…….............
Nouă ne place ……………
Personalitățile cele mai cunoscute sunt
………………
Mulțumesc!
La revedere!

Acest proiect a fost finanțat cu ajutorul Comisiei Europene. Răspunderea pentru
conținutul aplicației revine doar autorilor, Comisia nu este responasabilă pentru
utilizarea informațiilor acestei aplicații.
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