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Identifică limba  
Tema: Limbi vorbite în clasa noastră 

 45 minute  

 de la 9 ani (începând cu clasa a 3-a) 

Materiale necesare 

§ Înregistrări audio în diverse limbi 
§ Texte în limbi diverse- cartonașe cu denumirea limbii și drapelul aferent  
§ Computer, boxe audio 

Obiectivele învățării 

Elevii învață 
§ limba și alfabetul folosite de colegii lor.  
§ să recunoască asemănările între limbi. 

Forme de organizare  

Discuții, lucrul pe grupe 

Desfășurarea unității de învațare 

In plen se discută despre limbile vorbite în clasă. Elevii care vorbesc  o altă limbă maternă decât limba de 
predare scriu  pe tablă o propoziție în limba lor și o citesc cu voce tare. Ceilalti elevi încearcă să repete 
propoziția, atât oral cât și în scris. Acest demers poate deveni  interesant atunci când se folosește un alt 
alfabet. Apoi elevii sunt împărțiți pe grupe. Fiecare grupă primește o fișa de lucru cu texte scurte și 
cartonașe cu denumirea  limbii și drapelul aferent. Grupele încearcă să realizeze corespondența între 
texte, denumire și drapel.  Profesorul verifică activitatea și poate prezenta înregistrări audio cu limbile 
aferente. 
În faza următoare, elevii ascultă înregistrări în diverse limbi și încearcă să identifice limbile. 
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Descrierea principalelor activități  

Activități Comentarii 

1. Discuții  despre limbile vorbite în clasă. Elevii scriu pe tablă o propoziție în limba lor 
maternă și o citesc cu voce tare.  
Ceilalți înceracă să reproducă propoziția ( în cazul 
unui alt alfabet, atunci se încearcă reproducerea și 
în scris ). 

2. Elevii sunt împărțiți pe grupe. Fiecare grupă 
primește o fișa de lucru cu texte scurte și cartonașe 
cu denumirea  limbii și drapelul aferent. Grupele 
încearcă să realizeze corespondența între texte, 
denumire și drapel.  

De ex. scurte dialoguriîn care persoanenel se 
salută și se prezintă . 
Profesorul poate găsi acestea pe platformele 
gratuite de învățare a limbilor (slovake.eu, 
deutsch.info, mluvtecesky.eu, russky.info). 

3. Prezentarea rezolvărilor Profesorul poate prezenta și înregistrări audio. 

4. Audiție: elevii încearcă să identifice limba  Înregistrări audio 

Link-uri interesante despre temă  

www.slovake.eu 
www.deutsch.info 
www.mluvtecesky.net 
www.lernu.net 
www.russky.info 
www.lingvo.info 

Surse 

Dialoguri din primele lecții din  
§ Slovake.eu 
§ Deutsch.info 
§ Mluvtecesky.net 
§ Lernu.net 
§ Russky.info 

Înregistrări audio 
§ in link-urile de mai sus 
§ sau pe Youtube 

 


