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• elevii pot înțelege punctele principale dintr-un articol. 

• Dezvoltarea abilităților de comunicare, abilități de management și abilități pentru găsirea informațiilor 
prin utilizarea laptopurilor 

 

Methods Material 

▪ Munca Individuală 

▪ Discuții de Grup  

▪ Discuții 

▪ Chestionar de autoevaluare 

▪ Laptop 

▪ Proiector 

▪ Smartphones 

▪ Poze 

Titlul Timp Scopul  Descrirea Activității Metode & 

Materiale 

Introducere   

 

5 min  În perechi, elevii descriu oral ceea ce văd în imagini. Apoi 

discută despre ce cred ei că va fi textul. În cele din urmă, 

ei oferă feedback cu privire la sarcină, iar profesorul 

încurajează elevii să dea motive ideilor lor. 

Discuții de Grup  

Poze 

Basic 

activity 

5 min  Students read the article to check their predictions  Munca Individuală  
articol 
 

Titlu: Timpul ecranului înainte de culcare este un rău pentru copii. Înțelegerea lecturii 

Nivel de clasă: V-VIII, Limba engleză 

Timp: 40 min. 

Obiective 

 

Metode & Materiale 

 

Descrierea Lecției 

 



       
 

 

 

 

 

 

  

Activitate 

de bază 

7 min  Elevii citesc din nou articolul și fac sarcina cu alegerea 

multiplă. Pentru întrebările 1-4, aleg răspunsul corect A, 

B, C sau D 

Munca Individuală 

articol 

Activitate 

de bază 

8 min  În grupuri de 4-5, elevii corespund frazelor subliniate din 

articol cu definițiile lor. (Atât frazele, cât și definițiile sunt 

scrise în prealabil pe foi de hârtie separate. Fiecare grup 

primește un set de ele) 

Discuții de Grup, 4-

5 elevi  

Verificați 

înțelegerea elevilor 

în ansamblu  

Activitate 

de bază 

10 

min 

 Elevii lucrează în perechi și scriu întrebări, apoi își 

schimbă întrebările cu o altă pereche și le răspund 

Discuții de Gru 

Feedback 

 

 

5 min  Elevii completează un chestionar de autoevaluare 

pentru a evalua realizarea lor în lectură 

Munca Individuală 

chestionar    



       
 

 

Articol Screen time before bed is bad for children:  

https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/education/screen-time-and-learning-brief.pdf 

C H E S T I O N A R  D E  A U T O E V A L U A R E  

 

 

  

    

 

Vocabular -  Pot să întreb și să răspund la întrebări legate de un articol. 

Gramatică - Pot folosi momente gramaticale atunci când întreb și răspund la întrebări. 

Ascultarea -  Pot identifica detalii specifice într-un articol. 

Citind - Pot înțelege punctele principale ale unui articol. 

   

 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Înțeleg și pot ajuta un prieten. 

Înțeleg și o pot face singură. 

Înțeleg unele, dar am câteva întrebări. 

Nu inteleg. 

https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/education/screen-time-and-learning-brief.pdf


       
 

 

 

 

 

 

Resurse & extra material 

 


