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Bicicleta și siguranța rutieră 
Partea 3



Ride and Smile -  Activități 
educaționale privind 
conștientizarea aspectelor lega-
te de mediu

Modulul: 
Bicicleta și siguranța rutieră - Partea 3

Grup țintă:
7-10 ani

Discipline: Limbă și comunicare
Subiect: Părțile unei biciclete
Durata: 1 oră
Material: Foaie de lucru, părțile unei biciclete 

Domenii de conținut (conf. pro-
gramei) / Principalele domenii 
cheie:
• Științe
• Tehnologie
• Limba si comunicare

Descriere: 
Cunoașterea pieselor (componentele) unei biciclete este foarte important dacă vrem să circulăm cu bicicle-
ta noastră în siguranță. Copiii învață relativ ușor tehnica mersului pe bicicletă, dar oare cunosc părțile unei 
biciclete? Cei mai mulți dintre ei nu cunosc sau o învață mai târziu de la prietenii lor mai în vârstă sau de la 
membrii familiei. Este o ocazie foarte bună de a preda despre părțile unei biciclete în timpul unei lecții de 
limbă și comunicare, de exemplu: cursuri de engleză sau orice altă limbă predată în școală. Această lecție 
pur și simplu învață părțile unei biciclete pentru elevii mai mici prin joc.  

Cerințe de învățare:  
Elevii 
• trebuie să știe cum arată o bicicletă și cum funcționează

Obiective de învățare/Competențe așteptate: 
Elevii 
• să învețe părțile unei biciclete
• să denumească părțile bicicletei în limba engleză sau într-o altă 

limbă străină (chiar și în limba maternă



Plan de lecție
Secvențiere 
și obiective 
operaționale

Pașii de acțiune și impulsurile Așteptări concrete în 
materie de competențe

Materiale de 
învățare

Faza 1
Activitate de 
pornire (Capta-
rea atenției)

Faza 2
Activitatea 
principală

Ne putem începe activitatea cu un cântec, mai ales pentru elevii mai mici. 
De exemplu, „Îmi place să merg cu bicicleta“ sau orice alt cântec despre 
bicicletă pe care îl putem găsi online sau pe cele pe care le cunoaștem. 
INDICAȚIE: Pentru elevii mai mari putem alege o melodie pop despre 
bicicletă sau ciclism. De asemenea, putem interpreta cântecul (majoritatea 
cântecelor pentru copii mici pot fi dramatizate, jucate. (Videoclipul demonst-
rativ al cântecului în limba maghiară este atașat la acest plan de lecție). 

Profesorul începe o conversație introductivă despre bicicletă sau ciclism. 
El/ea arată o fotografie a unei biciclete și întreabă elevii dacă știu care sunt 
părțile unei biciclete. Elevii încearcă să numească părțile. De asemenea, 
profesorul poate utiliza videoclipuri scurte de pe YouTube cu părțile unei 
biciclete. (vedeți linkurile către unele videoclipuri). 

SFAT: puteți utiliza cartonașe cu numele pieselor. Un alt sfat bun este de a 
cere unuia dintre elevi să aducă bicicleta în sala de clasă (acest lucru este 
în cazul în care aveți elevi care vin la școală cu biciclete). Profesorul poate 
demonstra cu ușurință pe o bicicletă adevărată părțile importante ale unei 
biciclete.
SFAT: ajustați întotdeauna cantitatea de informații în funcție de vârsta elevi-
lor. Elevii mai mici pot învăța doar părțile importante (cele mai importante), 
în timp ce elevilor mai mari le place să cunoască mai multe detalii. 
Profesorul poate folosi un exercițiu de potrivire sau chiar o fișă de lucru. 
Există diferite tipuri (consultați sfaturile).
SFAT: Folosiți întotdeauna cel care se potrivește cel mai bine vârstei și 
abilităților elevilor dvs. (de exemplu, ei trebuie să lege cuvântul (partea) de 
desen sau trebuie să completeze spațiul gol de sub imaginea unei părți)

• îmbogățirea 
cunoștințelor despre 
bicicletă și compo-
nentele acesteia

• dezvoltarea 
abilităților lingvistice, 
predarea vocabularu-
lui tehnic pe o limbă 
străină

• dezvoltarea 
cunoștințelor teh-
nice și aplicarea 
cunoștințelor pe care 
le-au învățat

Materiale imprima-
bile, bicicletă



Faza 3
Activitatea 
finală (fixarea)

Profesorul poate încheia această lecție cu o activitate foarte simplă - cerân-
du-le elevilor să spună o poveste despre ei și bicicleta lor.
SFAT:Este întotdeauna bine să le cereți elevilor să vă spună care au fost 
acele momente din lecție care le-au plăcut cel mai mult. Le puteți cere să vă 
spună o poveste (dacă au una) atunci când au fost nevoiți să își folosească 
cunoștințele tehnice despre biciclete.

Sugestii suplimentare, media, link-uri utile 
Cântec:“ Îmi place să merg pe bicicletă“ https://www.youtube.com/watch?v=wxcSxYZSbiQ 
Un scurt videoclip despre componentele unei biciclete pentru elevii mai în vârstă: https://www.youtube.com/watch?v=yph-OBpdZWo 
Un scurt videoclip mai detaliat despre componentele unei biciclete în limba engleză: https://www.youtube.com/watch?v=_nQdWHEi9H0
Queen „The bicycle song „  https://www.youtube.com/watch?v=tnFy1luxL0A 
Diverse fișe de lucru imprimabile despre părțile bicicletei:
1 https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/means-transport/bicycle-parts/1924 
2 https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/the_transports/the_bicycle/BIKE_PARTS_651450/
3 https://www.tes.com/teaching-resource/bicycle-parts-and-equipment-11362636




