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

Modulul: 
Bicicleta: Drumul spre școală 

Grup țintă:
8-9  ani

Discipline: Științe sociale, Matematică, Limba Italiană, Limba  Engleză, Artă, Muzică și Geografie
Topic:  Bicicleta; Drumul spre școală
Durata: 25 ore 
Materiale: Fișe de lucru 
Domenii de conținut (conf. pro-
gramei) / Principalele domenii 
cheie:
• Educație fizică și sport
• Științe
• Tehnologie (tehnologie digitală 

și muncă)
• Democrație și societate

Descriere:
Tema „ Drumul spre școală“ a fost dezvoltată în două moduri diferite. Acesta este unul dintre ele.
Pentru a îmbunătăți condițiile de mobilitate urbană, este importantă utilizarea bicicletei, care este cel 
mai ușor de utilizat și cel mai puțin poluant mijloc de transport din zilele noastre. Totodată este important 
cunoașterea istoriei bicicletei de la inventarea ei, educația rutieră și mobilitatea durabilă.

Cerințe de învățare: 
Elevii
• să cunoască denumirile diferitelor mijloace de transport
• să știe să găsească locuri într-un atlas sau pe hărți digitale

Obiective de învățare / Competențe așteptate: 
• Să caute și să învețe despre istoria bicicletei;
• Să înțeleagă evoluției acesteia
• Să cunoască și să înțeleagă părțile componente ale bicicletei și a 

funcției acestora
• Să traducă și să învețe despre componentele bicicletei în limba 

engleză (activități interdisciplinare).
• Să înțeleagă importanța utilizării bicicletei când se utilizează pentru 

îmbunătățirea mediului și a sănătății.



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 
Istoria biciletei

• Discuție deschisă despre bicicletă și povestea acesteia.
• Prezentarea desenului primei biciclete a lui Leonardo da Vinci.
• Cercetarea de date privind evoluția bicicletei de la „Velocifero“ la bicicle-

ta, așa cum o cunoaștem astăzi.

• Elevii au căutat texte 
și pagini de inter-
net pentru a găsi 
informații și a recons-
titui istoria bicicletei.

• -au învățat denumi-
rile sub care a fost 
numit acest mijloc de 
transport în funcție 
de perioada istorică 
și caracteristicile 
acesteia.

• - Au aflat care era 
folosul bicicletei în 
funcție de caracteris-
ticile sale.

  
Panouri cu poves-
tea bicicletei.

Sugestii suplimentare, media, link-uri utile 
https://youtu.be/-ftHWtwSGZ0
https://youtu.be/JpuoetU_JWg
https://youtu.be/py8sgHZyMD4
https://www.focusjunior.it/tecnologia/invenzioni/chi-ha-inventato-la-bicicletta/ 
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Faza 2: 
Părțile bicicle-
tei

• Observarea bicicletei și a pieselor acesteia.
• Înțelegerea importanței fiecărei părți a bicicletei și a funcției sale.
• Traducerea termenilor în limba engleză.

• Elevii au identificat 
cuvintele potrivite 
pentru diferitele părți 
ale bicicletei, atât în 
limba italiană, cât și 
în limba engleză, și 
au învățat funcțiile 
acestora.

Desene pe bicicletă
Discuții despre 
diverși termini.
Afișe și reprezentări 
ale bicicletei cu 
diferite tipuri de 
materiale

Sugestii suplimentare, media, link-uri utile
https://youtu.be/qX2E1Cfn4cU
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Pașii de acțiune și impulsurile Așteptări concrete în 
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Faza 3: 
MOBILITATE 
DURABILĂ:
Importanța 
utilizării  
bicicletelor pentru 
sănătate și mediu

• Discuție deschisă despre mediu.
• Discuție despre poluarea aerului produsă de diferite mijloace de trans-

port.
• Identificarea mijloacelor și modurilor de transport utilizate pentru a se 

deplasa de acasă la școală, în vecinătate sau în oraș.
• Analizarea și identificarea modalităților de intervenție pentru a 

îmbunătăți sănătatea mediului și a oamenilor.

• Elevii au avut câteva 
momente de studiu 
și discuții despre 
aspectele și efecte-
le pe care le poate 
avea poluarea asu-
pra sănătății oameni-
lor și a planetei.

• Au investigat 
modalitățile de trans-
port pe care ei și fa-
miliile lor le folosesc 
pentru a se deplasa 
în vecinătate și în 
oraș.

Sondaje statistice
Realizarea de ideo-
grame și histogra-
me

Sugestii suplimentare, media, link-uri utile
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Mobilit%C3%A0_sostenibile#:~:text=L‘espressione%20mobilit%C3%A0%20sostenibile%20indica,l‘inquinamen-
to%20atmosferico
https://youtu.be/TVW1Fe4OKI8
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Faza 4: 
Clasa 3A -4A

STOP EMOTI-
CON

• Să cunoască emoticoanele de oprire și fazele de realizare.
• Consolidarea abilităților creative, artistice și expresive: să știe cum să 

coordoneze tehnicile de producție manuală prin intermediul instrumen-
telor digitale ( de exemplu, realizarea unor decoruri simple din hârtie sau 
materiale reciclabile, desenarea și decuparea acestora).

• Să descarce aplicația 
utilizată pe dispozitiv; 
să utilizeze aplicația 
„Stop Mo“ pentru 
a realiza filme de 
animație din fotogra-
fii.

Fotografii, desene, 
culori, cameră foto

Sugestii suplimentare, media, link-uri utile
https://www.youtube.com/watch?v=7nsSaneA9m0 (Limba italiană)




