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

Modulul: 
Jurnal de mobilitate 

Grup țintă:
6-14 ani

Disciplina(disciplinele): Științe primare și științe sociale, matematică
Subiect: Jurnal de mobilitate - Analiza propriilor călătorii de zi cu zi
Durata: 5 ore
Material: Fișă de lucru „Jurnal de mobilitate” 

Domenii de conținut (conf. pro-
gramei) / Principalele domenii 
cheie:
• Sport, Educație fizică

Descriere: 
Mobilitatea noastră are loc în cea mai mare parte în mod inconștient, adică fără  dubii. Prin analizarea 
propriei mobilități și a prietenilor, părinților și a altor adulți sub forma unui jurnal, acest domeniu trebuie să 
devină conștient și, astfel, să servească drept bază de discuție pentru o evaluare critică a diferitelor mo-
duri de transport. În general, se poate afirma că mobilitatea în sine nu este bună sau rea. Fără mobilita-
te, întâlnirile și experiențele în locuri noi ar fi imposibile sau drumul spre școală sau muncă nu ar putea fi 
gestionată. Mobilitatea este indispensabilă pentru viața socială și economică. Cu toate acestea, se poate 
pune întrebarea ce formă de mobilitate poate fi durabilă în ceea ce privește alegerea mijloacelor de trans-
port. 
Jurnalul de mobilitate oferă numeroase oportunități pentru o examinare critică a efectelor societății „auto-
motive”? În cadrul unui studiu mai mic, comportamentul de mobilitate sau alegerea mijloacelor de transport 
pot fi studiate pentru o anumită zi lucrătoare. Pentru o analiză mai detaliată, pot fi examinate câteva zile 
sau o săptămână întreagă. În plus, mobilitatea în timpul liber la sfârșit de săptămână prezintă un interes 
deosebit, deoarece în sectorul timpului liber pot fi observate diferite rute și uneori creșteri semnificative 
ale mobilității. Următoarele întrebări pot fi discutate în contextul discuției: Ce deplasări cu mașina au fost 
necesare? Care ar fi putut fi făcute cu alt mijloc de transport? Ce avantaje sau dezavantaje ar fi avut acest 
lucru?

Cerințe de învățare:  
Elevii 
• să cunoască numele diferitelor mijloace de transport
• să poată găsi locuri într-un atlas sau hărți digitale
• măsurare (m, km…)

Obiective de învățare/Competențe așteptate: 
Elevii 
• - să-și documenteze rezultatele (într-un jurnal); poate scrie un 

jurnal într-o anumită perioadă
• - să-și exploreze propria mobilitate
• - să exploreze mobilitatea prietenilor, a părinților și a altor adulți
• - să prezinte și discute rezultatele acestora
• - să aplice cunoștințele și competențele pe care le-au dobândit în 

viața de zi cu zi



Plan de lecție
Secvențiere 
și obiective 
operaționale

Pașii de acțiune și impulsurile Așteptări concrete în 
materie de competențe

Materiale de 
învățare

Faza I: 
Primii pași
Introducere: 

Activitate de pornire (Captarea atenției)
Elevii să împinge băncile lor la o parte și să stea într-un cerc în mijlocul sălii 
de clasă. Lipiți câteva fotografii cu mașini, camioane, tractoare, autobuze, 
trenuri, bărci, biciclete, avioane...
Cereți elevilor să efectueze o acțiune – spunând „Simon spune ... îndreptați-
vă spre camion/mașină/ bicicletă etc.

Activitatea principală
Învățătorul pune întrebări „Cum putem ajunge în Franța/ Roma/supermarket/ 
farmacie?” Răspunsuri: cu avionul/mașina, autobuzul/ trenul…
Profesorul le dă elevilor fișe de lucru cu „scânduri în copaci” (pământ, aer, 
apă). Elevii trebuie să deseneze vehiculul/modul de transport corect pe 
planșa arborescentă corespunzătoare. Apoi, elevii lucrează în grupuri. Fie-
care grup primește un puzzle multidimensional cu un tip diferit de transport. 

Activitatea finală (fixarea)
Dezavantaj
Elevii lucrează în perechi. Studentul A desenează o mașină/ bicicletă/ barcă 
pe spatele partenerului cu degetul. Elevul B trebuie să ghicească ce a 
fost schițat. Dacă elevul B nu poate ghici, poate cere elevului B să repete 
acțiunea.

Elevii 
• să distingă diferite 

mijloace de transport 
și să le poată numi.

• care transport este 
adecvat pentru con-
servarea mediului și 
a sănătății personale.

Transport (puzzle 
multidimensional) 
 
• Materiale ne-

cesare: puzzle 
multidimensional 
printat, scanduri  
(aer, pamant, 
apa), creion.

(Metoda utilizată 
este învățarea 
prin discuții și este 
potrivită atât pentru 
munca individuală, 
cât și pentru cea de 
grup, în termen de 
30-40 de minute)



Plan de lecție
Secvențiere 
și obiective 
operaționale

Pașii de acțiune și impulsurile Așteptări concrete în 
materie de competențe

Materiale de 
învățare

Faza 2: 
Aplicația 
„Quick Captu-
re” (Captură 
rapidă)

Activitate de pornire (Captarea atenției) 
Profesorul le pune elevilor întrebări despre transportul ecologic. Ei discută 
despre rutina lor zilnică și despre modul în care ajung la școală. Cât de des 
merg pe jos, merg cu bicicleta sau folosesc mașina pentru transport. 
(Metoda utilizată este învățarea prin discuții și este potrivită atât pentru mun-
ca individuală, cât și pentru cea de grup, în termen de 30-40 de minute)

Activitatea principală
Elevilor li se prezintă o prezentare PowerPoint despre utilizarea aplicației 
„Quick Capture”. Elevii trebuie să aibă asupra lor telefoanele mobile pentru 
această activitate. 

Activitatea finală (fixarea)
Discuții privind diferitele moduri de transport și ce moduri de transport 
sprijină sănătatea umană, precum și efectele sale asupra mediului.

Elevii 
• să-și măsoare curse-

le folosind aplicația 
Quick Capture;

Prezentare Power-
Point „Quick Cap-
ture” (cum să vă 
autentificați și să o 
utilizați)



Plan de lecție
Secvențiere 
și obiective 
operaționale

Pașii de acțiune și impulsurile Așteptări concrete în 
materie de competențe

Materiale de 
învățare

Faza 3:
Jurnal de 
călătorie

Activitate de pornire (Captarea atenției) 
X – cuvânt
Elevii joacă „Am perechi“. Scrieți categoria „Locuri și transport”
Elevii scriu cuvinte legate de temă. Odată ce scriu cuvântul, trebuie să 
spună un fapt amuzant legat de acel cuvânt. 
Manchester. Are cea mai bogată echipă de fotbal din lume. 
Madrid. Este capitala Spaniei. 
Studentul A: Autoturismul: cel mai frecvent utilizat vehicul.
Studentul B: Trenul: Trenurile sunt acționate de o locomotivă. 

MANCHESTER
A      A       R
D      R       A
R                I
I                 N
D

Jocul continuă până când nimeni nu poate adăuga un cuvânt folosind 
spațiile disponibile. 

Activitatea principală
Introducerea jurnalului de călătorie și a elementelor acestuia și stabilirea pe-
rioadei de timp care trebuie completată. Elevii vor ține un jurnal al mișcărilor 
lor zilnice timp de o săptămână. După activitate, elevii își vor compara rezul-
tatele.

Activitatea finală (fixarea)
Discuții despre mediu și poluare. 

Elevii 
• să completeze jur-

nalul și să devină 
conștienți de 
realizările lor și să le 
compare cu ceilalți

Jurnal de călătorie - 
fișe de lucru



Plan de lecție
Secvențiere 
și obiective 
operaționale

Pașii de acțiune și impulsurile Așteptări concrete în 
materie de competențe

Materiale de 
învățare

Faza 4 
Placă Graffiti

Activitate de pornire (Captarea atenției)
Scurtă discuție despre frecvența cu care elevii folosesc aplicația Quick Cap-
ture în viața de zi cu zi. Utilizarea jurnalelor de călătorie pentru măsurarea 
mobilității independente a copiilor și a călătoriilor active – exemple și 
experiențe. 

Partea principală:
Elevilor li se dă o fișă de lucru a jurnalului de călătorie și li se arată cum să 
o folosească. Completând această fișă de lucru, elevii pot măsura și scrie 
călătoriile cu bicicleta utilizând aplicația Quick Capture (Captură rapidă).

Activitatea finală (fixarea)
Profesorul prezintă elevilor „tabla de graffiti” sau așa-numitul „Jurnal de mo-
bilitate școlară” și le explică faptul că aceștia vor trebui să completeze tabla 
în timpul pauzelor sau după ore, la sfârșitul fiecărei săptămâni de școală.

Elevii
• să-și măsoare curse-

le folosind aplicația 
Quick Capture;

• Utilizarea jurnalelor 
de călătorie pentru 
măsurarea mobilității 
independente a co-
piilor și a călătoriilor 
active – exemple și 
experiențe.

O fișă de lucru 
Travel Dairy pentru 
elevi.
Panouri graffiti, mar-
kere/crete



Plan de lecție
Secvențiere 
și obiective 
operaționale

Pașii de acțiune și impulsurile Așteptări concrete în 
materie de competențe

Materiale de 
învățare

Faza 5 
Planul de lecții 
de transport

Activitate de pornire
X – cuvânt

Activitatea principală
Elevii aleg două destinații. Unul ar trebui să fie foarte departe, și unul ar 
trebui să fie mai aproape.
Elevii desenează două imagini: unul va descrie călătoria către destinația lor 
îndepărtată, iar celălalt va descrie călătoria către cea mai apropiată. Po-
zele lor ar trebui să fie realiste, dar creative. Ideea este să ne asigurăm că 
aceștia înțeleg caracterul practic al călătoriei. De exemplu, nu vor călători cu 
mașina în Australia!
Afișăm munca elevilor  în jurul  sălii de clasă.

Activitatea finală (fixarea)
Discutați și descrieți, în detaliu, formele de transport, identificați mai mul-
te forme moderne de transport și decideți care este cel mai potrivit pentru 
situații specifice.

Elevii 
• descriu, în detaliu, 

formele de transport 
anterioare

• identifică mai multe 
forme moderne de 
transport și decid 
care este cel mai 
potrivit pentru situații 
specifice.

Hârtie pentru desen
Creioane colorate/
Creioane colorate

Sugestii suplimentare, media, link-uri utile
https://study.com/academy/lesson/train-facts-lesson-for-kids.html
https://study.com/academy/lesson/how-do-airplanes-fly-lesson-for-kids.html


