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

Modulul: 
Recensământul / numărarea traficului

Grup țintă:
7-14 ani

Disciplina(disciplinele): Științe primare și științe sociale, matematică
Subiect:  Numărarea traficului, Sondaj de cartier /district (piste pentru bicicliști)
Durata: 5 ore
Material: Fișă de lucru „Recensământul traficului” 

Domenii de conținut (conf. pro-
gramei) / Principalele domenii 
cheie:
• Științe
• Corpul uman  și sănătatea
• Tehnologie, tehnologie digitală 

și muncă
• Democrație și societate

Descriere: 
Un număr de trafic este un număr de trafic de vehicule sau pietoni, care se desfășoară de-a lungul unui 
anumit drum, traseu sau intersecție. O numărătoare a traficului este efectuată în mod obișnuit fie automat 
(cu instalarea unui dispozitiv electronic de înregistrare a traficului temporar sau permanent), fie manual de 
către observatori care numără și înregistrează vizual traficul pe un dispozitiv electronic portabil sau pe o 
foaie de înregistrare. Contorizarea traficului poate fi utilizată de consiliile locale pentru a identifica rutele 
cele mai utilizate și fie pentru a îmbunătăți acest drum, fie pentru a oferi o alternativă în cazul în care există 
un volum excesiv de trafic. De asemenea, unele lucrări de teren de geografie implică un număr de trafic. 
Contorizarea traficului furnizează datele sursă utilizate pentru a calcula traficul zilnic mediu anual, care 
este indicatorul comun utilizat pentru a reprezenta volumul traficului. Numărătoarea traficului este utilă pen-
tru compararea a două sau mai multe drumuri și poate fi, de asemenea, utilizată împreună cu alte metode 
pentru a afla unde este situat districtul de afaceri central al unei așezări. 

Cerințe de învățare:  
Elevii 
• să cunoască numele diferitelor mijloace de transport
• să poată găsi locuri într-un atlas sau hărți digitale
• Categorii de transportatori
• Probleme de sustenabilitate (cunoștințe generale) 

Obiective de învățare/Competențe așteptate: 
Elevii 
• să afle mai multe despre „traficul rutier” 
• să învețe semnele de circulație
• să identifice probleme drumurile /mediul sigur și nesigur 
• să prezinte și să discute rezultatul acestora
• să clasifice categoriile de vehicule
• Probleme de sustenabilitate [schimbări globale, emisii de gaze cu 

efect de seră (GES)] 



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)
În primul rând, ar trebui clarificat ce se înțelege prin termenul „trafic rutier”. 
Termenul poate fi definit ca vehicule care se deplasează pe o autostradă 
publică. În această fază, ar trebui clarificat sensul cuvântului „trafic rutier”: 
1. deplasarea (de la vehicule sau pietoni) de-a lungul unui traseu. 
2. persoanele sau mărfurile transportate cu trenul, cu vaporul sau cu avionul 
sau care traversează un drum, un râu sau o rută aeriană. 
3. activitatea de transport a pasagerilor sau bunurilor din traficul turistic. 
4. activitatea de vânzare-cumpărare : comerț.
În timpul acestei activități, elevilor li se arată imagini ale diferitelor moduri de 
transport. 

Activitatea principală

Elevii urmăresc o prezentare PowerPoint pe tema„Traficul rutier”. După ce 
vizionează prezentarea, trebuie să poată distinge diferite tipuri de trafic, cum 
ar fi: autovehicul greu (de exemplu, mașină, camion), alt vehicul (de exem-
plu, motoretă, bicicletă) și pieton. În cele din urmă, acestea trebuie să poată 
distinge și numi diferite mijloace de transport. 
Activitatea finală (fixarea)
SMS
Elevii joacă în perechi. Elevii își scriu reciproc mesaje codificate, lăsând 
vocale în cuvinte și folosind litere sau numere unice ca parte a mesajului. 
Receptorul decodează mesajul și scrie în întregime, apoi răspunde în cod. 
Elevii ar trebui să scrie despre diferite categorii legate de traficul rutier, de 
exemplu „Eu și bicicleta mea în drum spre școală” (această categorie poate 
fi schimbată) .
Student A: h Jhn, wht r u dng ftr schl? Bună, John. Ce faci după ore?
Studentul B : Eu sunt cclng hm. Mă duc acasă cu bicicleta. 
Hv y gt r hlmt? Ți-ai pus casca ?

Elevii 
• să distingă diferite 

mijloace de transport 
și să le poată numi.

• să distingă diferite 
tipuri de trafic, cum 
ar fi: autovehicul 
greu (de exemplu, 
mașină, camion), alt 
vehicul (de exemplu, 
motoretă, bicicletă) și 
pietonal.

Imagini cu diferite 
tipuri de trafic
Prezentarea Power 
Point pe tema „Tra-
ficul rutier”

(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: 
Indicatoare de 
circulație
 

Activitate de pornire (Captarea atenției)
În această fază, elevilor li se prezintă imagini ale semnelor de circulație.  
Siguranța bicicliștilor în trafic este împărțită și, de asemenea, o respon-
sabilitate reciprocă a tuturor, dar mai presus de toate, responsabilitatea 
bicicliștilor ca o categorie vulnerabilă de participanți la trafic.
După ce li s-au prezentat semnele de circulație, elevii memorează 
semnificația fiecărui semn prezentat. 

Activitatea principală
Ce înseamnă acest lucru? 
Elevii vor fi împărţit în două grupe. 
Fiecare grup primește cinci indicatoare de circulație. 
Fiecare grup ar trebui să explice fiecare semn de circulație și să încerce să 
facă o poveste. Exemplu: Mergeam pe drum când am văzut două mașini 
ciocnindu-se. Un șofer nu a văzut semnul de oprire! 

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

Elevii 
• Cu această activitate, 

elevii vor cunoaște 
unele dintre sem-
nele de circulație 
care sunt esențiale 
pentru menținerea 
siguranței traficului, 
iar acest lucru se va 
face prin învățare 
vizuală și practică, 
precum și prin 
percepție și memo-
rie, atât ca muncă 
individuală, cât și în 
grup, și în termen de 
30-40 de minute.  

• eșantion tipărit al 
întregii activități 
pentru fiecare 
elev. 

(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 3: 
Clasificarea 
vehiculelor 

Activitate de pornire (Captarea atenției)
Elevii joacă în grupuri de câte trei. Pregătiți și dați fiecărui grup câte 5 
cartonașe cu cuvinte. Cuvântul de pe fiecare cartonaș este un cuvânt cu 
litere amestecate. Grupurile încearcă să găsească cuvântul folosind toate 
literele cuvântului de pe cartonaș.
Exemplu:  stop- post, este - sete, , arc – car

Activitatea principală 
Aceasta este o activitate în interior /exterior. Traficul trebuie monitorizat, iar 
ceea ce se vede trebuie înregistrat. Toate vehiculele trebuie numărate în 
conformitate cu următorul sistem de clasificare a vehiculelor: 
Categoria A: Autovehicule cu cel mult 3 roți. 
Categoria B: Vehicule pentru transportul pasagerilor și al mărfurilor ușoare. 
Categoria C: Vehicule rutiere de marfă Categoria D: Autobuze, microbuze, 
autocare și troleibuze.
Dacă profesorul decide să rămână în clasă, elevii vizionează un videoclip 
cu străzi aglomerate din trafic și încearcă să detecteze vehiculele pe care le 
văd. Apoi, clasifică vehiculele în funcție de categoriile (A, B  C ) pe o fișă de 
lucru. 

Activitatea finală (fixarea)
Discuții privind diferitele moduri de transport și categorii de vehicule.

Elevii 
• Clasifică vehiculele 

în categorii
• Află mai multe de-

spre mașini și diferite 
moduri de transport 

Fișe de lucru, crei-
on/stilou

(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 4 
Explorarea 
provocării din 
jur

Activitate de pornire (Captarea atenției)
„Alegerea transportului potrivit către țintă în timp ce aveți grijă de mediu”
Cadrul didactic oferă elevului o anumită locație. Învățătorul: Cum putem 
ajunge la banca orașului? Elevii discută despre diferitele modalități de a 
ajunge acolo și, de asemenea, comentează despre cel mai ecologic mod de 
transport. 

Activitatea principală
Învățătorul le explică elevilor că această activitate constă în cunoașterea 
mai bună a mediului înconjurător. Prin atribuirea unei anumite locații cu 
punctul de plecare, elevii vor trebui să exploreze și să descopere cât de 
departe este și cum să ajungă la o anumită locație. (bicicletă, autobuz, tren 
...) Mașinile trebuie evitate atunci când se poate. Elevii trebuie să utilizeze 
aplicația Quick Capture (Captură rapidă). Aceștia trebuie să utilizeze re-
zultatele și să le raporteze. Aceasta este mai mult o temă dată de profesor 
elevilor și poate fi făcută în 15 minute. 

Activitatea finală (fixarea)
„Cum putem ajunge în Franța?”
Elevii lucrează în perechi și își pun reciproc întrebări legate de diferite locuri 
/ țări/ orașe din lume și de diferitele modalități de a ajunge acolo. 

Elevii 
• măsură distanța
• aleg transportul  

potrivit către țintă în 
timp ce au grijă de 
mediu

Foi de hârtie, crei-
on/stilou

(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 5 
Drumul spre 
școală

Activitate de pornire (Captarea atenției)
Elevii au sarcina de a completa tabelul în care vor trebui să-și noteze cum 
au ajuns la școală, cât timp le-a luat, cât de departe este. 

Activitatea principală
Elevii scriu un eseu despre cum au ajuns la școală. (elevii mai tineri pot 
adăuga poze). 

Activitatea finală (fixarea)
„Pictionary” (Picționar)
Cadrul didactic îi spune unui elev un cuvânt (vehicul/semn de circulație/ par-
te a unei biciclete/ stradă/ loc dintr-un oraș). Elevul explică cuvântul dese-
nând o imagine pe tablă. Ceilalți elevi ghicesc cuvântul. 

Elevii 
• să cunoască benefi-

ciile folosirii diferitelor 
tipuri de transport

• să fie conștienți de 
mediul înconjurător.

Fișe de lucru, crei-
on/stilou

(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)


