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

Modulul: 
Drumul spre școală

Grup țintă:
9-10 ani

Discipline: Științe sociale, Matematică, Limba Italiană,Limba  Engleză, Artă, Muzică și Geografie
Subiect: Drumul spre școală – Pistele de biciclete a visurilor noastre
Durata: 15 ore
Material: carte în limba engleză, un panou publicitar, foi de desen, tablă, monitor cu ecran  tactil și internet. 
Domenii de conținut (conf. pro-
gramei) / Principalele domenii 
cheie:
• Științe
• Orientarea și cunoașterea 

teritoriului
• Tehnologie, tehnologie digitală 

și muncă
• Democrație și societate

Descriere: 
Importanța existenței pistei de biciclete în societatea noastră este proeminentă în era viitoare a creșterii 
tehnologice. Nu numai adăugarea benzilor pentru biciclete creează un stil de viață sănătos, sigur și durabil, 
dar reduce și poluarea mediului și stabilește necesitatea unor programe de partajare a bicicletelor, care vor 
fi în mod inevitabil  în creștere în societatea noastră suprapopulată. Nu numai că pistele de biciclete fac 
drumurile mai sigure pentru bicicliști, dar ele reduc, de asemenea și accidentele rutiere.

Cerințe de învățare:  
Elevii 
• trebuie să viziteze cartierul unde se află școala pentru a reproduce.
• -trebuie să cunoască utilizarea internetului și a hărților Google.

Obiective de învățare/Competențe așteptate: 
Scopurile acestui modul sunt:
• dezvoltarea cunoașterii de către elevi a zonei învecinate școlii
• îmbunătățirea simțului de orientare și cunoașterea a propriilor zone 

învecinate școlii;
• îmbunătățirea orientării și abilităților artistice ale elevilor;
• dezvoltarea cunoștințelor despre importanța mobilității durabile din 

perspectiva reducerii poluării;
• cunoașterea normelor de siguranță rutieră



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)

măsurarea 
gradului de 
conștientizare 
și de 
cunoștințe 

calcularea 
distanței între 
locuri diferite

Activitatea 1 (de bază)
• Profesorul îi întreabă pe elevi cum merg ei la școală
• Elevii discută între ei cum merg la școală

Activitatea 2 (principală)
• Elevii calculează distanța dintre casele lor și școală.

Activitatea 3 (finală)
• dacă e posibil, elevii folosesc monitoare diferite pentru a exersa 

cunoștințele de matematică în procesul de analiză.

Elevii vor folosii unitățile 
de măsură pentru 
măsurarea distanței în-
tre casele lor și școală.

  
Imagini 

Sugestii suplimentare, media, link-uri utile 
Pagina de web Google maps.
Această activitate poate fi propus și altor clase pentru atragerea atenției la problemele de mediu.



Impresii



Plan de lecție
Secvențiere 
și obiective 
operaționale

Pașii de acțiune și impulsurile Așteptări concrete în 
materie de competențe

Materiale de 
învățare

Faza 2
explorarea teri-
toriului

Activitatea 1 (de bază)
• profesorul și elevii merg să exploreze zona din vecinătatea școlii. Ei vor 

identifica: oficiul postal, cafeteria, biserica, piața, alte școli din apropiere, 
biblioteca, parcul și un supermarket.

Activitatea 2 (principală)
• elevii vor identifica și vor învăța cuvintele despre zona unde trăiesc în 

limba engleză 

Activitatea 3 (finală)
• dacă este posibil elevii poate să învețe versurile unor cântece învățate la 

ore.

Elevii vor:
• folosii vocabula-

rul însușit despre 
zona explorată în 
vecinătatea școlii în 
limba engleză.

• dezvolta sensul de 
orientare;

• conștientiza problem-
ele de mediu.

Imagini 

Sugestii suplimentare, media, link-uri utile 
Google maps
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Plan de lecție
Secvențiere 
și obiective 
operaționale

Pașii de acțiune și impulsurile Așteptări concrete în 
materie de competențe

Materiale de 
învățare

Faza 3
folosirea inter-
netului pentru 
informații

reprezentarea 
datelor obținute 
cu ajutorul unor 
diagrame, ta-
bele, desene și 
hârți.

a devenii 
cetățeni buni și 
responsabili.

Activitatea 1 (de bază)
•  elevii folosesc internetul pentru găsirea poziției pe harta Google-map.

Activitatea 2 (principală)
• elevii folosesc informațiile înregistrate pentru construirea unei hărți des-

pre zona în vecinătatea școlii.

Activitatea 3 (finală)
• dacă elevi observă că nu sunt piste de biciclete în zonă, poate să pună 

pe harta lor piste de biciclete imaginare pentru a convinge municipalita-
tea (autoritatea locală) despre folosul acestora. 

Elevii vor lucra împreună 
și vor coopera cu colegii 
lor cu dizabilități în aces-
te activități. De aseme-
nea vor atrage atenția 
asupra proble- 
melor legate de 
siguranța pe drumuri.

Imagini

Additional hints, media, useful link:
Google maps
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