
 
Peretele colorat, limba modernă, clasa a III-a 

Exemplu propus de Ligia Sarivan 
 

Context: Este începutul anului școlar. D-na învățătoare ne-a repartizat un perete pentru afișaje 
la limba modernă. De acum înainte acest loc ne va reprezenta. Pe parcursul anului, aici vom 
afișa ceea ce lucrăm la limba străină. Trebuie, deci, să ne organizăm spațiul. Mai întâi ne vom 
lăsa amprentele și ne vom pune portretele. De acord? 
 
Sarcini de lucru: 
1. Copiii vor executa primele comenzi: Desenează-ți palma/ mâna pe coala de hărtie. 
Decupează. Colorează (utilizează culoarea preferată). Scrie-ți numele. Arată-mi ce ai făcut. 
(1.3i – resurse necesare: coli albe, culori, foarfece) – 10 min 
 
2. Copiii participă la interacțiune: Acum lipim palma/mâna desenată pe coala de flipchart de pe 
perete. Ce forme putem face? (2.2ii – resurse necesare: patafix sau scotch) – 10 min 
 
3. Copiii identifică produsele de pe perete: 
- după culori: Arată-mi palmele portocalii. Să le numărăm. Arată-mi palmele verzi. Să le 
numărăm (3.1iii) 
- după numele identificat pe palme: Caută-l pe Marius. Caut-o pe Dana. (3.1iv). După 2-3 
comenzi date de profesor, copiii trec și ei la a da instrucțiuni similare, adresate colegilor (2.2v) – 
10 min 
 
4. Elevii realizează portretul colegului de bancă (dacă sunt copii singuri se realizează un grup de 
3 și fiecare îl va desena pe cel din stânga sa), apoi îl descriu pe scurt (o calitate sau, pur și 
simplu, genul) (2.3vi - resurse necesare – coli și creioane). Portretele sunt afișate pe perete. – 15 
minute 
 
Temă de reflecție pentru ora următoare – despre ce ne dorim să vorbim/ citim/ scriem în acest 
semestru? Exprimare liberă timp de 5 minute (Copiii sunt invitați să propună teme) 
 
Comentarii 

- Activitatea poate fi realizată la orice limbă modernă. Scopul său este refamiliarizarea cu 
limba la început de an și construirea unui climat pozitiv, autentificat prin prezența 
copiilor ca beneficiari a ceea ce se întâmplă în clasă. Portretele pot fi folosite și la alte ore 
(AVAP – pt discutarea unor criterii de apreciere, civică – pentru trăsăturile persoanei). In 
măsura în care se obțin forme geometrice, acestea se pot utiliza la matematică. 

- Pe parcursul activității se reiau aspecte ale comunicării orale și scrise din anii trecuți. Este 
un bun prilej de a învăța sau de a relua numerele. Având în vedere că în clasa a III-a 
urmează să se lucreze cu numere în contextul cumpărăturilor și al exprimării orei este 
bine ca pe peretele colorat să afișăm cifre și transcrierea acestora. 

- Iată și alte elemente utile pentru peretele colorat care se fac ușor, cu minimum de efort și 
de resurse (în vederea construirii achizițiilor prevăzute pentru clasa a III-a): un ceas 
realizat dintr-un CD, mascote realizate din tuburi de carton de la hîrtia igienică (se pot 
”imbrăca” și descrie), poze de familie, decupaje din calendare și din prospecte publicitare 



de la supermarket, desene/ colaje de personaje preferate (se poate pleca de la contururi 
găsite pe internet sau se pot realiza la AVAP și utiliza la ora de limbă modernă). 

- Peretele colorat va fi reconfigurat frecvent în funcție de preferințele copiilor și de 
produsele realizate pe parcurs. 

 

 

Exemple de mascote care pot fi agățate pe peretele colorat și folosite pentru o varietate de 
activități: 

- descriere (trăsături, îmbrăcăminte) 
- exprimarea posesiei 
- exprimarea a ceea ce îți place și ce nu îți place 
- joc de rol (în care sunt personaje) 

 

 Cățel!!! 
 



 Pisicuță!! 



Bufniță!  
                                                           
i 1.3 Manifestarea disponibilității pentru receptarea de mesaje orale simple, adecvate vârstei 
ii 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate imediată/ pe teme familiare 
iii 3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale tipice pentru viața cotidiană 
iv 3.1 Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale tipice pentru viața cotidiană 
v 2.2 Participarea la interacțiuni în contexte de necesitate imediată/ pe teme familiare 
vi 2.3 Descrierea simplă a unei persoane/ personaj) 


