
 

 

 

 Structura planului de lecție 

 

Numele lecției: Joy Adamson 

Cerințe preliminare 

- poze cu Joy Adamson – de tipărit (anexa 1) 
- texte decupate – informații despre viața lui Joy Adamson cu 

imaginea de pe pagina a 2-a de control – de tipărit (anexa 2) 
-  folie de plastic pentru texte decupate 
- găsiți diferențele imaginea – pentru a imprima (anexa 3) 
- imagini și alte articole legate de Africa 
- computer sau laptop 

Obiective 
Prezentați viața lui Joy Adamson, meritul și moștenirea ei (introduceți 
Africa și viața ei sălbatică acolo) 
 

Vârsta elevilor 
 
11 -15 ani 
 

Pași 

 
- Motivație (mersul prin clasă și observarea imaginilor, hărților, 

fotografiilor și obiectelor) 
- Ordonarea paragrafelor pentru a realiza un text despre J.A. 
-  Identificarea obiectelor 
-  Prezentare despre doamna Adamson 
- Un joc „Găsiți diferențele” 

Timp 
 
45 minute 
 

 



 

 

 

Atitudinea lecției 

Elevii trebuie să încerce să ghicească despre ce va fi lecția. Acesta este un fel de atitudine nouă de 

predare care ar trebui să atragă atenția studenților într-un mod mai mare. Se bazează pe întrebări. 

Un profesor întreabă de mai multe ori în timpul lecției dacă elevii au aflat despre ce este lecția... iar 

activitățile una câte una confirmă că au ghicit. 

MOTIVAȚIE 

Întrebarea profesorului? 

Despre ce va fi lectia? Încercați să ghiciți… 

Elevii se plimbă prin clasă și observă materialele care au fost distribuite în întreaga clasă (o 

mulțime de fotografii și imagini cu Africa ca subiect, feline, leoaice, echipament de pictură, 

fotografii de altădată legate de vremea în care trăia Joy Adamson, hărți cărți despre Africa). Pe 

proiector sau computer este afișat steagul național al Keniei. Sarcina elevilor este să pună toate 

aceste lucruri în context și să ghicească subiectul lecției... 

Ar trebui să ghicească... este vorba despre Africa, despre animale sălbatice din Africa, despre Joy 

Adamson etc. 

 

 

COMANDAREA PARAGRAFE PENTRU A FACE UN TEXT DESPRE JOY ADAMSON 

Această activitate își propune să prezinte viața lui Joy Adamson. 

Elevii vor fi împărțiți în grupuri (grupele vor fi împărțite după culoare) 

Iată melodia de fundal care este redată prin computer: 

https://www.youtube.com/watch?v=b0NQh3pPv7o&t=10s) 

https://www.youtube.com/watch?v=b0NQh3pPv7o&t=10s


 

 

Fiecare grup caută în clasă texte decupate (anexa 2) 

 

Pune textele decupate în ordinea corectă conform logicii / bucăți de texte /. Introduceți-le în folie - o 

întoarce și conform imaginii de pe cealaltă parte știe dacă răspunsul este corect sau greșit. Elevii 

corectează textele decupate astfel încât să creeze imaginea potrivită pe cealaltă parte. 

 

IDENTIFICAREA OBIECTELOR 

 

Această activitate își propune să cunoască mai bine Afrika, să atingă cum se poate simți Afrika, să 

aibă o idee mai bună despre mediul în care a trăit Joy Adamson. 

Pe masă sunt așezate articole legate de Bucurie (obiectele pot fi paleta de pictură, harta Opava, 

steagul Keniei, fotografia Viena, stilou, 1910, poza unui leu, numele Elsei, Frederika, film). Există și 

câteva obiecte care nu au legătură cu Joy (de exemplu: telefon mobil, cauciuc, ascuțitor de creion 

etc.). Elevul trebuie să selecteze un articol legat de Joy Adamson și să explice de ce elementul este 

legat de ea. 

Profesorul evaluează dacă răspunsurile sunt corecte și creează o discuție - ce văd în imagini, ce au în 

comun imaginile și elementele, exersează cuvinte în limba engleză - felines, lion, leopard, ghepard și 

îi întreabă pe elevi „Ce poți spune despre ele? …. 

 

 

 



 

PREZENTAREA LUI JOY ADAMSON 

Acum, pentru toți studenții este clar că lecția este despre Joy Adamson. Ca o confirmare și pentru a 

aprofunda informațiile există un videoclip sau diapozitive despre ea. 

Profesorul poate folosi unul dintre ele sau o combinație a ambelor: 

(1) (1) un set de diapozitive cu traducere și comentariu de către profesor (prezentare în limba 

cehă:https://slideplayer.cz/slide/2847262/) 

(2) (2) Film documentar despre JOY în limba engleză 

https://www.dailymotion.com/video/xf0o1a 

 

În prezentarea video a lui Joy Adamson începe la 2:20 minute și durează aproximativ 8:00 minute – 

durata poate fi schimbată în funcție de nevoia unui profesor sau de interesul clasei. 

 

UN JOC „GAȚI DIFERENȚELE” 

FIECARE GRUP PRIMEȘTE O POZĂ A UNUI NATIV AFRICAN (ANEXA 3) ȘI ÎMPREUNĂ ÎNCEARCĂ SĂ 

GĂSEASCĂ 10 DIFERENȚE. 

 

REZUMAT FINAL 

Profesorul rezumă lecția și importanța personalității lui Joy Adamson. 

 

MATERIALE 

Anexa 1 – poze cu Joy Adamson 

Anexa 2 – text pentru tăiere și punere în dreapta cealaltă (a doua pagină este pentru control) 

Anexa 3 – găsiți diferențele 

https://slideplayer.cz/slide/2847262/
https://www.dailymotion.com/video/xf0o1a

