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Învățați cum să exprimați mișcarea și să 

dați indicații cu Fortnite 

Etape anterioare obligatorii / 

Cunoștințe anterioare ale 

elevilor 

Elevii trebuie să cunoască limbajul asociat cu locația 

spațială, direcția și mișcarea 

Obiective de invatare Învățarea folosirii limbajului asociat cu locația 

spațială, direcția și mișcarea în diferite contexte. 

Învățarea folosirii corecte a diferitelor prepoziții de 

mișcare în engleză. 

Subiecte  Engleza ca limbă străină 

Vârsta recomandată  10-14 

Materiale necesare Trailere ale jocurilor video, videoclipuri de joc, 

echipamente pentru proiectarea videoclipurilor 

Durata secvenței 60 minute 

Activitate individuală sau de 

grup  

Activitate de grup 

Abilități dezvoltate  Cooperare și lucru în echipă, comunicare 

Gama de prețuri a jocului  Gratuit 
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Activități de 

extindere/diferențiere  

Această secvență pedagogică poate servi ca o 

introducere în geometrie (poziție și direcție) sau 

geografie 

Jocuri similare de folosit în 

abordarea secvenței 

Minecraft, Grand Theft Auto, Sim City, CityVille 

Sfaturi pentru a scurta durata 

secvenței 

 

Puteți alege să concentrați implementarea secvenței 

pe o singură versiune a jocului. 

Sfaturi pentru Incluziune 

 

Asigurați-vă că toți elevii sunt familiarizați cu 

termenii de direcție și că toți fac diferența între 

stânga și dreapta, sus și jos, înainte și înapoi etc. 

 

 

Pas cu pas: cum se implementează secvența 

 

• Pasul 1 – familiarizarea dumneavoastră și a elevilor cu jocul (10 minute) 

În această secvență, ne vom concentra pe jocul video Fortnite.  Jocul este plasat într-o 

lume fictivă.  La începutul lecției, trebuie să prezentați jocul elevilor.  Iată o scurtă 

descriere a jocului pe care o puteți adapta pentru elevii dvs.: 

Fortnite este disponibil în trei versiuni distincte de mod de joc: Save the World, 

Battle Royale și Creative.  

 

Fortnite Save the World: este un joc video de cooperare pentru până la patru jucători 

în care trebuie să lupte cu monștri asemănători zombilor și să apere obiecte cu 

capcane și fortărețe pe care le pot construi.  Jucătorii devin mai puternici în lupta 
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împotriva acestor monștri, cunoscuți sub numele de Husks, prin adunarea bogățiilor, 

crearea de arme și dezvoltarea propriei colecții de eroi.  Pentru a-i ține la distanță pe 

Husks, ei pot construi o bază și o pot apăra cu capcane.  Poate fi jucat și cu un grup 

de prieteni. 

Fortnite Battle Royale: Este un joc free-to-play în care până la 100 de oameni 

concurează pentru a fi ultimul rămas.  Jocul începe cu parașutismul jucătorilor pe o 

mică insulă.  În timp ce evită o furtună electrică mortală, trebuie să caute noi arme.  

Terenul de joc se micșorează atunci când jucătorii sunt eliminați.  Când unul dintre 

jucători este ucis, ceilalți jucători sunt informați printr-un flash pe ecran care detaliază 

modul în care a fost ucis celălalt jucător. 

 

Fortnite Creative: Este un joc în care utilizatorii au control creativ complet asupra 

creării de lumi și arene de luptă.  Jocul pune utilizatorii la conducerea propriei insule, 

permițându-le să-și dezvolte propriile jocuri și reguli, precum și să invite prieteni.  

Jucătorilor li se oferă instrumentele necesare pentru a dezvolta atât jocuri simple, cât 

și complicate, permițându-le să creeze orice doresc.  Când jucătorii nu creează, pot 

juca jocuri create de prietenii lor sau de alți membri ai comunității Fortnite. 

 

• Pasul 2 – Împărțirea elevilor în trei grupuri și afișarea trailerelor jocului (25 de 

minute) 
 

Împărțiți elevii în trei grupuri mici și cereți-le să scrie prepoziții, verbe de mișcare sau 

propoziții care oferă instrucțiuni.  În faza următoare, elevii trebuie să acorde atenție 

detaliilor jocului video, indicațiilor personajelor despre mișcare, locație și direcție 

spațială etc. Fiecare grup primește unul dintre următoarele videoclipuri: 

Fortnite Save the World  

Fortnite Battle Royale 

Fortnite Creative 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fortnite_Battle_Royale
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortnite_Creative
https://youtu.be/JLrZDA4rL4Y
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortnite_Battle_Royale
https://en.wikipedia.org/wiki/Fortnite_Creative
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Cereți fiecărui grup să se concentreze asupra următoarelor sarcini: 

▪ Identificarea elementelor de locație spațială, mișcare și direcție 

utilizate în timpul jocului. 

▪ Crearea unui dialog în cadrul întregii echipe în care să ofere și să 

ceară direcții pornind de la detaliile jocului video și liniile poveștii.  

Rugați fiecare grup să prezinte în plen rezultatele sarcinilor primite.    

 

• Pasul 3 – Recapitulare și consolidare (20 de minute) 

 

În acest moment, puteți explora în continuare subiectele și conceptele menționate de 

elevii dvs. ca o discuție în cadrul întregului grup.  Puteți vorbi despre ceea ce au 

învățat despre locația spațială, mișcarea și direcția în limba engleză și puteți cere 

elevilor să scrie pe tabel vocabularul principal explorat, oferind exemple suplimentare.    

O altă modalitate de a consolida cunoștințele elevilor ar putea fi să le atribuiți 

următorul exercițiu: „Îți vei face echipă cu prietenul tău pentru a ataca un alt jucător.  

Tocmai ți-ai văzut ținta ascunsă în spatele copacului.  Ce conversație ai putea avea cu 

prietenul tău pentru a-ți atinge ținta?” 


