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Instrucțiuni utilizare slide ”Le corps humain” 

 

Acest material este un suport ce poate fi folosit în cadrul orelor de limba franceză, atât în 

contextul desfășurării acestora în sala de clasă, cât și online, cu precădere în contextul 

evenimentelor actuale.  

Scurtă prezentare: 

Este un suport realizat cu ajutorul https://www.genial.ly/. Cum funcționează (sau ce 

presupune acesta): 

Am ales varianta slide-uri, deoarece se poate rămâne pe fiecare pagină a acestuia oricât se 

dorește; 

 Primul slide/prima pagină este un fel de cuprins și conține butoane interactive  care ne 

redirecționează direct la pagina dorită a prezentării. (Buton interactiv= se dă click pe acel 

semn/icon, iar acesta deschide alt slide/altă pagină); 

 A doua pagină -  LES PARTIES DU CORPS HUMAIN – este o simplă pagină 

introductivă, un fel de obiective ale lecției ce urmează a fi predată/învățată/evaluată; 

 Cel de-al treilea slide conține metodele didactice folosite (în cazul acesta este vorba strict 

de instrumentele digitale) și presupune vizionarea a trei mini video pe topicul ales prin 

apăsarea butonului  ( nu este obligatoriu să fie vizionate toate – managementul 

timpului). Tot pe această pagină mai există un alt buton interactiv care 

redirecționează către o altă pagină de internet și care conține un fel de dicționar vizual și 

audio al părților corpului uman. Celelalte butoane , apăsate la rândul lor, vor deschide 

fiecare câte o pagină cu referire la topicul lecției; 

 Pe același principiu, prin apăsarea fiecărui buton în parte urmează o serie de exerciții 

online (slide-ul următor nr. 4 – EXERCICES) și nu numai ( slide-ul următor nr. 5 – 

D’AUTRES EXERCICES); 

 Slide-ul nr. 6 – ÉVALUATION conține o serie de exerciții online unde elevii se pot 

autoevalua, fiecare exercițiu având la final o notă/un scor realizat; 

 Ultimul slide presupune un moment de relaxare (un cântec legat de vocabularul lecției) 

prin apăsarea butonului  . 

https://www.genial.ly/

