
creați-vă un cont pe wordwall
bazați-vă alegerea jocului în funcție
de studenții dvs. și de obiectivele
lecției dvs.
crearea unor diferite momente ale
unui conținut educațional bazat pe
joc garantează o clasă mai atentă

Aminitiți-vă:

O sută de ani ar putea părea foarte mult timp în
urmă, dar nu este chiar așa. Stră-străbunicii tăi
erau pe atunci și au trăit, și poate chiar au luat
parte la acest conflict teribil.
Au fost scrise o mulțime de cărți de istorie despre
faptele Primului Război Mondial și de ce a început.
Dar totul se rezumă la faptul că Europa s-a împărțit
în două mari familii de țări. Aliații — Imperiul
Britanic, Franța, Belgia, Rusia și mai târziu, SUA —
erau într-o singură familie. Iar Puterile Centrale ale
Germaniei, Austriei, Ungariei, Bulgariei și Turciei se
aflau în cealaltă. La data de 4 august 1914, Germania
a invadat Belgia și astfel, respectând promisiunea
de a susține Belgia, Marea Britanie a declarat război
Germaniei. Lumea era în război...
Când a început Primul Război Mondial, în acea vară,
majoritatea oamenilor credeau că se va termina
până la Crăciun. Mulți credeau că Marea Britanie
este atât de puternică încât ar putea câștiga foarte
repede. De fapt, Primul Război Mondial a durat
patru ani groaznici, nu patru luni.
Până în iarna anului 1915, ambele părți opuse au
săpat șanțuri lungi numite tranșee, în unele locuri,
la doar 30 de metri unul față de celălalt! Aceste linii
de tranșee înguste se întindeau de la coasta
belgiană până în Elveția și erau cunoscute sub
numele de Frontul de Vest. Peste cinci milioane de
soldați britanici au petrecut timp trăind în aceste
șanțuri noroioase și mizerabile, înaintând pe linia
frontului - șanțul cel mai apropiat de inamic.
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Adaptați conținutul de învățare
pentru a include elemente de joc
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Imaginați-vă că sunteți profesor de
istorie și că aveți o clasă care
trebuie să învețe și să rețină
subiectul Primului Război Mondial.

Bazați-vă lecția pe următorul text,
încercând să includeți una sau
două activități din
https://wordwall.net/

scopul este să vă asigurați că
studenții d-voastră rețin noile
informații și exersează conținutul.

Profesorii pot încerca să realizeze o
lecție având în vedere această
situație: 
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După crearea unui cont pe wordwall, aveți,
de fapt, două posibilități de a vă planifica

activitatea.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Opțiune: creați-vă propriile activități 
Aici puteți alege între diferite tipuri de
activități: puzzle, joc de memorie, roată de
întrebări, chestionare și multe altele.
Crearea este cu adevărat intuitivă, iar site-
ul vă sprijină în crearea jocului.

2. Opțiune: căutați în comunitate

Deoarece mulți alți profesori folosesc
același instrument, puteți găsi cu ușurință
activități deja realizate (tot în limba dvs.).
Introduceți subiectul în bara de căutare și
derulați și încercați activitățile deja
realizate. Veți putea să copiați și, de
asemenea, să modificați activitățile
găsite sau să le utilizați așa cum sunt.
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