
British vs Romanian symbols



Ȋn cadrul orelor de limba englezǎ, o datǎ pe lunǎ avem parte de o activitate care ne poartǎ paşii prin minunata lume a 

culturii şi civilizaţiei britanice şi a lumii vorbitoare de limbǎ englezǎ.   

La prima vedere o astfel de lecţie poate pǎrea rigidǎ, încurcatǎ şi nu prea pe gustul multora, însǎ pentru copiii din clasa a 

V-a A asemenea lecţii sunt o sursǎ de a-şi îmbogǎţi cunoştinţele despre mediul anglo-saxon.

De aceastǎ datǎ la “Culture Corner” am

fǎcut cunoştinţǎ cu unele dintre cele mai

reprezentative simboluri pentru lumea

britanicǎ: celebrele autobuze londoneze,

“the double-deckers”, cabinele telefonice,

kiltul scoţian, cimpoiul şi nelipsiţii

gardieni de la Buckingham Palace, care îşi

poartǎ mândri celebrele pǎlarii, numite

“bearskins”. Unii au primit cu deosebitǎ

curiozitate şi încântare informaţii despre

aceste lucruri, alţii au mǎrturisit cǎ au avut

ocazia sǎ le vadǎ pe viu în timpul vizitei lor

în Regat.

Și pentru cǎ subiectul a fost unul pe placul

lor, le-am sugerat sǎ lucreze la un proiect

care sǎ scoatǎ în evidenţǎ câteva dintre

simbolurile românesti .

Mǎrturisesc cǎ am fost impresionatǎ de

multitudinea de idei, de originalitate, pe

alocuri de stângacia simpaticǎ dar

constructivǎ, specificǎ vârstei. Printre

simbolurile cele mai des menţionate de ei

s-au numǎrat: Vlad Ţepeş, portul popular,

ouǎle încondeiate, mǎnǎstirile din

Bucovina, obiectele din ceramicǎ

şi…tochitura.









Fiecare copil a avut ocazia sǎ-şi

prezinte munca în faţa colegilor, primind

binemeritatele aplauze; deşi puţin diferit,

copiii au remarcat proiectul unui coleg, care

în 3 minute ne-a purtat într-o cǎlǎtorie

virtualǎ prin ţǎrile vorbitoare de limba

englezǎ. Colegii au apreciat meticulozitatea

cu care proiectul a fost realizat,

multitudinea de informaţii dar mai ales

forma pe care a îmbrǎcat-o, şi anume aceea

a unui joc interactiv, care de cele mai multe

ori face cât 1000 de noţiuni teoretice. Toatǎ

admiraţia pentru aceşti copii minunaţi şi

talentaţi.

Prof. limba englezǎ,

Brînduşa Nisioi




