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Exerciţiu de comunicare

Semnificaţia cuvintelor şi înţelegerea 
mesajului transmis  
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Exerciţiu

Creaţi un enunţ, în care să folosiţi toate cele 
trei cuvinte din lista următoare:

Cheie

Pod  

Cursă

Durata: 
10 min. lucru individual 

10 min. discuţie în plen
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Cheie? Pod? Cursă?
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Cheie (sursa: DEX)
CHÉIE, chei, s.f. 

Obiect de metal care serveşte la încuierea sau descuierea unei broaşte sau a unui lacăt
La cheie = (despre locuinţe, uzine etc.) (care este) complet finisat, bun pentru a fi dat în folosinţă. 
A ţine (ceva sau pe cineva) sub cheie = a ţine (ceva sau pe cineva) încuiat. 

Procedeu prin care se poate explica sau dezlega ceva; explicaţie, dezlegare; element de bază care explică 
sau rezolvă o problemă - clarificare, cordar, desluşire, elucidare, explicare, explicaţie, întinzător, lămurire, 
limpezire, precizare, rezolvare, soluţie, soluţionare, strună 

♢ Roman (sau povestire etc.) cu cheie = roman (sau povestire etc.) care înfăţişează, transparent, personaje 
sau fapte reale, de oarecare notorietate. Cheie cu cifru = sistem după care se înlocuiesc literele şi cifrele 
reale cu altele convenţionale pentru ca textul să nu fie înţeles de alte persoane. Poziţie-cheie = poziţie 
strategică, economică etc. de importanţă deosebită. 

Unealtă de metal cu care se strîng sau se desfac şuruburile sau piuliţele.
♢ Cheie franceză (sau universală) = unealtă de metal reglabilă printr-un dispozitiv cilindric cu ghivent, 
astfel ca între fălcile ei să poată fi prins şi răsucit orice tip de şurub sau de piuliţă. Cheie universală  

Semn convenţional pus la începutul portativului, pentru a indica poziţia unei note de o anumită înălţime, şi, 
prin aceasta, a tuturor celorlalte note. Cheia sol. 
Unealtă de metal sau de lemn cu care se întind coarde le unor instrumente muzicale - pentru acordarea 
instrumentelor muzicale; acordor  
Mic instrument de metal cu care se întoarce resortul ceasului sau al altor mecanisme 
Vale îngustă, lipsită de albie majoră, între doi pereţi înalţi şi abrupţi, acolo unde apa rîului, întîlnind roci 
compacte, exercită o puternică eroziune în adîncime. Cheile Turzii. (Defileu, trecătoare)
Piatră situată în punctul cel mai înalt al unei bolţi (În sintagma) Cheie de boltă (sau de arc) = bolţar, de 
obicei decorat, situat în punctul cel mai înalt al unei bolţi sau al unui arc, avînd rolul de a încheia construcţia şi 
de a susţine celelalte bolţare; fig. element de bază care explică sau dezleagă o problemă; bază
Robinet
Cuvînt şablon
Deschizător de conserve
Croşetă (pentru încheiat nasturii)
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Pod (sursa: DEX)
POD, poduri, s.N. 

Construcţie de lemn, de piatră, de beton, de metal etc. Care leagă între ele malurile unei ape sau marginile unei depresiuni de 
pămînt, susţinînd o cale de comunicaţie terestră (şosea sau cale ferată) şi asigurînd continuitatea căii peste un obstacol natural 
sau artificial.

Pod de gheaţă = strat continuu de gheaţă care acoperă în întregime suprafaţa unui rîu sau a unui lac ca urmare a unei perioade 
îndelungate de temperatură scăzută a aerului. 
Pod carstic = porţiune a tavanului unei peşteri rămasă suspendată în urma prăbuşirii acestuia. 
Pod plutitor (sau umblător) = bac. 
A face pod cu palma mîinii = a pune mîna streaşină la ochi pentru a putea vedea mai bine. 
(Sport) a  face podul = a face o figură caracteristică prin îndoirea corpului pe spate în semicerc, cu sprijin pe mîini şi pe 
picioare. ♦
Pod demontabil, format dintr-un şir de bărci sau de plute legate de ancore sau de piloţi. 
Pod de vase. 

Punte suspendată (mobilă) la o cetate sau la un castel medieval.
Platformă avînd forma asemănătoare cu a unui pod şi care serveşte ca loc de lucru, ca element de protecţie etc.; 

Parte a unei macarale pe care se deplasează aparatul de ridicare şi de transportare a greutăţilor
Pod-basculă = basculă prevăzută cu o platformă pe care se cîntăresc în staţiile de cale ferată vagoanele încărcate cu marfă. 
Pod rulant = macara mobilă alcătuită dintr-un pod metalic care are o cale de rulare la oarecare înălţime deasupra solului şi 
care se foloseşte în ateliere, în hale de montaj, în turnătorii etc. Pentru ridicarea unor sarcini şi deplasarea lor pe direcţie 
orizontală. P
Pod basculant = pod metalic mobil, destinat circulaţiei vagonetelor între rampele puţurilor de mină şi colivia de extracţie. 
Podul sondei = platformă folosită ca rampă pentru materialul tubular care se introduce sau se extrage din sondă. 
Pod de siguranţă = platformă prevăzută cu deschideri pentru trecere, montată din loc în loc într-un puţ de mină pentru a opri 
căderea unei persoane care ar aluneca pe scări sau pentru a reţine o rocă desprinsă din pereţi. 

(Înv.) Pavaj din scînduri groase de stejar cu care se acopereau străzile; caldarîm: p. Ext. Stradă, uliţă pavată cu scînduri. Podul 
Mogoşoaiei. 
(În practicile religiei creştine ortodoxe) bucată de pînză îngustă şi lungă care se aşterne din loc în loc pe parcursul unui cortegiu 
mortuar.
Spaţiul dintre acoperiş şi planşeul superior al unei clădiri. 

A călca (sau a se uita) (ca) din pod, se spune despre un om plin de sine, îngîmfat, încrezut. 
A cădea ca din pod = a rămîne surprins, uimit, dezorientat, buimac. 
A călca ca din pod = a merge cu paşi nesiguri, greu. 

Tavan, plafon. 
(În sintagmele) podul mîinii = dosul mîinii. Podul palmei = partea interioară a palmei, de la încheietura cu antebraţul pînă la 
degete. 
Lucrare protetică dentară, metalică sau mixtă, folosită ca metodă terapeutică. 
(Reg.) Peşte denumit şi „scobar“
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Cursă (sursa: DEX)
CÚRSĂ, curse, s.f. 

Distanţă parcursă regulat de un vehicul pe acelaşi itinerar şi conform unui orar stabilit. 
Vehicul care parcurge o astfel de distanţă.
Distanţă parcursă de o piesă între punctele extreme într-o mişcare rectilinie alternativă / 
Lungimea drumului parcurs de un piston în cilindru între cele două puncte moarte. 
Drum, alergătură. 
Unghi format de direcţia în care se mişcă o navă comercială cu direcţia nordului
(Sport) Întrecere care constă în parcurgerea rapidă a unei anumite distanţe, pe un traseu 
dinainte stabilit, alergînd pe jos, călare, cu bicicleta, cu automobilul etc.
Doar la plural - Alergare de cai, Întrecere în cadrul căreia sunt programate mai multe 
alergări de cai
Întrecere, competiţie, acţiune competitivă

(În sintagma) Cursa înarmărilor = efort intens de militarizare a industriei unui stat în vederea 
unui război. –

Dispozitiv de diferite forme pentru prinderea animalelor sălbatice; teren anume pregătit 
pentru ca animalul care păşeşte în limitele lui să fie prins; capcană. 
Mijloc viclean pentru a prinde pe cineva spre a-l demasca sau pentru a-i face rău; uneltire, 
capcană, pericol, primejdie, manevră. 

A întinde (sau a pune) cuiva o cursă (sau cursa) = a căuta să ademenească pe cineva pentru 
a-l prinde sau pentru a-l da de gol. 
A atrage (pe cineva) în cursă = a momi, a ademeni, a ispiti. 
A cădea (sau a se prinde) în cursă = a intra într-o mare încurcătură.
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Dacă vreţi mai multe informaţii, contactaţi-mă!

Cristina Musat 
0745252428 (Orange); 0788486244 (Vodafone)
http://www.philean.ro; http://www.leanblog.ro;
http://philean.wordpress.com

„Amintiţi-vă că nu rezultatele sînt criterii de 
succes, ci efortul depus pentru realizarea lor 

contează cel mai mult.”
(John Wooden)

Protejează mediul! 
Nu tipări această prezentare dacă nu este absolut necesar.


