
ÎNDRUMĂRI PENTRU UTILIZATOR: APLICAȚIA KUBBEE  
 
Numele aplicației: KUBBEE 
Tipul aplicației KUBBEE: android 
Descărcare de pe: Google play 
 
Meniul principal 
 
Alegeți limba utilizatorului  din lista derulantă ce poate fi accesată prin stegulețul din dreapta 
sus. 
 
5 opțiuni de limbă:  

Maghiară 

Slovacă 

Română 

Poloneză 

Engleză 

 

Alegeți din 3 secțiuni de învățare: 

'Lecțiile mele' 

'Fișele mele' 
 
'Situațiile mele' 
 
Apăsați pentru a intra într-o secțiune  
 

Secțiunea ‘Lecțiile mele’  

‘Lecțiile mele’ arată 3 teme de învățare: familie, sănătate și școală. 

Apăsați pe o temă pentru a începe. 

 

Ferestrele 'nou' 'învățare' și 'complet' vă arată progresul. 
 
Pe măsură ce progresați de-a lungul temei, aceasta va merge la secțiunea 'învățare' și vă va 
arăta procentajul completat corect. Când veți fi lucrat toate cuvintele dintr-o temă, tema se 
va muta în 'complet'. 
 



  Cu fiecare temă, veți învăța cuvinte prin întrebări cu mai multe variante de răspuns. 
De exemplu, în partea de sus a ecranului, vi se va cere să selectați răspunsul corect pentru 
'selectați dentist'. 
 
Veți vedea patru variante de răspuns cu imagini asociate. Din cele patru variante, va trebui 
să apăsați pe traducerea corectă.  
 
Când apăsați pe unul din cuvintele din cele patru opțiuni, culoarea se va schimba în mov. 
Puteți verifica dacă răspunsul dat este corect apăsând pe 'verificați' în partea de jos a 
ecranului.  
 
Ecranul următor vă va arăta dacă răspunsul dat este corect afișând: 'răspuns corect!', cu 
imaginea asociată și cuvântul.  
 
Apăsați 'continuați' în josul paginii pentru a merge mai departe la învățarea următorului 
cuvânt.  
 
Dacă răspunsul d-voastră a fost greșit, veți vedea 'aproape! Mai încearcă' cu imaginea și 
cuvântul corect afișate dedesubt.  
 
Apăsați 'continuați' în josul paginii pentru a vă întoarce la aceleași variante ale cuvântului și 
încercați să selectați cuvântul corect.  
 
 
Secțiunea 'Fișele mele'  
 
Apăsați pe una din teme: 'școală' 'familie' 'sănătate'. 
 
Fiecare dintre teme are un set de fișe cu care vă puteți exersa vocabularul învățat în 
secțiunea 'lecții'. 
 
De exemplu, o fișă va apărea cu imaginea unor încălțări sport și cuvântul asociat. 
 
Trebuie să spuneți cuvântul tradus cu voce tare sau în gând înainte de a verifica dacă ați 
răspuns corect. 
 
Apăsați 'continuați' în partea de jos a ecranului. 
 

Fișa se va roti arătându-vă traducerea corectă a cuvântului. Puteți să marcați fișa cu 'dificil' 
sau 'ușor' pentru a înregistra cuvintele pe care doriți să le exersați mai mult.  
 
Selectați categoria 'creează o fișă' pentru a crea noi fișe cu vocabular nou. 
 
Scrieți cuvântul în engleză pe primul rând. 
 
Scrieți cuvântul în limba aleasă  
 



Adăugați o imagine apăsând pe butonul 'adăugare imagine'. Faceți fotografie cu camera 
telefonului ca imagine asociată cu noul cuvânt.  
 
Apăsați pe butonul de categorii. Selectați categoria de care aparține cuvântul sau 
alegeți 'fișele d-voastră' dacă nu intră într-o categorie anume.  
 
Apăsați 'continuați' pentru a încheia procesul de creare fișe.  
 
 
Secțiunea ‘Situații’  
 
Această secțiune se concentrează asupra învățării unor fraze utile în situații specific, în 
contexte locale. De exemplu, veți învăța să cereți un bilet de autobuz dus sau dus-
întors. Veți fi îndemnat(ă) să citiți propoziția. Apoi faceți click pe simbolul audio pentru 
a auzi propoziția tare. Repetați propoziția. 
 
Apoi veți fi încurajat(ă) să folosiți propoziția într-un context real.  
 
Traducerea scrisă a frazelor este afișată în limbile română, slovacă, maghiară și 
poloneză. 
 
Politica de confidențialitate KUBBEE poate fi găsită pe adresa web: 
www.step.education.ed.ac.uk 

 

 

 
 
 

 
 
 


