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ARGUMENT 

 Copilul de la cea mai fragedă vîrstă este în contact cu 

natura, deaceea el cunoaşte lumea înconjurătoare, o analizează, 

adresează întrebări cu referinţă la aspectele întîlnite, îşi exprimă 

opinii şi stări sufleteşti,  iniţiază acţiuni. Curiozitatea spontană a 

copiilor manifestată prin intrebările “de ce”, “cum?”, “cine?”, 

“cînd?”, este  un prilej de a-l pune pe copil să răspundă singur la 

întrebări printr-un demers didactic euristic, problematizant, activ, 

participativ şi acţional. 

Contactul nemijlocit al copiilor cu activităţile investigaţional-

practice sporesc eficienţa demersului educaţional, dat fiind marea 

disponibilitate a celor mici de a descoperi şi asimila tot ceea ce 

stîrneşte curiozitatea lor vie, finalitatea constînd în dobîndirea 

unor comportamente: de a fi mai buni, mai sensibili faţă de 

ambient, de a fi mai protectori, mai plini de solicitudine, de a 

acţiona mai disciplinat, mai responsabil, mai plini de iniţiativă şi 

mai promţi în respectarea unor norme, reguli şi legi ale naturii. 

Suportul de curs oferit studenţilor Facultăţii Pedagogie, 

specialităţile Pedagogie Preşcolară, Pedagogia Învăţămîntului 

Primar propune un şir de activităţi investigaţional-practice care 

pot fi cu success desfăşurate în cadrul activităţilor din instituţiile 

preşcolare şi lecţiilor de Ştiinţe, clasele primare  cu material 

accesibile, fără cheltuieli materiale. 

AUTORII 
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Tema 1. REPERELE  TEORETICE  ALE  INVESTIGĂRII 

Investigaţia ca metodă ştiinţifică, furnizează informaţii, care pot fi 

utilizate pentru a descoperi esenţa unor fapte şi fenomene 

observate, analizate. 

Investigaţia este o modalitate de a utiliza cunoştinţe asemănătoare 

cu cercetarea experimentală. Investigaţia este ”procesul de 

generare şi de testare a ipotezelor referitoare la 

evenimentele trecute, prezente sau viitoare 

DEX-ul ne indică că investigarea este o cercetare, o studiere 

minuţioasă, efectuată sistematic cu scopul de a descoperi 

ceva. 

În baza literaturii studiate, există mai multe tipuri/modalităţi de 

investigaţii:   

Fustier (1977) identifică 4 moduri principale în care poate fi 

explorat/investigat mediul:  

- abordare cauzală: se indică în cazul problemelor generate de o 

dezordine ori o „pană”;  

- abordare afectivă: este utilizată atunci cînd problema este mai 

puţin acută, mai difuză, dacă simţim un discomfort vag ce 

nu poate fi precizat mai mult;  

- abordare descriptivă: face o descriere minuţioasă a mediului;  

- abordare schematică: reia ansamblul problemei în mod sintetic 

şi structurat, chiar în formă de sistem, în care se 

evidenţiază diferite interacţiuni.[apud 10, p. 135]  



7 

 

 D. Gorlitz (1987) distinge 4 tipuri interdependente de explorare: 

vizuală; tactilă; manipulativă; verbală.  

 V. Wood-Watson (1998) argumentează intercondiţionarea 

proceselor de explorare, investigare, experimentare în 

cadrul actului instructive [apud 1].  

J. Henderson (1994) clasifică acţiunile instructive de 

explorare/investigare:  

după criteriul varietăţii rezultatelor:  

deschise: presupun mai multe soluţii şi mai multe posibilităţi de 

soluţionare;  

- închise: presupun doar o soluţie şi o posibilitate de soluţionare;  

după modul de formulare a întrebării:  

- de tipul „Care”(Care factori afectează X? Care schemă este mai 

bună pentru...? Care este relaţia dintre X şi Y...?);  

- de tipul „Ce” (Ce se întîmplă dacă...? Ce putem realiza cu...?):  

- de tipul „Cum” (Cum afectează X pe Y? Cum variază X în 

raport cu Y?);  

- investigaţii generale (studiu teoretic, proiect).  

 G. Goldsworthy (1998) propune o tipologizare a acţiunilor de 

explorare/investigare aplicabile în clasele primare:  

- Explorare – observare, prin intermediul simţurilor, a unor situaţi, 

procese, obiecte, fiinţe.  

- Investigaţie constatativă - investigaţie realizată în baza relaţiilor 

dintre variabile şi factori.  
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- Investigaţie de clasificare şi identificare – investigaţie ce implică 

gruparea obiectelor sau evenimentelor, după unul sau mai 

multe criterii, sau clasificarea unor grupuri de obiecte, 

fiinţe, fenomene după anumite criterii.  

- Investigaţie sistemică – investigaţie ce include observarea şi 

înregistrarea fenomenelor naturale sau colectarea datelor 

înr-un mod repetitiv, în comparare cu datele anterioare.  

- Experimentare – modelarea unui proces sau fenomen cu scopul 

de a-l explica.  

- Crearea modelelor – investigaţie în care elevii aplică 

cunoştinţele în practică prin creare de modele de diverse 

tipuri. 

 

Numeroase cercetări psihologice confirmă senzitivitatea vîrstei 

preşcolare la activităţi de investigare  a mediului, relevînd 

premisele fiziologice  şi demonstrînd caracterul firesc al 

comportamentului investigaţional din cea mai fragedă 

vîrstă. 

Activităţile investigaţionale  a mediului se apreciază ca accesibile 

şi necesare la etapa preşcolarităţii, deoarece se bazează pe 

premise fiziologice şi psihologice specifice vîrstei şi 

condiţionează formarea continuă, progresivă şi 

dezvoltativă a personalităţii copilului.  

Vom aborda activitatea de E/I a mediului în cadrul studierii 

ştiinţelor naturii în clasele primare din perspective teoriei 

generale a activităţii. Astfel, ea are structura proprie 

oricărei activităţi umane (scop, motivaţie, subiect, obiect, 
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mijloace, proces, rezultate), dar fiecare componentă 

structurală posedă caracteristici specifice.  

Scopul  activităţilor  de investigare  a mediului pesupune  

„cunoaşterea lumii înconjurătoare, descoperirea unor 

cunoştinţe şi metode de activitate noi pentru copii; 

asigurarea condiţiilor necesare dezvoltării bagajului 

axiologic, intelectual şi creativ al copiilor, activizarea 

copiilor, formarea interesului cognitiv, a capacităţilor 

generale şi a celor specifice studierii naturii” (Семенова, 

2007) [18, p.3];  „dobîndirea priceperilor investigaţionale 

şi a celor aferente cercetării în cadrul interacţiunii dintre 

copii şi educatori, direcţionate spre evidenţierea esenţei 

unei probleme actuale pentru toţi subiecţii activităţii şi spre 

soluţionarea acestei probleme” (Антонова, 2009) [13, 

p.3];  

În cadrul activităţilor investigaţionale, copii vor demonstra un 

comportament invetsigaţional, care este determinat de  un 

ansamblu de particularităţi individuale ale personalităţii 

lui, care constituie condiţiile subiective de adaptare la 

mediu. 

 Poziţia de explorator/cercetător se caracterizează prin:  

- activismul copiilor  în situaţii de nedeterminare, condiţionat de 

trebuinţe cognitive altruiste şi de tendinţa către cunoaşterea 

independentă a adevărurilor;  

- capacitatea de a depune eforturi mentale şi fizice într-un proces 

de explorare-investigare, condiţionată de trebuinţa de 

activitate intelectuală;  

- preferinţe a unor modalităţi productive de cunoaştere . 
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Prin abordarea aspectelor ecologice, nivelurile superioare de 

studiu al naturii favorizează educaţia ecologică a naturii, 

avînd impact asupra finalităţilor specifice: cultura, 

conştiinţa, atitudinile, comportamentul ecologic.  

Nivelurile superioare, la care se studiază interacţiunile şi procesele 

din natură, sînt acele la care pot fi abordate procesele 

ecologice . Proceselele ecologice sunt complexe şi 

ireversibile , studierea lor în clasele primare necesită o 

atenţie şi o judiciozitate metodologică deosebită în premisa 

ideii lui J. Bruner: „oricărui copil, la orice stadiu de 

dezvoltare, i se poate preda cu succes orice obiect de 

învăţămînt într-o formă intelectuală adecvată.”[6, p. 232]  
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Tema 2.  ASPECTELE  TEORETICE  ALE 

ACTIVITĂ� ILOR  EXPERENEIALE 

Unul dintre obiectivele-cadru ale “Educaţiei pentru mediul 

ambiant şi cultura ecologică” stipulat în Curriculumul 

educaţiei copiilor de vîrstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) 

în Republica Moldova (2008) este: Dezvoltarea interesului 

de a cunoaşte natura şi omul, dezvoltarea abilităţilor  de 

explorare, aplicînd elemente de observare şi 

experimentare. 

Astfel, utilizarea experienţelor, experimentelor şi modelărilor în 

activităţile de cunoaştere a mediului cu preşcolarii este 

inevitabilă şi foarte eficientă.  

Experimentul reprezintă producerea sau modificarea intenţionată  

a unui fenomen, provocată de cercetător, în condiţii 

impuse  de ipoteza cercetării  spre a-i surprinde 

caracteristicile şi cauzele.  

Experienţa reprezintă verificarea practică a unei legi  sau a unei 

formule prin declanşarea fenomenelor în laborator, sala de 

clasă.  

Activităţile experenţiale permit  studierea fenomenului în 

profunzime şi oferă posibilitatea de a cerceta dependenţa 

fenomenelor de diferite condiţii ale mediului. 

Rolul activităţilor experenţiale este:  
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1. Dezvoltă abilitatea de   determinare independentă a cauzelor şi 

consecinţelor   corelaţiilor dintre corpuri  şi fenomenele 

naturale. 

 2. Sporesc  accesibilitatea şi concretitudinea  informaţiei cu care 

se familiarizează copilul.  

3. Permit obţinerea unei informaţii mai ample despre un fenomen, 

obiect. 

4. Dezvoltă capacităţile intelectuale ale personalităţii copilului:  

spiritul de observaţie, curiozitatea, perspicacitatea. 

5. Formează deprinderi elementare  cu caracter de: cercetare,  de 

analiză, comparare, verificarea de mai multe ori a 

fenomenului studiat, de investigare a  cauzei şi 

consecinţelor, de formulare a concluziilor. 

6. Organizarea mersului şi rezultatelor experimentelor sunt bine 

memorizate de către copii, iar impresiile produse sunt atît 

de puternice, încît alcătuiesc temelia experienţei de viaţă a 

copilului, îl pot determina la observări şi experimente de 

cunoaştere a lumii înconjurătoare.  

În dependenţă de diverse criterii, activităţile experenţiale se 

clasifică în mai multe tipuri: 

A. În funcţie de obiectivul didactic urmărit: 

1.De descoperire a cunoştinţelor  şi formare  a deprinderilor  

2. De fixare  şi aprofundare a cunoştinţelor şi deprinderilor 

3. De evaluare şi control a  însuşirii cunoştinţelor şi deprinderilor 
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B. În funcţie de modalităţile de organizare a participării 

elevilor: 

1. Individuale 

2. În echipe 

3. Demonstrative 

C. După modul de executare: 

1. Ilustrative (determinarea temperaturii, topirea gheţii) 

2. De cercetare (componenţa solului, circuitul apei în natură)  

D. În dependenţă de durată: 

1. De scurtă durată 

2. De lungă durată  

Pentru a reuşi demonstrarea şi explicarea experienţelor este 

inevitabil de a respecta anumite  cerinţe metodologice: 

1. Elaborarea instrucţiunii pentru realizarea experienţei, 

experimentului, modelării; 

2. Sprijinirea pe un bagaj anumit de cunoştinţe  al  copiilor; 

3. Asigurarea efectuării experienţei, experimentului, modelării cu 

ustensilele necesare;  

4. Efectuarea  experienţei, experimentului, modelării   în prealabil, 

cu scopul evitării eşecului la activitate; 
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5. Determinarea etapei activităţii, la care va fi realizată experienţa, 

experimentul, modelarea; 

6. Asigurarea analizei rezultatelor şi formularea concluziilor în 

baza rezultatelor.  

 7. Efectuarea simplă, accesibilă penru copii; 

8. Dezvăluirea esenţei activităţii experenţiale; 

 9. Iluminarea optimă a locului demonstrării experienţei, iar la 

necesitate sa aiba un fond constant, sa nu fie obiecte de 

prisos; 

  10. Să se faca la timp şi sa se încadreze în vremea prevazută 

pentru ea, ca să nu suprime alte părţi din conţinutul  

activităţii.  



15 

 

Tema 3. MODELAREA-METODĂ INTUITIVĂ DE 

CUNOAŞTERE A MEDIULUI.  

 Modelare – metodă intuitiv-practică, ce vizează 

reproducerea schematică a unui corp, fenomen, proces, 

pentru a facilita studiul acestuia. Această  metodă face 

vizibile legăturile, proprietăţile obiectelor, care mai înainte 

erau inaccesibile pentru percepţia directă, dar care sînt 

esenţiale la înţelegerea structurii corpurilor, proceselor şi 

fenomenelor naturale. Modelările contribuie la 

perfecţionarea diferitelor aspecte  ale activităţii intelectuale 

ale preşcolarilor, la dezvoltarea conştiinţei lor ecologice. 

Rolul modelărilor este:  

1. Contribuie la perfecţionarea diferitelor aspecte  ale 

activităţii intelectuale ale preşcolarilor, la dezvoltarea 

conştiinţei lor ecologice. 

2. Modelările sînt o completare a observărilor, efectuate pe lot sau 

în Ungheraşul Naturii. 

3. Modelele – mijloc intuitiv de instruire 

Cerinţele metodologice faţă de organizarea modelării sînt:  

1. Să reflecte corect, clar structura obiectului studiat 

2. Să fie simplu la percepţie şi accesbil în ceea ce priveşte 

confecţionarea şi fucţionarea lui. 

3. Să stimuleze şi să faciliteze  procesul cunoaşterii  
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Modelările se clasifică în:  modelări obiectuale; schematice şi 

grafice. 

 Modelul obiectual este un model în funcţiune, care 

seamănă cu obiectul natural, dezvăluie legătura lui cu 

mediul înconjurător.  Demonstrarea modelului obiectual 

permite să li se formeze copiilor o atitudine binevoitoare 

faţă de fiinţele vii, pune temelie culturii ecologice (ex. Din 

hîrtie – un cocor, o lalea,)  

 Modelul schematic.  În acest model componentele 

esenţiale  ale obiectului şi legăturile dintre ele sînt 

evidenţiate cu ajutorul unor obiecte imitatoare şi a 

semnelor grafice. (ex.  Modelarea termometrului, 

modelarea sistemului solar, explicarea culorii de protecţie  

a animalelor, ceas, sistemul respirator din diverse 

materiale.)  

 Modelele grafice redau diverse scheme, grafice, desene. 

(ex.  Calendare ale observărilor asupra obiectelor şi 

fenomenelor naturii) 
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Tema 4. ACTIVITĂ�I INVESTIGAGIONAL-PRACTICE 

DE CUNOAŞTERE CU APA 

Aspecte ştiinţifice: 

Apă este pretutindeni: în oceane, mări, lacuri, fluvii, rîuri, zăpadă, 

gheţari, rouă, ploaie, sol. Chiar şi organismele vii conţin 

apă. Astfel, organismul  omului este compus în mare parte 

din apă -70 % (2/3 din organism), corpul meduzei conţine 

99% apă, peştii -75 % apă, tomatele -90 %; merele -85 %, 

castraveţii-95 %. 

Apa este un lichid incolor, fără miros. La presiune fizică normală, 

apa îngheaţă la temperatura de 0 grade Celsius şi fierbe la 

temperatura de 100 grade Celsius.  Apa acoperă cca 70 % 

din suprafaţa Pămîntului. 

Toată viaţa de pe Pămînt este născută  în apă. Noi, oamenii sîntem 

copiii APEI. 

Apa pe Pămînt poate exista sub mai multe forme: 

Oceane - cele mai mari suprafeţe de apă stătătoare şi sărate. 

Există următoarele oceane: Oceanul Indian, Oceanul 

Pacific, Oceanul Îngheţat de Nord, Oceanul Atlantic. 

Mări - suprafeţe de apă sărată, stătătoare, mai mici ca oceanele. 

Există aşa mări ca: Marea Neagră, Marea Mediteraniană, 

Marea Roşie ş.a.  

Lacuri - suprafeţe de apă stătătoare şi dulce. Cel mai mare lac este 

Baical. În Moldova avem lacul Beleu, Manta, Costeşti, 

Ghidighici. 
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Rîuri – ape  dulci, curgătoare. Cel mai lung rîu este Nil. În 

Moldova avem Rîurile Nistru,  Prut, Dunărea, Bîc, Ichel, 

Cubolta ş.a. 

Apa cade pe Pămînt sub diverse tipuri de precipitaţii: 

Ploaia – apa  care cade din nori se numeşte  în ansamblu 

precipitaţie. Ploaia se formează în felul următor: vaporii  

de apă, proveniţi din diverse surse (de pe suprafaţa solului, 

apelor, transpiraţia animalelor, evaporarea din corpul 

plantelor) se ridică în aer. La înălţimi mai mari vaporii de 

apă se condensează, formînd nori. Întîlnind straturi de aer 

rece, vaporii se transformă în picături de apă. 

Roua – precipitaţii  atmosferice sub formă de apă, care se depun 

pe diferite obiecte  de pe suprafaţa terestră noaptea şi 

dimineaţa, pe timp răcoros şi senin, în lipsa vîntului, iar 

temperatura aerului nu e mai joasă de 0 grade. Se datoreşte 

condensării vaporilor de apă  în straturile inferioare ale 

atmosferei, care vin în contact cu suprafaţa răcită. (mai des 

vara)  

Bruma – precipitaţii atmosferice sub formă de un strat subţire de 

cristale de gheaţă. Se formează în rezultatul  sublimării  

vaporilor de apă  în timpul nopţilor senine  cu temperaturi 

negative la suprafaţa solului şi pe obiectele de pe el. (mai 

des toamna)  

Chiciura (promoroaca) – este  un strat de cristale de gheaţă 

poroasă  care se formează  în rezultatul  sublimării 

vaporilor de apă iarna la temperaturi sub – 15 grade pe 
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ramurile arborilor, firele electrice, pe timp liniştit, senin. 

(iarna)  

Poleiul (gheţuş) – un  fenomen de formare a unui strat de gheaţă 

pe suprafaţa terestră, pe tulpinile şi ramurile arborilor, 

firele electrice de conexiune. Poleiul se formează în cazul 

inversărilor de temperatură, cînd temperatura straturilor 

inferioare de aer este mai joasă decît în straturile din care 

cad precipitaţiile.  

Ceaţa – acumulări mari de picături fine de apă şi cristale de 

gheaţă, aflate în stare de suspensie în stratul inferior al 

atmosferei.  

Ploaia – căderea  precipitaţiilor sub formă de picături  de apă pe 

suprafaţa terestră la temperaturi pozitive 

Ninsoare – căderea  precipitaţiilor atmosferice sub formă de fulgi.  

Lapoviţă – căderea  precipitaţiilor atmosferice sub formă de un 

amestec  de picături  de apă, fulgi de zăpadă şi cristale de 

gheaţă. 

Apa mai poate fi întîlnită sub formă de cascade, gheţari, gheizere.  

Cascada - cădere de apă, sub un unghi de peste 45°, situată în 

general pe traseul unei ape curgătoare. Cea mai mare 

cascadă din lume este Cascada Îngerului care se află în 

America de Sud, are peste 900 m înălţime. 

Aisberg - gheţar plutitor (posibil din neerlandeză: ijsberg, sau 

din germană: Eisberg) desemnează un bloc mare 

de gheaţă desprins din una din calotele polare glaciale ale 
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Terrei, care navighează spre zonele calde ale globului 

influenţînd clima zonelor învecinate şi stingherind 

navigaţia maritimă. 

Gheizer - izvor intermitent de apă fierbinte şi de vapori, de origine 

vulcanică, care aruncă apa, la intervale egale, până la mare 

înălţime, sub forma unei coloane. În Islanda, izvorul cel 

mai cunoscut este “Marele Geyser”. El aruncă o coloană 

de apă fierbinte (80-820 C) pîna la înălţimea de 30 m, pe o 

durată de 10-15 minute. 

Ştiaţi ore că: 

 În decurs de un minut prin jetul de apă de la robinet se 

scurg 10-15 l de apă.  

 Un robinet defectat permite scurgerea a 150 l de apă pe 

săptămînă. 

 Desfătarea în baie depăşeşte de trei ori consumul apei sub 

duş. 

 În timp ce vă spălaţi pe dinţi şi nu închideţi robinetul, se 

pierd în van 18 l de apă. 

Activităţi investigaţional-practice: 

1. „Distribuirea apei pe Pămînt” 

Metoda:   Demonstrarea.  

Obiectivele: 

 Să demonstrăm repartizarea apei pe Pămînt. 
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 Să estimăm raportul dintre tipurile deapă pe Pămînt. 

Ustensile: Cilindru gradat de 1000 ml, pipetă, ½ pahar cu sare, un 

vas gradat cu sol, 3 vase pentru apă, tăviţă pentru cuburi de 

gheaţă, un pahar cu apă.  

Algoritm: 

1. Se umple cilindrul de 1000 ml cu apă. Aceasta reprezintă toată 

apa de pe Pămînt.   

2. Se ia cu pipeta  o picătură de apă şi se aruncă în aer. Aceasta 

este apa  din atmosferă.  

3. Se iau  două picături  de apă şi se pun într-un pahar de băut. 

Aceasta este apa dulce din lacuri şi rîuri.  

4. Se toarnă 970 ml de apă  din cilindrul gradat într-un alt vas. Se 

pune în ea sare. Aceasta va reprezenta apa din mări şi 

oceane.  

5. Se toarnă 20 ml de apă în tăviţele pentru cuburile de gheaţă. 

Aceasta este apa din calotele glaciare.  

 6. Apa rămasă se toarna în recipientul cu sol. Aceasta este apa  

subterană. 

Explicaţii şi concluzii: 

Apă potabilă este foarte puţină, deaceea trebuie să conştientizăm 

riscul epuizării apei potabile şi aplicarea măsurilor de 

protecţie a apelor. 

2. „Apa este transparentă” 
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Metoda:   Experienţă. 

Obiectivele: 

 Să demonstrăm proprietatea fizică a apei – transparenţa. 

 Să determinăm importanţa transparenţei apei pentru 

organismele vii.  

Ustensile: 2 pahare,  100-200 ml apă,  100-200 ml lapte, o 

imagine. 

Algoritm: 

1.  Aranjaţi pe masă paharele pregătite în prealabil: unul cu 

apă, celălalt cu lapte.  

2. Instalaţi imaginea pregătită în spatele paharului cu apă. 

3. Ce observaţi? 

4. Instalaţi imaginea pregătită în spatele paharului cu lapte. 

5. Ce observaţi? 

6. Argumentaţi. 

Explicaţii şi concluzii: 

Apa este transparentă, ceea ce este foarte important pentru 

organismele care locuiesc în apă. Prin apa transparentă pot 

trece razele solare. Astfel, plantele pot fotosintetiza, 

respira  şi  animalele – respira. Tot datorită acestei 

proprietăţi apa se încălzeşte, ceea ce favorizează creşterea 

şi dezvoltarea oganismelor vii. 

3.„Forma apei” 

Metoda:  Experienţă. 



23 

 

Obiectivele: 

 Să demonstrăm că apa nu posedă formă proprie. 

Ustensile: vase de diferită formă, apă. 

Algoritm: 

1. Pregătiţi vase de diferită formă. 

2. Turnaţi apa dintr-un vas în altul. 

3. Ce observaţi? 

4. Ce se întîmplă cu apa? 

5. Argumentaţi? 

Explicaţii şi concluzii: 

Apa nu are formă proprie, ia forma vasului în care este turnată. 

 

4. „Apa este un dizolvant bun” 

Metoda:  Experienţă. 

Obiectivele: 

 Să demonstrăm că apa este un dizolvant bun. 

 Să descriem importanţa apei ca dizolvant. 

Ustensile: pahar cu apă, sare, zahăr.  

Algoritm: 

1. Turnaţi apă într-un pahar. 

2. Gustaţi apa. Ce gust are? 

3. Turnaţi în apă puţin zahăr sau sare. 
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4. Agitaţi paharul. Gustaţi apa. 

5. Comentaţi. 

Explicaţii şi concluzii: 

Apa este un bun dizolvant. În apă se dizolvă majoritatea 

substanţelor. Datorită acestei proprietăţi au loc toate 

reacţiile chimice din natură şi din organismele vii.  

5. „Apa  are densitate” 

Metoda:  Experienţă. 

Obiectivele: 

 Să demonstrăm că fiecare corp are densitate. 

 Să comparăm densitatea apei cu densitatea altor 

substanţe. 

Ustensile: două pahare, ulei, nisip. 

Algoritm: 

1.  Turnaţi apă în două pahare. 

2. În unul dintre pahare turnaţi ulei. 

3. Ce observaţi? 

4. În alt pahar turnaţi nisip 

5. Ce observaţi? 

6. Comentaţi. 

Explicaţii şi concluzii: 

Apa are densitate. Densitatea apei  e de 750 ori mai mare decît a 

aerului, fapt ce duce la micşorarea cheltuielilor de energie  
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a vieţuitoarelor marine de a-şi constitui organele de sprijin 

şi de a-şi menţine greutatea proprie. Anume acest fapt şi 

permite multor vieţuitoare acvatice, lipsite de schelet, să 

planeze în apă. 

6.  „Piramida densităţii” 

Metoda:  Experienţă. 

Obiectivele: 

 Să demonstrăm că fiecare corp are densitate. 

 Să comparăm densitatea apei cu densitatea altor 

substanţe. 

Ustensile: un vas  (de dorit cilindric), 1/4 pahar de miere, 1/4 

pahar de apă, 1/4 pahar de ulei, 1/4 pahar de alcool 

medicinal, diverse obiecte mărunte (dop, bobiţă de poamă, 

nucă, o jucărie uşoară de masă plastică, etc. )  

Algoritm: 

 

1. Turnaţi în vasul de sticlă mierea. 
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2. Turnaţi deasupra mierii, foarte atent apa, apoi uleiul şi 

alcoolul. 

3. Ce observaţi? 

4. Aruncaţi încetişor în acest borcan cu diverse lichide un 

şurub, paste, o roşie micuţă, o minge de cauciuc. 

5. Cum se vor amplasa obiectele? 

6. De ce ? 

Explicaţii şi concluzii: 

În urma efectuării acestui experiment vom observa că lichidele nu 

se vor amesteca. Aceasta se datoreşte densităţii diferite a 

fiecărui lichid.  Lichidele cu densitate mai mică plutesc 

deasupra lichidelor cu densitate mai înaltă. Alcoolul  

pluteşte deasupra apei, deci densitatea lui este mai joasă ca 

cea a uleiului ş.a.m.d.  Cînd introducem în apă diverse 

obiecte, ele, la fel, rămîn să plutească în straturi diferite. 

Şurubul are cea mai mare densitate, de aceea cade la 

fundul vasului. Pastele făinoase  au densitate mai mare ca 

alcoolul, uleiul şi apa, dar sunt mai uşoare ca mierea, de 

aceea plutesc de asupra mierii, etc.   

7. „Apa nu poate fi comprimată” 

Metoda:  Experienţă. 

Obiectivele: 

 Să demonstrăm că apa nu poate fi comprimată. 

Ustensile: seringă, apă. 

Algoritm: 
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1. Umpleţi o seringă cu apă. 

2. Astupaţi orificiul seringei cu degetul. 

3. Încercaţi să deplasaţi pistonul. 

4. Ce observaţi? 

5. Comentaţi. 

Explicaţii şi concluzii: 

Apa  în stare lichidă nu poate fi comprimată.  

8. „Dilatarea apei” 

Metoda:  Experienţă. 

Obiectivele: 

 Să demonstrăm că apa la îngheţare se dilată. 

Ustensile: un pai, apă, plastelină. 

Algoritm: 

1. Luaţi un pai şi introduceţi-l într-un pahar cu apă 

2. Umpleţi paiul cu apă (cu ajutorul gurii). 

3. Scoateţi atent paiul din apă şi lipiţi partea de jos a lui cu 

plastelină 

4. Apoi lipiţi şi partea de sus a paiului, astfel apa va rămînea în 

interior şi nu va curge. 

5. Introduceţi paiul în congelator (dacă e iarnă – se poate de scos 

afară) pentru 30-45 minute. 

6. Scoateţi paiul din congelator. 

7. Ce observaţi? 

Explicaţii şi concluzii: 
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Un căpăcel de plastelină, cu care a fost astupat paiul  a sărit. Din 

orificiul paiului se vede gheaţa. Apa, în stare lichidă are 

proprietatea de a îngheţa. Iar la  îngheţare apa se dilată. 

Astfel, apa nimerind în crăpăturile din asfalt, apoi 

îngheţînd, sparge asfaltul, pietrele. 

9.  „Măsurăm ploaia” 

Metoda:  Modelare. 

Obiectivele: 

 Să modelăm un măsurător de  ploaie. 

 Să măsurăm cantitatea de ploaie căzută într-o anumită 

perioadă. 

Ustensile: vas de plastic cu capacitatea de 1litru, riglă. 

Algoritm: 

1.Tăiaţi un vas de plastic în jumătate, astfel veţi primi un pahar şi 

o pîlnie. 

2. Instalaţi pîlnia în pahar. 

3. Fixaţi de exteriorul  paharului, începînd cu marginea de jos a 

lui, o riglă. Aţi primit un măsurător de apă. 

4. Instalaţi măsurătorul de apă afară, pe terenul grădiniţei de copii, 

într-un loc deschis. 

5. În timp ce va ploua, în măsurător se va aduna apă. Folosind 

rigla, veţi putea depista cîtă apă a căzut pe pămînt în 

timpul ploii. 
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10.  „Să facem un nouraş” 

Metoda:  Experienţă. 

Obiectivele: 

 Să simulăm circuitul apei în natură şi procesul de cădere a 

ploii. 

Ustensile: borcan de 3 litri, apă fierbinte, capac de fier, cubuleţe 

de gheaţă. 

 Algoritm: 

1. Turnaţi într-un borcan de 3 litri apă fierbinte (cca 2,5 cm). 

2. Puneţi pe o un capac cîteva cubuleţe de gheaţă.   

3. Instalaţi capacul pe borcan. 

4. Ce observaţi? 

5. De ce? 
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Explicaţii  şi concluzii :  

Vom observa cum apare un nouraş.  Aerul cald din borcan se 

ridică în sus. Ridicîndu-se în sus, aerul cald începe să se 

răcească. Vaporii de apă prezenţi în aer vor începe să se  

condenseze. Astfel, apare nouraşul. Vaporii de apă vor 

forma picături, care unindu-se vor deveni mai grele şi vor 

cădea sub formă de picături de ploaie. 

11. „Rîuleţul” 

Metoda:  Modelarea. 

Obiectivele: 

 Să  deosebim lacul de rîu. 

 Să improvizăm un rîuleţ. 

 Să demonstrăm cursul rîuleţului. 

Ustensile: pipetă, sticlă. 

 Algoritm: 

1. Luaţi o bucată de sticlă sau plastic. 

2. Picuraţi cu ajutorul pipetei  o cantitate mică de apă. 

3. Ce s-a obţinut? (Un mic lac). 

4. Înclinaţi puţin sticla/plasticul. 

5. Ce se întîmplă? 

Explicaţii  şi concluzii :  
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Lacul este o apă stătătoare, iar rîul este o apă curgătoare. 

 

 

 

 

 

 

Refelectează şi execută: 

1. În baza metodei „Păianjenul” enumeră importanţa apei. 

2. Execută o schemă, în care a-i prezenta circuitul apei în natură. 

3. Demonstrează că apa nu are miros, utilizînd următoarele 
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Tema 5. ACTIVITĂ�I INVESTIGAGIONAL-PRACTICE 

DE CUNOAŞTERE CU AERUL. 

Aspecte ştiinţifice: 

Stratul de aer de la suprafaţa pămîntului se numeşte atmosferă. 

 Atmosfera pămîntului protejează suprafaţa acestuia de factorii 

nocivi şi de condiţiile neprielnice din spaţiu şi determină 

existenţa sistemelor meteorologice de pe planetă. Funcţiile 

atmosferei sînt: asigurarea vieţii pe Planetă; protecţia de 

radiaţie; micşorarea pierderii de căldură; transportarea 

vaporilor de apă; furnizarea cu oxigen, bioxid de carbon. 

Atmosfera Pămîntului este  formată din: 78 % azot;  21 % 

oxigen; 0,3 % dioxid de carbon; 0,7 % alte gaze. 

În componenţa atmosferei se include  un gaz, numit ozon ( O3). 

Acest gaz formează un înveliş foarte subţire dar cu o 

importanţă imensă: reţine o cantitate considerabilă de raze 

ultraviolete, acestea ajungînd la supragaţa pămîntului, ar 

arde toate organismele vii. Atmosfera este formată din mai 

multe straturi: 

Troposfera atinge 8-12 km. Odată cu înălţimea, temperatura  în 

troposferă se micşorează în mediu cu 6 grade Celsius. 

Al doilea strat după troposferă este stratosfera. Stratosfera atinge 

înălţimea de 12-50 km. 

Mezosfera ajunge pînă la 50-80 km, iar temperatura este -80, - 90 

grade Celsius. 

Următorul strat după mezosferă aste termosfera, care atinge 

înălţimea de 80-200 km. Pentru termosferă este 

caracteristică creşterea temperaturii odată cu altitudinea . 

La altitudinea de 150 Km, temperatura aerului ajunge la 
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+250 grade Celsius, iar la graniţa de sus este de +1000 

grade Celsius. Termosfera se deosebeşte de alte straturi 

prin ionizarea puternică. Datorită prezenţei  unei cantităţi 

mari de ioni în acest strat este posibilă  conducerea 

curentului electric. 

Ultimul strat al atmosferei, încă slab studiat este exosfera. Acest 

strat este situat  mai sus de 200 km. Se presupune că în 

acest strat al atmosferei temperatura continuă să crească, 

ajungînd la 2000 grade Celsius   

Fără aer nu există viaţă. Dacă fără apă omul nu poate trăi cîteva 

zile; fără hrană – cîteva săptămîni, fără aer – cîteva minute. 

  Aerul are anumite proprietăţi fizice: are masă, are 

densitate. Aerul este un rău conductor de căldură şi frig.  

Pe noi ne încălzeşte nu paltonul, ci aerul dintre corp şi 

palton. Paltonul în cazul de faţă  doar reţine căldura 

corpului nostru. 

Dacă pe Pămînt nu ar fi existat atmosfera, planeta ar fi fără 

vieţuitoare. Pe ea ar fi aceleaşi alternări de temperatură ca 

şi pe Lună: ziua – temperaturi de + 100°C, iar noaptea de – 

100°C. 

Toate sunetele de pe Pămînt se aud datorită aerului. De nu ar 

exista aerul  Pămîntul ar fi o planetă „mută”. 

Vîntul este un fenomen produs în atmosferă. El prezintă mişcări  

ale aerului  în direcţie orizontală. Cauza se explică  prin 

diferenţa de presiune  între două regiuni. 
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 Cu cît mai mare este această diferenţă cu atît mai puternic este 

vîntul.  Există mai multe tipuri de vînt: 

Tipul de vînt Descrierea  

Briză de mare  

 

Ziua suflă dinspre mare spre 

uscat, noaptea invers. 

Duce la formarea dunelor  

Bora  

 

Este un vînt rece, care suflă în 

regiunea munţilor joşi  

 

Sărăcilă  

 

Vînt foarte cald şi uscat, care se 

formează de asupra 

deşerturilor, cîmpiilor 

uscate  

 

Crivăţ  

 

Este un vînt rece, bate de la est 

la nord, iarna aduce 

viscole, scăderi  bruşte 

de temperaturi  

 

Tornado  

 

Vînturi locale specifice; mai des 

au loc în regiunile 

tropicale  şi subtropicale 

ale emisferei boreale. 

Vîrtejuri verticale sub 
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formă de pîlnii, în centrul 

căreia presiunea aerului 

este foarte scăzută   

 

 

Este foarte important de a menţine aerul curat, pentru că de 

aceasta depinde sănătatea populaţiei. 

Ştiaţi oare că … 

 Dacă fumul se ridică drept în sus – va fi vînt 

 Dacă fumul  este orizontal cu pămîntul – va fi timp urît 

 Dacă norii sînt aproape de pămînt – va fi frig 

 Dacă norii merg împotriva vîntului – va ninge 

 În timpul unui uragan viteza vîntului poate ajunge la 360 

km-oră, iar în timpul tornadelor la 800 km-oră 

Activităţi investigaţional-practice: 

1. „Unde este aerul?” 

Metoda: Experienţă. 

Ustensile: pahar gol, un vas cu apă. 

Algoritm: 

1. Luaţi un pahar gol şi scufundaţi-l  în apă cu deschizătura în jos. 
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2. Întoarceţi încet paharul.  

3.  Observaţi, ce iese din pahar? 

4. Ce ne demonstrează acest fapt? 

 

Explicaţii şi concluzii: 

Din paharul gol, scufundat în apă vor ieşi bule de aer. Acest 

experiment ne demonstrează că aerul există pretutindeni 

 

2.“Săculeţul cu aer “ 

Metoda:  Experiment.   

Obiectiv: Demonstrarea prezenţei aerului. 

Ustensile: săculeţ  din polietilenă. 

Algoritm de executare: 

1. Luaţi un săculeţ. 

2. Prindeţi aer în săculeţ. 

3. Ce s-a întîmplat cu săculeţul ? 

4. De ce ? 

Explicaţii  şi concluzii: 

În urma experienţei  săculeţul de polietilenă se umflă, astfel 

umplîndu-se cu aer.  
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Acest experiment ne demonstrează că aerul există pretutindeni. 

3.„ Hîrtia impermiabilă” 

Obiectiv : Demonstrarea proprietăţii  aerului de a se comprima.  

Utensile: Vas de sticlă sau masă plastică, pahar,  apă, şerveţel de 

hîrtie, plastelină.  

Algoritm: 

1. Turnaţi în vasul pregătit o cantitate de apă. 

2. Lipiţi  cu plastelină şerveţelul de hîrtie de fundul 

paharului, în interior.  

3. Întoarceţi paharul cu fundul în sus şi introduceţi-l atent în 

vasul cu apă. 

4. Străduiţi-vă să ţineţi paharul cît mai perpendicular pe 

suprafaţa apei, pînă la momentul cînd el se scufundă în 

întregime sub apă. 

5. Scoateţi paharul din apă, scuturaţi-l 

de apă. 

6. Scoateţi hîrtia de pe fundul 

paharului. 

7. Ce observaţi? 

8. Explicaţi cauza.  

Explicaţii şi concluzii: 

Copiii observă că şerveţelul de hîrtie a rămas uscat. Se ştie că 

aerul ocupă un anumit volum. În pahar, indiferent de 

poziţia în care se află aer. În paharul supus experimentului, 

deasemenea este aer. În cazul cînd noi introducem paharul 
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cu fundul în sus, în poziţie strict verticală, aerul 

deasemenea rămîne în pahar. Apa, din cauza prezenţei 

aerului în pahar nu poate pătrunde în interiorul paharului. 

Presiunea aerului din pahar este mai mare ca cea a apei din 

vas. Deaceea, şerveţelul de pe fundul paharului rămîne 

uscat. Dacă, însă, paharul se orientează puţin din poziţia 

verticală, din el vor ieşi bule de aer, iar apa va pătrunde în 

interior. 

4. Aerul are masă 

Metoda:  Demonstrare. 

Obiectivele: 

 Să demonstrăm că aerul posedă masă proprie. 

Ustensile: o bară cu lungimea de 1 m, două baloane, o aţă. 

Algoritm: 

1. Fixaţi de mijlocul barei de 1 m o aţă. 

2. Legaţi de extremităţile barei două baloane umflate identic. 

3. Ce se întîmplă? 

4. Spargeţi un balon. 

5. Ce se înîmplă? 

6. Spargeţi al doilea balon.  

7. Ce se întîmplă? 
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Explicaţii şi concluzii: 

În primul caz , cînd ambele baloane erau umflate, bara se afla în 

echilibru, Atunci, cînd s-a spart primul balon, bara s-a 

dezechilibrat şi s-a ridicat în sus. Balonul spart, fără aer  a 

devenit mai uşor. Cînd s-a spart al doilea balon, bara s-a 

echilibrat. Aceasta ne demnostrează că aerul posedă masă 

proprie. 

5. „Oul în vas” 

Metoda:   Experiment. 

Obiectivele: 

 Să demonstrăm proprietatea aerului de a-şi schimba 

densitatea la încălzire 

 Să observe acţiunea densităţii aerului 

Ustensile: un vas de sticlă, un ou fiert decojit, o hîrtie, chibrite. 

Nota bene !!! Acest experiment se va executa  doar de educator. 

Algoritm: 

1. Introduceţi în vasul de sticlă o hîrtie aprinsă. Lăsaţi-o să ardă 

parţial. 

2. Instalaţi pe gura vasului un ou fiert decojit (oul să nu cadă în 

vas, dar să astupe ermetic vasul, astfel ca aerul să nu 

pătrundă în vas). 

3. Observaţi, ce se întîmplă cu oul? 
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Explicaţii şi concluzii: 

Oul mai întîi se va alungi, apoi va cădea în vas. În vasul de sticlă 

aerul a fost încălzit şi cea mai mare parte a lui a ieşit din 

vas. În vas densitatea aerului a devenit mai mică în 

comparaţie cu aerul din exterior. Aerul din exterior apasă 

asupra oului, şi acesta intră în vas. 

 

 

6. „Umflăm un balon” 

Metoda: Experienţă. 

Obiectiv : 

 Să demonstrăm proprietăţile aerului. 

Utensile: vas de plastic, vas cu apă fierbinte, frigider. 

 Algoritm: 

1. Introduceţi un vas de plastic gol în frigider pentru 15-20  

minute 

2. Scoateţi peste 15-20 minute  vasul din plastic din frigider 

şi îmbrăcaţi pe gîtul lui un balon. 

3. Introduceţi vasul de plastic în vasul cu apă fierbinte 

4. Ce observaţi ? 

Explicaţii şi concluzii: 

Atunci, cînd vom introduce vasul de plastic în apă caldă, vom 

observa că balonul se va umfla. Aceasta se va produce din 

cauza că aerul la încălzire are proprietatea de a se dilata, 

iar la răcire are proprietatea de a se comprima.  
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 7.  „Observăm vîntul”  

Metoda:  Observarea. 

Obiectivele: 

 Să simulăm vîntul. 

 Să observăm vîntul. 

Ustensile: panglică din hîrtie, evantai. 

Algoritm:  

I.  

1. Confecţionaţi o panglică din hîrtie. 

2. Instalaţi panglica la geam, de asupra caloriferului. 

3. Deschideţi puţin ferestruica. 

4. Ce observaţi? 

II.  

1. Confecţionaţi un evantai. 

2. Agitaţi evantaiul. 

3. Ce observaţi? 

Explicaţii şi concluzii: 

În primul caz vom observa că panglica se mişcă, deoarece aerul 

cald se ridică în sus. În al doilea caz copiii vor simţi un 
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vîntişor slab, provenit de la mişcările efectuate cu 

evantaiul. Mişcările aerului formează vîntul. 

8. „ Suflă vîntul pe mare” 

Metoda: simulare, observare.  

Obiectivele: 

 Să  simulăm vîntul. 

 Să observăm valurile formate de către vînt. 

Ustensile: farfurii, acuarelă, hîrtie. 

Algoritm: 

1. Luaţi o farfurie cu apă. 

2. Coloraţi apa în culoare neagră - Marea Neagră,  roşie - Marea 

Roşie.... 

3. Imitaţi vîntul, suflînd pe suprafaţa apei. 

4. Ce observaţi? 

5. Confecţionaţi o corăbioară şi puneţi-o pe apă. Suflaţi  

6. Ce observaţi? De ce? 

Explicaţii şi concluzii: 

După executarea suflărilor  pe suprafaţa apei, se vor observa 

valuri. Valurile se formează datorită vîntului. Corăbioara 

confecţionată din hîrtie se va mişca dusă de vînt. 
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9. „În deşert” 

Metoda:   simulare, observare. 

Obiectivele: 

 Să simulăm vîntul. 

 Să observăm formarea dunelor. 

Ustensile: farfurie, nisip 

Algoritm: 

1. Luaţi o farfurie cu nisip. 

2. Imitaţi vîntul, suflînd atent în el. 

3. Ce observaţi? De ce?  

Explicaţii şi concluzii: 

Pe suprafaţa nisipului se vor forma nişte valuri, numite dune. 

Astfel de dune se formează în deşerturile fierbinţi, în urma 

unui vînt.  

 

10. „Detectorul vîntului” 

Metoda:   Modelare, observare. 

Obiectivele: 
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 Să modelăm un aparat, care ar indica puterea vîntului. 

 Să observăm puterea vîntului. 

Ustensile:  o bară de lemn sau de metal, hîrtie de papirus, hîrtie de 

caiet, hîrtie de staniol,  carton subţire, carton gros. 

Algoritm: 

1. Instalaţi în sol, pe un loc deschis de pe terenul grădiniţei bara de 

lemn. 

2. Decupaţi din toate tipurile de hîrtie, indicate în rubrica 

„ustensile” dreptunghiuri cu dimensiunea 20x10. 

3. Perforaţi fiecare dreptunghi. 

4. Legaţi dreptunghiurile de bară. 

5. Observaţi care dintre dreptunghiuri se mişcă. De ce ?  

Explicaţii şi concluzii: 

În dependenţă de puterea vîntului se vor mişca diverse 

dreptunghiuri de hîrtie: vînt foarte slab- hîrtia de papirus, 

vînt puţin mai puternic - hîrtia de caiet; ş.a.m.d. (vezi pe 

desen) 
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11. „Aer în sticlă” 

Metoda: Experienţă 

Obiective: 

 Să demonstrăm că aer este peste tot.  

 Să demonstrăm cum putem vedea prezenţa aerului în sticla 

goală. 

Ustensile: un vas  cu apă, un pahar transparent. 

Algoritm: 
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1. Luaţi un pahar transparent gol.  

2. Întroduceţi paharul gol în vasul cu apă. 

3. Întoarceţi puţin paharul. 

4. Observaţi ce se întîmplă. 

Explicaţii şi concluzii:  

Aerul este prezent peste tot, chiar şi în pahar, care pare gol. Cînd 

introducem pahaul în vasul cu apă din el iese aerul sub 

formă de bule, făcînd gălăgie, apa ia locul aerului în pahar. 

 

12. ”Suc sau aer?” 

Metoda: Experienţă. 

Obiective: 

 Să demonstrăm prezenţa aerului în pachetul de suc. 

Ustensile: un pachet de suc utilizat, un pai din plastic. 

Algoritm: 

1. Eliberaţi pachetul  de suc. 

2. Introduceţi paiul în pachet. 

3. Suflaţi, prin pai, aer în pachet; observaţi ce se întîmplă cu 

pachetul. 

4. Inspiraţi adînc prin pai; observaţi ce se întîmplă cu pachetul . 
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Explicaţii şi concluzii: Dacă în pachet este mult aer pachetul se 

umflă (nu mai încape), dacă aer este foarte puţin pachetul 

se strînge (se lipesc pereţii pachetului). 

 

13. ”Ce cade mai repede?” 

Metoda: Experienţă. 

Obiective: 

 Să demonstrăm că aerul opune rezistenţă şi face obiectele 

să planeze.  

 Să demonstrăm că suprafeţele unor obiecte contactează cu 

aerul în spaţiu. 

Ustensile: două foi identice. 

Algoritm: 

1. Luaţi în mînă două foi (de aceeaşi mărime) de hîrtie identică.  

2. Şifonaţi una din foi. 

4. Ridicaţi  mîinile cu ambele foi cît mai sus. 

5. Lăsaţi foile să cadă liber în jos observînd care din două ajunge 

mai repede la pămînt. 

Explicaţii şi concluzii: Hîrtia netedă va contacta pe o suprafaţă 

mai mare cu aerul, deaceea se va simţi rezistenţa depusă de 

aer în timpul căderii acesteia. Hîrtia boţită are suprafaţa de 

contact cu aerul mult mai mică, deaceea cade mai repede. 
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14. „Planează sau cade” 

Metoda: Experienţă. 

Obiective: 

 Să demonstrăm că diferite obiecte cad cu viteză diferită. 

 Să demonstrăm că aerul opune rezistenţă, face unele 

obiecte să planeze. 

Ustensile: o bucată de ziar sau foaie netedă,  un con din hîrtie sau 

carton, o pană. 

Algoritm: 

1. Aranjaţi trei copii în rînd 

2. Fiecare copil va lua de pe masă cîte un obiect (pană, con sau 

hîrtie). 

3. Copiii vor ridica obiectele sus la acelaşi nivel. 

4. Copiii vor lăsa obiectele să cadă liber, urmărind care va atinge 

primul pămîntul. 

Explicaţii şi concluzii: dacă suprafaţa obiectului este mai mare, 

deci, şi contactul cu aerul tot este mai mare. Hîrtia netedă, 

pana vor cădea mai încet, conul însă, dacă e lăsat să cadă 

cu vîrful în jos, va întretăia aerul şi va cădea mai repede. 
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15. „Şarpe rotitor” 

Metoda: Experienţă. 

Obiective: 

 Să demonstrăm că aerul cald se ridică în sus. 

 Să demonstrăm că aerul cald, realizînd mişcarea în sus, 

poate roti unele obiecte. 

Ustensile: macheta din carton a şarpelui, creioane, hîrtie colorată, 

ac, aţă, lumînare, chibrituri, foarfece. 

Algoritm: 

1. Oferiţi copilului o foaie colorată şi macheta din carton al 

şarpelui pentru conturare. 

2. Copilul va contura şarpele din carton, îl va decupa. 

3. La mijlocul capului se va prinde o aţă lungă de 10 cm. 

4. Aprindeţi  lumînarea şi o ţineţi fixată bine pe masă fără a 

o mişca şi ridica. 

5. Apucaţi şarpele de aţă şi  amplasaţi-l de asupra lumînării. 

6. Observaţi ce se întîmplă cu şarpele.  

Explicaţii şi concluzii: aerul cald se ridică în sus. Dacă unele 

obiecte nu sînt foarte grele putem observa mişcarea 

acestora în scurt timp. 

16. „Panglica veselă” 

Metoda: Experienţă. 

Obiective: 
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 Să demonstrăm fenomenul de circulaţie a  aerului. 

 Să demonstrăm că aerul rece circulă pe jos, aerul cald – 

pe sus. 

Ustensile: uşă sau fereastră, panglici din stofă de diferite culori. 

Algoritm: 

1. Luaţi  o panglică de culoarea preferată. 

2. Întredeschideţi puţin uşa sau fereastra. 

3. Apropiaţi panglica de pragul uşii întredeschise, faceţi 

observări. 

4. Apropiaţi panglica de partea de sus a uşii, observaţi ce se 

întîmplă. 

Explicaţii şi concluzii: aerul are proprietatea de a circula. Aerul 

cald circulă pe sus, aerul rece – pe jos. Panglica se va 

mişca (spre uşă, de la uşă) şi va demonstra mişcarea 

aerului. 

17. „Paraşuta” 

Metoda: Experienţă. 

Obiective: 

 Să demonstrăm că aerul din obiect îl ajută să planeze. 

 Să demonstrăm că aer este peste tot.  

Ustensile: un nasture mare, aţă, lipici, pachet. 

Algoritm: 



51 

 

1. Aşezaţi pachetul pe masă. 

2. Tăiaţi tortiţele pachetului. 

3. Tăiaţi patru bucăţi de aţă identice după lungime. 

4. Prindeţi cu lipici un capăt de aţă de pachet (repetăm 

acţiunea cu cele 4 aţe consecutiv). 

5. Uniţi  celălalt capăt al aţelor  cu nasturele mare. Am 

obţinut o paraşută. 

6. Ridicaţi paraşuta sus şi lăsaţi-o să planeze în aer. 

Explicaţii şi concluzii: aerul va intra repede în pachetul-paraşută, 

o va umfla şi paraşuta va plana pînă la pămînt. 

18. „Gălăgie în pahar” 

Metoda: Experienţă. 

Obiective: 

 Să demonstrăm că în urma procesului de expraţie se 

elimină aer.   

Ustensile: un pahar cu apă, un pai. 

Algoritm: 

1. Turnaţi apă într-un pahar. 

2. Suflaţi aer în pahar prin pai, observaţi ce se întîmplă. 

 

Explicaţii şi concluzii: Expiraţia puternică va permite 

pătrunderea  aerului în paharul cu apă, aerul se va ridica la 

suprafaţă, în pahar va fi gălăgie, bulele de aer se vor 

îndrepta în sus.  
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Reflectează și execută: 

1. Demonstrează  copiilor  prezenţa vîntului, avînd la 
dispoziţie un evantai 

2.  Prezentaţi exemple  despre importanţa aerului  în 
adaptarea organismelor la diverse condiţii. 
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Tema 6. ACTIVITĂ�I INVESTIGAGIONAL-PRACTICE 

DE CUNOAŞTERE A SOLULUI.  

Aspecte  ştiinţifice 

Solul acoperă o mare suprafaţă din uscat şi este important pentru 

asigurarea condiţiilor propice vieţii.  Astfel, solul asigură 

mediul de viaţă al unor organisme, hrană şi condiţii 

necesare pentru creşterea şi dezvoltarea organismelor vii. 

Solul este format din particule de roci, humus, apă, gaze. 

Humusul prezintă totalitatea de organisme (plante, 

animale) moarte şi aflate în stare de descompunere. Solul 

se formează prin mai multe procese de dezagregare şi de 

eroziune, care fărîmiţează  roca de bază, aflată dedesubt, în 

fragmente de rocă numite rigoliţi şi, în timp, în particule 

mai mici. Acestea se amestecă cu hunusul aflat în 

descompunere şi sînt comasate de umezeală şi de 

rădăcinile plantelor care se află în sol. În sol se petrec 

diverse reacţii chimice, care asigură eliberarea mai multor 

minerale din roci. Aceste minerale sînt utile pentru 

creşterea şi dezvoltarea plantelor şi animalelor. Printre 

aceste  substanţe se numără calciul, potasiul, magneziul. 

Solurile se împart într-o serie de straturi numite orizonturi. 

Orizontul de la suprafaţa solului este cel mai bogat în 

humus. Sub el se află subsolul, iar sub el – terenul stîncos 

(roca de bază). 

Solul este adăpostul pentru milioane de vieţuitoare, care ajută la 

afînarea lui. Cele mai numeroase în sol sînt, totuşi, 

microorganismele (bacterii, ciuperci), care ajută la 

descompunerea substanţelor organice.  
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Rîma, cîrtiţa, orbetele - vieţuitoare pentru care este caracteristic 

mediul subteran. Aceste  organisme au căpătat de-a lungul 

evoluţiei anumite adaptări la mediul de viaţă subteran: 

forma corpului alungită, pielea la rîmă acoperită cu o 

mucozitate pentru a ajuta tîrîrea prin sol, prezenţa cheţilor, 

musculaturii dorso-ventrale bine dezvoltate la rîmă care, 

de asemenea,  ajută deplasarea ei prin sol. La cîrtiţă şi 

orbete membrele sînt transformate în lopăţele, pentru a 

facilita săparea solului. Atît cîrtiţa, cît şi orbetele nu au 

dezvoltate organele de simţ ale văzului, căci nu au nevoie 

de el în împărăţia întunericului – solul. 

Solurile sînt de mai multe tipuri: nisipoase - rugoase, granulate, 

conţin mult aer şi permit evacuarea rapidă a apei; 

Argiloase - conţin particlue mai mici, între care este mai 

puţin aer, dar care reţin mai multă apă; Lutoase - amestec 

de particule mari şi mici, care reţin o cantitate mare de apă.  

Pe teritoriul Moldovei de asemenea există mai multe tipuri de sol: 

  Solurile brune - ocupă cele mai înalte coline ale Podişului 

Codrilor şi s-au format în condiţiile  pădurilor de făgete şi 

gorunete. Conţinutul de humus – 4-5% 

Solurile cenuşii – ocupă înălţimile predominante ale Podişului 

Moldovei de Nord, Podişului Nistrului, periferia Podişului 

Codrilor. S-au format în condiţiile silvostepei, sub pădurile 

de  foioase. Conţinutul de humus- 10 %. 

Cernoziomurile - ocupă cea mai mare suprafaţă din teritoriul 

Moldovei - 70%. Se formează în stepe, se întîlnesc şi în 

păduri. Sînt considerate cele mai fertile soluri. 
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Rendzinele - se formează pe calcare, argile sub influenţa  

asociaţiilor ierboase atît de stepă, cît şi de pădure.  

Mocirlele - se formează în arealele  cu exces local de umiditate. 

Solurile sunt mlăştinoase. 

Solurile turboase - se formează în condiţii complet anaerobe, 

cînd rămăşiţele plantelor hidrofile  se descompun  prea 

puţin şi se conservează în sol sub formă de turbă. 

Soloneţuri - se formează în condiţii de stepă, pe roci argiloase, 

care conţin săruri solubile (Na Cl ş.a.)  

Solonceacuri - se formează sub influenţa apelor  freatice 

mineralizate. Evaporarea apelor duce la acumularea la 

suprafaţă şi în profil a sărurilor solubile.  

Ştiaţi că… 

 Organismele mai mari care se află în sol (cîrtiţele, orbeţii) 

ajută apei să se răspîndească în sol, prin  săparea unor 

galerii  şi transportînd humusul la niveluri mai adînci în 

sol. 

 Conform opiniilor savanţilor este necesar cca două mii de 

ani pentru a fi format doar 5 cm de sol. 

 

Activităţi investigaţional-practice: 

 „Compoziţia solului” 

Metoda:   Experienţa 
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Obiectivele:  

 Să determinăm compoziţia solului. 

Ustensile: sol, pahar cu  apă, hîrtie de filtru, lampă de spirt, sticlă. 

 

I. Solul conţine aer 

Algoritm: 

1. Luaţi un bulgăre de sol uscat. 

2. Aruncaţi solul într-un pahar cu  apă ce observaţi? 

Explicaţii şi concluzii:  

Atunci cînd aruncăm bulgărele de sol în paharul cu apă, 

observăm cum din apă ies bule de aer. Aceasta ne 

demonstrează că solul conţine aer. 

II. Solul conţine apă 

   Algoritm: 

1. Introduceţi puţin sol pe o hîrtie de filtru  

2. Presaţi solul pe hîrtie 

3. Scuturaţi solul de pe hîrtie 

4. Ce observaţi? 

Explicaţii şi concluzii: 

Pe hîrtia de filtru, după presarea solului va rămîne o pată umedă. 

Aceasta ne demonstrează că solul conţine apă.   

“Permiabilitatea solului” 

Metoda: Experienţa 
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Obiectivele: 

 Să demonstrăm gradul de permiabilitate la diverse tipuri 

de soluri. 

Ustensile: 3 vase, 3 pîlnii, sol de trei tipuri: cernoziom, lut, nisip, 

apă. 

Algoritm: 

1. Introduceţi pîlniile  în cele trei vase. 

2. Turnaţi în fiecare vas cîte un tip de sol: în I-l cernoziom, în al 

II-lea- lut, al III-lea – nisip. 

3. Turnaţi în fiecare apă. 

4. Ce observaţi? 

Explicaţii şi concluzii: 

Nisipul s-a udat cel mai repede şi apa a început să curgă prin 

pîlnie, apoi s-a muiat cernoziomul, iar în lut apa s-a reţinut 

la suprafaţă. Nisipurile sînt nişte soluri rugoase, granulate, 

conţin mult aer şi permit evacuarea rapidă a apei; 

cernoziomurile  conţin particlue mai mici, între care este 

mai puţin aer, dar care reţin mai multă apă; solurile lutoase 

- amestec de particule mari şi mici, care reţin o cantitate 

mare de apă.  

„Fertilitatea solului” 

Metoda: Experienţă 

Obiective: 
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 Să demonstrăm diversitatea de soluri. 

 Să demonstrăm că, creşterea şi dezvoltarea plantelor 

depinde de fertilitatea solului. 

Ustensile: diverse tipuri de soluri: nisip, cernoziom, sol calcaros, 

lut ş.a. seminţe de fasole. 

Algoritm: 

1. Amplasaţi în diverse vase tipurile de sol adunate. 

2. Plantaţi în fiecare vas cîte 4-5 seminţe de fasole. 

3. Udaţi-le. 

4. Observaţi în care vas seminţele vor încolţi mai repede. 

5. Observaţi în care vas planta se va dezvolta mai bine. De ce ? 

Explicaţii şi concluzii: 

Cel mai repede vor încolţi seminţele în vasul cu nisip, pentru că 

nisipul mai repede acumulează umezeala, dar cele mai 

viguroase plante vor fi în vasul cu cernoziom, pentru că 

este cel mai bogat în substanţe organice. 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

Refelectează şi execută: 

1. Redactaţi un eseu  de o pagină A4  pe tema: „Cînd a apărut solul?” 

2. Execută un desen schematic, pe care ai prezenta straturile solului. 
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Tema 7. ACTIVITĂ�I INVESTIGAGIONAL-PRACTICE  

DE CUNOAŞTERE A PLANTELOR    

Aspecte ştiinţifice: 

Plantele au apărut cu circa 400 milioane de ani în urmă. Datorită 

plantelor pot exista şi celelalte organisme vii,  datorită 

plantelor  Planeta Pămînt este o planetă vie. Plantele, prin 

intermediul procesului de fotosinteză,  furnizează oxigen 

atît de important pentru tot ce este viu pe Pămînt. Plantele 

sînt foarte diverse: muşchi, ferigi, gimnosperme, 

angiosperme. 

Plante Rădăcina Tulpina Frunza Floarea Fruct cu seminţe 

Muşchi  Rădăcini 

false- rizoizi 

ierboasă Filoizi 

frunze 

false mici  

Nu are Nu are 

Ferigi  Au rădăcini 

adevărate 

ierboasă  Frunze 

mari  

Nu are Nu are 

Gimnos 

perme  

Rădăcini 

pivotante  

lemnoasă  Aciculară, 

solzoasă  

Nu are Nu are fruct, dar 

apare  conul cu 

seminţe golaşe 

Angiospe

rme  

Rădăcini 

pivotante, 

rădăcini 

fasciculate  

Ierboase 

lemnoase  

Divesre 

forme, 

mărimi  

prezentă   Apare fructul cu 

seninţe  

 

Cele mai evoluate dintre toate plantele sînt angiospermele – 

plantele cu flori. Orice plantă cu flori are o anumită 
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structură: rădăcină, tulpină, frunze, floare, fruct cu 

seminţe.  

Rădăcina este organul vegetativ subteran al plantei, care are 

funcţia  de bază – absorbţia apei şi a sărurilor minerale. În 

afară de funcţia de bază pe care o deţine rădăcina mai are 

şi funcţia de susţinere a plantei în sol, de înmulţire ş.a. 

Tulpina  este organul aerian, vegetativ al plantei, care are funcţia 

de bază de a transporta apa, sărurile minerale, absorbite de 

rădăcină şi substanţele nutritive, fabricate de frunze în 

urma fotosintezei. În afară de funcţia de bază, tulpina are 

funcţia de fotosineză (cînd e verde), de apărare (cînd are 

spini -  măceş, porumbrel), de reproducere (prin butaşi – 

muşcata), de susţinere (prezenţa cîrceilor la mazăre). 

Tulpina poate fi ierboasă sau lemnoasă; cu creştere erectă 

(drept în sus) sau plageotropă (tîrîtoare). 

Frunza  este organul vegetativ aerian, care are funcţia principală 

de fotosinteză. Frunzele au culoarea verde, datorită 

prezenţei unor pigmenţi coloraţi în verde – clorofila. În 

afară de clorofilă în frunză se mai află şi alte tipuri de 

pigmenţi: galbeni, roşii, oranj. Cînd vine toamna şi lumină 

devine din ce în ce mai puţină, clorofila se distruge, 

rămînînd doar pigmenţii de culorile susnumite. Deaceea, 

frunzele toamna se îngălbenesc, se înroşesc sau devin 

oranj. 

Frunza mai are funcţia de înmulţire (ficusul, violetele), se 

utilizează în alimentaţie (ceapa, pătrunjelul, salata). 
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Frunzele pot avea cele mai diverse forme: triunghiulare la plop, 

romboidale la mesteacăn, ovale la scumpie, solzoase la 

biotă, aciculare la pin, tubulare la ceapă. 

Floarea este organul generativ al plantelor. Floarea este formată 

din sepale, petale, stamine (anteră şi stil) şi pistil (stigmat, 

stil, ovar).  Principala funcţie a florii este de reproducere, 

de a forma fructul cu seminţe. Fructul se formează din 

pereţii ovarului pistilului, iar seminţele – din ovule. 

Floarea mai îndeplineşte funcţia de atragere a insectelor. 

Fructul este organul plantei, care are funcţia de apărare a 

seminţelor. Fructele pot fi cu o seminţă (vişina, cireşul, 

caisul, piersica) şi cu mai multe seminţe (viţa-de-vie; 

coacăza, agrişul, roşiile). De asemenea, fructele pot fi 

suculente (roşiile, vişinile, cireşele, prunele) şi uscate 

(fructele arţarului – bisamarele; fructele frasinului – 

samarele; fructul grîului – cariopsa, fructele florii-soarelui 

– achenele). 

Fructele care se formează din peretele ovarului se numesc fructe 

adevărate (vişinul cireşul, prunul, etc), iar fructele care se 

formează şi din alte părţi ale ovarului se numesc fructe 

false. Astfel avem fructe false la măr, păr (ovar + 

receptacol), la zmeur, căpşun. 

Seminţele  se formează în fruct şi au rolul de formare a plantei 

noi. Seminţele pot fi răspîndite în mai multe moduri: cu 

ajutorul vîntului (păpădie, arţar), cu ajutorul animalelor 

(turiţă, brusture). 
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Plantele pot exista sub forma mai multor forme vitale: arbori, 

arbuşti, plante ierboase. 

Arborii au o tulpină bine evidenţiată şi o înălţime însemnată. La 

arbuşti tulpina este ramificata de la bază şi nu este un 

trunchi bine evidenţiat. De regulă, arbuştii sînt de o 

înălţime mai mică ca arborii. Şi la arbori şi la arbuşti 

tulpina este lemnificată, iar plantele ierboase sînt scunde şi 

cu tulpina ierboasă. 

Ştiaţi oare că... 

 Cea mai mare floare o are Raflezia Arnoldi, numită 

„plantă-monstru„ care creşte în pădurile tropicale, pe 

insulele Filipine. Floarea are în diametru peste  1m şi 

cîntăreşte 10 kg.  Mugurele floral este de 2-3 ori mai mare 

decît o căpăţînă de varză. Această plantă mai este şi 

insectivoră. Floarea este de culoarea cărnii şi are chiar un 

miros de carne alterată, care atrage muştele. 

 Baobabul  poate trăi peste 5000 de ani. Este urmat de 

măslin – 2000 ani, stejar – 1600 ani, tei – 1150, cedru – 

800. 

 Cele mai mici şi mai uşoare seminţe din lumea plantelor 

aparţin orhideelor. 1000 de seminţe de orhidee cîntăresc 

cel puţin 1 mg. Ele sînt răspîndite cu ajutorul vîntului. 

Orhideele sînt plante rare şi sînt introduse în Cartea Roşie 

a Moldovei. 
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 Bambusul este planta cu cea mai rapidă creştere. Într-o oră 

tulpina de bambus poate creşte 2-3 cm, iar în 5-6 săptămîni 

atinge înălţimea de 18-20 m. 

Activităţi investigaţional-practice 

 

1. ”Plantele acvatice fotosintetizează?” 

Metoda: Observarea 

Obiectivele: 

 Să demonstrăm procesul de eliminare a oxigenului în uma  

fotosintezei 

Ustensile: acvarium, plante de apă (valisneria, elodeea), sursă de 

lumină. 

Algoritm: 

1. Observaţi plantele dintr-un acvarium. 

2. Ce vedeţi? 

3. Instalaţi lîngă acvarium sursa de lumină. 

4. Observaţi?  De ce? 

5. De ce? 

Explicaţii şi concluzii: 

Din frunzele plantei se observă eliminarea unor bule. Aceste bule 

reprezintă oxigenul  care se elimină în urma fotosintezei 

din frunzele plantei. Fotosinteza se realizează  doar la 

lumină. Cu cît intensitatea luminii este mai mare, cu atît 
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procesul de fotosinteză este mai  rapid,  iar cantitatea de 

oxigen tot este mai mare. Deaceea, cînd instalăm sursa de 

lumină numărul de bule devine mai mare. 

2. “ Cum captează oxigenul rădăcinile plantelor 

acvatice?” 

Metoda: Experienţa 

Obiectiv:  

 Să demonstrăm  prezenţa canalelor aerifere în organele plantelor 

acvatice.  

Ustensile:o plantă acvatică (trestie, papură, ş.a.), bisturiu. 

Algoritm: 

1. Tăiaţi cu bisturiul o bucată din tulpina plantei de trestie. 

2. Introduceţi  capătul de jos al tulpinii într-un pahar cu apă. 

3. Suflaţi aer în celălalt capăt al tulpinii. 

4. Ce observaţi? 

Explicaţii  şi concluzii: 

Vom observa că din capătul tulpinii, introdus în apă vor ieşi bule 

de aer. Bulele de  aer pot ieşi datorită canalelor aeriene 

existente în tulpină. Astfel de canale aeriene sînt şi în 

rădăcină, frunză, etc.  

3. „Cum creşte tulpina ?” 

Metoda:  Experiment 

Obiectiv : 
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 Să demonstrăm  creşterea  tulpinii. 

Ustensile: 

Stilou, vas cu sol,  seminţe de fasole, riglă. 

Algoritm: 

1. Puneţi la încolţit într-un vas cu apă sau sol cîteva seminţe 

de fasole. 

2. Aşteptaţi să apară plantulele. 

3. Însemnaţi cu stiloul pe tulpiniţa plantulelor  la o anumită 

distanţă  nişte semne. 

4. Măsuraţi cu rigla distanţa dintre liniuţe. 

5. Lăsaţi pentru cîteva zile. 

6. Observaţi cum s-a schimbat distanţa dintre liniuţe. 

Explicaţii  şi concluzii: 

  Distanţa dintre liniuţele trasate iniţial se va mări. Aceasta ne 

dovedeşte că tulpina a crsecut.  

 

4. „Tuberculii de cartof – tulpini sau rădăcini?” 

Metoda: Experienţă 

Obiectiv: 

 Să demonstrăm apartenenţa  tuberculilor de cartof la 

tulpini. 

Ustensile:  tuberculi de cartof, vas, borcan de sticlă.  
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Algoritm: 

1. Spălaţi cîţiva tuberculi de  cartof. 

2. Puneţi cartofii într-un vas, acoperiţii cu un borcan de sticlă. 

3. Instalaţi cartofii lîngă un geam bine lumina. 

4. Lăsaţi-i 4-5 zile. 

5. Ce veţi observa? 

Explicaţii şi concluzii: 

Peste 4-5 zile vom observa că tuberculii de cartofi vor căpăta 

culoarea verde. Culoarea verde apare datorită prezenţei 

clorofilei. Clorofila poate exista doar în tulpină, frunză şi 

unele părţi ale florii, dar nicidecum în rădăcină. E de 

menţionat că la lumină în tuberculii de cartof apare şi o 

substanţă toxică, numită solanină. De aceea nu este 

recomandabil de utilizat în alimentaţie tuberculii înverziţi.  

Dacă vom lăsa tuberculii de cartof un timp îndelungat vom 

observa că pe ei se dezvoltă muguraşi. Aceasta tot ne 

demonstrează că tuberculii  sunt tulpini şi nu rădăcini. 

5. „Şi plantele transpiră...” 

Metoda: Experienţă  

Obiectiv:  

 Să demonstrăm evaporarea  apei prin  frunză.  

Ustensile:   

Un ghiveci cu plantă de cameră, un săculeţ de polietilenă  

transparent. 
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Algoritm:  

1. Acoperiţi ermetic ghiveciul cu planta de cameră cu 

săculeţul de polietilenă. 

2. Lăsaţi 30 minute. 

3. Ce veţi observa? 

Explicaţii  şi concluzii: 

Peste 30 minute pe pereţii săculeţului de polietilenă vom observa 

picături de apă. Aceasta ne demonstrează că frunzele 

plantei, dar şi tulpina evaporă o anumită cantitate de apă. 

 

6. ”Cum creşte frunza?” 

Metoda: Experienţă  

Obiectiv:  

 Să demonstrăm că frunza creşte.  

Ustensile:  un ghiveci cu o plantă de clivie sau amarilis, stilou, 

riglă. 

Algoritm: 

1. Luaţi un ghiveci cu o plantă de clivie sau amarilis. La aceste 

plante, frunzele au formă liniară şi este mai uşor de 

observat creşterea lor. 

2. Trasaţi pe o frunză tînără de amarilis  sau clivie cîteva liniuţe cu 

stiloul. 

3. Măsuraţi cu rigla distanţa dintre liniuţe. 
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4. Lăsaţi planta timp de cîteva zile să mai crească. 

5. Măsuraţi iarăşi cu rigla distanţa dintre liniuţele marcate. 

6. Ce aţi constatat?  

 

Explicaţii şi concluzii: 

 

Vom constata că distanţa dintre liniuţe a rămas, practic, 

neschimbată  pe lungimea întregii frunzei, în afară de baza 

ei. La baza frunzei, distanţa dintre liniuţele marcate s-a 

mărit considerabil. Deci, frunzele cresc prin baza sa.   

 

7. ”Spre lumină” 

Metoda: experienţă-observare 

 

Obective:  

 Să demonstrăm capacitatea plantelor de a se întoarce spre 

lumină. 

 

Ustensile: 

O plantă de cameră în ghiveci. 

 

Algoritm: 

1. Instalaţi ghiveciul cu planta de cameră pe geam şi lăsaţi-o 

2-3 zile. 

2. Ce observaţi? 

3. Rotiţi planta peste 2-3 zile. 

4. Observaţi ce se va întîmpla? 

 

Explicaţii şi concluzii: 
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Frunzele, tulpina plantei se vor întoarce permanent spre lumină. 

Aceasta se întîmplă pentru că plantele conţin o anumită 

substanţă, numită auxină. Auxina are proprietatea de a 

lungi celulele. Acumularea acestei substanţe are loc pe 

partea tulpinii, care stă la întuneric. Acumulîndu-se aici, 

auxina face ca partea de la întuneric a tulpinii să crească 

mai repede, astfel, plantele cresc spre lumină.  Acest 

proces se numeşte fototropism (foto – lumină; tropism –

mişcare). 

 

                    8.”Dispariţia clorofilei” 

 

Metoda: Experiment 

 

Obiective:  

 

 Să demonstrăm că, culoarea verde a plantelor se datoreşte 

clorofilei. 

 Să demonstrăm că prezenţa clorofilei este condiţionată de 

lumină. 

 

 Ustensile: două ghivece cu plante de cameră. 

 

Algoritm:  

 

1. Instalaţi un ghiveci cu plante pe geam, iar al doilea ghiveci 

într-un dulap. 

2. Lăsaţi ambele ghivece la locul stabilit timp de o săptămînă. 

3. Scoateţi, peste o săptămînă, ghiveciul din dulap şi 

comparaşi-l cu ghiveciul de pe geam. 
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4. Ce observaţi? De ce? 

 

Explicaţii şi concluzii: 

Planta, care a fost ţinută în dulap a devenit de un verde foarte 

palid şi aproape ofilit. La întuneric  s-a distrus clorofila – o 

substanţă care conferă culoarea verde plantelor. De 

asemenea, datorită clorofilei în plante are loc fotosinteza, 

în urma căreia se formează oxigen şi substanţe hrănitoare 

pentru plante. 

 

 

                                    9.”Paleta culorilor” 

 

Metoda: Observare-invetsigare. 

 

Obiective:  

 

 Să observăm culoarea mediului ambiant în dependenţă de 

anotimp 

 

 

 Ustensile: carton, hîrtie colorată, foarfece 

 

Algoritm:  

 

1. Decupaţi din carton o paletă.  

2. Lipiţi cerculeţe de diferite culori: roşu, galben, verde, 

maro, gri, albastru (pot fi şi alte culori). 
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3. Ieşiţi în aer liber şi colectaţi plante (flori, tulpiniţe, frunze, 

fructe) şi amplasaţi-le pe culorile corespunzătoare ale 

paletei. 

 

 
 

 

Explicaţii şi concluzii: 

Fiecare anotimp se caracterizează prin anumite culori: toamna – 

galben; vara – multicoloră etc. Copiii vor colecta plante 

sau părţi ale lor şi le vor amplasa pe culorile 

corespunzătoare. Copiii trebuie să execute această 

activitate în fiecare anotimp şi să depisteze diferenţa şi 

culorile specifice anotimpului.   

 

                               10.”Florile colorate” 

 

Metoda: Experiment 

Obiective:  

 Să demonstrăm funcţia  de transport a tulpinii. 

 

Ustensile: plante, ce au flori de culoare albă sau galbenă, vas, 

acuarelă, apă. 

Algoritm: 

1. Turnaţi în vas apă. 
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2. Coloraţi apa cu acuarelă (de ex. roşie). 

3. Introduceţi planta în apă. 

4. Lăsaţi-o  2-3 zile.  

5. Observaţi  ce se va întîmpla cu petalele plantei? 

Explicaţii şi concluzii: 

Peste 2-3 zile petalele plantei se vor colora în culoare roşie. 

Aceasta ne va demonstra că tulpina plantei îndeplineşte 

funcţia de transport. 

4.Modelarea cojii de copac 

 

Metoda: Modelarea 

Obiective:  

 Să modelăm  cojile de copac.  

Ustensile: hîrtie albă A4, funie, creioane cerate. 

Algoritm: 

1. Legaţi foaia albă de tulpina copacului. 

2. Tipăriţi foaia cu palma. 

3. Coloraţi foaia cu creionul cerat. 

4. Ce veţi obţine?  

Explicaţii şi concluzii: 

Pe foaie vor apărea amprentele cojii de copac. Puteţi lipi pe foaie 

cîte o frunză a acestui copac  şi executaţi o expoziţie. 

 
Reflectează şi execută: 

1. Desenează o plantă şi scrie toate părţile ei componente. 

2. Reprezintă printr-o schemă  rolul  tuturor organelor plantei. 

3. Observă frunzele diferitor plante şi desenează-le formele. 
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Tema 8. ACTIVITĂ�I INVESTIGAGIONAL-PRACTICE 

DE CUNOAŞTERE A ANIMALELOR  

 

Aspecte ştiinţifice:  

 Animalele reprezintă organisme eucariote pluricelulare, 

celulele cărora  sunt lipsite de anvelopa celulară, de 

plastide şi pigmenţii fotosintetizanţi, vacuolele multe şi 

mici, iar glucidul de rezervă este glicogenul. Ca şi la 

plante, în organismul animal, celulele se grupează în 

ţesuturi, organe, sisteme de organe şi aparate. 

 Fără excepţie, toate animalele se hrănesc heterotrof şi în 

dependenţă de natura hrănii, se divizează în ierbivore, 

carnivore, saprofite, parazite, fiecare din ele avînd sistem 

digestiv ce modifică hrana în forma accesibilă individului. 

Animalele au corpul compact din cauza mişcării active, 

creştere limitată  şi mişcare activă, excepţie făcînd 

animalele sedentare. 

 Mişcarea activă a animalelor a favorizat apariţia reglării 

nervoase, simultan cu cea  umorală şi care este mult mai 

rapidă şi deci, asigurînd adaptarea permanentă. 

Reproducerea (cu mici excepţii) la animale este sexuată.  

Din punct de vedere filogenetic şi structural, animalele  taxonomic 

se clasifică în 2 subregnuri: nevertebrate şi cordate. 

 Subregnul nevertebratelor 

 Evolutiv sînt cele mai străvechi vieţuitoare animale cu 

schelet extern fie neorganic sau organic, structura şi 
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nivelul evolutiv deosebit de primitiv cu următoarele 

filumuri - tipuri:  

 Celenteratele – animale acvatice, majoritatea marine, 

sedentare sau mobile cu simetria radiară, forma corpului 

aminteşte un  săculeţ îngustat la un capăt. Sistemul 

digestiv are un singur orificiu numit buco-anal, înconjurat 

de tentacule – organe ce fac curente de apă şi îndeplinesc 

funcţia de a se proteja de duşmani. Procesul activităţii 

vitale include 2 forme – polipul (asexuat şi sedentar) şi 

meduza (sexuată şi liberă). 

 Pereţii corpului  sunt formaţi din 2 straturi de celule: 

ectoderma şi endoderma separate de mezoglee. Ectoderma 

este formată din celule senzoriale, epitelio-musculare, 

urzicătoare, sexuate. În mezoglee printre masa acelulară 

sunt celule nervoase. Endoderma este formată din celule 

digestive, flagelate, glandulare. Sistemele circulator, 

respirator, excretor lipsesc, funcţia lor îndeplinind-o 

cavitatea corpului. Reproducerea e asexuată prin 

înmugurire şi sexuată. 

Reprezentanţi: meduzele, coralii, hidra de apă dulce. 

 Viermii plaţi – sînt primele  animale triblasterice, adică 

pentru prima dată apare mezodermul situat în cavitatea 

corpului. Sînt lipsiţi de cavitatea corpului, simetria laterală 

şi corpul turtit dorso-ventral. 

 Structura internă simplă. La formele solitare sistemul 

digestiv are o singură deschizătură, la cele parazitare 

(tenia), lipseşte. Sistemul nervos  de tip ganglionar. 
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Lipsesc sistemele respirator şi circulator. Se înmulţesc 

sexuat – sînt hermafrodite. La formele libere, dezvoltarea e 

directă la cele parazitare – cu cicluri evolutive complicate  

şi mai multe gazde. 

 Reprezentanţi: teniile – endoparaziţi intestinali la diverse 

vertebrate, inclusiv la om, provocînd gazdelor tulburări 

gastrointestinale şi nervoase; viermele de gălbează – 

endoparazit în ficatul oilor cu gazda intermediară melcul 

Limnea. 

 Viermii nematozi – cilindrici – viermi cu simetria 

bilaterală şi corpul alungit şi nesegmentat după modul de 

viaţă - forme libere, cît şi numeroşi paraziţi la plante, 

animale şi om. Corpul acoperit cu o cuticulă chitinoasă 

lipsită de cili, musculatura cu cuticula formează o teacă 

musculo-cutanee, sistemul digestiv cu 2 deschizături; 

lipsesc sistemele respirator, circulator.  

Pentru om şi animale  o influenţă  negativă o  prezintă nematodele 

parazite: ascaridele, oxiurii, trichina. Unii viermi cilindrici 

parazitează chiar şi pe plante. 

Ca şi în cazul teniilor, măsurile de igienă alimentară  ne protejează 

de îmbolnăvirile grave.  

 Viermii inelaţi – evolutiv cei mai superiori – prin apariţia 

cavităţii celomice, a sistemului nervos ganglionar – 

scalariform, a sistemului circulator de tip închis, a 

sistemului respirator prin branhii sau prin tegument şi 

sistemul excretor – metanefridial. Reprezentanţi: rîma – 

numită de Ch. Darvin „plug biologic” ca agent însemnat în 
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afînarea solului; lipitoarea comună – un parazit temporar, 

hrănindu-se cu sîngele vertebratelor acvatice, dar utilizat şi 

în medicină. 

 Moluştele – nevertebrate cu corpul moale, simetria 

bilaterală, larg răspîndite în bazinele acvatice cît şi pe 

uscat. Corpul nesegmentat alcătuit din corp, masă 

viscerală, picior, acoperite de manta. Între manta şi corp e 

prezentă o cavitate cu rol respirator şi de mişcare. La 

majoritatea, mantaua – produce cochilia – cu funcţie 

protectoare. Sistemul nervos este  divers, inclusiv la 

caracatiţe avînd un adevărat creier. 

 Respiră prin branhii, altele prin plămîini. Sistemul 

circulator este deschis iar inima e din 1-2 atrii şi un 

ventricul. Sistemul digestiv, la cele ce se hrănesc cu hrană 

aspră, au  un organ special de ros – radula. Radula lipseşte 

la scoici care sînt organisme filtratorii. 

Reprezentanţi: melcii, scoicile, caracatiţele şi altele. 

 Artropodele – cel mai numeros grup de vieţuitoare. 

Corpul lor segmentat în cap, torace, abdomen,  este 

acoperit la exterior de un strat organic chitinos. Pentru 

prima dată la ele apar membrele articulate. Sistemul nervos 

de tip ganglionar scalariform cu un înalt grad de cefalizare, 

organele de simţ bine dezvoltate, îndeosebi ochii compuşi. 

Dezvoltarea, în majoritatea cazurilor, prin metamorfoză, 

iar creşterea necesită năpîrliri.  

Cele mai importante sînt: păianjenii, scorpionii şi căpuşele – sînt 

parazite; (arahnide) racii, crabii şi omarii (crustacee), 
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urechelniţa (miriapode) şi insectele – care sînt cele mai 

numeroase. Insectele joacă un rol deosebit în natură 

(polenizare, legături trofice) cît şi în viaţa omului. Pînă 

acum omul a domesticit: albina melieferă şi fluturele de 

mătase. 

 Vertebratele – un grup de cordate, evolutiv cele mai 

avansate. La formele mai primitive coarda se păstrează 

toată viaţa, la celelalte, fiind înlocuită prin coloana 

vertebrală. Corpul este diferenţiat în: cap, trunchi cu 

membre şi coadă, gîtul e prezent numai la formele terestre. 

Ca organe locomotore au membrele perechi (picioare, 

înotătoare, aripi). Sistemul nervos central (creierul, 

măduva spinării şi organele de simţ) capătă o dezvoltare 

deosebită. E bine dezvoltat sistemul endocrin şi celelalte 

componente ale corpului.  

Vertebratele contemporane sînt reprezentate prin 5 clase: peşti, 

amfibieni, reptile, păsări, mamifere. 

 Peştii – vertebrate pur acvatice cu corpul de formă 

hidrodinamică, acoperit cu solzi de origine dermică. Pielea 

e acoperită de o secreţie, produsă de glande situate pe toată 

suprafaţa corpului cu funcţia de protecţie şi asigură o 

alunecare mai uşoară prin apă. Scheletul  este cartilaginos 

sau osos. Se deplasează datorită înotătoarelor. Pe ambele 

părţi ale trunchiului e linia laterală unde-s terminaţiile 

nervoase cu funcţia de orientare. Sub piele sînt muşchii. 

Sistemul circulator e de tip închis, iar inima e bicamerală. 

Respiraţia este  branhială cu oxigenul dizolvat în apă. 

Temperatura corpului este variabilă (alcătuind cu 
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amfibienele şi reptilele grupa vertebratelor poichiloterme). 

Reproducerea sexuată are loc numai în mediul acvatic, iar 

fecundaţia la majoritatea peştilor osoşi e externă, la cei 

cartilaginoşi – internă. 

Însemnătate practică au  nisetrul, crapul, somnul, bibanul, şalăul, 

etc. 

 Amfibienii – împreună cu reptilele, păsările, mamiferele - 

toate sînt vertebrate primar terestre, tetrapode, însă 

rămînînd dependente de mediul acvatic prin modul de 

respiraţie şi prin reproducere. Corpul  este acoperit cu piele 

subţire, bogat vascularizată umedă şi prevăzută cu o 

mulţime de glande tegumentare, fapt ce asigură respiraţia. 

Pielea e izolată de muşchi prin spaţii pline cu lichid ce 

lipsesc la celelalte vertebrate  cu funcţii de amortizare 

contra factorilor externi. Mediul de viaţă terestru a dus la 

complicarea sistemului nervos central – o dezvoltare vădită 

capătă creierul anterior – divizat în 2 emisfere; din 

organele de simţ mai dezvoltat  este auzul, iar ochii au 3 

pleoape. Respiraţia e dublă – prin piele şi plămîni; 

circulaţia sangvină – închisă, dublă şi incompletă. Inima 

are 3 camere – 2 atrii şi 1 ventricul. Sunt animale  

poichiloterme şi în perioada rece hibernează. 

Reproducerea numai sexuată, în  mediul acvatic, fecundarea – 

externă, iar dezvoltarea prin stadiul larvar.  

Reprezentanţi: amfibieni fără coadă – broasca de lac, broasca 

rîioasă, amfibieni cu corpul alungit -  tritonii, 

salamandrele. 
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 Reptilele – vertebrate poichiloterme terestre. Corpul 

alungit, diferenţiat în: cap, trunchi cu 4 membre, coadă. La 

unele din ele, membrele se reduc sau chiar dispar (şerpii). 

Tegumentul este uscat, adică lipsit de glande, dar acoperit cu 

discuri (solzi) cornificaţi, scuturi sau plăci, fapt ce reţine 

creşterea. De aceea, e prezentă năpîrlirea. Respiraţia e 

numai prin plămîni. Toate reptilele, cu excepţia broaştelor 

ţestoase au dinţi, intestinul e diferenţiat în subţire, gros, 

deschizîndu-se în cloacă. Sistemul circulator e mai 

dezvoltat ca la amfibieni: inima continuă să fie  

tricamerală, dar în ventricul apare peretele  despărţitor, 

care la crocodili e complet, formînd  inima tetracamerală. 

Sistemul nervos central şi organele de simţ continuă să 

evolueze, ţinînd cont de modul de viaţă mult mai activ. 

Fecundarea este internă şi majoritatea din ele fiind ovipare. Pentru 

prima dată la ele apar anexele embrionare (sacul amniotic 

cu lichid amniotic). 

Reprezentanţi: şopîrlele, iguanele din insulele Galapagos, varanii - 

cele mai mari  şopîrle (pînă la 3m lungime);  şerpii, 

broaştele ţestoase, crocodilii şi aligatorii. 

Reptilele au dominat  pe Terra cu 150-200 mln. de ani în urmă - 

perioadă numită, era reptilelor, pentru ca apoi din cauze 

încă necunoscute multe din ele neadaptîndu-se la clima 

existentă, să dispară. 

 Păsările – cel mai numeros grup de vertebrate tetrapode, 

adaptate la zbor şi cu temperatură stabilă a corpului, fapt 

ce le-a permis şi o larga răspîndire.  Adaptările la zbor ale  
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păsărilor sînt: forma aerodinamică a corpului, corpul mic 

acoperit cu formaţiuni epidermice cornoase – penele, iar 

membrele anterioare transformate-n aripi; oasele tubulare  

cu spaţii pline de aer, lipsite de măduvă; prezenţa sacilor 

aerieni în componenţa sistemului respirator; reducerea 

organelor interne, respiraţia dublă. 

  Membrele posterioare cu 4 degete, ce asigură mişcarea 

bipedă pe sol, scurmatul şi alte activităţi. 

În sistemul nervos modificări evolutive simţitoare au suferit 

emisferele cerebrale, diferite centre senzitive şi motorii 

legate de zbor, orientare, activitate vitală. Sistemul digestiv 

e reprezentat prin cioc, lipsit de dinţi, guşă, stomacul 

bicameral, intestinul, rectul, cloaca şi anusul. 

 Sistemul respirator e mai complicat ca la reptile, prin 

prezenţa sacilor respiratori şi a respiraţiei duble. Sacii 

aerieni de rînd cu funcţia respiratorie uşurează masa 

corpului cu 10%, uşurează procesul de defecaţie, ouatul 

ş.a. 

 Sistemul circulator e reprezentat prin inima tetracamerală, 

circulaţia sangvină dublă şi completă, iar metabolismul e 

deosebit de intens, confirmat prin temperatura constantă de 

42 grade. 

Reproducerea – sexuată. Fecundarea este  internă.  Este 

caracteristică clocirea şi grija de urmaşi. 

Reprezentanţi:  păsări alergătoare – struţii 

 păsări zburătoare – pelicanii, cormoranii ş.a; 
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 păsări înotătoare – raţe, gîşte, lebede; 

 păsări răpitoare – de zi – vulturi;  

                       de noapte – bufniţa, cucuveaua ş.a.; 

Unele păsări au fost domesticite (găina, raţa,  gîsca, ş.a.) . 

 Mamiferele – o clasă de vertebrate, cele mai evolutive şi 

ca rezultat , avînd o largă răspîndire în toate mediile 

posibile de viaţă – terestre – majoritatea, celelalte 

subterane, acvatice, zburătoare. Paraziţi printre ele nu sînt.  

Superioritatea evolutivă  a mamiferelor e confirmată prin 

dezvoltarea  deosebită a creierului anterior (emisferele 

cerebrale) şi organelor de simţ; naşterea puilor, hrănirea cu 

lapte şi educaţia pentru  viaţă; intensitatea stabilă a 

proceselor vitale şi ca rezultat, temperatura stabilă a 

organismului (homeotermie) pe întregul an. 

Pielea mamiferelor are 2 categorii de formaţiuni: cornoase (părul, 

solzii, ghearele, copitele, unghiile, coarnele), şi glandulare 

(sudoripare, mamare, sebacee). Scheletul e intern. Oasele 

sunt  masive şi conţin măduvă.Musculatura e bine 

diferenţiată. Pentru prima dată cavitatea toracică e separată 

de cea abdominală printr- un muşchi – diafragma, care de 

rînd cu scheletul  şi muşchii toracicali participă la procesul  

de respiraţie. 

Sistemul digestiv se modifică simţitor în funcţie de regimul 

alimentar, prin diversitatea dentaţiei, lipseşte cloaca, este  

prezent  orificiului anal. Celelalte organe, sisteme de 
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organe se modifică simţitor sub acţiunea factorilor de 

mediu. 

Sistemul circulator este  format din inima tetracamerală şi vase 

sangvine, iar cel excretor e format din rinichi şi căile 

conducătoare. 

Reproducerea este numai sexuată, fecundaţia internă,  naşterea 

puilor. Cele mai inferioare mamifere – monotrematele 

(ehidna, ornitoringul) sînt ovipare, marsupialele   nasc pui 

neputiincioşi (părinţi peste 1,7m iar puii doar 2cm), pe care 

apoi le asigură existenţa femela într- o pungă abdominală 

în etapa corespunzătoare. 

Majoritatea mamiferelor şi păsărilor joacă un rol considerabil  în 

viaţa omului şi ca rezultat, ele predomină printre animale 

domestice; cele ce din diverse pricini n-au fost domesticite 

sînt folosite de el în cele mai variate scopuri 

Ştiaţi oare că: 

 Femela- leu se ocupa cu vanatoarea în peste 90% din 

cazuri, în timp ce masculul- leu prefera sa doarma sau 

sa se odihneasca.  

 

 Elefantul este singurul mamifer care nu poate sări.  

 

 Cel mai mare mamifer al planetei, balena albastră, 

cîntareşte 50 de tone la naştere. La maturitate, ea poate 

ajunge pîna la 150 de tone.  
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 Cangurul nu poate să sară decît dacă coada îi atinge 

pămîntul.  

 

 Singurul loc de pe corpul unei vaci în care există 

glande sudoripare este nasul acesteia.  

 

  Hipopotamul dă naştere puilor săi sub apa şi îi 

îngrijeşte în primele zile de viaţă tot în apă. Totuşi, cei 

mici ies din cînd în cînd la suprafaţă pentru a lua destul 

aer.  

 Pe parcursul întregii sale vieţi, o singură vacă dă peste 

200.000 de pahare de lapte.  

 

 Cu ajutorul limbii sale extrem de lungi şi elastice, 

aproximativ 55 cm, girafa este capabilă să se cureţe 

singură în urechi.  

 Crocodilii nu pot scoate limba din gură, deoarece au o 

protecţie pentru a nu şi-o muşca cu ajutorul fălcilor 

puternice şi a dinţilor fioroşi.  
 

  Un pinguin imperial-tată suportă frigul Antarcticii 

timp de 60 de zile sau chiar mai mult pentru a proteja 

ouăle din care urmează să iasă puii. În toată această 

perioadă, el nu mănîncă nimic şi stă în picioare tot 

timpul. După ce puii ies din ouă el îi hrăneşte cu un 

lichid special din gît şi aşteaptă ca mama-pinguin să 

vină să aibă grijă de cei mici.  
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  Răgetul unui leu adult poate fi auzit de la o distanţă de 

7 kilometri depărtare şi îi avertizează pe intruşi sau 

adună membrii grupului ce s-au răsfirat. 

 

                               Activităţi investigaţional-practice 

1.  “  Drumul furnicilor” 

 Metoda: exerienţă, observare 

Obiectiv:  

 Să observăm modalitatea de transmitere a informaţiei de 

către furnici. 

Ustensile: o cutie de carton cu capac, o bucată de sticlă ce va 

acoperi complet cutia, vopsea albă, pensulă, bandă 

adezivă, foarfece, lopăţică, borcan cu capac, mănuşi de 

grădină, farfurie, banană, zahăr. 

Algortim: 

 

 

1. Vopsiţi cutia din partea 

interioară cu voapsea albă  

 

2. Decupaţi din capacul cutiei o panglică cu lăţimea egală 

cu adîncimea cutiei. 

3. Faceţi în acestă panglică două orificii cca la 15 cm unul de 

altul. 
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4.Fixaţi panglica, astfel ca ea să despartă cutia în două jumătăţi. 

5. Găsiţi afară un muşuroi.  

6. Puneţi puţin pămînt din muşuroi într-un borcan de sticlă şi 

acoperiţi-l cu capacul. 

7. Puneţi pe farfurie o bucăţică de banană şi presăraţi-o cu zahăr şi 

stropiţi-o cu puţină apă. 

8.Instalaţi farfurica în partea stîngă a cutiei nu departe de colţ. 

6. Scoateţi capacul de pe borcan. Turnaţi repede solul din muşuroi 

în cealaltă jumătate a cutiei. Acoperiţi imediat cutia cu 

capacul de sticlă. 

7. Urmăriţi atent comportamentul furnicilor. 

8. Ce observaţi ?  

10. De ce ? 

Rezultate şi concluzii: 

La început furnicile vor fi foarte agitate şi vor fugi care încotro. 

Peste aproximativ 20 minute ele se vor linişti şi  vor începe 

să-şi cerceteze noua lor casă.  

Peste puţin timp, unele furnici vor depista orificiile în panglica de 

hîrtie ce desparte cutia în două jumătăţi egale. Cîteva din 

furnici vor trece în cealaltă jumătate a cutiei  şi vor găsi 
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banana. Aproximativ peste o oră  veţi observa un şirag sau 

mai multe de furnici ce  se deplasează spre banană şi 

înapoi. Furnicile captează informaţia, utilizînd nişte 

substanţe chimice speciale, numite feromoni. Feromonii 

sunt eliminaţi de către corpul furnicilor. E de ajuns ca o 

singură furnică să găsească hrana, că ea lasă o urmă de 

feromoni care   indică celorlalte furnici calea cea dreaptă. 

După ce aţi terminat experienţa eliberaţi furnicile. 

2. „Culoarea favorită a insectelor” 

 Metoda: Experienţă 

Obiectiv:  

 Să depistăm culorile favorite ale insectelor. 

Ustensile: hîrtie colorată: roşie, galbenă, verde, albastră, violetă, 

albă, stilou, ceas, riglă, miere. 

Algortim: 

1. Trasează pe o foaie albă de hîrtie următoarea tabelă, pentru 

a înregistra mai uşor observările efectuate 

Culoarea -

inse

cta 

Roşie Galbenă Verde Albastră Violetă 

Albinele      

Fluturii      

Muştele      

Viespile      
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Altele      

 

2. Aranjează hîrtiile colorate jos, pe iarbă. Fixează-le pe 

margini cu pietricele ca să nu fie duse de vînt.  

3. Aşează-te la o distanşă de aproximativ 90 cm de hîrtii şi 

urmăreşte. Degrabă pe hîrtiile colorate se vor aşeza 

insecte. 

4. Înscrie observările în tabel. 

5. Peste 20 minute analizează datele din tabel şi concluzionează 

care este culoarea favorită a anumitor insecte. 

Explicaţii  şi concluzii: 

Insectele posedă organe ale văzului. Vederea insectelor se 

numeşte mozaică, pentru că ochiul insectei este format din 

mai mulţi ochi separaţi. Fiecare ochi separat vede o 

porţiune din obiect. Unele insecte văd doar conturul 

obiectului, alte insecte au claritatea de invidiat. Insectele 

vizitează florile colorate, de aici conchidem că ele au o 

vedere colorată. Dar, savanţii au constatat că vederea 

colorată a insectelor se deosebeşte de vederea colorată a 

oamenilor. De exemplu, insectele nu deosebesc culoarea 

roşie de cea neagră. Culoarea roşie o văd de o nuanţă 

zmeuriu-violetă. Insectele,  spre deosebire de oameni, văd 

razele ultraviolete. 

3.„Rîmele – plugurile solului” 
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Metoda: Experienţă, observare 

Obiectiv: 

 Să demonstrăm capacitatea rîmelor de a afîna solul 

Ustensile:  5-10 rîme, un borcan de 3 litri, cernoziom, nisip, hrană 

pentru rîme. 

Algoritm: 

1. Introduceţi 2/3  de  cernoziom  în borcanul de 3 litri. 

2. Introduceţi de asupra cernoziomului un strat de  2-3 cm de 

nisip. 

3. Udaţi permanent solul din borcan pentru a menţine 

umiditatea. 

4. Introduceţi în borcan 5-10 rîme. 

5. Hrăniţi rîmele pe parcursul experienţei cu cartof fiert, 

frunzuliţe de ceai, morcov mărunţit. 

6. Observaţi timp de 30 zile, cum se schimbă graniţa dintre 

stratul de cernoziom  şi nisip. 

Explicaţii şi concluzii: 

Rîma-de-sol este un vierme întîlnit în toate regiunile pămîntului. 

Lungimea rîmelor în regiunile tropicale poate ajunge pînă 

la 2 m. Mediul de viaţă al rîmelor este subteran. Locuieşte 

în soluri umede, la adîncimi de pînă la 60 cm. Face galerii 

adînci de 1-1,5 m. Resturile de plante care sunt utilizate ca 

hrană se amestecă cu sol şi alte substanţe organice şi trec  

prin intestinul rîmei. Într-o perioadă de 24 ore prin 

intestinul rîmei trece o cantitate  de sol egală cu masa  

corpului ei. În acelaşi interval de timp rîmele prelucrează  
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pînă la 1-3 tone de sol la hectar, în funcţie de densitatea 

lor. Anual rîmele prelucrează pînă la 50-600 tone de sol, 

transformîndu-l într-un compus bogat în humus.    

În procesul experienţei se va observa cum se schimbă graniţa 

dintre cernoziom şi nisip. În primele zile se va observa  că 

în stratul de nisip vor apărea părticele de  cernoziom. 

Treptat, graniţa dintre cernoziom şi nisip dispare şi spre 

sfîrşitul lunii componenţa solului din borcan va fi 

omogenă. Deci, rîmele au afînat solul. 

Pentru facilitarea  efectuării observărilor, propunem completarea 

următorului tabel: 

Fenomenele observate Data efectuării observării 

1. Apariţia primelor 

părticele de cernoziom în 

stratul de nisip 

 

2. Începutul dispariţiei 

graniţei 

” nisip-cernoziom” 

 

3. Dispariţia completă a 

graniţei „nisip-

cernoziom” 

 

 

4. „Rîmele ridică  fertilitatea solului” 

Metoda: Experienţă  

Obiectiv:  
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 Să demonstrăm rolul rîmelor în ridicarea fertilităţii 

solului.     

Ustensile: 5-6 rîme, un borcan de 3 litri, nisip, hrană pentru rîme. 

Algoritm: 

1. Introduceţi în borcan o anumită cantitate (2/3) de nisip. 

2. Introduceţi  5-6 rîme. 

3. Puneţi de asupra stratului de nisip hrana rîmelor: cartof 

fiert, morcov ras, frunze uscate. 

4. Observaţi timp de 1,5-2 luni. 

Explicaţii  şi concluzii:  

Peste 1,5-2 luni,  măsurînd  stratul de humus format, vom observa 

că el deja a ajuns cîţiva cm. Deci, rîmele participă activ la 

formarea stratului de humus, astfel îmbogăţesc solul cu 

substanţe nutritive.    

5. ”Cum respiră puişorii din ou” 

Metoda: Experiment 

Obiectiv: 

 Să demonstrăm prezenţa porilor pe coaja oului. 

Ustensile: două ouă fierte, o linguriţă, tuş,  două păhăruţe mici. 

Algoritm: 

1. Luaţi două ouă fierte. 

2. Spargeţi un ou în partea ascuţită, iar celălalt în partea  mai 

plată. 
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3. Scoateţi cu ajutorul linguriţelor  conţinutul ouălor din 

ambele părţi. 

4. Instalaţi jumătăţile de ou obţinute în păhăruţe. 

5. Turnaţi în ambele jumătăţi de ou puţin tuşi. 

6. Ce veţi observa? 

Explicaţii  şi concluzii: 

Oul este propriu reptilelor şi păsărilor. Oul propriu-zis al păsărilor 

se consideră gălbenuşul. Gălbenuşul este format din toate 

substanţele organice necesare pentru dezvoltarea viitorului 

puişor. Albuşul este format din proteină şi apă. El prezintă 

sursa principală de apă pentru viitorul puişor. De 

asemenea, albuşul apără interiorul oului de lovituri 

mecanice. Partea exterioară a albuşului este mai groasă şi 

mai compactă. Ea separă conţinutul lichid al oului de 

coajă, formînd în partea rotunjită a oului o cameră cu aer. 

La exterior oul este acoperit cu coajă, care este înzestrată 

cu o mulţime de pori. Coaja oului este formată din calciu. 

Calciul serveşte pentru dezvoltarea scheletului viitorului 

puişor.      

În cadrul experimentului vom observa că foarte curînd pe partea 

exterioară a cojii de ou vor apărea picături de tuş. Mai 

multe picături vor apărea pe partea de jos a oului, deoarece 

în partea de jos se află camera de aer, unde aerul se 

acumulează şi puişorul aflat în ou respiră.   

 

 

Reflectează şi execută: 

1. Interpretează într-o schemă  divesritatea animalelor 

2. Elaborează o revistă cu denumirea ”În lumea insectelor” 

3. Găseşte o pană. Observă structura cu ajutorul unei lupe. 
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Tema 9. ACTIVITĂ�I INVESTIGAGIONAL-PRACTICE 

DE CUNOAŞTERE A CORPULUI UMAN  

 

Aspecte ştiinţifice: 

Omul (Homo sapiens) este cea mai  superior organizată şi mai 

inteligentă specie din toate speciile existente pe Pămînt.  

Fiecare persoană este unică din punct de vedere al 

aspectului, al inteligenţei, a capacităţilor. Cu toate acestea, 

Oamenii au caractere comune, care le clasifică în aceeaşi 

specie. Corpul uman este format ierarhic, începînd cu 

moleculele (carbohidraţi, lipide, proteine, acizi nucleici), 

acestea apoi formînd celulele. Celulele  care au  forme şi 

funcţii asemănătoare se unesc în ţesuturi. Mai multe tipuri 

de ţesuturi formează organe, fiecare avînd funcţii specifice 

(stomac, rinichi, inimă, ficat, etc.) Organele nu pot 

funcţiona independent, ele intercorelează cu alte organe, 

astfel formînd sisteme de organe. 

În corpul uman există 12 sisteme de organe: sistemul osos, care 

susţine corpul; sistemul muscular, care permite corpului 

să se mişte; sistemul nervos, format din creier şi nervi, 

care controlează şi coordonează majoritatea funcţiilor 

corpului; sistemul endocrin (hormonal) controlează unele 

procese ale corpului; sistemul circulator livrează 

substanţe chimice esenţiale tuturor celulelor corpului; 

sistemul limfatic ajută corpul să lupte contra infecţiilor; 

sistemul digestiv digeră alimentele şi absoarbe substanţele 

nutritive în corp; sistemul respirator asigură celulele 

organismului cu oxigen şi favorizează eliminarea 

dioxidului de carbon din organism; sistemul urinar 
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asigură eliminarea deşeurilor lichide din organism; 

sistemul reproducător (masculin şi feminin) asigură 

reproducerea şi continuitatea speciei umane; sistemul 

tegumentar (pielea şi unghiile); sistemul imunitar. 

Pe parcursul vieţii, corpul omenesc suferă anumite schimbări, atît 

cantitative  (creşterea) , cît şi calitative (dezvoltarea). În 

timpul primului an de viaţă, un bebeluş este total 

dependent de părinţii săi. Dar oricum, el începe să-şi 

dezvolte vorbirea, mersul ş.a. Pubertatea este o perioadă de 

creştere rapidă care duce la  maturitate sexuală. Ea începe  

în jurul vîrstei de 11 ani la fete şi 13 ani la băieţi. 

Pubertatea face parte din  adolescenţă, care este şi o 

perioadă de shimbări psihice. Corpul începe să 

îmbătrînească destul de rapid după vîrsta de 40 ani. La 

această vîrstă celulele devin mai puţin eficiente, pielea se 

dehidratează, astfel încreţindu-se, forţa musculară scade, 

oasele devin fragile, scade acuitatea simţurilor, părul se 

subţiază şi încărunţeşte. În final, unul sau mai multe 

sisteme de organe încetează să mai funcţioneze şi persoana 

moare.  

  Ştiţi oare că? 

 Toţi bebeluşii se nasc cu ochii albaştri. După cîteva ore de 

la naştere, culoarea se poate schimba. Majoritatea 

oamenilor ajung pîna la urmă să aibă ochi de altă culoare.  

 Organismul uman conţine aproximativ cinci litri de sînge.  

 Atunci cînd v-aţi născut aveaţi 350 de oase, iar după 

terminarea copilariei 144 dintre ele s-au unit între ele.  
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 O persoană obişnuită respiră aproximativ 74 de milioane 

de litri de aer de-a lungul vieţii. 

 În momentul primei respiraţii un nou nascut trebuie să 

inspire cam de cincizeci de ori mai puternic decît un adult. 

 Omul are aproximativ 76 000 de fire de păr pe cap. 

 Muşchiul ochiului este cel mai rapid din organism. El se 

contractă în mai puţin de o sutime de secundă. 

 Unghia degetului mijlociu creşte cel mai repede. O unghie 

ajunge la lungimea normală cam în 150 de zile. 

 Inima pompează mai mult de 3.500 de litri de sînge în timp 

de o oră. De-a lungul vieţii inima bate de aproximativ 

2.700.000.000 de ori. În corpul nostru sunt mai mult de 

12.000 de km de vase de sînge. 

 Un barbat obişnuit mănîncă în jur de 50 de tone de 

alimente de-a lungul vieţii pentru a mentine o greutate de 

80 de kg. 

 

Activităţi investigaţional-practice 

1. “Respiraţia  ” 

 Metoda: Modelare 

Obiectiv:  

 Să demonstrăm procesul de respiraţie 

Ustensile: sticlă de plastic, un balon, polietilenă, lipici 

Algoritm: 

1. Tăiaţi partea de jos a sticlei de plastic. 
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2. Acoperiţi partea tăiată cu polietilenă, fixaţi bine polietilena de 

sticlă, cu lipici. 

3. Prindeţi un segment de lipici de polietilenă, făcînd o tortiţă. 

4. Îmbrăcaţi balonul pe sticla fără dop, introduceţi balonul în sticla 

goală. 

5. Trageţi încet de tortiţa din lipici, observaţi ce se întîmplă cu 

balonul?  De ce? 

Explicaţii şi concluzii: Această modelare imită procesul de 

respiraţie. Cînd tragem de lipici (tortiţă) de fapt imităm 

inspiraţia (se trage aer în piept), deaceea balonul se umflă. 

La expiraţie (tortiţa se lasă liber) balonul se dezumflă. 

2. „ Importanţa auzului” 

Metoda: Experienţă 

Obiectiv:  

 Să demonstrăm  importanţa auzului. 

Informaţii utile: 

Ustensile: bumbac, ceas. 

Algortim: 

1. Ascultaţi sunetul unui ceas. 

2. Astupaţi urechile cu  bumbac. 

3. Cum auziţi sunetul ceasului după această procedură.  

Explicaţii şi concluzii: 



96 

 

Funcţia principală a analizatorului auditiv este receptarea 

sunetelor şi orientarea în spaţiu. Pentru a păstra organele 

auzului este important de a respecta următoarele reguli de 

igienă: de apărat urechile de sunete puternice; de apărat 

urechile de vînt; de a nu introduce în urechi obiecte 

ascuţite; de a sufla nasul corect: mai întîi o nară, cealaltă e 

astupată, apoi o altă nară, cealaltă astupată; de a nu admite 

pătrunderea apei în urechi; de a curăţa corect urechile: cu o 

ţesătură îmbibată (sau degetul) cu spumă; de a spăla 

urechile în fiecare zi; de a face masaj la pavilioanele 

urechilor; dacă aveţi probleme cu urechile, nu ezitaţi să vă 

adresaţi  medicului oftalmolog. 

3. „Amprenta” 

Metoda: Experienţă 

Obiective: 

 Să demonstrăm că fiecare persoană are amprente ale 

degetelor, ele sînt cu desen unic, irepetabil. 

 Să demonstrăm că uzorul amprentei poate fi examinat 

vizual, cu lupa. 

Ustensile: bucăţele de sticlă, cremă, hîrtie curată, guaşă, lupă. 

Algoritm: 

1. Ungeţi un deget cu cremă grasă, masaţi degetul pînă crema 

intră în piele. 

2. Aplicaţi degetul pe sticlă. 
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3. Examinaţi urma lăsată de deget la lumina zilei, la 

necesitate folosiţi lupa. 

4. Muiaţi degetul în guaşă, aplicaţi degetul pe hîrtie curată. 

5. Analizaţi amprenta degetului pe hîrtie.  

6. Comparaţi amprentele degetelor (diferitor degete). 

 

Explicaţii şi concluzii: Fiecare om este unic în felul său. 

Experienţa cu amprentele degetelor este o dovadă a acestui 

lucru. În lume nu se găsesc două amprente identice. 

4. „Iluzie optică 

Metoda: Experienţă 

Obiective: 

 Să demonstrăm că omul vede cel mai bine cu ambii ochi 

deschişi. 

 Să demonstrăm că imaginea diferă dacă este privită cu 

ochiul drept sau stîng pe rînd. 

Ustensile: un tablou, creioane. 

Algoritm: 

1. Fixaţi tabloul pe perete în faţa copiilor astfel, ca el să fie mai 

sus de nivelul ochilor copiilor. 

2. Aşezaţi copiii comod în faţa tabloului. 

3. Luaţi  în mînă un creion, fixaţi cu el un colţ de tablou (la 

alegere). 
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4. Priviţi colţul ales cu ochiul drept (stîngul e închis), apoi cu 

ochiul stîng (dreptul închis). 

5. Observaţi că, colţul se deplasează. De ce? 

Explicaţii şi concluzii: Analizatorul vizual primeşte informaţie de 

la ambii ochi concomitent, iată de ce ochii la om sînt 

amplasaţi în faţă. Privind lumea din jur doar cu un ochi 

creierul primeşte informaţie mai mult din zona de acces a 

lui (de exemplu zona dreaptă, dacă este vorba de ochiul 

drept). 

5. „Măsurarea volumului de aer din piept” 

Metoda: Experienţă 

Obiective: 

 Să demonstrăm că aerul din piept poate fi măsurat. 

 Să demonstrăm una din metodele de măsurare a volumului 

de aer din piept. 

Ustensile: vas mare cu apă curată, o sticlă de plastic, pai de 

plastic. 

Algoritm: 

1.Puneţi într-o sticlă curată, plină cu apă un pai. 

2.Întroduceţi această sticlă (cu pai) în vasul cu apă. 

3.Întoarceţi sticla cu tot cu pai cu gura în jos. 

4.Inspiraţi adînc şi suflaţi aerul din piept prin pai în sticlă. 

5.Aerul îşi va face loc în sticla de plastic, deci apa va ieşi din 

sticlă în vas. 
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6.Volumul aerului din piept corespunde volumului de aer din 

sticla de plastic. 

Explicaţii şi concluzii: Atunci cînd inspirăm, aerul ocupă un 

anumit volum în plămîinii omului. Capacitatea de 

inspiraţie-expiraţie este strict individuală. Considerăm că 

fiecare va fi curios să cunoască volumul de aer din 

plămîni. 

6.„Determinarea temperaturii apei cu mîina” 

Metoda: Experienţă 

Obiective: 

 Să demonstrăm că prin piele putem simţi temperatura 

apei. 

 Să demonstrăm că omul poate determina apa de 

temperaturi ridicate, scăzute. 

Ustensile: două vase cu apă de temperaturi diferite (mai caldă, 

răcoroasă), şerveţele uscate, masă. 

Algoritm: 

1. Aşezaţi pe masă două vase identice. 

2.  Turnaţi în primul vas apă caldă. 

3. Turnaţi în al doilea vas apă rece. 

4. Răsuflecaţi mînicile cămăşii pe care o purtaţi. 

5. Puneţi ambele mîini în vase cu apă doar că mîna dreaptă în 

vasul drept, mîna stîngă în vasul stîng. 

6. Povestiţi despre temperatura apei din ambele vase, ce 

impresii aveţi, de ce? 
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Explicaţii şi concluzii: Pielea omului este un organ care are 

funcţii de receptare a temperaturii (aerului, apei, 

suprafeţelor), deaceea copiii vor simţi temperatura apei şi 

vor numi vasul cu apă caldă, vasul cu apă rece. 

7. „ Inima mea bate...” 

Metoda: Experienţă-aplicaţie 

Obiectiv:  

 Să calculăm  bătăile inimii în stare de repaus şi după o 

activitate fizică. 

Ustensile: ceas 

Algortim: 

1. Găsiţi pe mîna stîngă pulsul inimii voastre. 

2. Număraţi timp de 15 secunde bătăile inimii. 

3. Ţineţi minte cifra. 

4. Faceţi 10 aşezări. 

5. Găsiţi pe mîna stîngă pulsul inimii voastre. 

6. Număraţi timp de 15 secunde bătăile inimii. 

7. Comparaţi cifrele. 

Explicaţii şi concluzii: 

O inimă sănătoasă şi antrenată lucrează econom şi se odihneşte 

mai mult ca o inimă neantrenată. Contractările unei inimi 

antrenate sînt mai puternice, mai rare şi după unele eforturi 

fizice îşi revine mai repede. Antrenarea inimii stă la baza  

sănătăţii umane. Pulsul inimii poate să ne povestească 
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despre sănătatea organismului nostru: dacă  pulsul este 

aritmic  şi slab, persoana dată este bolnavă. 

Frecvenţa pulsului inimii depinde de mai mulţi factori:  de 

temperatura mediului ambiant – pe frig bate mai rar, iar pe 

timp  cald mai repede;  dacă temperatura corpului este 

ridicată – inima bate mau repede; de încărcătura fizică – 

munca fizică sporeşte bătăile inimii; şi de starea 

emoţională a persoanei – iritarea, furia, bucuria duce la 

intensificarea pulsului.  

Cifrele ce indică numărul de bătăi ale inimii sînt diferite. Cifra 

obţinută după efectuarea aşezărilor este mai mare ca cea 

iniţială. Aceasta se întîmplă din cauză  că fluxul de sînge 

spre inimă  şi spre celelalte organe creşte, pentru că ele au 

nevoie de o cantitate  mai mare de oxigen pentru a efectua 

mişcări mai compliacte. De asemenea, sîngele ia de la 

organele ce au îndeplinit diverse mişcări, bioxidul de 

carbon. Deci, în urma  efectuării unor anumite mişcări se 

intensifică schimbul de substanţe dintre organism şi mediul 

înconjurător. În acest schimb de substanţe un rol esenţial îi 

revine sîngelui.  Pulsul inimii se schimbă odată cu vîrsta: 

la copiii pînă la un an – 120-150 bătăi pe minut, pînă la 5 

ani – 100 bătăi pe minut. Norma bătătilor inimii la vîrsta 

de 10 ani este de 90 bătăi pe minut. Către 20 de ani – 5-60 

bătăi pe minut. La 70 ani pulsul se intensifică, ajungînd la 

90-95 bătăi pe minut. 

La diverse animale pulsul tot este diferit: găina – 300-400 bătăi pe 

minut; ariciul – 280-320 bătăi pe minut; pisica – 110-90 

bătăi pe minut; oaia – 70-135 bătăi pe minut; vaca, porcul 
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– 60-80 bătăi pe minut; calul – 28-60 bătăi pe minut, 

cămila – 28-60 bătăi pe minut; elefantul – 8-28 bătăi pe 

minut.      

 

 

 

 

 

 

 

Reflectează şi execută: 

1. Elaborează un tabel, în care ai introduce informaţia despre 

sistemele de organe ale corpului uman şi funcţiile lor. 

2. Studiază informaţia de mai sus şi execută  o histogramă 

”Corelaţia vîrstei cu numărul de bătăi pe minut”. 

3.  Modelează  din diverse materiale ”Sistemul respirator”. 



103 

 

Tema 10. ACTIVITĂ�I INVESTIGAGIONAL-PRACTICE 

DE CUNOAŞTERE A CORPURILOR CEREŞTI. 

Aspecte ştiinţfice: 

Toate obiectele din jurul nostru  poartă denumirea de corpuri. 

Corpurile care se află pe Terra se numesc terestre, iar 

corpurile ce se află în spaţiul cosmic se numesc corpuri 

cereşti. Dintre corpurile cereşti fac parte: sistemul solar, 

Luna, cometele, asteroizii, etc.  

 Sistemul Solar – este unul din sistemele stelare în centrul căruia 

se află o stea, în cazul nostru – Soarele – sistemul 

heliocentric al lui Copernic. Din el mai fac parte 9 planete, 

sute de asteroizi, multe comete, milioane de meteori, 

sateliţi naturali şi artificiali ai planetelor. Spaţiul dintre 

planete este umplut cu gaze extrem de rarefiate, fiind 

străbătut de diverse radiaţii, sînt prezente cîmpul magnetic 

şi gravitaţional. Atracţia Soarelui determină mişcarea 

tuturor  corpurilor cereşti, ce gravitează  în jurul lui şi le 

reţine pe orbitele lor. 

Mercur (Zeul negustorilor) – cea mai apropiată planetă de Soare 

– distanţa pînă la astrul central este egală cu 57 909 200  

kilometri, pînă la Terra – 92-207 milioane kilometri, 

perioada de rotaţie în jurul axei sale – 59  mectimere,  în 

jurul  Soarelui – 87,9686 mectimere. Pe Mercur au fost 

descoperite mici cantităţi de heliu şi neon. Fotografiile 

transmise de nava cosmică americană ”Mariner-10” (în 

anul 1974) a suprafeţei tari a acesteia, arată că planeta este 

acoperită cu o mulţime de cratere cu diametrul de 50-200 
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kilometri, brazde şi rupturi de scoarţă, lanţuri de munţi cu 

altitudinea de pînă la 4 kilometri. Ca şi Luna, Mercur este 

expus faţă de Soare numai cu o singură parte – pe cea 

luminată, temperatura este de cca 400
o
C, iar pe cea 

umbrită – 70
o
C sub zero. Planeta este lipsită de sateliţi, nu 

are nici cîmp magnetic; se observă pe bolta cerească numai 

seara şi dimineaţa, urme de viaţă pînă azi încă nu s-au 

depistat. 

Venus (Zeiţa frumuseţii, fertilităţii, grădinilor, Afrodita – 

denumirea populară – Luceafărul). Depărtarea de la Soare 

este egală cu 108 milioane kilometri, cea mai apropiată 

distanţă de Terra – 41 360 000 kilometri, se observă seara 

după apusul Soarelui şi dimineaţa – pînă la răsăritul lui. 

Pentru noi este cel mai strălucitor corp ceresc (după Soare 

şi Selena.) Posedă o atmosferă densă, care o face invizibilă 

pentru noi. Compoziţia chimică a atmosferei ei constă din: 

CO2 – 97%, N2 –2%, O2, H2O – în cantităţi mici. Nu are 

sateliţi naturali. La suprafaţa planetei temperatura este de
 
 

cca 500
o
C, (din cauza efectului de seră creat de atmosfera 

densă), presiunea – 100 de atmosfere. Relieful este mai 

neted, decît pe Luna, Mercur sau Terra. Sînt prezenţi 

munţii (cel mai înalt munte Olimp – 26±3 kilometri, 

lanţuri de munţi, depresiuni, cîmpii, sînt active procesele 

tectonice. Urme ale activităţii organismelor vii lipsesc.    

Terra este o planetă de formă sferică. Nu-i de mirare, că încă din 

vremurile străvechi şi chiar azi, omenirea se străduia să-şi 

facă o închipuire justă despre forma şi imensitatea Terrei. 
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Toate acestea, însă,  erau  în dependenţă de nivelul 

cunoştinţelor, de nivelul tehnico-ştiintific ş.a. 

 Terra  se roteşte în jurul axei sale (axa polilor prezintă o 

linie închipuită care uneşte ambii poli), de la vest spre est 

(contra acelor ceasornicului). Planeta face o rotaţie deplină 

în 23 ore 56 minute 4 secunde (24 ore – un mectimer). Noi 

nu observăm acest fenomen de rotaţie din cauză că toate 

obiectele de pe suprafaţa Terrei şi atmosferă se rotesc 

uniform împreună cu planeta însăşi.  

Marte (Zeul războiului, din cauza culorii roşii) – distanţa medie 

de la Soare este egală cu 228 milioane kilometri, de la 

Terra  – 55,5 milioane kilometri, face o rotaţie în jurul 

axei  în 4 ore 37 minute 23 secunde (Terra– in 23 ore 56 

minute 4,1 secunde). Pe suprafaţa planetei se observă 

porţiuni de culoare galbenă - deschisă şi oranj. Aceste 

porţiuni au fost numite "continente" – nişte deşerturi 

nisipoase. De asemenea se mai observă şi nişte pete mai 

mari întunecate – care sunt numite “mări”, "golfuri", 

"oaze", "lacuri". Se observă pe planetă  ravene si rîpi 

adînci, albii ale rîurilor uscate, meandre, lanţuri de munţi, 

ţări muntoase cu altitudinea de cca 1,5 kilometri, şesuri, 

cratere (cel mai impunător fiind  "Olimpul de zăpadă" cu 

altitudinea maximă de 25 kilometri şi lăţimea bazei – 600 

kilometri, au fost descoperite, de asemenea, urme ale 

glaciaţiunilor. 

În jurul lui Marte se rotesc doi sateliţi – Fobos (Frică)  şi Deimos 

(Groază)  cu  un  diametru de cca 20 kilometri.  
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Jupiter (regele planetelor) – după gradul de luminare este a doua 

– după planeta Venus. Distanţa de la Soare este egală cu 

778,3 milioane kilometri, de la Terra – 590 milioane 

kilometri face o rotaţie deplină în jurul Soarelui în 11ani 

tereştri 317 mectimere,  are 16 sateliţi (cel mai mare 

Ganimede cu  diametrul de peste 5 000 kilometri.   

Saturn – distanţa pînă la Soare este egală cu 1 427 milioane 

kilometri, iar pînă la Terra – 1 425 milioane kilometri. O 

rotaţie în jurul axei o face în 10 ore 14 minute, iar în jurul 

Soarelui – în 29 ani tereştri 194 mectimere, compoziţia 

chimică a atmosferei este asemănătoare cu cea a 

Jupiterului. Pentru Saturn sînt caracteristice nişte inele 

concentrice, constituite din praf şi particule solide de 

origine cosmică, care se rotesc în jurul planetei, cu 

grosimea de cîţiva kilometri. Inelul exterior are un 

diametru de 278 000 kilometri. 

Uranus – distanţa pînă la Soare este egală cu 2 871 milioane 

kilometri, pînă la Terra – 2 950 kilometri, o rotaţie deplină 

în jurul Soarelui o face în 84 ani tereştri 45 mectimere, iar 

în jurul axei – în 16,2 ore. Temperatura pe suprafaţa 

planetei este de cca 230
0 
C

  
frig. 

Neptun – distanţa până la Soare este egală cu 4 500 milioane 

kilometri, iar pînă la Terra – 4 700 milioane kilometri, o 

rotaţie în jurul axei proprii o face în 15,8 ore terestre, în 

jurul Soarelui – în 164 ani tereştri 338 mectimere. 

Compoziţia chimică a atmosferei constă din hidrogen, 

heliu, metan etc. Temperatura la suprafaţa planetei este de 
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cca  -210
o
C. În jurul acesteia se rotesc doi sateliţi – Triton 

şi Nereida. 

Pluton – această planetă externă a fost descoperită ultima în anul 

în 1930 de către William Tombay. Distanţa pînă la Soare 

este egală cu 5 913 514 000 milioane kilometri, iar pînă la 

Terra – 6 000 milioane kilometri, planeta face o rotaţie 

deplină în jurul Soarelui în 248 ani tereştri 240 mectimere. 

Atmosfera ei constă din metan, temperatura aici este de 

cca  -220
0
C. În jurul planetei se roteşte un singur satelit 

natural. 

Stelele şi Soarele (aştrii) prezintă nişte sfere gigantice gazoase, cu 

lumină proprie (spre deosebire de planete, care reflectă 

lumina stelară), sînt compuse, în cea mai mare parte, din 

hidrogen şi heliu. După natura lor sînt similare Soarelui. 

Datorită distanţelor imense de la Terra, ele se observă pe 

bolta cerească ca nişte puncte strălucitoare. Cu ochiul liber 

se pot vedea, în ambele emisfere, cca 5 000  de stele, cu 

telescopul – miliarde. Se caracterizează prin următoarele 

particularităţi şi însuşiri fizice: masa – variază de la 0,04 

pînă la 100 mase solare (2•10
30 

kilograme ); luminozitate 

– de la 5 •10
-4

 pînă la 10
5
 luminozităţi solare (3 •10

27
 

candele sau 2.042K sau 3,83•10
23

 kW) – de la 2 •10
-1

 

pînă la 10 raze solare (696 000 kilometri); temperatura 

efectivă – de la 3 000
o
C pînă la 10 milirarde

o
C; densitatea, 

culoarea (albă, roşietică, galbenă, ca şi Soarele). Sursa 

principală de energie o constituie reacţiile termonucleare 

(transformarea hidrogenului în heliu). Stelele se împart în 
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pitici (mai mici ca planeta noastră),  gigante şi  

supergigante (de miliarde ori mai mari ca Soarele). 

În Galaxia Noastră (Calea Lactee) se cunosc cca 30 000 stele, 

care luminează periodic. Sunt formate din gaze şi pulberi 

cosmice în rezultatul condensării lor gravitaţionale.  

Astronomii au grupat stelele mai strălucitoare în constelaţii – 

Carul Mare (Ursa sau Căuşul Mare), Carul Mic (Ursa 

sau Căuşul Mic), Casiopeia, Orion etc. 

Soarele – este una dintre stelele Univresului, vîrsta căruia este de 

cca 7,5 miliarde ani, astrul central din  Sistemul Solar. Este 

cea mai apropiată stea de Terra – distanţa este egală cu 

149,6 milioane kilometri. Prezintă o stea de mărime medie, 

aflată la 30 000 ani-lumină de centrul Galaxiei Noastre 

(Calea Lactee).  

Sateliţii naturali – prezintă nişte corpuri cereşti care se rotesc în 

jurul planetelor sub actiunea forţelor de atracţie ale 

acestora. În Sistemul Solar se cunosc 44 de sateliţi naturali. 

Luna (Selena) – satelitul natural al Pămîntului, este cel mai 

apropiat corp ceresc de Terra, 3,33 g/c. Luna nu are 

lumină proprie, luminează datorită reflectării razelor 

solare. Luna n-are atmosferă, pe ea nu-i nici apă, deci, nu-i 

nici viaţă. Petele de culoare cenuşie, care ocupă suprafeţe 

destul de mari, prezintă nişte depresiuni adînci, acoperite 

cu roci vulcanice. Petele mai deschise prezintă regiuni 

muntoase (lanţuri de munţi, munţi izolaţi) cu altitudinea de 

peste 6 000 metri (de exemplu, muntele Leibnitz are 

altitudinea de  8 200 metri) şi cratere ş.a. Condiţiile 
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climatice pe Luna sunt foarte aspre. Ziua temperatura la 

suprafaţa Lunii este egală cu 120-130
o
C caldură, iar 

noaptea – pînă la 170
0
C frig,  la adîncimea de 50 

centimetri – aproape constantă – cca -50
o
C. Diferenţa 

mare de temperaturi se explică prin lipsa atmosferei. 

 Pentru Luna şi Soare sînt caracteristice şi eclipsele, 

rezultate din poziţia relativă a Soarelui, Terrei şi Lunii. Ele 

sînt foarte rare din cauză, că planul orbitei Lunii nu  

coincide cu planul ecuatorial şi nici cu cel al orbitei Terrei. 

 Luna  este bine studiată de om, folosind aparatele de tipul 

"Luna", "Appolo", lunobile. Pe Luna au debarcat şi primii 

oameni – Armstrong  şi Oldrin (în anul 1961 cu aparatele 

cosmice  Appolo-11, Igl) şi au apărut şi primele urme 

omeneşti.  

 Asteroizii  (planetoizii) – sînt nişte corpuri cereşti cu 

aspect de stele, situate între orbitele lui Marte şi Jupiter. 

Se rotesc în jurul Soarelui pe orbite eliptice, nu iradiază  şi 

nu  reflectă lumina solară . 

 Asteroizii provin de pe urma distrugerii planetelor mici. 

Unii au căzut şi pe suprafaţa Terrei, formînd cratere cu 

diametrul de pînă la 100 kilometri. 

  Cometele (stele cu coadă) – prezintă nişte corpuri cereşti 

din Sistemul Solar, au formă de pete nebuloase, deseori cu 

coadă, se rotesc în jurul Soarelui pe orbite foarte alungite. 

Orice cometă constă din nucleu, cap cu coamă şi coadă.  
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 Meteorii  – prezintă nişte fenomene, ca şi tunetul, aurora 

boreală, fulgerul şi iau naştere în rezultatul pătrunderii în 

atmosferă Terrei a unor mici particule solide, care rotindu-

se în jurul  Soarelui, întretaie calea Terrei. Mişcîndu-se cu 

viteze destul de mari prin atmosferă (11-70 km/s), se 

încălzesc pînă la incadescenţă. La altitudinea de 100-120 

kilometri dau naştere la nişte puncte strălucitoare, 

asemănătoare cu stelele, care la altitudinea de 80 kilometri 

se volatilizează în calea lor, lăsînd pe cer nişte urme 

luminoase, fenomen cunoscut sub denumirea "stea 

căzătoare". Uneori se observă pe cer "ploi" de meteori,  

cînd dintr-o constelaţie pornesc o mulţime de "săgeţi" (una 

din acestea s-a observat şi deasupra R. Moldova în noaptea 

din 11 spre 12 august anul 1999). Cea mai mare din 

acestea a fost înregistrată în noaptea din 16 spre 17 

noiembrie 1966, cînd meteorii din grupa Leonidelor au 

fost observaţi pe bolta cerească între vestul Americii de 

Nord şi estul Rusiei. Meteorii cad rar pe Terra (majoritatea 

ard în atmosferă), însă "pietrele" cosmice mai masive 

ajung la suprafaţa planetei sub formă de meteoriţi. Anual 

pe Terra cad peste 1 000 de meteoriţi.  

Ştiaţi oare că: 

 Pe Marte  se află cel mai înalt vulcan din Sistemul nostru 

Solar, de 3 ori mai înalt decît Everestul.  

 Jupiter este cea mai mare planetă din Sistemul nostru 

Solar. În ea ar încăpea toate celelalte 8 planete. Suprafaţa 

lui poate fi acoperită de 11 suprafeţe ale Pămîntului.  

 Saturn este cît 9,5 Planete Pămînt. 
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 Daca ştii culoarea unei stele, îţi poţi da seama de 

temperatura ei: cele roşii sînt mai reci, cele cu temperaturi 

medii sînt galbene şi cele cu temperaturile cele mai mari 

sînt albastre. Nu există stele verzi. 

 Planetele se rotesc în jurul Soarelui şi în jurul axei proprii 

în sensul acelor ceasornicului. Venus este planeta care se 

roteşte în jurul axei proprii contrar acelor ceasornicului. Pe 

Venus Soarele rasare la vest şi apune la est. Venus este 

considerată sora geamană a Pămîntului pentru că amîndouă 

au cam aceeaşi mărime, densitate şi volum, este cel mai 

apropiat vecin al Pămîntului. Dar Venus este cel mai 

fierbinte loc din sistemul solar după Soare şi cel mai 

strălucitor obiect de pe cer după Soare şi Lună 

  Luminii de la Soare îi ia 8 minute pînă atinge Pămîntul; 

dacă Soarele s-ar stinge acum, în 8 minute am rămîne în 

întuneric 

 

Activităţi investigaţional-practice: 

 

1. „Ce se întîmplă cu  stelele ziua?” 

Metoda: Experienţă 

Obiective: 

 Să demonstrăm că  stelele sînt pe cer atît  ziua, cît şi  

noaptea 
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 Să demonstrăm că stelele se văd mai rău ziua deoarece 

lumina Soarelui este mai puternică ca lumina stelelor. 

Ustensile: o cutie de carton, un cui, o foaie albă, un felinar (altă 

sursă de lumină).   

Algoritm: 

1. Faceţi găuri în cutia de carton. 

2. Duceţi cutia  într-o  încăpere întunecată 

3. Puneţi în cutie o sursă de lumină. 

4. Ce observaţi? 

5. Conectaţi lumina 

6. Ce se întîmplă cu stelele? 

Explicaţii şi concluzii:  

În urma desfăşurării experienţei vom observa  că din  găuri apare 

o lumină. Aceste licăriri se aseamănă cu stelele pe cer. 

Dacă brusc aprindem lumina în cameră, vom vedea în 

continuare stelele – găurile luminate ale cutiei, doar că le 

vom vedea pal, nu aşa de pronunţat. Aşa se întîmplă şi în 

realitate: stelele  sînt prezente  pe cer şi ziua, şi noaptea.  

Ziua, însă stelele nu se văd, deoarece sînt umbrite de 

lumina puternică a Soarelui. Noaptea stelele se văd mai 

bine deoarece Pămîntul nu este luminat puternic de Soare. 

2. „Constelaţiile” 

Metoda: Modelare. 

Obiective: 
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 Să demonstrăm că  stelele  sînt amplasate în grupuri. 

Ustensile:  o foaie de hîrtie de orice culoare,  plastelină, creioane. 

Algoritm: 

1.  Modelaţi din plastelină bobiţe mici (acestea vor fi stelele). 

2. Aruncaţi-le peste foaia de hîrtie. 

3. Trasaţi de la bobiţă la bobiţă, cu creionul linii, astfel, ca să 

obţineţi diferite forme. 

4. Aţi obţinut constelaţii. 

 Explicaţii şi concluzii:  

Grupurile de stele formează constelaţii. Stelele sînt amplasate pe 

cer haotic, dar oamenii dintotdeauna au ,,văzut,, diverse 

forme: sagetător, carul mare, carul mic, etc. Constelaţiile  

erau de ajutor în orientarea lor geografică.  

 

3. „De ce nu cade Luna?” 

Metoda: Experienţă. 

Obiective: 

 Să demonstrăm că  Luna se roteşte în jurul Pămîntului. 

Ustensile: o radieră şi o bucată de aţă. 

Algoritm: 

1. Legaţi  bine radiera cu aţă. 
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2. Rotiţi  aţa de asupra capului demonstrînd că radiera (Luna) 

nu cade pe copil (Pămînt). 

3. Observaţi ce se întîmplă, atunci cînd nu mai rotiţi  radiera. 

Explicaţii şi concluzii: Forţa de atracţie a Pămîntului va face să 

cadă Luna, dar faptul că Luna este în mişcare de rotaţie o 

menţine permanent pe traectoria sa. 

4. De ce Luna luminează ? 

Metoda: Experienţă. 

Obiective: 

 Să demonstrăm cauza luminării Lunii. 

Ustensile: oglindă, sursă de lumină (poate fi şi Soarele). 

Algoritm: 

1. Luaţi o oglindă. 

2. Îndreptaţi oglinda spre Soare sau spre o altă sursă de 

lumină. Observaţi ce se întîmplă cu oglinda. 

Explicaţii şi concluzii:  

În cazul experienţei descrise, oglinda joacă rolul Lunii, iar sursa 

de lumină rolul Soarelui. Luna (oglinda) nu are lumină 

proprie. Atunci, cînd o sursă de lumină este îndreptată spre 

Lună ea luminează, pentru că  razele solare se reflectă  pe 

suprafaţa Lunii.    

 

 

Reflectează şi execută: 

1. Observaţi pe cer şi desenaţi în caiete 3 constelaţii. 

2. Modelaţi din diverse materiale (plastelină, aluat, etc. ) 

suprafaţa Lunii. 
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Tema 11. ACTIVITĂ�I INVESTIGAGIONAL-PRACTICE 

DE CUNOAŞTERE A PROCESELOR ŞI 

FENOMENELOR ECOLOGICE 

 

Aspecte ştiinţifice: 

Ecologia este o ştiinţă  care studiază conexiunile ce apar între 

organismele vii şi mediile lor de viaţă, alcătuit din 

ansamblul factorilor de mediu, precum şi structura, funcţia 

şi productivitatea sistemelor biologice supraindividuale. 

Termenul ”ecologie” a fost introdus de naturalistul german 

E. Haeckel, care definea ecologia ca o ştiinţă generală 

despre relaţiile organismelor  vii cu mediul ambiant, prin 

care subînţelegem, în sensul larg al cuvîntului, toate 

condiţiile de viaţă. Termenul  ”ecologie” provine de la 

cuvintele greceşti oikos - casă, loc de viaţă; habitat şi 

logos - ştiinţă. În viziunea contemporană acest termen 

însemană ”gospodărire în natură”, deoarece legităţile 

ecologice  servesc drept bază ştiinţifică pentru utilizarea 

raţională a surselor naturale de către societatea umană. 

Fiecare organism reprezintă rezultatul evoluţiei adaptive de lungă 

durată în anumite condiţii de viaţă. Viaţa organismelor este 

imposibilă în afara mediului. Noţiunea de mediu 

însumează totalitatea componenţilor naturii vii şi nevii 

(temperatura, umiditatea, solul, vîntul) într-un loc dat  cu 

care un organism vine în contact). Plantele şi animalele au 

valorificat 5 medii de viaţă: 

1. Mediul acvatic 
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2. Mediul terestru 

3. Mediul aerian 

4.  Mediul subteran 

5. Medii specifice de viaţă (însăşi organismele vii, fiecare 

reprezentînd o lume întreagă populată de simbionţi şi 

paraziţi). 

Toţi indivizii sînt adaptaţi la condiţiile de mediu în care trăiesc. 

De exemplu, nufărul, care habitează în mediul acvatic are 

frunza acoperită cu un strat de ceară, pentru a nu fi 

răzmuiat de apă, iar în interiorul frunzei are cavităţi pline 

cu aer, pentru a-i micşora densitatea. Organismele din 

regiunile reci (ursul polar, foca, etc.) au un strat gros de 

grăsime, care este un termoizolant bun. 

Mediul reprezintă un sistem complex de diferiţi factori, totalitatea 

cărora se numesc factori ecologici. Factorii ecologici pot fi 

clasificaţi în: factori abiotici (constituie propietăţi ale 

naturii nevii care acţionează  direct sau indirect, asupra 

organismelor  vii. Factorii  abiotici sînt: lumina, 

temperatura, radiaţia, presiunea); factorii biotici reprezintă 

forme de acţiune a unui organism asupra mediului ambiant 

sau asupra altor organisme. Factorii antropogeni sînt forme 

de activitate ale omului care duc la schimbarea mediului de 

viaţă al altor specii sau acţionează direct asupra 

organismelor. 
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Activităţi investigaţional-practice 

1. „Construim un filtru pentru apă” 

Metoda:  Modelare: 

Obiective: 1. Să simulăm  procesul  de filtrare a apei; 

                  2. Să corelăm  procesul de filtrare a apei în laborator  

cu procesul de   filtrare a apelor reziduale în natură şi la  

staţiile de epurare a apelor.  

Ustensile: apă murdară (poate fi colorată cu acuarelă), 4 pahare de 

plastic (de iaurt), cărbune activ, nisip fin, pietriş, hîrtie de 

filtru. 

Notă: Cărbunele activ se poate procura la farmacii sub formă de 

pastile „Carbolen”.  

Algoritm: 

1. Introduceţi corespunzător în paharele goale de plastic: I - 

pietriş, II - nisip,III - cărbune activ, IV- hîrtie de filtru. 

2. Instalaţi cele patru pahare unul în altul, cel cu filtrul să fie 

deasupra (vezi schema). 

3. Montaţi filtrul într-un pahar. 

4. Turnaţi apa murdară în filtru. 
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Explicaţii şi concluzii: Principalele surse de poluare  a apelor 

sînt: lucrările destinate evacuării anumitor substanţe în 

mediul subteran, prezenţa în preajma apelor a unor 

obiective pentru stocarea diverselor materiale (depozite de 

deşeuri, depozite de materiale de construcţii, etc.), spălarea 

limuzinelor pe malurile iazurilor, rîurilor, activităţile 

nechibzuite ale oamenilor. În apa fîntînilor din Republica 

Moldova conţinutul substanţelor nocive din apa potabilă 

depăşeşte standardul  de la 1-50 ori şi mai mult. 

Apa poluată poate duce la apariţia mai multor boli în rîndurile 

populaţiei: fluoroza dentară, apariţia guşei endemice, 

dizinterie, boli diareice acute, hepatită virală A, 

salmoneloză, helmentiază ş.a. 

Filtrele  reţin materialele reziduale din apă, astfel curăţind-o. 

2. „Cum rezistă plantele la condiţiile aride ale mediului ?”  
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 Metoda: Experiment  

Obiective:  

1. Să observăm adaptărilor plantelor la condiţiile  aride ale 

mediului. 

  Ustensile: 

Planta- Cactus Opunţia (limba –soacrei), hîrtie cerată, burete, 

pipetă, pahar cu apă, bisturiu (lamă, cuţitaş) 

 Cactus Opunţia (limba –soacrei) 

 

Algoritm: 

1. Picuraţi cu pipeta cîteva picături de apă pe suprafaţa 

tulpinii plantei de catus. 

2. Picuraţi cu pipeta cîteva picături de apă pe suprafaţa hîrtiei 

cerate. 

3. Comparaţi. 

4. Secţionaţi un fragment de plantă şi studiaţi interiorul. 

5. Presaţi uşor fragmentul secţionat. 

6. Scufundaţi un mic burete în paharul cu apă şi apoi presaţi-l 

uşor, aşa cum aţi procedat cu fragmentul de cactus. 

7. Comparaţi aspectul buretelui cu cel al secţiunii de cactus. 
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Explicaţii şi concluzii:  

Apa picurată atît pe tulpina de cactus, cît şi pe hîrtia cerată nu se 

absoarbe, ci lunecă. Deci,  tulpina de cactus tot este 

acoperită cu un strat de ceară. Acest strat de ceară permite 

menţinerea apei în interiorul plantei. Fragmentul secţionat 

se aseamănă după structură cu buretele. Tulpina de cactus, 

asemenea unui burete, absoarbe şi menţine apa în interiorul 

plantei.    

3„Punguţa de plastic” 

Metoda: Experienţă   

Obiectiv:   

 Să demonstrăm că deşeurile  din plastic şi alte obiecte 

făcute din acest material nu se supun prelucrării naturale. 

 

Ustensile: două grămezi de  frunze (cantităţi medii), o pungă de 

plastic.  

 

Algoritm: 

1. Luaţi  cîteva frunze şi le îngropaţi în sol şi cîteva frunze 

care, în prealabil, se pun într-o pungă de plastic şi apoi tot 

le îngropaţi în sol. 

2. Marcaţi ambele locuri cu anumite semne. 

3. Reveniţi peste o săptămînă la acest loc.  

4. Dezgropaţi frunzele. 

5. Observaţi ce s-a întîmplat cu ambele cantităţi de frunze. 

6. Observaţi, dacă a suferit schimbări punga de plastic.  
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Explicaţii  şi concluzii:  

În urma experienţei se observă că frunzele fără punguţă, au suferit 

schimbări esenţiale, ele au fost supuse unei prelucrări 

naturale. Frunzele din  punguţă s-au înnegrit dar totuşi sînt 

încă de recunoscut. Deci, şi aceste frunze au suferit careva 

modificări. Însăşi punguţa nu a suferit nici o schimbare. 

Deci, materialele naturale, dar şi unele artificiale pot fi 

supuse prelucrărilor naturale. Alte materiale, de exemplu 

plasticul, sticla nu se supun prelucrării naturale.    

4.„ Pana plutitoare” 

Metoda: Experienţă    

Obiectiv: 

 Să demonstrăm acţiunea negativă a detergenţilor asupra 

capacităţii de plutire a păsărilor acvatice. 

Ustensile: două pene albe şi mari, un vas plat cu apă, două linguri 

cu detergent pentru vase, vopsea alimentară albastră, două 

tampoane de bumbac, pinţetă, un şerveţel de hîrtie. 

Algoritm: 

     1.Turnaţi apă în vasul cu apă. 

1. Adăugaţi puţină vopsea alimentară de culoare albastră. 

2. Introduceţi foarte atent cu ajutorul pinţetei pe suprafaţa 

apei  prima  pană. 

3. Scoateţi pana peste un minut.  

4. Ştergeţi atent pana cu ajutorul tamponaşului de bumbac. 

5. Examinaţi tamponaşul. 

6. Ce observaţi? 
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7. Puneţi pana pe şerveţelul de hîrtie. 

8. Adăugaţi în apă  două linguri de detergent pentru vase. 

9. Agitaţi puţin apa, dar în aşa fel ca să nu să se formeze bule. 

10. Plasează atent pe apă pana a doua. 

11.  Scoateţi pana peste un minut.  

12. Ştergeţi atent pana cu ajutorul tamponaşului de bumbac. 

13. Examinaţi tamponaşul. 

14. Ce observaţi? 

Explicaţii şi concluzii: Pana plasată în apa cu detergent va 

permite pătrunderea apei colorate. Aceasta vom observa-o  

în momentul cînd vom şterge  pana cu tamponaşul de 

bumbac. Detergentul dizolvă grăsimea cu care sînt 

acoperite penele păsărilor acvatice. Astfel, pasărea devine 

mai grea, se mişcă mai dificil şi oboseşte foarte repede. De 

poluarea apelor cu detergenţi suferă nu numai păsările, ci 

şi mamiferele acvatice (vidra, nurca ş.a.) 

 

 
Reflectează și execută:  

1. Execută o felicitare,   reutilizînd diverse materiale (hîrtie,  
plastic, etc.) 

2. Completează modelarea  ”Construim un filtru de apă” , 
pentru a demonstra că detergentul  se filtrează foarte greu.  
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