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Argument

„Ghidul practic pentru profesori“ este destinat ușurării muncii la clasă, aducând explicații și 
completări la lucrarea „Științe prin experiment și joc“.

Acesta oferă, pentru majoritatea temelor, câte un set de întrebări și activități de investigare, 
răspunsuri la rubrica „Știu să răspund“ și concluzii pentru experimentele propuse.

Pentru predarea ştiinţelor în şcoală şi mai ales la ciclul primar, unde elevul se întâlneşte prima 
dată cu această materie, se impune necesitatea găsirii unor modalităţi de atragere a copiilor spre studiul 
disciplinei. 

Credem că experimentele propuse răspund acestei necesităţi, având ca metodă de abordare 
învăţarea prin investigare ştiinţifică.

De asemenea, la fiecare set de experienţe sunt date câteva explicaţii sau sfaturi pentru realizarea lor.

Pentru efectuarea experimentelor, organizaţi elevii pe grupe şi obişnuiţi-i să privească activitatea 
ca pe un proiect pe care trebuie să îl realizeze împreună.

În acest mod, ei vor lucra ca o echipă, în care fiecare membru are sarcini precise: de efectuare a 
măsurătorilor, de întocmire de tabele şi grafice, de efectuare a calculelor, de prezentare a rezultatelor 
activităţii.
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Tema 2. Ce face o planta fericita?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • Ce este un mediu de viață?
 • Cum trebuie să avem grijă de planta noastră preferată?
 • De ce s-au dezvoltat diferit plantele?
 • De ce au nevoie plantele pentru creștere?

Concluzii experimentale:  
Realizând experimentul, elevii vor constata că pentru a crește plantele au nevoie de apă, lumină, 

temperatură și dioxid de carbon. Modificările acestor factori influențează creșterea și dezvoltarea plan-
telor.

Ştiu să răspund:  

● Care plantă a crescut cel mai mult și de ce? 
 R: Planta din ghiveciul 1, deoarece primește lumină, apă și aer, factori necesari creșterii și 

dezvoltării.

Tema 3. CUM cresc plantele?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
• Pot trăi plantele fără lumină? Dar fără apă?
• Ce legătură există în corpul plantei între apă și lumină?

Concluzii experimentale:  
Realizând experimentul, elevii vor constata că plantele poziționate la lumină și udate cu o canti-

tate suficientă de apă au crescut, comparativ cu celelalte. Pentru producerea hranei necesare dezvoltării, 
frunza folosește apa și sărurile minerale, pe care le prelucrează cu ajutorul energiei luminoase.

Tema 4. Plantele au nevoie de apa?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
• Cum iau plantele din sol apa cu sărurile minerale?
• Ce rol are apa în creșterea plantei?
• Ce se întâmplă cu o plantă dacă este udată și cu alte lichide?

Concluzii experimentale:  
Realizând experimentul elevii vor descoperi că plantele au nevoie de apă pentru a crește. Deși 

calitatea apei are un efect asupra sănătății plantei, există multe plante care s-au adaptat chiar și atunci 
când li se administrează apă poluată sau care are un conținut ridicat de sare. Cele mai multe plante nu 
sunt în măsură să se dezvolte cu apă care este la fel de sărată ca oceanul, deși există câteva soiuri care pot.

Ştiu să răspund:  

● Ce s-ar întâmpla cu o plantă fără apă? 
 R: Lipsa apei împiedică planta să producă substanțe hrănitoare.

I. NEVOILE  UNEI  PLANTE

ˇ ˇ

ˇ
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● Ce puteți face pentru a ajuta o plantă dacă solul este uscat? 
 R: Planta este ajutată prin administrarea unei cantități optime de apă, de aceea agricultorii 

ajută culturile prin sistemele de irigare.
● Ce se întâmplă dacă plantele primesc prea multă apă? 
 R: Apa în exces împiedică aprovizionarea plantei cu oxigen necesar respirației, ducând la 

deshidratare, numită și ofilire.

Tema 5. Plantele produc oxigen

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
• De ce sunt plantele importante în natură?
• Zonele industrializate au nevoie de mai mulți arbori?
• Ar trebui plantați mai mulți arbori în preajma școlii? De ce?
• Putem supraviețui fără plante?

Concluzii experimentale:  
Realizând experimentul elevii vor constata că în urma procesului de hrănire (fotosinteză) plantele 

produc un gaz esențial pentru supraviețuirea tuturor organismelor vii, numit oxigen.
Ştiu să răspund:  
● Dacă lăsați paharul cu apa în care ați pus frunza mai multe ore în soare, ce se întâmplă cu nu-

mărul de bule? 
 R: Numărul de bule crește, deoarece lumina ajută la procesul de hrănire, în urma căruia se 

formează oxigen.
● Luați două pahare cu apă și puneți o frunză proaspătă în fiecare. Așezați un pahar într-o zonă 

întunecată, iar altul în lumina soarelui timp de două ore. În care din cele două pahare se vor 
produce mai multe bule? De ce?  

 R: Paharul plasat în zona întunecată nu va produce bule deoarece lipsește lumina, iar celălalt 
da, deoarece planta are lumină, deci produce oxigen.

Tema 6. Lumina este viata

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
• Cum influențează lumina viața plantelor? Dar a noastră?
• De ce se așază plantele lângă fereastră?
• De ce nu se dezvoltă plantele acvatice la adâncimi mari?

Concluzii experimentale:  
Realizând experimentul, elevii vor constata că planta care nu a fost acoperită s-a dezvoltat, cealaltă 

nu, deoarece chiar dacă are lumină, necesară pentru hrănire, fiind acoperită, ea nu poate respira.

,
ˇ

Tema 2. ReacTIILE plantelor si Ale animalelor 

  la diferite schimbari de mediu

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • Cum rezistă plantele în lipsa apei?
 • De ce frunzele coniferelor au formă de ace?
 • Cum se adaptează plantele la frig?

II. REACŢII  ALE  ORGANISMELOR  LA  
SCHIMBĂRILE  MEDIULUI

ˇ
, ,
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Pentru a supraviețui, plantele se adaptează la schimbările de mediu. Unele au nevoie de mai multă 
apă (salcia), altele de mai puțină (cactusul, lucerna). Plantele acvatice au frunzele late, deoarece au apă 
din abundență.

Plantele au nevoie de căldură. În zonele cu temperaturi ridicate plantele sunt puține și suferă mo-
dificări pentru a împiedica pierderile de apă.

Bradul are frunzele veșnic verzi, transformate în ace și acoperite cu un strat gros de ceară pentru 
a putea supraviețui la temperaturi scăzute.

Ghioceii au o tulpină subterană în care depozitează substanțe hrănitoare.

Tema 3. CUM pastram caldura?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
• Ce adaptări prezintă animalele din zonele polare?
• De ce animalele din zonele polare au blană groasă sau pene?
• De ce se grupează pinguinii?

Concluzii experimentale:  
Realizând experimentul elevii vor constata că prezența stratului de grăsime împiedică pierderile 

de căldură și asigură menținerea temperaturii corpului în condiții extreme.

Ştiu să răspund:  

● De ce grăsimea ne protejează de frig? 
 R: Grăsimea este un fel de pătură care împiedică pierderile de căldură.

● Ce animale au stratul de grăsime gros? 
 R: Stratul de grăsime gros este întâlnit la animalele din zonele polare.

Tema 4. Adaptarile plantelor de desert

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
• Ce plante trăiesc în deșert?
• De ce frunzele cactușilor se transformă în țepi?
• De ce plantele care trăiesc în desert consumă puțină apă?

Concluzii experimentale:  
Realizând experimentul, elevii vor constata că pe pereții pungilor apar picături de apă datorită 

transpirației. Planta de cactus, deoarece are frunzele transformate în țepi, transpiră mai puțin decât 
celelalte plante.

ˇ

ˇ

ˇ ˇ

,

Tema 4. De ce nu se uda ratele?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • Ce adaptări prezintă păsările la mediul acvatic?
 • De ce mamiferele se udă și păsările nu?

Concluzii experimentale:  
Realizând experimentul, elevii vor constata că bucata îmbibată în ulei nu se udă, deoarece uleiul 

nu se amestecă cu apa și hârtia devine impermeabilă. Dacă se adaugă detergent de vase, acesta disociază 
lipidele, ceea ce duce la realizarea unui amestec cu apa și hârtia devine permeabilă.

III. DIVERSITATEA  LUMII  VII
ˇ

,
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Tema 3. OBtinerea plasticului

Realizând experimentul, profesorul poate explica faptul că acidul din oţet interacţionează cu o 
substanţă aflată în componenţa laptelui și formează un plastic natural.

Tema 1. Materiale prelucrate si materiale neprelucrate

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • Când spunem despre un material că este neprelucrat?
 • Ce cuvinte asemănătoare (sinonime) putem folosi pentru a descrie aceste materiale?
 • Dar despre materialele prelucrate ce putem spune?
 • Cum putem transforma materialele neprelucrate în materiale prelucrate? 
 • Ce este plasticul? Dar sticla?

Pentru înţelegerea cât mai corectă a diferenţei dintre materialul neprelucrat și cel prelucrat anali-
zaţi sinonimele fiecărui termen. 

▪ De exemplu, pentru materialele neprelucrate „conduceţi“ elevii spre următoarele sinonime: „brut“, 
„crud“, „netăbăcit“, „neargăsit“ care să vă ajute în pasul următor (acela de a stabili ce materiale apar prin 
prelucrare). 

▪ Pentru materialele prelucrate „descoperiţi“ cu elevii sinonime ca: „transformate“, „modificate“, „refăcute“ 
și analizaţi câteva materiale brute care prin unul din aceste procedee dau naștere la materiale prelucrate.

Tema 2. Fibre naturale si fibre artificiale

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • Ce proprietăţi (din cele studiate) au materialele textile?
 • Ce întrebuinţări au materialele textile și cum sunt ele influenţate de proprietăţile lor?

Concluzii experimentale:  
Realizând experimentul elevii vor constata că ţesăturile naturale se descompun mai rapid decât 

cele artificiale, iar mediul care „atacă“ (degradează) cel mai mult aceste ţesături este mediul acid.

Ştiu să răspund:  

● Ce credeţi că poate duce la deteriorarea cămășii sau a pantalonilor voștri? 
 R: Există numeroși factori care pot deteriora o ţesătură: utilizarea sau depozitarea necores-

punzătoare, vremea (soarele sau ploaia), utilizarea îndelungată, spălarea fără a se respecta 
condiţiile de temperatură etc.

IV. RESURSE  NATURALE

,

,

,

● Ce faceţi cu îmbrăcămintea veche? Unde credeţi că ajunge gunoiul aruncat de noi? 
 R: De regulă îmbrăcămintea veche se aruncă la gunoi, care ajunge la rândul său la gropile de 

gunoi ale localităţilor. Din păcate descompunerea acestor ţesături durează un timp îndelun-
gat.

● Care din aceste materiale se „descompun“ mai ușor? Ce factori pot „ajuta“ la descompunerea 
acestor materiale? 

 R: Așa cum s-a observat, cel mai ușor se descompun ţesăturile naturale. Existenţa unui mediu 
acid poate grăbi descompunerea ţesăturilor.
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Tema 1. Programul de ,,reciclare  a apei

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
► Profesorul poate începe investigaţia știinţifică cu: un vas cu apă, o farfurie pe care se găsește un 

cub de gheaţă, un șerveţel ud.
	 • Ce se află în vas? Unde putem găsi apă? De unde vine?
 • Ce se află pe farfurie? Din ce este făcută gheaţa? Ce se întâmplă cu ea dacă o lăsăm în cameră 

câteva ore?
 • Ce se întâmplă cu șerveţelul dacă îl lăsăm în cameră câteva ore?

Tema 3. UN  model  de circuit al apei

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • Ce procese sunt importante în circuitul apei? (evaporarea și condensarea apei)
 • Ce rol are soarele în apariţia acestor procese?

Concluzii experimentale:  

Tema 2. Miscarea apei pe suprafata Pamantului

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • Unde se duce apa când „dispare“ sau se evaporă?
 • Ce rol are soarele în procesul de evaporare?
 • De unde provine apa când plouă?
 • Cum se formează norii?
 • Ce se întâmplă cu apa care cade pe pământ după ploaie?
 • Ce este zăpada? De ce ni se pare că omul de zăpadă este din ce în ce mai mic pe parcursul unei 

zile de iarnă?

V. CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ

ˇ
, ,

,,

,,

ˇ

1.  O parte din apa aflată în vasul metalic se evaporă deoarece este încălzită.
2. Există o schimbare datorată cuburilor de gheaţă. Acestea răcesc mai rapid vaporii de apă, „aju-

tând“ apa care se condensează să cadă în cană.
3. Nu avem deloc pământ în apa din cană, deoarece numai apa din vas s-a evaporat, iar pământul 

nu s-a deplasat odată cu apa.
4. Dacă nu am fi avut folia de plastic, vaporii de apă ar fi dispărut în atmosferă, în loc să ajungă în 

cană prin condensare.
5. Pentru a apărea fenomenul de evaporare, apa nu trebuie să fiarbă. Soarele produce suficientă 

energie pentru a transforma apa mărilor în vapori.

Ştiu să răspund:  

● Prin ce se aseamănă și prin ce se deosebește acest model de circuitul real al apei din natură? 
 R: În acest model apar fenomenele de evaporare, condensare și precipitaţiile, dar nu se repetă 

de la sine așa cum se întâmplă în circuitul real al apei. La modelul nostru trebuie să  

,,
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Tema 4. APele subterane

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • De unde provin apele subterane?
 • Sunt apele subterane bune de băut?

Concluzii experimentale:  
Se constată că nivelul apei din paharul nr. 1 (care are pământ) nu s-a modificat prea tare după 

topirea gheţii, spre deosebire de nivelul apei din paharul nr. 2 care crește simţitor. Puteţi arăta că apa 
provenită din topirea cubului de gheaţă pătrunde în pământul din pahar, la fel cum apa provenită din 
topirea gheţarilor pătrunde în sol.

Ştiu să răspund:  

● De unde vin apele subterane, din ploi și topirea zăpezilor sau din râuri subterane? 
 R: Din ploi și topirea zăpezilor.

● Cât de rapid curg aceste ape? 
 R: Mișcarea acestor ape este foarte lentă, doar câţiva centrimetri pe an.

● Unde se duc aceste ape atunci când ies la suprafaţa pământului? 
 R: În râuri, lacuri etc.

● Sunt apele subterane bune de băut? De ce? 
 R: Apele subterane nu sunt potabile din cauza scurgerilor din zonele poluate.

Tema 1. Apa care provine din aer

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
► Profesorul aduce în discuţie vaporii de apă care există în atmosferă. Analizaţi cauzele apariţiei 

acestor vapori, fenomenele care apar în natură și care dovedesc existenţa lor.
	 • Ce se găsește în aer? (vaporii de apă)
 • Ce formează ei? (ceaţă, picături de apă)
	 • De ce este iarba umedă dimineaţa? Ce se întâmplă cu ea pe parcursul zilei? 

(Vaporii de apă din atmosferă se condensează pe parcursul nopţii. Pe parcursul zilei apa se trans-
formă din nou în vapori.)

 • Dacă lăsaţi o haină afară noaptea ce observaţi dimineaţa? De ce? Ce se întâmplă cu ea pe parcur-
sul zilei?

Concluzii experimentale:  
Paharul pare a „transpira“ din cauza picăturilor de apă care se observă pe exteriorul paharului. 

Deoarece picăturile nu sunt colorate, ele nu provin din apa din pahar. Apa care apare pe exterior provine 
din aer, ca urmare a faptului că vaporii de apă care se găsesc în jurul paharului au fost răciţi din cauza 
gheţii introduse în pahar. Fenomenul care se produce este cel de condensare.

VI. FENOMENE  ALE  NATURII

„adăugăm“ o anumită cantitate de căldură apei din vas pentru a reîncepe. De asemenea în 
acest model nu apar furtuni, tornade, îngheţul și nu sunt prezente nici celelalte fenomene prin 
care apa se întoarce în atmosferă: transpiraţia și respiraţia plantelor.
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Tema 2. CE sunt norii?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • De unde vine apa atunci când plouă?
 • Cum se formează norii?

Explicaţii:  
Cauzele apariţiei „norului“: gazul și moleculele de apă din sticlă sunt comprimate prin mărirea 

presiunii cu ajutorul pompei. Aceasta face ca, în momentul destinderii bruște, temperatura să scadă 
rapid, apărând în acest fel fenomenul de condensare. Fumul ajută la acest proces. Moleculele de apă se 
grupează mai ușor dacă există aceste particule solide care acţionează ca niște nuclee de condensare. 

Apariţia norilor se datorează aerului cald care se ridică în atmosferă. Extinderea aerului cald duce 
la micșorarea bruscă a temperaturii. Acest proces de răcire duce la apariţia norilor.

Tema 3. CE este un vartej?

Explicaţii:  
Cauzele apariţiei fenomenului: Forţa de atracţie din partea pământului „trage“ apa în jos. Pe de 

altă parte aerul din sticla de dedesubt vrea să iasă prin gaura formată. Urmează o „bătălie“ în gaură, nici 
o substanţă (apa și aerul) neputând circula cu ușurinţă. Situaţia creată nu se rezolvă până nu se creează 
un vârtej. Aceasta face ca apa să se scurgă în spirală, iar aerul să se miște prin mijlocul găurii.

ˇ

Tema 1. Sa protejam mediul inconjurator

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:

► Profesorul analizează câteva ambalaje, de exemplu ambalajul unei ciocolate.

	 • Din ce este alcătuit acest ambalaj?

 • Ce înseamnă a recicla? De ce să reciclăm?

 • Ce putem spune despre deșeurile din marile orașe? Unde sunt depozitate?

 • Cum acţionează mediul înconjurător asupra lor?

 • Cum acţionează ele asupra mediului înconjurător?

Concluzii experimentale:  
După realizarea experimentului elevii vor observa că materia organică și hârtia se descompun cel 

mai rapid, spre deosebire de plastic și materialul textil care se descompun cel mai greu.
Profesorul poate aminti că procesul de descompunere este influenţat de temperatură, de tipul de 

sol, de intervalul de timp alocat acestui proces etc.

VII. OMUL  ŞI  MEDIUL  ÎN  CARE  TRĂIEŞTE

ˇ ˇ ˇ

ˇ
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Tema 4. CUM putem curata apa murdara?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • Cum putem folosi „modelul“ pe care l-am realizat la circuitul apei în natură, pentru a obţine apă 

curată din apă murdară?
 • Credeţi că soarele ne poate ajuta în acest sens?

Concluzii experimentale:  
1. O parte din apa aflată în vasul metalic se evaporă, deoarece este încălzită.
2. Soarele este cel datorită căruia temperatura apei din vas crește și începe procesul de evaporare.
3. Nu avem deloc pământ în apa din cană, deoarece numai apa din vas s-a evaporat, iar pământul 

nu s-a deplasat odată cu aceasta.
4. Dacă nu l-am fi acoperit cu folia de plastic, vaporii de apă ar fi dispărut în atmosferă, în loc să 

ajungă în cană prin condensare.

Tema 2. Cum se curata uleiul vegetal?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
► Se poate începe incursiunea experimentală prin prezentarea deversărilor de petrol în apele 

oceanelor.
	 • Ce se întâmplă cu petrolul deversat din nave în apele oceanelor? Cum arată aceste „pete“ de petrol?
 • Unde pot ajunge aceste pete? Cum pot afecta vieţuitoarele din apele oceanelor?

Explicaţii:  
Răsturnând „vaporașul“, se observă că pelicula de ulei se împrăștie în farfurie, la fel cum petele de 

petrol se împrăștie în apa oceanelor. Beţișoarele de bumbac „colectează“ picăturile de ulei, lăsând apa 
curată.

Tema 3. Cum se recicleaza polistirenul?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
► Se pot prezenta imagini cu „câmpuri“ de deșeuri printre care și polistiren, greu de „distrus“ de 

mediul înconjurător.
	 • Ce este polistirenul? Cum se produce el?
 • Ce facem cu ambalajele de polistiren?

Explicaţii:  
Polistirenul are în compoziţia sa chimică hidrogen, carbon și oxigen – elemente specifice vieţii. 

Când substanţa este lăsată în apă (în acetonă procesul se desfășoară mai rapid), bacteriile din compo-
nenţa apei (acetonei) o descompun folosind-o ca substanţă hrănitoare (deoarece conţine substanţe spe-
cifice vieţii). Se formează așadar un ciclu închis în care polistirenul se transformă în materie organică.

ˇ ˇ

ˇ

ˇˇ

,

,
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Tema 1. Diversitatea corpurilor

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
► Luaţi în mână un corp solid: o minge, un creion, o cărămidă. Sugeraţi elevilor să-l simtă, să se 

uite la el, să-i identifice caracteristicile (de exemplu – culoarea, consistenţa, forma).
	 • Puteţi simţi corpul? Îl putem vedea?
	 • Ocupă spaţiul din jurul vostru aceste corpuri?
	 • Se pot găsi simultan două corpuri solide în acelaşi loc din spaţiu?

Ştiu să răspund:  

● Ce stări ale materiei sunt mai uşor de recunoscut? 
 R: Stările materiei mai uşor de recunoscut sunt stările lichidă şi solidă.

● Ce elemente ne sunt utile pentru o primă caracterizare a unui corp? 
 R: Elementele cu care putem caracteriza un corp sunt forma şi volumul acestuia.

● Ce remarcăm la apă? În ce stări de agregare o putem întâlni? 
 R: Apa se întâlneşte în toate cele 3 stări de agregare: solidă – gheaţa, lichidă şi gazoasă –  

vaporii de apă din atmosferă. 

● Poţi turna gheaţa în apă? 
 R: Da, putem pune cuburi de gheaţă în apă.

● Poţi transforma apa în gheaţă? Cum? 
 R: Gheaţa se poate transforma în apă prin topire şi invers apa se poate transforma în gheaţă 

prin solidificare.

Tema 2. FORMA CORPURILOR SOLIDE

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
• Există corpuri care îşi pot schimba forma printr-o apăsare mai puternică şi altele care şi-o 

păstrează prin acelaşi efort?
• Este important să cunoaştem forma unei cutii de carton? Dar a unui plic? De ce? Comentaţi.

Puteţi aminti elevilor că cele mai frecvente forme în care se găsesc corpurile solide în natură sunt: 
forma cubică, sferică, cilindrică şi piramidală.

Se poate propune ca extindere aşezarea unora din aceste corpuri astfel încât să formeze un corp 
de o altă formă decât cele ale corpurilor componente.

Tema 3. FORMA CORPURILOR LICHIDE

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
► Umpleţi o pungă de plastic transparentă cu apă, sirop. Apoi, umpleţi un pahar cu apă, sirop.

• Puteţi vedea corpul (apa) din pungă? Îl puteţi simţi? Îl puteţi ţine în palmă?
• Îşi păstrează apa aceeaşi formă când se găseşte în pungă şi când este pusă în pahar?

Pentru o mai bună înţelegere, se poate aminti că apa din oceane reprezintă 96,5% din apa existentă 
pe glob.  

VIII. CE  ESTE  MATERIA?
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 Ştiu să răspund:  

● Ce puteţi spune despre forma lichidelor?
R: Lichidele nu au o formă proprie, ele iau forma vasului în care sunt puse.

● Puteţi să luaţi în mână apa din vas?
R: Nu putem lua în mână apa din vas, deoarece ea curge printre degetele noastre.

● De ce factori depinde curgerea lichidelor?
 R: Printre factorii care influenţează curgerea lichidelor se numără vâscozitatea şi densitatea.

Pentru a analiza corpurile solide precum sarea, orezul, zahărul puteţi solicita elevilor să toarne 
aceste corpuri în pahare de sticlă de forme diferite. 

Întrebări de investigare:
• Ce puteţi spune despre starea de agregare a acestora?
• Ce puteţi spune despre forma pe care au luat-o? Cum explicăm acest lucru?

Cu ajutorul imaginilor obţinute la microscop, elevii vor înţelege că aglomerările de anumite mate-
riale solide „umplu“ vasul în care sunt puse, luând forma vasului care le conţin (ca şi în cazul lichidelor), 
dar păstrându-şi la nivel microscopic forma proprie (bob de orez, cristal de sare/zahăr). 

Tema 4. Volumul corpurilor solide

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
► Puneţi elevilor la dispoziţie o cutie de carton. Cereţi să o închidă.
► Cereţi elevilor să construiască din cărţile pe care le au o cutie, explicându-le că în acest fel au 

delimitat un spaţiu „personal“. Rugaţi-i apoi să introducă în el o minge/o altă cutie etc.
• Ce aţi „prins“ în interiorul cutiei atunci când aţi închis-o?
• Ce corpuri din jurul vostru ocupă spaţiu?

Concluzii experimentale: 
Elevii vor constata că nivelul apei din vas creşte, pe măsură ce introducem bile în vasele cu apă.  
Cu cât „porţiunea de spaţiu“ (volumul) pe care o ocupă este mai mare cu atât nivelul apei din vas 

creşte mai mult, deci solidele au volum şi nu este posibil ca simultan un corp solid şi unul lichid să ocupe 
acelaşi loc în spaţiu.

           
Tema 5. Volumul corpurilor lichide

Activitatea de investigare a profesorului:
► Pentru a demonstra că lichidul are volum propriu, puteţi face o experienţă simplă. Umpleţi 

o pungă de plastic transparentă cu ¼ nisip.  Strângeţi punga astfel încât volumul ocupat să fie numai 
cu nisip. Adăugaţi apă în pungă până la nivelul de ½ din volumul pungii. Strângeţi punga astfel încât  
volumul ocupat să fie numai cu nisip şi apă. Se constată că „spaţiul“ ocupat de pungă în cel de al doilea 
caz este mai mare, deoarece a intervenit şi volumul lichidului.

Concluzii experimentale: 
Realizând experimentul, elevii vor observa că în cele trei vase nivelul apei va fi diferit. Dacă se 

răstoarnă din nou apa în paharul de sticlă se constată că nivelul la care se ridică apa este acelaşi cu cel 
iniţial. Acest lucru dovedeşte că deşi iau forma vasului în care sunt puse, volumul lichidelor se păstrează. 

Materiale: o cutie de carton

Materiale: o pungă de plastic transparentă,
nisip (¼ din pungă), apă
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Ştiu să răspund:

● Când transformăm apa în gheaţă obţinem un volum mai mare sau mai mic?
     R: Când trece din stare lichidă în stare solidă (gheaţă), apa îşi măreşte volumul.

  

Tema 6. Ce pluteSte Si ce se scufundA?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
► Daţi câteva exemple elevilor de corpuri solide care plutesc (amintind şi despre dimensiunile 

acestora): vaporul, o bucată de lemn, o bucată de gheaţă într-un vas, etc.
► Rugaţi elevii să vă exemplifice corpuri care nu plutesc.
• De ce este important să ştim dacă un corp pluteşte sau nu? Dați exemple de corpuri pentru care 

acest lucru este extrem de important.
• Care este elementul  de care depinde plutirea corpurilor?
• De ce constructorii de vapoare fac calcule precise legate de volumul vaporului?
• Ce este un submarin? Ce poate face el?  

Concluzii experimentale: 
Profesorul împreună cu elevii stabilesc faptul că portocala cu coajă pluteşte, deoarece între fruct 

şi coajă există un strat de aer care „ridică“ portocala la suprafaţă. 

, ,
ˇ

ˇ ˇ ˇ
Tema 1. Ce se afla intr-o sticla goala?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
► Introduceţi cu gura în jos un pahar de sticlă într-un vas cu apă; se observă că apa pătrunde în 

pahar pe distanţă foarte mică.
	 • De ce apa nu umple paharul? 
 • Ce se găseşte în „locul“ rămas liber din interiorul paharului?
 • Ce se întâmplă cu moleculele gazului atunci când acesta este comprimat de apa din pahar?
Profesorul poate preciza că prin eliberarea unei anumite cantităţi de aer comprimat putem furniza 

energie; funcţionarea unor motoare are la bază acest principiu.

Concluzii experimentale:  
Realizând experimentul, elevii vor observa că atunci când nu există spaţiul liber între pâlnie şi 

gura sticlei apa rămâne în pâlnie, ea neputând pătrunde în interiorul sticlei decât în cantităţi foarte mici. 
Aceasta se explică prin faptul că există aer ce se află deja acolo şi care umple spaţiul pus la dispoziţie. 
Acesta nu poate „părăsi“ sticla. Există unele molecule de gaz care se pot „strecura“ printre moleculele de 
apă şi pot ieşi din sticlă, dar acestea sunt foarte puţine. Restul gazului rămâne în interiorul sticlei. 

Dacă îndepărtăm guma, aerul iese din sticlă şi apa poate pătrunde în aceasta.

Tema 2. Apa buclucasa

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
► Cereţi elevilor să execute câteva acţiuni asupra corpurilor din jur.
	 • Încercaţi să apăsaţi peretele clasei.
	 • Încercaţi să apăsaţi asupra apei dintr-un vas. 

IX. CE  ESTE  AERUL?
ˇ

,
ˇ

Materiale: un pahar de sticlă, 
un vas cu apă
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	 • Încercaţi acum să apăsaţi asupra aerului din jurul vostru.
	 • Încercaţi să „prindeţi“ aerul din jurul vostru. Reuşiţi?
	 • Ce deosebiri există între cele 3 acţiuni (perete, aer, apă)?

Concluzii experimentale: 
1. Membrana elastică se „bombează“ spre exterior la fel, indiferent de direcţia în care este ori-

entată pâlnia (când suflăm aer pe gura pâlniei). Membrana elastică se „bombează“ spre interior la fel,  
indiferent de direcţia în care este orientată pâlnia (atunci când inspirăm aer pe gura pâlniei). 

2. Atât timp cât capătul paiului este acoperit cu degetul, apa nu se scurge din pai. Luând degetul, 
apa va curge din pai. Puteţi explica faptul că, acoperind capătul liber al paiului am micșorat presiunea 
aerului din interiorul acesteia. Presiunea aerului de dedesubtul paiului fiind mare poate „ţine“ apa în 
pai, nedându-i voie să o părăsească. Luând degetul de la capătul paiului presiunea aerului de deasupra 
lichidului redevine egală cu presiunea aerului de dedesubtul paiului, ceea ce permite apei să curgă din 
pai.

Tema 3. Legenda emisferelor din Magdeburg

Plecând de la experienţa lui Otto von Guericke, puteţi evidenţia valoarea extrem de mare a pre-
siunii atmosferice. Odată povestită „minunea“ de la Magdeburg, puteţi prezenta şi explicaţia. Presiunea 
aerului din exteriorul emisferelor apasă asupra lor şi le ţine lipite, mai ales că în interiorul acestora nu 
există deloc aer. Forţa creată de această presiune este atât de mare încât nu a putut fi învinsă nici de „pu-
terea“ celor 30 de cai la un loc.

Concluzii experimentale: 
1. Realizând experimentul, elevii vor observa că este extrem de greu să desfacem pompele una de 

cealaltă, deoarece prin presare am scos o parte din aerul din interior, micşorând în acest fel presiunea 
din interiorul lor. Aceasta face ca presiunea aerului din exterior să fie acum mai mare decât cea din in-
terior şi încercarea de a separa pompele să fie dificilă.

2. Acelaşi lucru apare şi atunci când încercăm să separăm pompa de cauciuc de scaun, fapt care 
duce la ridicarea scaunului atunci când vrem să desprindem pompa.

3. Atunci când repetăm experienţa pe perete sau pe geam, pompa nu mai rămâne lipită de ele, 
deoarece contactul cu aceste corpuri (lucioase, mai puţin netede) nu se mai realizează în totalitate, ceea 
ce face ca aerul din exterior să pătrundă în interiorul pompei şi să egaleze presiunea din interior cu cea 
din exterior. În acest fel, nemaiavând diferenţă de presiune, pompa nu se mai „lipeşte“ de perete/geam.

Tema 4. Cum ne deplasam printr-un gaz?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
► Cereţi elevilor să se plimbe prin clasă.
► Puteţi prezenta imagini cu paraşutişti, cu avioane etc.
► Puteţi lega două baloane la o distanţă mică, unul de altul. Suflaţi apoi între cele două baloane şi 

veţi observa că cele două baloane se mişcă împreună.
• Simţiţi că vă „împiedică“ ceva să vă plimbaţi prin clasă?
• Atunci când înnotaţi vă „plimbaţi“ prin apă. Este mai uşor sau mai greu decât să vă plimbaţi 

prin clasă? 
• Cum credeţi că se deplasează avioanele prin aer?
• Cum explicaţi mişcarea celor două baloane?

ˇ

Materiale: două baloane, ață
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Concluzii experimentale: 
Efectuând experienţa se observă că hârtia împăturită coboară drept spre pământ, în timp ce hârtia 

cealaltă coboară lin spre pământ.
Se demonstrează astfel că aerul „se opune“ la înaintarea obiectelor prin el. Cu cât aria suprafaţei 

corpului aflat în direcţia de mişcare este mai mare cu atât acesta înaintează mai greu. Astfel mingea 
de hârtie ajunge mai repede pe sol deoarece suprafaţa aflată în contact cu aerul este mai mică decât a 
celeilalte bucăţi.

De asemenea, puteţi arăta că, suflând între două baloane, provocăm mişcarea maselor de aer din-
tre acestea. Aerul antrenează în mişcarea lui şi baloanele care se vor mişca împreună. Totodată acest 
lucru a dus şi la scăderea presiunii (a „plecat“ o anumită cantitate de aer şi atunci presiunea exercitată 
de acestea s-a micşorat). Aşadar, putem micşora presiunea exercitată de aer într-un anumit punct dacă 
„mişcăm“ o anumită cantitate de aer din locul respectiv. Cu cât mişcăm această cantitate mai rapid cu 
atât presiunea va deveni mai mică.

Ştiu să răspund:  

● Prin ce se deosebesc cele două foi acum?
 R: Foile nu mai au nici aceeaşi formă şi nici acelaşi volum, dar sunt alcătuite din acelaşi ma-

terial.

● Pentru a analiza mişcarea celor două foi de hârtie ce trebuie să păstrăm constantă?
R: Trebuie să păstrăm constantă înălţimea de la care aruncăm foile.

Tema 5. Are aerul greutate?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
► Cereţi elevilor să dea exemple de corpuri din clasă, cerându-le totodată să realizeze o clasificare 

a lor: de la corpul cel mai greu la cel mai uşor.
► Notaţi aceste lucruri pe tablă, cerându-le elevilor să se gândească la corpuri şi mai grele (până 

la cel mai greu corp pe care-l cunosc).
► Pentru a introduce forţa de greutate, elevii vor arunca aceste corpuri pe verticală (în sus, în jos).
	 • Care este corpul cel mai greu pe care îl cunoaşteţi?
	 • Ce putem spune despre drumul pe care îl urmează aceste corpuri? Prin ce se deosebeşte şi prin 

ce se aseamănă?
	 • Unde ajung toate aceste corpuri? De ce?
	 • Ce punct comun au mişcările acestor corpuri?

Concluzii experimentale: 
Realizând experimentul, elevii vor observa că rigla se înclină coborând înspre cutia de carton pe 

parcurs ce aerul iese din balon. Pe măsură ce aerul părăseşte balonul, acesta devine mai uşor şi balanţa 
se dezechilibrează. Acest lucru dovedeşte că aerul are propria greutate.

Ştiu să răspund:  

● Ce putem măsura cu balanţa? 
 R: Cu balanţa putem măsura masa unui corp. Spunem că am echilibrat-o atunci când braţele 

balanţei sunt orizontale. Aceasta înseamnă că masa corpului de pe un taler este egală cu 
masa corpului de pe celălalt taler.

● Ce observaţi că se întâmplă atunci când aerul iese puţin câte puţin?
 R: Pe măsură ce aerul părăseşte balonul, acesta devine mai uşor şi balanţa se dezechilibrează.
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Tema 6. Sa le ajutam pe veveritele vesele

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
► Cereţi elevilor să deseneze un balon atmosferic şi să noteze părţile componente ale acestuia.
	 • Cum credeţi că putem ajuta veverițele?
	 • Ar trebui ca aerul din balon să fie mai cald sau mai rece, pentru a se ridica de la sol? 
	 • Cum aşezăm borcanele: cel cu apă caldă peste cel cu apă rece sau cel cu apă rece peste cel cu apă 

caldă?
	 • Cum putem să evidenţiem mişcarea vaporilor de aer cald?

Concluzii experimentale: 
1. Încălzindu-se aerul din interiorul flaconului cu ajutorul lumânării se constată că balanţa se 

dezechilibrează, deoarece aerul cald devine mai uşor.

2. Se îndepărtează cartea de joc şi se observă, pe lângă pătrunderea apei reci în borcanul cu apă 
caldă, şi mişcarea aerului cald. Acesta se ridică, ceea ce arată că aerul cald aflat în contact cu aerul rece 
are o mişcare ascensională (se ridică). Pentru a evidenţia mişcarea aerului cald, se poate „introduce“ în 
borcan şi puţin fum (se arde o hârtie).

Îndemnaţi elevii să realizeze o descriere detaliată a ceea ce doresc să facă, să prezinte o listă a ma-
terialelor pe care le-au utilizat, să descrie modalitatea de lucru, să deseneze dispozitivul experimental, 
să scrie rezultatele experimentale etc.

,
ˇ ˇ

Tema 1. Ce este vascozitatea?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
► Prezentaţi diferite lichide: apă, sirop, şampon, ketchup etc. Faceţi o listă pe tablă cu lichide care 

„se mişcă“ foarte rapid/„se mişcă“ foarte lent.
	 • Ce lichid credeţi că se va mişca cel mai rapid? De ce?
 • Ce lichid credeţi că se va mişca cel mai lent?
	 • Se pot „mişca“ două lichide de culori diferite la fel?
	 • Poate fi un lichid mai greu decât altul, deşi au acelaşi volum?

Concluzii experimentale:  
Efectuând experiența se constată că asupra picăturii de apă se poate acţiona cel mai uşor şi asupra 

celei de ulei cel mai greu. Aşadar, lichidele, deşi au aceeaşi culoare, au proprietăţi diferite, se comportă 
diferit.

Puteţi preciza că măsurând vâscozitatea putem afla informaţii valoroase despre forma şi mărimea 
moleculelor de lichid. Această proprietate a lichidelor se evidenţiază atunci când ne gândim la sirop, 
ketchup, şampon.

Ştiu să răspund:  

● Care credeţi că este cel mai vâscos lichid din experienţa realizată? 
 R: Cel mai vâscos lichid este uleiul.

X. MISTERELE  LICHIDELOR
ˇ
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● De ce credeţi că uleiul folosit pentru motorul maşinii trebuie să aibă o vâscozitate mare? 
 R: Este bine să utilizăm un ulei cu vâscozitate mare pentru a se scurge mai greu de pe piesele 

motorului.

Tema 2. Densitatea lichidelor

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • Putem afla informaţii despre mişcarea moleculelor? 
 • Unde credeţi că moleculele vor avea viteză mai mare de mişcare? De ce? 
 • Efectuând această experienţă putem spune că un lichid este mai dens decât altul?

Concluzii experimentale: 
Elevii vor observa că, deşi lichidele au acelaşi volum, comportamentul lor este diferit. Aşadar, 

lichide având acelaşi volum pot avea proprietăţi diferite.

Tema 3. Presiunea lichidelor

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
► Prezentaţi câteva imagini care sugerează presiunea exercitată de apă asupra vasului în care se 

află: „Aţi auzit la televizor că asupra pereţilor unui baraj apa acţionează foarte puternic. Spunem că ea 
exercită presiune asupra acestora.“

	 • De ce credeţi că barajele sunt construite din ziduri foarte groase?
 • De ce credeţi că submarinele care se scufundă la adâncimi foarte mari au pereţi groşi şi nu au 

hublouri (ferestre)?

Concluzii experimentale:  
După terminarea experienței se observă că jetul de apă cel mai puternic este cel care iese prin cea 

mai de jos gaură, ceea ce demonstrează că acolo presiunea este cea mai mare.

Tema 4. Apa cauta sa isi pastreze acelasi nivel

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
► Pentru a demonstra că apa tinde să îşi păstreze acelaşi nivel, profesorul poate turna apă într-un 

ceainic. Elevii vor constata că, indiferent de forma corpurilor, apa se va ridica la acelaşi nivel în cele două 
ramuri ale ceainicului.

Concluzii experimentale:  
Realizând experimentul elevii vor observa că nivelul apei este acelaşi în vasele care comunică în-

tre ele, indiferent de forma lor. Presiunea este aceeaşi la ambele capete ale furtunului aşa că şi înălţimea 
coloanei de apă este aceeaşi.

Rezolvarea problemei propuse: Iniţial, înălţimea coloanei de apă din vasul B este mai mare, deci și 
presiunea la baza lui este mai mare. Apa va curge din B în A până când va ajunge la acelaşi nivel.

, ,
ˇ ˇ ˇ

ˇ
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Tema 1. Duritatea metalelor

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • Când vorbim despre un metal la ce proprietăţi ar trebui să ne gândim?

 • La ce anume ne-ar trebui un metal dur? Ce ştim despre ciocan? (Ciocanul trebuie să fie dur şi 
rezistent pentru a-l putea folosi. Astfel, atunci când batem un cui,  partea cu care lovim tre-
buie să fie dură, dar în acelaşi timp şi rezistentă pentru a nu se rupe ciocanul în urma acţiunii 
noastre.)

	 • Ce ştiţi despre săbiile samurailor japonezi? (Învelișul exterior al sabiei este din oțel dur. Mar-
ginea ei este extrem de ascuțită. Pentru a nu se rupe, interiorul sabiei este realizat din oțel 
rezistent, care poate absorbi șocul fără a se rupe).

Concluzii experimentale:  
Se constată că cel mai dur dintre materialele utilizate este cuprul.

Tema 2. Ce fac solidele atunci cand sunt incalzite?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • Ce credeţi că se întâmplă cu volumul unui solid/metal atunci când este încălzit?

 • Uneori, vara, o uşă metalică nu mai poate fi închisă. De ce? 
 R: Uşile metalice se dilată prin încălzire.
	 • Şinele de cale ferată sunt construite din bucăţi ce au spaţii între ele pentru că solidele, se 

dilată prin încălzire.

Concluzii experimentale:  
1. Neîncălzit cuiul pătrunde prin gaura perforată în cutie. 
2. Cuiul încălzit nu mai pătrunde prin gaura perforată în cutie deoarece, prin dilatare, şi-a mărit 

dimensiunile.

Tema 3. Dilatarea si contractia solidelor

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:

► Arătaţi elevilor că o bilă metalică poate pătrunde printr-un inel metalic. Încălziţi bila la flacăra 
unei lumânări şi apoi încercaţi să treceţi din nou bila prin inel.

	 • Ce observaţi? Cum explicaţi acest lucru?
 • Ce credeţi că se va întâmpla dacă vom răci bila într-un vas cu apă?

Concluzii experimentale:  
1. După câteva minute, sârma îşi va mări lungimea prin dilatare şi se va observa o curbare a  

acesteia.

2. Încălzind triunghiul se va constata că moneda cade. Acest lucru se produce datorită faptului că 
are loc dilatarea bucăţii de sârmă, fapt ce conduce la mărirea ariei triunghiului.

XI. PROPRIETĂŢILE  UNOR  METALE

ˇˇ
ˇ

, ,
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Tema 1. Ce este gravitatia?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • Dacă lăsăm să cadă o minge de la o anumită înălţime cum se deplasează ea?

 • Dacă nu ar exista gravitaţia terestră, cum s-ar mişca o minge când am arunca-o? 
 (Nemaiexistând atracţia Pământului care i-ar permite acesteia să ajungă pe sol, aceasta ar 

„zbura“.)

Concluzii experimentale:  
Realizând experimentul elevii vor constata:

1. Agrafele de birou împreună cu firele de susţinere vor fi orientate pe direcţia verticală, spre 
pământ. Deşi agrafele sunt atrase spre pământ, ele nu cad, deoarece firele le ţin în aer.

2. Pentru început apa va curge din pahar, fiind atrasă de pământ. Dacă însă dăm drumul şi pa-
harului în acelaşi timp cu „eliberarea“ apei, paharul şi apa vor ajunge pe sol în acelaşi timp, ceea ce 
înseamnă că apa nu va mai ieşi din pahar.

Tema 2. Cum actioneaza gravitatia

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:

► Luaţi un măr şi o jumătate din alt măr. Analizaţi împreună cu elevii mişcarea celor două cor-
puri dacă sunt lăsate să cadă de la aceeaşi înălţime.

	 • Ce forţă atrage corpurile spre pământ?
 • Care corp credeţi că va ajunge primul pe pământ?

Concluzii experimentale:  
1.  Cele două pietre sau piatra şi mingea de tenis vor ajunge pe sol în acelaşi timp. Aceasta înseamnă 

că mişcarea lor prin aer este relativ la fel. Dacă însă se analizează mişcările mingei şi ale foii de hârtie 
se observă că mingea ajunge mult mai rapid la sol. Acest experiment permite recapitularea noţiunii de 
forţă de frecare cu aerul (forţă de rezistenţă din partea aerului). 

2. Ghemotocul de hârtie va ajunge primul pe sol, evidenţiind în acest fel dependenţa forţei de 
rezistenţă din partea aerului de aria suprafaţei aflate în contact.

3. Plecând de la aceeaşi înălţime şi în acelaşi moment, mişcarea mingilor este identică, ele ajun-
gând pe sol în acelaşi timp. Aceasta demonstrează că această mişcare nu depinde de sensurile de mişcare 
iniţiale ale corpurilor.

Tema 3. Pot ridica o sticla plina cu orez cu ajutorul 

            unui bat?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • Cum credeţi că este mai uşor de deplasat o carte: pe o podea de lemn sau pe un covor?

 • De ce patinăm pe gheaţă şi nu patinăm pe asfalt?
 (Pe gheaţă forţa de frecare este foarte mică, motiv pentru care este ușor să alunecăm.)

XII. INTERACŢIUNILE  DINTRE  CORPURI
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• De ce este necesar să ungem în mod regulat bicicleta cu ulei?
 (Substanțele alunecoase, cum ar fi uleiul, reduc frecarea dintre două suprafețe, fenomen cu-

noscut sub numele de lubrifiere).
► Sugeraţi elevilor să îşi frece palmele. Analizaţi împreună (ce simt, cauzele). (Datorită frecării 

palmele se încălzesc.)

Concluzii experimentale:  
Pentru a ridica sticla plină cu orez de pe masă, ar fi suficient ca elevii să introducă cât mai adânc 

beţişorul în ea. Acest lucru este uşor de explicat dacă prezentaţi elevilor faptul că, la început, în interior, 
pe lângă boabele de orez se găseşte şi aer. Odată ce beţişorul pătrunde în sticlă, aerul iese şi boabele „se 
înghesuie“ unele în altele, mărind apăsarea asupra beţişorului. Forţa de frecare dintre băţ şi orez care 
apare este foarte mare. Aceasta înseamnă că dacă tragem de băţ sticla se va ridica.

Tema 4. Cum aterizam dintr-o saritura

Explicaţi elevilor faptul că, în momentul în care aterizăm dintr-o săritură, corpul nostru are 
tendinţa să continue să se deplaseze în faţă. Odată ajunşi pe sol, asupra picioarelor noastre se exercită 
forţa de frecare cu solul care face ca acestea să se oprească. 

Dacă repetă săritura în şosete, elevii vor observa că le este foarte greu să se oprească, deoarece 
forţa de frecare s-a redus simţitor.

Ştiu să răspund:  

● Mareele sunt creşteri sau scăderi treptate ale nivelului apelor mărilor şi oceanelor. 
     Din ce cauză apar?
  R: (Apariţia mareelor se datorează forţei de atracţie a lunii.)

● De ce se ghemuiesc cicliştii în timpul curselor?
  R: (Cicliştii se ghemuiesc pentru a reduce rezistenţa aerului. Ei poartă, de asemenea, căști de 

protecție simplificate. Acestea au forme speciale, netede, care permit aerului „să curgă“ peste biciclist 
mai ușor. În final, se măreşte viteza biciclistului.)

● De ce ne este greu să înaintăm atunci când vântul bate din faţă?
  R: (Vântul care bate din faţă măreşte forţa de rezistenţă din partea aerului, încetinindu-ne 

mişcarea.)

Tema 5. Cum identificam materialele cu 

  proprietati magnetice

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:

► Profesorul realizează un experiment simplu: apropie un magnet de nişte agrafe, observând că, 
atunci când magnetul ajunge la o anumită distanţă agrafele sunt „trase“ de o forţă „invizibilă“.

	 • Cum putem recunoaşte un magnet?
 • Este un magnet mare mai puternic decât unul mic?
 • Ce materiale sunt atrase de magneţi? Cum le putem recunoaşte?
 • Tot ceea ce este din metal este atras de magneţi?

Concluzii experimentale:  
Realizând experimentul, elevii vor constata că anumite obiecte sunt atrase de magnet. Puteţi ex-

plica că magneţii atrag obiecte din fier, oţel, nichel, cobalt, crom sau pe cele care conţin aceste metale 
într-o măsură mai mare sau mai mică.

ˇ
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Tema 6. Ce putem afla despre forta magnetica

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • Magneţii sunt la fel de puternici în apă ca şi în aer?
 • Câte bucăţi de hârtie poate ţine un magnet de frigider?

Concluzii experimentale:  

1. Forţa magnetică acţionează şi prin apă sau sticlă. Se poate preciza că valorile depind de 
proprietăţile mediului.

2. Agrafele sunt atrase de magneţi şi se ridică de pe bancă. Ele rămân în echilibru în aer, ridicând 
în poziţie verticală şi firele de care sunt legate. 

3. Magnetul va atrage lingura printr-un strat subţire de material. Dacă stratul depăşeşte o anumită 
grosime nu o va mai atrage. 

Tema 7. Ce este electricitatea statica

► Electrizaţi un balon frecându-l de părul unui copil. Se poate explica că, atunci când facem acest 
lucru, balonul preia o parte din sarcinile negative ale părului, lăsându-l pe acesta încărcat pozitiv. Se va 
observa că părul se ridică, firele de păr fiind încărcate cu sarcină de același fel „se resping“.

Concluzii experimentale:  
1.  Odată electrizate cele două baloane se resping, deoarece ambele se încarcă negativ.

2. Balonul electrizat se apropie de cutie, fapt ce face ca aceasta să se încarce pozitiv. În acest fel 
balonul (negativ) şi cutia (pozitivă) se atrag. 

3. Balonul (negativ) şi sarea (negativă) se resping, deci sarea va sări de pe balon.
    Balonul (negativ) şi piperul (pozitiv) se atrag, deci piperul va sta pe balon.

Ştiu să răspund:  

● De ce putem păstra o fotografie pe uşa unui frigider cu ajutorul unui magnet şi nu o putem 
păstra pe o uşă de lemn folosind acelaşi magnet?

  R: (Materialul din care este construit frigiderul are în componenţa sa oţel. Aceasta face ca 
magnetul pus pe acesta să rămână lipit.)

● De ce hainele se lipesc între ele atunci când ies dintr-un uscător?
  R: (Mişcarea hainelor în uscător face ca unele haine să aibă un surplus de electroni şi altele un 

surplus de sarcină pozitivă, ceea ce presupune existenţa unor forţe de atracţie.)

ˇ

ˇ
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Tema 2. Cum se comporta polii magnetici

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
	 • Ce se întămplă când încerci să apropii un magnet de un altul?
 • Ce se întâmplă când încerci să apropii partea albastră a unui magnet de partea albastră a altui magnet?
 • Ce se întâmplă când încerci să apropii partea albastră a unui magnet de partea roşie a altui magnet?

XIII. MAGNEŢI
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Concluzii experimentale:  

1. Deoarece acul magnetic este tot un magnet el va fi respins când polul său nord se va apropia de 
polul nord al magnetului bară și atras atunci când polul său sud se apropie de polul nord al magnetului 
bară.

2. Comportamentul celor două ace magnetice este identic cu comportamentul acului magnetic și 
al magnetului bară.

Tema 1. Sporturi si forte

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:

► Analizaţi mişcarea unei mingi de fotbal în timpul jocului.
	 • Ce tipuri de forţe acţionează aspura mingii?
 • Care sunt corpurile între care apar aceste interacţiuni?
 • De ce obiectele pe care le aruncăm în direcţii diferite par să se deplaseze pe un arc?

XIV. FORŢELE  ŞI  MIŞCAREA  CORPURILOR

, ,

Sportul practicat Forţe de tragere Forţe de împingere Forţe de împingere şi 
forţe de tragere

football piciorul împinge 
mingea

tenis racheta împinge 
mingea

ciclism piciorul împinge 
pedala

baschet
mâna împinge mingea
plasa coşului împinge 
mingea

trasul cu arcul mâna trage de coardă
coarda împinge săgeata

ping-pong paleta împinge 
mingea

pescuit băţul undiţei trage 
de aţă

golf crosa împinge mingea

căţăratul mâna trage de frânghie şi pietre
piciorul împinge pietrele

săritul cu coarda 
elastică

mâna trage de 
coardă
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Tema 2. Cat de mult poate sari o minge

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:

► Profesorul prezintă elevilor imagini ale unor sportivi care sar pe o trambulină/săritura cu coarda 
elastică.

	 • Ce proprietăţi credeţi că trebuie să aibă aceste corpuri?

 • Ce s-ar întâmpla dacă trambulinele ar fi rigide?

Concluzii experimentale:  

Realizând experimentul elevii vor constata că mingea de cauciuc sare cel mai tare, ceea ce dove-
dește că materialul din care este realizată este cel mai elastic, iar mingea de plastic sare cel mai puţin, 
dovedind că plasticul este cel mai puţin elastic material din cele studiate. 

Tema 3. forTA Si timp

Concluzii experimentale:  

1. Pentru a scoate coala de hârtie este necesar să se acţioneze un timp foarte scurt. Explicaţia este 
următoarea: Fie că tragi rapid sau încet forţa de tracţiune este aceeași. Ţinând cont că asupra cărţilor 
acţionează forţa de frecare dintre cărţi și coală și că această forţă este responsabilă de mișcarea cărţilor, 
timpul de acţiune fiind scurt și deplasarea cărţilor sub acţiunea acestei forţe este mică. Așadar, putem 
scoate coala cu o forţă puternică care acţionează un timp scurt.

2. Forţa cu care trebuie să tragem de fir este mică și este necesar un timp relativ mare pentru a 
deplasa cartea. Dacă am trage brusc firul s-ar rupe. Așadar, putem deplasa cartea cu o forţă mică care 
acţionează un timp mai îndelungat.

Tema 4. miScArile corpurilor

 Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:

 • De ce o bicicletă se mișcă mai repede când coboară un deal?

 • De ce este mai ușor să împingi un cărucior pe o șosea decât pe iarbă?

Concluzii experimentale:  
1. Corpul va avea o viteză mai mare pe suprafaţa metalică, deoarece frecarea este mai mică.

2. Cu cât masa corpului este mai mare cu atât forţa de frecare este mai mare și viteza mai mică (în 
aceleași condiţii experimentale).

ˇ
ˇ
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Tema 1. Cerneala invizibila

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:
  Investigaţia 1: Evaporarea şi fierberea

	 • Când spunem că o substanţă se evaporă? Daţi exemple.
 R: O substanţă se evaporă când trece din stare lichidă în stare de vapori. Acetona, apa la 

soare, spirtul.
	 • Când spunem că o substanţă fierbe? Daţi exemple.
 R: O substanţă fierbe când trece din stare lichidă în stare de vapori. Apa încălzită, uleiul 

încălzit etc.(Atunci când aceste substanţe sunt puse pe aragaz (de ex.) şi sunt încălzite, ele îşi 
măresc temperatura. În urma încălzirii se ajunge la temperaturile de fierbere, temperaturi la 
care substanţele trec în stare de vapori).

• În ce categorie a transformărilor materiei se încadrează aceste două transformări?
 R: Ambele transformări reprezintă procese de vaporizare.
• Care sunt asemănările dintre ele? Dar deosebirile?
 R: Evaporarea unei substanţe se produce fără să modificăm temperatura substanţei, iar fier-

berea presupune ridicarea temperaturii substanţei, până se atinge punctul de fierbere.

  Investigaţia 2: Evaporarea şi fierberea

► Vorbiţi elevilor despre „senzaţia de frig“ pe care o simţim atunci când ieşim din apa mării în 
zilele de vară.

	 • Chiar dacă temperatura aerului este de peste 30°C, atunci când ieşim din apa mării ne este rece. 
De ce?

 • De ce vara, când este foarte cald, câinele deschide botul, scoate limba şi respiră des?

Concluzii experimentale:  
În urma experimentului se constată că apa din soluţie se evaporă lăsând particulele mici de sare 

lipite de foaia de hârtie. Din această cauză foaia devine aspră şi zgrunţuroasă, iar particulele de sare sunt 
prea mici pentru a fi văzute. Când se desenează cu creionul pe foaie peste hârtia pe care în prealabil s-a 
scris se observă că mina creionului face ca particulele de sare să iasă în relief.

Tema 2. Ce se evapora mai repede

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:

► Prezentaţi câteva procese simple de evaporare.
	 • Când credeţi că se evaporă mai uşor apa, când este pusă într-un vas cu capac sau într-unul fără 

capac?
 • Când se evaporă mai uşor apa, când este pusă într-o farfurie întinsă sau într-un vas mai îngust?
 • Unde dispare apa de la ploaie într-o zi călduroasă de vară?

Concluzii experimentale:  
1. Chiar şi la temperatura camerei, particulele minuscule reprezentând moleculele de apă se mişcă 

foarte repede încât se evaporă în aer. Aceasta duce la evaporarea mai rapidă a unor lichide (apa) la tem-
peratura camerei şi a unora foarte lent (lapte) sau aproape deloc (şampon, ulei).

XV. TRANSFORMĂRILE  MATERIEI
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2. Fenomenul de evaporare are loc doar la suprafaţă. De aceea apa se evaporă mai repede de  pe 
o suprafaţă având o arie mai mare decât de pe o suprafaţă având o arie mai mică. Acesta este motivul 
pentru care se va evapora cel mai repede apa din farfuria întinsă.

Tema 3. Ploaia artificiala

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:

► Încălziţi mai întâi un vas cu apă pe un reșou în clasă.
	 • Ce se întâmplă când încălzim un lichid?
 • Unde dispare lichidul? Unde se duce gazul care s-a format?
 • Ce s-a întâmplat în cea de a doua situaţie cu gazul care s-a format?

Explicaţia fenomenului observat este următoarea: aerul fierbinte încărcat cu vapori de apă, care 
iese din ceainic, întâlnește suprafaţa rece și începe fenomenul de condensare. Picăturile de apă devin din 
ce în ce mai numeroase, iar cele în exces cad, formând „ploaia“.

Ştiu să răspund:  

● De ce se aburesc ochelarii când intrăm într-o încăpere în zilele de iarnă?
  R: Apare procesul de condensare deoarece vaporii de apă (din aer) din interior întâlnesc oche-

larii (corpul rece) venit de la temperaturi scăzute.

● Ce observaţi pe pereţii unui vas scos din frigider?
  R: Apar picături de apă, deoarece vaporii de apă (din aerul atmosferic) ai camerei întâlnesc 

vasul (rece) scos din frigider.

● Ce observaţi pe capacul unei oale în care fierbe apă?
  R: Apar picături de apă, deoarece vaporii de apă din aer se condensează pe capac.

Tema 4. Ce elemente influenteaza topirea?

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:

► Începeţi investigaţia știinţifică prin încercări de a topi câte un cub de gheaţă în mai multe situ-
aţii: pe pervazul ferestrei, pe o farfurie, încălzindu-l cu un uscător de păr etc.

	 • Ce este gheaţa? Cum arată? Cum o putem produce?
 • Cum putem topi gheaţa? Din ce cauză se topește gheaţa?
 • Bucăţile de gheaţă se topesc mereu la fel?

Pe finalul procesului de topire puteţi preciza că partea de jos a cubului se topește mai repede de-
oarece este înconjurat în totalitate de apă, iar partea de sus a cubului se topește mai încet, deoarece ea 
este „înconjurată“ de aerul rece.

Tema 5. Actiunea sarii asupra ghetii

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:

► Realizaţi o experienţă foarte simplă cu ajutorul mai multor „gheţari“ (bucăţi de gheaţă identi-
ce) așezaţi pe farfurii diferite. Elevii trebuie să anticipeze dacă topirea lor este influenţată dacă punem în 
farfurii: apă de la robinet (în prima farfurie), amestec de apă cu sare (în cea de-a doua).

	 • Ce am putea să facem ca să topim bucăţile de gheaţă – icebergurile mai rapid? (Elevii pot sugera: 
zahăr, sare, colorant alimentar etc.) 

ˇ
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• Ce „iceberg“ se va topi cel mai repede: cel aflat în aer, cel aflat în apă dulce sau cel aflat în apă 
sărată?

• De ce punem sare pe drumuri iarna?

Concluzii experimentale:  
Cubul de gheaţă poate fi ridicat cu ajutorul sforii deoarece aceasta a pătruns în gheaţă. Acest lucru 

poate fi explicat analizând modul în care sarea acţionează asupra gheţii: se ştie că temperatura la care 
gheaţa se topeşte (sau apa îngheaţă) este 0°C. Prin adăugarea sării, apa (care formează cubul de gheaţă) 
va îngheţa doar când temperatura va fi sub 0°C. Acest lucru face ca la 0°C, „cubul de gheaţă“ să nu fie în 
totalitate îngheţat. În acest fel, sfoara va putea pătrunde în cub. Dacă temperatura scade sub 0°C, cubul 
reîngheaţă şi închide sfoara în interiorul acestuia.

Tema 6. IngheTata din gheaTA

Întrebările şi activităţile de investigare ale profesorului:

► Aduceţi în discuţie „îngheţata“, cerând elevilor să menţioneze câteva ingrediente care o compun.
	 • De ce se topește îngheţata din experiment chiar și la 0°C?
 • Cum putem prepara o îngheţată adevărată? Ce punem în compoziţie?

Concluzii experimentale:  
Odată obţinută „îngheţata“ profesorul poate oferi următoarele explicaţii: Se ştie că, atunci când 

sarea vine în contact cu gheaţa, punctul de topire al gheţii coboară. Coborârea punctului de topire de-
pinde de cantitatea de sare adăugată. Uneori amestecarea gheţii cu sare coboară punctul de topire al 
gheţii de la 0°C până la – 5°C. În experimentul de faţă, sarea introdusă printre bucăţile de gheaţă are ca 
scop topirea mai rapidă a gheţii.  

Adăugarea amestecului (lapte, zahăr etc.), aflat la o temperatură mai mare decât cea a gheţii cu 
sare, va duce la finalizarea procesului de topire, permiţând transformarea amestecului într-o cremă 
lichidă.  

De aceea, dacă dorim să obţinem îngheţată va trebui ca amestecul format să fie îngheţat din nou.

Ştiu să răspund:  

● De ce primăvara, în timpul topirii gheţii, este mai rece în apropierea râurilor, lacurilor, decât 
departe de ele?

  R: Acest lucru se petrece deoarece căldura necesară topirii gheţii de la suprafaţa râurilor, 
lacurilor se absoarbe de la mediul înconjurător. În felul acesta atmosfera, terenul, copacii 
și tot ce este în jurul acestor ape se găsesc la o temperatură mai joasă decât în regiunile mai 
depărtate de ele.

● De ce temperatura aerului crește atunci când începe să ningă?
  R: Deoarece procesul de solidificare a apei (formarea fulgilor de nea) are loc cu eliberare de 

căldură în mediul exterior și ca urmare temperatura aerului crește puţin.

● De ce punem sare pe drumuri în zilele geroase de iarnă?
  R: Așa cum s-a observat sarea coboară punctul de îngheţ al apei, adică de formare al gheţii. 

Deci dacă afară temperatura este de 0°C și am presărat sare pe asfalt, apa nu mai îngheaţă și 
nu se mai formează poleiul, de exemplu.

, ,
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