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Obiective: 
Ce sunt plantele? Care sunt părțile lor componente? Care este rolul fiecăreia 

în viața plantei? Care sunt condițiile pentru creșterea și dezvoltarea unei 
plante? Ce este fotosinteza? Influențează factorii de mediu viața plantelor?

Am colectat diferite tipuri de 
frunze și le-am selectat...

... apoi le-am presat.



Am pregătit creioane și fișe, foarfece și benzi de lipit pentru a 
descoperi caracteristicile frunzelor și pentru a realiza comparații.

Mai întâi le-am observat 
cu atenție...

... și chiar am folosit lupa ca să 
vedem mai bine!



Am fost atenți la explicații, iar uneori, am 
avut nevoie și de ajutor... 



Fișă de observare a frunzei



După ce am observat și notat 
caracteristicile frunzelor, am realizat fișe...

... pe care am fixat frunzele pentru a le determina lungimea.



Odată cu frunzele ne-am lipit și degetele...



Am folosit frunze de arțar, de căpșun și de 

cireș.



Noi am găsit frunze de castan, de gutui și de prun.



Noi avem frunze și de trandafir, de stejar! 



Activitățile au fost foarte interesante!

Am învățat să comparăm frunze, să redăm grafic mărimea lor.



Am învățat cu plăcere care sunt părțile
unei plante și care este rolul părților componente.



Ne-am amintit de matematică 

și am rezolvat exerciții de limba română.



Am vizitat bucătăria plantei!

La microscop am putut 
observa cloroplastele...

... și am aflat de procesul 
de fotosinteză.



Oare frunzele știu că lucrează pentru noi?



Activitatea care ne-a încântat a fost 
„Cum se poate colora o floare?“

La experiment am folosit 
ghiocei, crizanteme și garoafe.

Florile aveau codițe de lungimi 

diferite și colorantul concentrat pentru că nu 

prea aveam răbdare.



La evaluarea sumativă am jucat jocul Memory și 
am completat propozițiile lacunare.



Am descoperit foarte repede cuvântul 

cheie, de pe verticală! 



Portofoliul nostru este bogat, iar noi 

iubim plantele mai mult!


