
ProiectulProiectulProiectulProiectulProiectulProiectulProiectulProiectul DescoperDescoperDescoperDescoperDescoperDescoperDescoperDescoperăă

Învăţător Lăzărică MarinelaÎnvăţător Lăzărică Marinela
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PlantePlantePlantePlantePlantePlantePlantePlante –––––––– PrimiiPrimiiPrimiiPrimiiPrimiiPrimiiPrimiiPrimii papapapapapapapaşi în i în i în i în şi în i în i în i în 

lumea verdelumea verdelumea verdelumea verdelumea verdelumea verdelumea verdelumea verde

Ce este frunza?Ce este frunza?

   Observarea unor frunze de    Observarea unor frunze de 
mmăărimi şi forme diferite şi rimi şi forme diferite şi 
notarea observaţiilor pe notarea observaţiilor pe 
fişe.fişe.

DeterminareaDeterminarea lungimiilungimii uneiunei
frunzefrunze..



De De De De De De De De cececececececece îîîîşi schimbi schimbi schimbi schimbă frunzele culoarea, toamna frunzele culoarea, toamna frunzele culoarea, toamna frunzele culoarea, toamnaîîîîşi schimbi schimbi schimbi schimbă frunzele culoarea, toamna frunzele culoarea, toamna frunzele culoarea, toamna frunzele culoarea, toamna????????

Frunze colorate în culorileFrunze colorate în culorile
toamneitoamnei



FotosintezaFotosinteza

Fotosinteza Fotosinteza –– în vizită în bucătăria   plantelorîn vizită în bucătăria   plantelor



Cum putem colora o floare albCum putem colora o floare albCum putem colora o floare albCum putem colora o floare albCum putem colora o floare albCum putem colora o floare albCum putem colora o floare albCum putem colora o floare albăă????????

garoafgaroafă ă albalbă        ă        garoafgaroafă ă coloratcoloratăă

garoafgaroafă ă în apă, colorant roşu                              cu cerneală aîn apă, colorant roşu                              cu cerneală albastrlbastrăă

şi cerneală                                       şi cerneală                                       



ŞŞi plantele transpiri plantele transpiri plantele transpiri plantele transpiri plantele transpiri plantele transpiri plantele transpiri plantele transpirăă!!!!!!!!

�� ExperimentExperiment

�� ObservareaObservarea picpicăăturilorturilor de de apapăă formateformate pepe frunzefrunze îîn n urmaurma
procesuluiprocesului de de transpiratranspiraţţieie a a plantelorplantelor



Un deUn deUn deUn deşeu folositoreu folositoreu folositoreu folositorUn deUn deUn deUn deşeu folositoreu folositoreu folositoreu folositor……………………

Experiment. Experiment. 

Observarea pe frunzObservarea pe frunză ă şi pe şi pe 

vas a unor bule mici de oxigen vas a unor bule mici de oxigen 

eliminat din frunzeliminat din frunzăă



EvaluareEvaluareEvaluareEvaluareEvaluareEvaluareEvaluareEvaluare

▪▪ Fişe de lucruFişe de lucru

▪▪ Completarea unor careuriCompletarea unor careuri

▪▪ Desene, postereDesene, postere

▪▪ Jocuri: Jocuri: SpânzuSpânzurrăătoarea, Memory, Cauttoarea, Memory, Caută ă literele ascunse în desenliterele ascunse în desen!!, , 

Silabe încurcate, Un mesaj cifrat.Silabe încurcate, Un mesaj cifrat.

▪▪ ProbProbă ă de evaluare finalde evaluare finalăă





Descifrarea unui mesaj      Descifrarea unui mesaj      
de ocrotire a naturii şi de ocrotire a naturii şi 
crearea unui alt mesajcrearea unui alt mesaj



Picturi, Picturi, 
posterepostere




