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Obiective urmărite:

• Să înțeleagă ce este magnetismul;
• Să identifice obiectele magnetice;
• Să descopere că obiectele nemagnetice 

transmit magnetismul, în timp ce cele 
magnetice, nu au această proprietate;

• Să descopere polii unui magnet, utilitatea 
și proprietățile lor;



Eu , magnetul și aria mea de 
atracție

• Obiective:
- observarea fenomenului de atracție 

magnetică;
- atracția magnetică depinde de distanța 

magnet –obiect;
- vizualizarea liniilor de câmp magnetic 

cu ajutorul piliturii de fier.



Materiale necesare:
magneți, busolă, agrafe birou, pilitură de 

fier, creioane și fișe de lucru

Etape de lucru: 
1)  se identifică liniile de câmp:  magnetul se 

așează sub coala  albă și apoi pe coală se 
presară pilitura de fier;

2) se  identifică polii unui magnet cu ajutorul 
busolei;



3) se apropie doi magneți  între ei, prima 
dată cu polii de același  fel unul către 
celălalt, iar apoi cu poli diferiți;

4) se unesc doi magneți  și se identifică polii 
noului magnet; 

5) se sparge un magnet și se identifică polii 
magnetului obținut;

6) se notează observațiile pe fișele de lucru 
ale echipelor;





Stai pe loc, te rog frumos!

• Obiectivul urmărit: să descopere cum  
forța magnetică este mai puternică decât 
gravitația

• Materiale: ac, fir textil, magnet
• Etape de lucru: 

1) se leagă firul de ac, se ridică acul 
până la o anumită înălțime, acul va cădea, 
elevii explică care este cauza;



2) se așează acul pe magnet, acesta se 
ridică, acul nu cade, elevii explică care 
este cauza.

3) Se trage ușor, apoi mai puternic de firul 
de ață, elevii constată că atunci când 
gravitația învinge magnetismul, acul cade. 

4) “ Agrafa dansatoare “  activitate 
distractivă  în care elevii apropie agrafa, 
legată cu firul textil, de magnet. 



Îmi place, nu-mi place!

• Obiectivul urmărit: Identificarea obiectelor 
magnetice

• Materiale: 2 magneți de forme diferite, obiecte 
din diferite materiale (agrafe birou, batistă, 
monedă, lamă de sticlă)

• Etape de lucru: se iau pe rând obiectele și se 
apropie de magnet, se verifică dacă ele sunt 
magnetice sau nu și se completează fișa de 
lucru de către fiecare echipă







Impresii 

• Curs interesant, experimentele propuse au fost 
ușor de realizat de către copiii, materialele au 
fost mânuite cu multă ușurință.

• Experimentele “au ieșit˝ de prima dată, au fost 
bine primite de elevi.

• Propunerile de experimente au fost oportune 
cu obiectivele urmărite


