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Obiectivele urmărite:

• Să înțeleagă noțiunea de capacitate a corpurilor

(volum);

• Să identifice modalități de măsurare a volumului 
corpurilor: lichide, solide si gazoase; 

• Să fie capabili a utiliza corect ustensilele  necesare 
măsurărilor diferitelor corpuri.

• Am organizat colectivul în patru grupe egal valoric, 
cărora le-am distribuit pe mese materialele.



Determinarea volumului unui lichid

• Materialele necesare: cilindru gradat, seringa; 

pahar,cană, ceașcă, apă.

• Etape de lucru: 

- identificarea diviziunilor cilindrului și seringii;

- măsurarea apei din pahar cu fiecare instrument de 
măsură;

- Aprecierea volumului apei din cană, ceașcă, 
măsurarea lichidului din vase și compararea 
rezultatelor obținute. 





Măsurarea volumului unui corp solid cu 

formă regulată

• Materiale: cutie chibrituri; cutie pantofi sau de 

dimensiune mai mare decât cea de chibrituri, riglă.

Etape de lucru: 

- măsurarea volumului fiecărei cutii după formula Lxlxî 
(dată de îndrumător);

- efectuarea operațiilor  de aflare a volumului 
corpurilor;

- Formularea răspunsului la întrebarea „Câte cutii de 
chibrituri încap în cutia mare? �





Determinarea volumului unui corp solid cu forma 

neregulată cu ajutorul cilindrului gradat

• Materiale necesare: cilindru gradat, bilă de metal, 

bucată de plastilină mare, apă

• Etape de lucru: măsurarea volumului inițial al apei 
din cilindrul gradat, măsurarea volumului apei din 
cilindrul gradat după introducerea bilei de metal și 
apoi a bucății de plastilină și calcularea difernței 
dintre cele două rezultate pentru fiecare caz(bilă, 
plastilină)





Determinarea volumului gazelor

• Materiale: diverse recipiente de volume diferite, fișă de lucru; 
seringă, cilindru gradat.

Etape de lucru: reactualizarea cunoștințelor din clasa a III a 
privind corpurile gazoase, identificarea volumului unor 
recipiente, calcularea volumului de aer dintr-o seringă în care 
se introduce gradat lichid

Atenționare! În seringă există mai mult aer decât cel 
corespunzător zonei gradate. Elevii vor sesiza mai greu acest 
aspect. Vor folosi pentru aceasta cilindrul gradat, care va 
măsura apa cuprinsă în seringă completă cu apă.





Alte experimente distractive

• Măsurarea volumului unei mingi de ping-pong;

• Măsurarea volumului unui bob de orez;

• Măsurarea volumului unui corp solid cu formă 

neregulată, altul decât cel inițial;

• Măsurarea volumului unui cub de zahăr.





Impresii personale:

Pozitive

• Experimente interesante, ușor de 
realizat de toți copiii, oportune 
pentru fiecare obiectiv urmărit, 
primite cu interes de elevi.

Negative

• Pentru realizarea tuturor experi-
mentelor este nevoie de mai mult 
de o oră cât permite disciplina de 
studiu pentru clasa a IV a; lipsa la 
elevi a unor noțiuni la momentul 
realizării experimentelor (formula 
de aflare a volumului unui corp 
solid cu formă regulată, 
împărțirea unui număr la un 
număr format din zeci și unități).


