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Proiectu l P roiectu l P roiectu l P roiectu l „„„„F orm area F orm area F orm area F orm area şşşşi perfeci perfeci perfeci perfecţţţţionarea cadrelor didactice din  învionarea cadrelor didactice din  învionarea cadrelor didactice din  învionarea cadrelor didactice din  învăţăăţăăţăăţăm ântul m ântul m ântul m ântul 
preuniversitar pentru  predarea preuniversitar pentru  predarea preuniversitar pentru  predarea preuniversitar pentru  predarea şşşştiintiintiintiinţţţţelor elor elor elor ---- D escoper D escoper D escoper D escoperăăăă!" la  G ala!" la  G ala!" la  G ala!" la  G alaţţţţiiii     

  
 

    Activitatea prezentată în cele de mai jos s-a desfăşurat la Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza” din 
Galaţi, pe data de 5.11. 2009. 
   Obiectivele activităţii au fost: 

 să promoveze activităţile experimentale 
 să îi ajute pe elevi să conştientizeze importanţa studierii ştiinţelor 
 să dezvolte activităţi creative în scopul îmbinării celor trei ştiinţe fundamentale –fizica, chimia, 

biologia. 
 
 
 

„Ce se afl„Ce se afl„Ce se afl„Ce se aflăăăă într într într într----o  sticlo  sticlo  sticlo  sticlăăăă goal goal goal goalăăăă?"? "? "? " 
 

   Scopul acestei activităţi a presupus 
evidenţierea elementelor specifice stării gazoase 
privitoare la formă şi volum. 
Un alt aspect la care s-a făcut referire a vizat       
introducerea primelor informaţii despre aerul  
atmosferic şi compoziţia acestuia. 

 
 
 
 
 

 
 
    „S„S„S„Săăăă facem  un sandw ich " facem  un sandw ich " facem  un sandw ich " facem  un sandw ich " a urmărit, pentru 
început, introducerea conceptului de reacţie chimică 
şi îmbogăţirea limbajului asociat acestei noţiuni.  
  În urma reacţiei chimice dintre praful de copt şi oţet, 
s-a pus în evidenţă unul din gazele existente în aerul 
atmosferic, bioxidului de carbon. Copiii au fost plăcut 
impresionaţi de „viteza” cu care se umfla punga de 
plastic pe măsură ce „sandwich”-ul cu bioxid de 
carbon îşi mărea volumul.  
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    „A pa bucluca„A pa bucluca„A pa bucluca„A pa buclucaşăşăşăşă””””     

     Este activitatea ce urmăreşte introducerea noţiunii de 
presiune atmosferică şi evidenţierea  
caracteristicii presiunii atmosferice de a acţiona în toate 
direcţiile şi cu aceeaşi valoare. Elevii sunt îndemnaţi să 
umple un pahar cu apă şi să lipească o carte de joc la gura 
paharului. Trebuie mai apoi, să întoarcă paharul cu gura 
în jos, având grijă să păstreze cartea de joc lipită de gura 
paharului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

„O  juc„O  juc„O  juc„O  jucăăăărie ieftinrie ieftinrie ieftinrie ieftinăăăă””””  introduce elevii în 
lumea amestecurilor.  
   Observând interacţiunea dintre două lichide 
nemiscibile cunoscute – apa şi uleiul - în 
raport cu aspirina, elevii se familiarizează cu 
unele aspecte specifice amestecurilor.   
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„„„„SSSSăăăă ne facem  un curcubeu” ne facem  un curcubeu” ne facem  un curcubeu” ne facem  un curcubeu”     
 
  Este o incursiune experimentală în  
prezentarea modului în care energia solară 
primită încontinuu de Pământ afectează  
atmosfera terestră şi mediul înconjurător 
(curcubeul, culorile cerului, efectul de seră).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

„Ce este efectul de ser„Ce este efectul de ser„Ce este efectul de ser„Ce este efectul de serăăăă?”?”?”?”  continuă analiza 
energiei pe care o primim de la Soare, 
evidenţiind unul din fenomenele 
răspunzătoare de creşterea temperaturii pe 
planetă, analizând cauzele apariţiei sale şi 
efectele existenţei lui asupra vieţii pe Terra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        R ealizat,R ealizat,R ealizat,R ealizat,     
                                                                                                                                                                                                                                    profesor C                                                                    profesor C                                                                    profesor C                                                                    profesor Căăăăttttăăăălina Stancalina Stancalina Stancalina Stanca     


