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Plan de lecție Matematica: Puzzle-uri de Matematică  
 

Numele lecției: Puzzle-uri de matematică 
Subiect: Matematică  

Tema / Topic: Ecuație liniară 

Tipul lecției: Exerciții clasă  

Nivel / Clasă: În primul an de școală secundară 

Durată: 45 min 

Obiectiv general:Elevii primesc  foaie de hârtie care conține o soluție a problemei și un pachet 

de cărți care conțin, pe de o parte, sarcina, iar cealaltă parte o imagine. Scopul este de a rezolva 

sarcina într-un caiet, și combinarea cu partea corespunzătoare a imaginii, care este sarcina. 

Obiective  

 perspectivă de învățare: După această lecție, elevii vor fi capabili să rezolve ecuația 

liniară 

 Dezvoltarea competențelor în perspectivă limita de viteză și îmbunătățirea procesului de 

rezolvare a problemelor 

Metode / tipuri de exerciții: Exercitarea; munca individuală 

Materiale didactice: Imagini pre-imprimate cu sarcini și tabele cu soluții 

Sfaturi utile și recomandări pentru profesor:  Selectați o imagine cu mai multe detalii; 

Selectați individual imaginile studenților 

Informații și resurse suplimentare (dacă este cazul): Imagini propuse 

Corelația / Interdisciplinară: Imaginea creată este cunoscută studenților ca obiect de artă, de 

asemenea, puteți cere, mai multe întrebări despre imagine, de ex. despre autor, tehnică, stil, et. 
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Structura lecției: 

Etape Activitatea cadrelor didactice Activitatea elevilor Durată 

1. Introducere  Bine ati venit  în clasă 
 Informați elevii de că vom practica 

rezolvarea ecuații liniare  
 Explicați-le elevilor că fiecare dintre 

ei va primi un tabel cu soluții de 
ecuații și un pachet de cărți, pe de o 
parte și sarcină pe de altă parte o parte 
din imagine. 
 Explicați că fiecare ecuație trebuie să 

fie rezolvată într-un caiet. Apoi a pus 
cardul în locul corespunzător din 
tabel, ci pe modul în care putem vedea 
imaginea cartelei. 
 Expune un exemplu al activității. Pe 

masa pentru a rezolva o ecuație. Să 
presupunem că soluția ecuației este 
numărul 2. Apoi am pus acea carte în 
tabelul de la locul în care se scrie 
numărul 2. 

 Salut 
 Întrebări cu privire la 

puzzle-urile de 
matematică și utilizarea 
acestuia 

5 min. 

2. Partea 
principală  
 
 
 

 Distribuiți tabelele cu soluții și cărțile 
cu sarcini 
 Ajutați elevii dacă fac ceva greșit. 

 Rezolvarea ecuației 
 Poziționați sarcina 

rezolvată cărte soluția 
potrivită. 

30 min. 

3. Partea finală 
(Discuție și 
evaluare) 

  Evaluați rezultatele elevilor prin 
revizuirea imagini sau a notelor din 
caiete. 
 Analizează imaginea; cere studenților: 

Ce puteți vedea în imagini? În 
cazul în care la Paris? Ce știi 
despre Franța sau Paris? 

 Arată soluția fiecărei ecuații. 

 Discutați cu profesorul 
fiecare imagine 
 Fiecare elev va primi un 

document pentru care 
există mai multe 
zâmbete. Elevii trebuie 
să aleagă un zâmbet care 
le arată cât de mult le-a 
plăcut lecția. Pe o foaie 
va scrie un comentariu 
cu privire la modul în 
care puteți îmbunătăți 
acest exercițiu. 

10 min. 
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materiale:  
 
 Tabel cu soluții ale ecuațiilor 
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 O imagine care apare după ce puzzle-ul este rezolvat 
 

 
 
 
 
 

 Evaluarea datelor 
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Plan de lecție Matematică: Ghici cine? 
 

Numele lecției: Ghici cine? 
Subiect: Matematică 

Tema / Topic: Seturi de numere 

Tipul lecției: Lecția de predare a materialelor noi  

Nivel / Clasă: Anul 4 de școală secundară 

Durată: 40 min. 

Obiectiv general: Consolidarea cunoștințelor unui set de numere 

Obiective  

 Perspectivă de învățare - după această lecție, elevii vor fi capabili să se facă distincția 

între anumite seturi de numere 

 Din punctul de vedere al abilităților - dezvoltarea capacității de analiză, sinteză și 

compararea 

Metode / tipuri de activități: Activitate de grup 

Materiale didactice: Carduri 

Cerințe / resurse / setările (dacă este cazul): Trei elevi în fiecare rundă, cu povești diferite 

Sfaturi și recomandări utile pentru profesor: Se pregătesc cel puțin 3-4 povești diferite, pentru 

elevii mai mici ar trebui să existe mai multe greșeli într-un text 
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Structura lecției: 

Etape Activitatea cadrelor didactice Activitatea Elevilor Durată 

1. Introducere  Propuneți un exercițiu: ce set de 
numere aparțin aceste cifre:? 
 3

5
, 𝜋𝜋, 0, √25, 87, −√2, −18

9
 

 Spuneți elevilor că tema lecției de 
astăzi este un set de numere. 

 Rezolvarea sarcinii 
implicită. 
 Scrieți titlul în caiet. 

5 min. 

2. Partea 
principală 

 Familiarizarea studenților cu 
principalele caracteristici ale setului 
de numere. 
 Explicați axiomele de numere reale. 

 Determinarea 
infimumului, 
supremului, maximă și 
minimă pentru intervalul 
dat. 
 Discuse despre acest 

subiecte. 

20 min. 

3. Partea finală 
(Discuție și 
evaluare) 

 Împărțiți elevii în trei grupe. 
 Explică regulile jocului Ghici cine?: 

Primim trei texte scurte pe aceeași 
temă. Una dintre ele este corectă, 
altele conțin una sau mai multe erori. 
Un membru al fiecărui grup stă în fața 
întregii clase, ia hârtia și citește. Apoi, 
ei spun că tot ceea ce este scris este 
corect sau nu și explică de ce. În cazul 
în care elevul răspunde corect grupul 
său primește 1 punct, și dacă vor 
explica de ce conținut este incorect, 
un alt punct. Elevul, al cărui text este 
corect, trebuie să explice de ce este 
corect pentru a obține al doilea punct. 
 După joc terminat, profesorul spune 

cine are cele mai multe puncte, adică 
cine este câștigătorul. 
 Discutați despre avantajele și 

dezavantajele acestei metode. 

 Întrebări despre regulile 
jocului Ghici cine? 
 Jucand jocul. 
 Discuse despre 

avantajele sau 
dezavantajele acestui 
mod de repetare. 

15 min. 
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materiale: 
 
 Carduri 

 
 Într-un set de 

numere întregi, 
fiecare număr are 
adepți direcți și 
predecesorii direcți. 

 Ecuaţie 𝑥𝑥 + 𝑚𝑚 = 𝑛𝑛 
are întotdeauna o 
soluție în set de 
numere naturale. 

 Setul de numere 
reale nu este luată 
în calcul. 

 Se calculează un set 
de numere 
raționale. 

 Setul de numere 
prime este infinit. 

 Numărul 5 este cel 
mai mare număr în 
intervalul 

< −3, 5]. 

 Număr 14 este 
numărul maxim al 
intervalului.<
−2,14 > 

 Între două numere 
raționale sunt în 
cele din urmă mai 
multe numere 
raționale. 

 Setul de numere 
naturale nu are cel 
mai mic element, 
dar are cel mai 
mare element. 

 Numărului de 
zerouri face parte 
din setul de numere 
naturale. 

 Un set de numere 
raționale este un 
subset de numere 
iraționale. 

 Un set de numere 
întregi este luată în 
calcul. 

 Ecuația are o 
soluție într-un set 
de număr real.𝑥𝑥2 +
5 = 0 

 O intersecție de 
numere întregi și 
naturale este un set 
de numere naturale. 

 Număr √81 este 
elementul unui set 
de număr natură. 

 Setul de numere 
reale este un subset 
al unui set complex 
numeric. 

 Setul de numere 
întregi nu este cel 
mai mare sau mai 
mici număr. 

 numere zecimale 
sau numere reale 
sunt un număr finit 
sau un număr 
infinit de periodice. 
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Plan de lecție Matematică: Schema bloc a ecuațiilor 
 

Numele lecției: Schema bloc a ecuațiilor 

Subiect: Matematică 

Tema / Topic: Ecuațiile de gradul I 

Tipul lecției: Rezumat lecție 

Nivel / clasă: Clasa a 2-ua,  școală secundară, vârsta 15/16 

Durată: 2 ore (2 lecții) cel puțin 

Obiectiv general: Repetați mesajul în termeni de ecuații (clasificare și rezolvare)  

Obiective: 

- Perspectivă de învățare: elevii vor evalua cunoștințele de algebră gradul I, reducerea erorilor 

făcute în acest sens. 

- Dezvoltarea competențelor: accelerarea și eficientizarea procesului de rezolvare a problemelor; 

îmbunătățirea abilităților de planificare. 

Metode / tipuri de exerciții: Lucrează în grupuri. 

Materiale didactice: Diagrame tipizat. 

Informații suplimentare și resurse: Pulsul ecuațiilor diagramei. 

Corelația / Interdisciplinaritatea: Poate fi folosit cu orice subiect STEM. 

 
Structura lecției: 

Etape Activitatea cadrelor didactice Activitatea elevilor Durată 
1. Introducere 

 
 Prima lecție: pentru a intra în 

exercițiul. A se vedea diagrama și 
exemplu exerciții. 

 Prima lecție: 
interacțiunea cu 
profesorul; întrebări cu 
privire la organigrame și 
utilizarea acestuia. 

10 min. 

2. Partea 
principală 

 

 Prima lecție: împărțiți clasa în grupuri. 
Împărțiți diagrama în grupuri de 
ecuații liniare. 

 Prima lecție: începe 
practicarea 
organigramei. 

20 min. 

3. Practică 
ghidată 

 

 Prima lecție: cere elevilor să 
completeze diagrama. 

 Prima lecție: să dezvolte 
o nouă diagramă (de 
exemplu, de la ecuații 
liniare la raționale) 

30 min. 

4. Practică 
independentă 

 A doua lecție: cere elevilor să 
completeze ecuațiile cu grad mai mare 
de dificultate din diagramă. 

 A doua lecție: 
dezvoltarea de noi 
diagrame (sisteme de 
ecuații, coeficienți 
iraționale de ecuații). 

30 min. 

5. Partea finală 
(Discuție și 
evaluare). 

 A doua lecție: Analiza diagramei 
individuale. Testați-le. 
 Evaluați-le 

 A doua lecție: analiza 
diagramei individuale. 
Testați-le. 
 Evaluați-le 

30 min. 
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Primul grad numeric ecuațiile diagramei 
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Scrieți ecuația 

Îndepărtează 
parantezele folosind 

proprietatea de 
distribuție 

Scapă de fracții utilizând 
cel mai mic numitor 

comun 

Mutați toți termenii care conțin x la o 
parte a ecuației. Schimbarea semnul 

lor în timp ce se deplasează 

Mutați toate constantele la cealaltă 
parte a ecuației. Schimbarea semnul 

lor în timp ce se deplasează 

Se combină ca 
termeni pe ambele 

părți 

Ia x împărțind 
constanta cu 
coeficientul x 

Ecuația este 
nedeterminată 

Ecuația nu are 
soluții 

NU 
NU 

NU 

DA 

NU 

DA 
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Plan de lecție Matematică: Un set de instrumente pentru o FUNCȚIA 
 

Numele lecției: Unelte pentru Funcții 

Subiect: Matematică  

Tema / Topic: Analiza matematică: funcții 

Tipul lecției: Material practică 

Nivel / Clasă: Ultimul an de liceu (vârsta 18/19) 

Durată: 2 ore (2 lecții) cel puțin 

Obiectiv general: să asimileze și să consolideze metodele de determinare a domeniului funcții. 

Obiective:  

- Perspective de învățare: Datorită lecțiilor elevii, vor fi capabili să utilizeze în mod adecvat 

cunoștințele lor de algebră. 

- Dezvoltarea competențelor: dezvoltarea vitezei în rezolvarea problemelor de acest tip. 

Metode / tipuri de exerciții: Lucrează în grupuri. 

Materiale didactice: Manual.  

Informații suplimentare și resurse: Adăugarea setului de funcții 

 
Structura lecției: 

Etape Activitatea cadrelor didactice Activitatea elevilor Durată 
1. Introducere 
 

 Prima lecție: prezintă setul de 
instrumente. Afișează un exemplu al 
activității. 

 Prima lecție: 
interacțiunea cu 
profesorul în timp ce 
arată exemple. 

10 min. 

2. Practică 
ghidată 

 

 Prima lecție: cereți elevilor să se 
împartă în grupuri. Atribuiți-le 
exerciții. 

 Prima lecție: încep 
practicarea folosind un 
set de instrumente și 
manuale. 

50 min. 

3. Practică 
independentă 

 A 2-lecție: cereți elevilor să lucreze în 
mod individual. Atribuiți-le o foaie de 
lucru. 

 A 2-lecție: lucrează 
individual cu ajutorul 
setului de instrumente. 

40 min. 

4. Partea finală 
(Discuție și 
evaluare). 

 A 2-lecție: analiza rezultatelor. 
Compara cu rezultatele anterioare. 
 Luați în considerare îmbunătățiri (dacă 

este cazul) 

 A 2-lecție: compară 
rezultatele individuale și 
de grup. 
 Autoevaluare 
 Luați în considerare 

îmbunătățiri (dacă este 
cazul). 

20 min. 
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materiale: 

 

Set de instrumente 
 INSTRUMENT EXEMPLU  

1 Ecuația liniară a primului grad 3x − 2 = 0        

2 Ecuația liniară a gradului al doilea x2− 5x + 4 = 0 
3 Ecuația binom (mai mare de gradul 2) x3 + 27 = 0 

4 Ecuația tridimensională (mai mare de gradul 2) 8x6 + 7x3− 1 = 0 
5 Ecuația pentru numere raționale (1 și gradul 2) 1

1 − 𝑥𝑥
+

𝑥𝑥
1 + 𝑥𝑥

= 0 

6 Ecuația pentru numere iraționale 𝑥𝑥 − 1 + �𝑥𝑥2 − 5 = 0 
7 Inegalități liniare de gradul 1 3x + 2 ≥ 0 
8 Inegalitățile lineare Etapa 2 −9x2 + 6x− 1 ≥ 0          
9 Inegalitate măsurabilă (1 și gradul 2) 

0
168

9
2

2

≥
++

−
xx

x  

10 Inegalitate complexă (1 și gradul 2) 





>−
≥−

01
04

2

2

x
x  

11 Ecuații și inegalități complexe (1 și gradul 2) �3𝑥𝑥
2 + 5𝑥𝑥 − 2 > 0
2𝑥𝑥 − 1 = 0

 

12 Ecuații Trigonometrice linieare 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑥𝑥 −
1
2

= 0 

13 Ecuația trigonometrice în formă pătratică −𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠2𝑥𝑥 + 2𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑥𝑥 + 2 = 0 

14 Ecuația exponenţială 22𝑥𝑥 ∙ 3𝑥𝑥 − 6 = 0 

15 Ecuația logaritmică 1log4 −=x  
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Plan de lecție Matematică: Dansul matematicii 
 

Numele lecției: Danzul matematicii 
Subiect: Matematică 

Tema / Topic: Reprezentarea grafică a funcțiilor 

Tipul lecției: Exerciții practice 

Nivel / Grad: Ultimul an de școală secundară 

Durată: 60 min 

Obiectiv general: Identificați reprezentarea grafică a funcțiilor 

Obiective: Prin schiță desenată manual, elevii ar trebui să fie în măsură să identifice funcțiile 

reale ale variabilei reale asociate. 

Metode / tipuri de activități: Activitate de grup. 

Materiale didactice: hârtie, stilou, imagine și cărți de joc 

Cerințe / resurse / setările (dacă există): Se împarte clasa în grupuri egale. 

Sfaturi utile și recomandări pentru profesor: Cadrele didactice ar trebui să analizeze și să 

evalueze nivelul elevilor de cunoștințe în studiul de reprezentări grafice ale funcțiilor; munca în 

echipă este benefică, interacțiunea și dinamica între grupuri și elevi. Elevii care întâmpină 

dificultăți în procesul de studiu, vor fi în măsură să identifice mai ușor reprezentarea grafică a 

unei funcții cu expresia analitică. 
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Structura lecției: 

Etape Activitatea cadrelor didactice Activitatea elevilor Durată 

1. Introducere   Bine ati venit clasa 
 Verificarea prezenței 
 Verificarea temelor 

 Bun venit 
 Prezentarea temelor 

10 min. 

2. Deschiderea 
lecției și 
introducerea 

 Prezentați jocului  Elevii ascultă cu atenție 
pentru a învăța cum să 
aplice jocul 

5 min. 

3. Partea 
principală 

 Prezintă o imagine în cazul în care, 
reprezentarea grafică are numeroase 
funcții, și trebuie transpusă într-un 
mod distractiv este evident 

 Elevii ascultă cu atenție 
pentru a învăța cum să 
aplice jocul 

10 min. 

4. Sfârșitul 
lecției 

 Împărțiți elevii în grupuri și să joace 
un joc cu diferite grupuri; 
 Fără a recurge la imaginea furnizată, 

profesorul prezintă câteva scrisori cu 
reprezentări ale funcțiilor sau cu 
expresiile lor analitice 

 Fiecare grup va desena o 
literă, și se bazează pe 
ceea ce ar fi ales pentru a 
salva, în document, o 
expresie analitică 

25 min. 

5. Partea finală 
(Discuție și 
evaluare). 

 Profesorul analizează numărul de 
răspunsuri corecte din fiecare grup. 
Grupul care primește cele mai multe 
răspunsuri corecte va câștiga jocul. 

 Comunicați răspunsurile 
profesorului; 
 Studenții ar trebui să 

poată identifica 
reprezentarea grafică și 
exprimarea analitică a 
fiecărei funcții 

10 min. 
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Plan de lecție Matematică: Rezolvarea problemelor 
 

Numele lecției: Rezolvarea problemelor 

Subiect: Matematică 

Tema / Topic: Rezolvarea ecuațiilor 

Tipul lecției: Lecția pentru exerciții practice 

Nivel / Clasă: al 10-lea an 

Durată: 60 min. 

Obiectiv general: Îmbunătățirea matematicii 

Obiective: Rezolvarea problemele folosind calcule mentale și utilizarea acestei metode în 

rezolvarea ecuațiilor 

Metode / tipuri de activități: exerciții practice 

Materiale didactice: hârtie, creion, tablă și markere imaginile furnizate de către profesor 

Sfaturi utile și recomandări pentru profesor: Activitatea implică dezvoltarea calculului metal; 

va fi un instrument care permite sistemelor de ecuații de rezolvare cu aplicatii in exemplele de zi 

cu zi. Este o metodă de relaxare, pentru a dezvolta concentrarea și gândirea logică. 

Informații suplimentare și resurse (dacă există) 
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Structura lecției: 

Etape Activitatea cadrelor didactice Activitatea elevilor Durată 

1. Introducere   Bine ati venit clasa 
 verificarea prezenței 
 verificarea temelor  

 Bun venit 
 Prezentarea temelor 

10 min. 

2. Lecție  Introducere în planul de lecție  Elevii ascultă cu atenție 
ipoteze lecții 

5 min. 

3. Partea 
principală 

 Profesorul le cere elevilor să 
pregătească coli de hârtie și le arată 
poze haioase explicând-ule ce trebuie 
făcut 

 Elevii asculta profesorul 10 inu
te. 

4. Sfârșitul 
lecției 

 Profesorul îi ajută pe elevi să prezinte 
o situații matematice 
 Concluzii privind propunerile 

prezentate, exemple și practici 

 Elevii lucrează 
individual calculând 
mental și le fac concluzii 
scrise cu privire la 
problemă, înainte de a 
începe să o rezolve 

25 min. 

5. Partea finală 
(Discuție și 
evaluare). 

 Orientarea profesorului este 
importantă, astfel încât sunt 
îndeplinite obiectivele fiecărei clase 

 
 

 Profesorul evalueaza 
performanța elevilor prin 
evaluarea 
raționamentului logic și 
mental 

10 minute. 
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Plan de lecție Matematică: Ce fel de patrulater avem? 
 

Numele lecției: Ce fel de patrulater avem? 
Subiect: Matematică 

Tema / Topic: Formele geometrice 

Tipul lecției: Material nou 

Nivel / Grad: Școală gimnazială 

Durată: 45 min. 

Obiectiv general: Pentru a face elevii conștienți cu privire la diferite tipuri de patrulatere 

Obiective  

 Perspectiva învățării: După această lecție, elevii sunt capabili să explice diferite tipuri de 

patrulatere și prezintă algoritmul pentru definirea tipurilor lor specifice 

 Dezvoltarea competențelor: Cooperarea cu alte persoane, planificarea muncii, gândirea 

logică. 

Metode / tipuri de activități:  

Discuție, investigație independentă de cunoaștere, asimilarea cunoștințelor, în urma unui algoritm 

Materiale didactice:  

Algoritmul pentru determinarea numelui triunghiului (anexa I), diferite triunghiuri și patrulatere 

(fie ca obiecte fizice sau foi imprimate). 

Cerințe / resurse / setările (dacă există): foi de hârtie, pixuri 
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Structura lecției: 

Etape Activitatea cadrelor didactice Activitatea elevilor Durată 

Partea 
organizatorică  

 Bine ati venit clasa 
 Verificarea prezenței 

 Bun venit 5 min. 

1. Deschiderea 
lecției și 
introducerea 
 

 Profesorul atrage atenția elevilor prin 
introducerea lor la subiect și cerându-
le despre diferite tipuri de triunghiuri. 
 Obținerea atenția studentului 

 Studenții iau parte în 
mod activ în discuție. 

5 min. 

2. Partea 
principală 
 Divizarea 

elevilor în 
grupuri. 
 Activități în 

grupuri: de 
lucru cu 
algoritmul 
 Activități în 

grupuri: 
determinarea 
algoritmului 
pentru a afla 
numele 
dreptunghiuri 
 Prezentarea 

algoritmilor 
 Discuție și 

colaborare: 
care 
algoritmul 
este cel mai 
bun? 

 Profesorul împarte elevii în grupuri și 
le oferă diferite tipuri de triunghiuri. 
 Fiecare dintre grupurile profesorului 

transmite un algoritm pentru a 
determina numele triunghiului (anexa 
I). solicită elevilor să aplice 
algoritmul. 
 Fiecare grup primește exemple de 

forme geometrice (dreptunghiuri). 
Profesorul le cere elevilor să ajute la 
determinarea arenei. 
 Profesorul cere fiecărui grup să 

prezinte un algoritm pentru 
determinarea denumirilor de pătrate. 
 Profesorul le cere elevilor să lucreze 

împreună pentru a obține cele mai 
bune, algoritmul complet. 

 În grupuri, elevii 
determină numele de 
triunghiuri, pe baza 
eșantionului prezentat. 
 Elevii lucrează în 

grupuri folosind un 
algoritm (Anexa I). 
 Studenții care lucrează la 

un algoritm care le 
permit să specifice 
numele arenei. 
 Elevii prezintă algoritmii 

lor altor grupuri. 
 Elevii colaborează 

pentru a crea algoritmul 
final specific 
patrulaterului. 

25 min. 

3. Sfârșitul 
lecției 
 discuție de 

închidere 

 Profesorul scrie pe tablă versiunea 
finală a algoritmului. 

 Elevii rezumă 
cunoștințele lor pentru a 
ajunge la etapele finale 
ale algoritmului. 

5 min. 

4. Discuție și 
evaluare 
 concluzie 

Lecția 

 Profesorul cere întregii clase un 
rezumat al temei discutate. 

 Elevii împărtășesc 
cunoștințele lor despre 
algoritmul lucrat. 

5 min. 
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materiale:  
Algoritmul pentru determinarea numelui triunghiului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ea are trei margini 

DA 

Fiecare margine are o lungime 
diferită 

DA 

Este un triunghi scalen 

DA 

Este un triunghi echilateral 

NU 

Acesta nu este un triunghi 

NU 

Trei margini au aceeași lungime 

NU 

Este un triunghi isoscel 
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Plan de lecție matematică: Math Pictionary 
 

Numele lecției: Math Pictionary 
Subiect: Matematică 

Tema / Topic: Poligoane 

Tipul lecției: Evaluarea lecției 

Nivel / Grad: Al doilea an, de școală secundară 

Durată: 45 min. 

Obiectiv general:Elevii iau cărți cu un element, a învățat anterior, pe ea și să-l atragă pentru 

grupul lor. Restul elevilor pentru grupul se așteaptă să recunoască și să ghicească elementul 

desenat. 

Obiective  

 perspective de învățare: Studenții vor evalua cunoștințele de geometrie. 

 Abilități de dezvoltare în perspectivă îmbunătățirea memorizarea, dezvoltarea atenției, 

dezvoltarea vitezei de acțiune 

Metode / tipuri de activități:demonstrații; care lucrează în grupuri 

Materiale didactice: carduri speciale Pictionary 

Cerințe / resurse / setările (dacă există): Setarea grupului, set pachet de cărți cu elemente care 

urmează să fie revizuită, reorganizarea clasă 

sfaturi utile și recomandări pentru profesor: Activitatea este potrivit la începutul cât și la 

sfârșitul lecției, trebuie să prezinte elevilor cu normele de activitate 

Informații și resurse suplimentare (dacă este cazul): 

Lista propusă de articole: înălțime, orthocenter, circumscris, simetrie a unui unghi, de rotație, 

punctul de simetrie, perimetru.  

Corelația / Interdisciplinaritatea:Artă; Fizică 
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Structura lecției: 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 

1. Introducere  Povestind studenții pe care le vom 
repeta mai întâi unele concept 
important din geometria plan. 
 Vom repeta cu ajutorul Pictionary.  
 Explicați regulile Pictionary: Membrii 

fiecărui grup ia transformă în a alege 
cardurile de pe punte și sunt de desen 
ales articol de pe o tablă în sub 30 de 
secunde. Alți membri ai aceluiași grup 
sunt ghicitul elementul desenat. Dacă 
ghicit corect grupul are un punct. În 
cazul în care elevul nu știe cum să 
atragă un element sau element atrage 
greșit, grupul are un punct negativ. 
Într-un moment dat, grup poate ghici 
corect mai mult de un element. 
 Se împarte clasa în trei grupuri.  
 Urmează cursul jocului. 
 După joc terminat, profesorul spune 

cine are cele mai multe puncte, adică 
cine este câștigătorul. 
 A spune elevilor că titlul de oră de 

astăzi este polyhedria 

 Salut 
 
 
 
 
 Întrebări cu privire la 

normele Pictionary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pornire joc de joc 

 
 
 

 Scrierea unui titlu în 
notebook-uri 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 minute. 

2. partea 
centrală 

 Familiarizarea studenților cu 
conceptele de bază ale poliedre: ceea 
ce este polyherda, poduri, plat și 
diagonalele spațiale ... 
 Familiarizarea studenților cu 

conceptul de prismă.  
 Metoda de descoperire a tipurilor de 

prisme. 

 Rezolvarea exemple 
 
 
 
 
 Rezolvarea foaie de 

lucru 

 
 
 

30 min. 

3. parte finală: 
Reflecție și 
evaluare  

 Replay de termeni cheie procesate.  
 Întrebați elevii cum le-a plăcut 

repetarea introductivă (Pictionary) 
 Evaluează cel mai bun grup de 

repetiție introductivă. 

 Răspunsul la întrebările 
profesorilor 
 
 

 Evaluează-le. 

 
 

5 minute. 
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materiale: 
 
Carduri Pictionary 

 
TRIUNGHI TRAPEZ ROMB 
PĂTRAT HEXAGON PATRULATER 
CERC ORTHOCENTER PENTAGON 
UNGHI OBTUZ LINE SEGMENT bisector MEDIAN 
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Plan de lecție Matematică: Geometrie analitică Taboo 
 

Numele lecției: Analitic Geometrie Taboo 

Subiect: Matematică 

Tema / Topic: Linie, cerc, Parabolă 

Tipul lecției: Lecția pentru exercitarea 

Nivel / Grad: Al treilea an de școală secundară, vârsta 16/17 

Durată: 2 ore (2 lecții) cel puțin 

Obiectiv general: pentru a consolida cunoașterea geometriei analitice 

Obiective: 

- perspective de învățare: elevii vor evalua cunoștințele de geometrie analitică. Ei vor învăța noi 

strategii pentru rezolvarea exercițiilor. 

- Abilitati de vedere al dezvoltării: dezvoltarea unor capacități de analiză, îmbunătățirea 

procesului de rezolvare a problemelor.  

Metode / tipuri de activități:exercițiu; care lucrează în grupuri. 

Materiale didactice: Carduri Taboo speciale 

Informații suplimentare și resurse: Apendicele la Analitic Geometrie Taboo 

 
Structura lecției:  

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 
1. Introducere 

 
 Prima lecție: prezintă activitatea. 

Arată cărțile Taboo și exemple ale 
activității. 

 Prima lecție: 
interacțiunea cu 
profesorul; întrebări cu 
privire la normele Taboo 

10 minute. 

2. partea 
centrală 

 

 Prima lecție: clasa de divizare în 
grupuri. Furnizarea de grupuri cu 
carduri Taboo 

 Prima lecție: începe 
practicarea cu carduri 
Taboo. 

20 min. 

3. practică 
ghidată 

 

 Prima lecție: cere studenților să arate 
strategia lor. 

 Prima lecție: compare și 
să discute strategii. 

30 minute. 

4. practică 
independentă 

 A 2-lecție: cereți elevilor să 
construiască carduri specifice Taboo. 

 A 2-lecție: afacere cu 
carduri Taboo alte 
grupuri 

40 min. 

5. Reflecție și 
evaluare 

 A 2-lecție: analiza diferitelor strategii. 
Testați-le. 
 Evaluează-le. 

 A 2-lecție: analiza 
diferitelor strategii. 
Testați-le. 
 Evaluați-le 

20 min. 
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Carduri Taboo 

 

1)  TARGET: găsi distanța unui punct P (xp, yp) dintr-o linie de r: ax + de + c = 0 

TABU: nu folosiți formula 𝑑𝑑(𝐴𝐴, 𝑟𝑟) = �𝑎𝑎𝑥𝑥𝑝𝑝+𝑏𝑏𝑦𝑦𝑝𝑝+𝑐𝑐�
√𝑎𝑎2+𝑏𝑏2

 

 

2)  TARGET: găsi punctul de intersecție a 2 linii r: ax + de + c = 0 și s: o 'x + b'y + c' = 0 

TABU: nu utilizați metoda de substituție  

 

3)  TARGET: afla dacă linia r: ax + de + c = 0 este tangent la cercul Γ: X2 + y2 + ax + de 

+ c = 0 

TABU: nu rezolvă nici un sistem de ecuații. 

 

4)  TARGET: găsi coordonatele Vertex ale unei parabole y = AX2 + bx + c. 

TABU: nu folosiți formula care implică ∆ = b2 − 4ac 
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Plan de lecție Matematică: PI 
 

Numele lecției: PI 
Subiect: Matematică 

Tema / Topic: Valoarea PI 

Tipul lecției: Lecția pentru exerciții practice 

Nivel / Grad: clasa a 10-a 

Durată: 60 min 

Obiectiv general: Creați un pahar într-o imprimantă 3D, cu sute de zecimale după virgulă 

Obiective:Studenții ar trebui să practice exerciții care determină valoarea PI, cum ar fi 

determinarea raportului perimetrului la diametrul unei monede și o roată. Ei vor verifica dacă în 

mod independent de valori diferite de raze și ajung întotdeauna la același rezultat 

Metode / tipuri de activități: exerciţiu practic 

Materiale didactice: hârtie, stilou, calculator și imprimantă 3D 

Cerințe / resurse / setările (dacă există):cunoașterea formulei din circumferința unui cerc și 

rezultate matematice; Stăpânirea de noi tehnologii (imprimantă 3D). 

sfaturi utile și recomandări pentru profesor:Creează dinamism, o mai mare mișcare, 

interacțiunea și dinamica în rândul elevilor; dificultăți în programarea tipărirea sticlei, și unele 

probleme pot apărea 

Informații și resurse suplimentare (dacă este cazul): Misterul matematic care înconjoară PI nu 

este de a ști care este ultima casa a acestui număr, care poate fi reprezentată cu mai multe case de 

după virgulă, dar întotdeauna în determinarea elipsă; elevii ar trebui să fie calculator știință de 

carte pentru a obține imprimanta și să fie difuzate 3D 

Corelația / Interdisciplinaritatea: Electronică 
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Structura lecției: 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 

partea 
organizatorică  

 Felicitare clasa 
 Verificarea pentru studenții absenți 
 temele ce au evaluat  

 Salut 
 
 prezentarea temelor 

5 minute. 

1. deschiderea 
lecției și 
introducerea 

 Prezentați planul sesiunii  Ascultați cu atenție la 
ceea ce vrei cu planul de 
sesiune 

5 minute. 

2. partea 
centrală 

 Profesorul începe activitatea cu câteva 
exerciții care permit determinarea 
valorii PI 

 Activitatea cu câteva 
exerciții care permit 
determinarea valorii PI 

20 min. 

3. închidere 
Lecția 

 În continuare, și cu ajutorul 
profesorului de electronice; 
 Orientarea tuturor activităților de către 

profesori, astfel încât nu există greșeli 

 Elevii vor programa 
imprimanta 3D pentru a 
imprima sticla cu 
valoarea PI. 

 

25 min. 

4. Reflecție și 
evaluare 

 Profesorii îi ajută pe elevi și atinge 
obiectivul propus și să evalueze 
performanța acestora 

 Analizează rezultatul 
obținut 

5 minute. 
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Plan de lecție matematică: XO 
 

Numele lecției: XO 
Subiect: Matematică 

Tema / Topic: ecuația Trigonometrie 

Tipul lecției: Lecția pentru exercitarea  

Nivel / Grad: Al treilea an de școală secundară 

Durată: 45 min 

Obiectiv general: Metoda pentru colectarea de feedback cu privire la cunoștințele elevilor într-un 

anumit domeniu 

Obiective  

 Învățarea în perspectivă După această lecție, elevii vor fi capabili să rezolve ecuația 

trigonometrie 

 perspectivă Dezvoltarea competențelor  dezvoltarea capacităților de analiză, sinteză și 

compararea 

Metode / tipuri de activități: exercițiu, care lucrează în perechi 

Materiale didactice:  foaie de lucru (tabelul XO și 10 sarcini) 

Cerințe / resurse / setările (dacă există): fișe pregătite, pereche elevi la același nivel de 

cunoștințe 

sfaturi utile și recomandări pentru profesor: Set mai mult de un joc pentru fiecare pereche în 

cazul în care termina mai devreme 
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Structura lecției: 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 

1. Introducere  Prezentați XO joc: Împărțiți elevii în 
cupluri. Fiecare cuplu foaie de lucru 
get, care ia în considerare masa XO și 
5 sarcini pentru fiecare elev. Student X 
este dat rezultate sarcina de studnet 
O, pentru a verifica corectitudinea. 
Fiecare elev rezolvă sarcinile în mod 
aleatoriu, în cazul în care a rezolvat 
în mod corect, student este permis să 
pună semnul său la masă; dacă este 
rezolvată în mod eronat, student nu 
este permis să pună semnul său la 
masă, iar celălalt jucător ia rândul 
său. Jocul continuă până când un elev 
primește trei dintre semnele sale într-
un rând. 
 Afișează un exemplu al activității. 
 Spuneți elevilor că titlul de oră de 

astăzi este ecuațiile trigonometrial 
Homogenus. 

 Întrebări cu privire la 
regulile XO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interacțiunea cu 

profesorul în timp ce 
arată exemple. 
 Scrieți un titlu în 

notebook-uri.  

 
 
 
 
 
 
 
 

15 minute. 

2. partea 
centrală 

 Explaine ce sunt ecuație 
trigonometrial homogenus pe un 
exemplu. 
 foaie de lucru Divide cu ecuații 

homogenus trigonometrial care elevii 
au nevoie de a rezolva. 
 Am venit la studenți și să le ajute dacă 

fac ceva greșit. 
 

 
 

 
 Rezolva ecuațiile de la 

foaia de lucru. 

 
 
 
 
 

20 min 

3. Reflecție și 
evaluare 
 

 Analizeaza woorksheet, discusion. 
 

 

 Fiecare elev ar trebui să 
atragă un zâmbet care va 
descrie modul în care el 
le-a plăcut activitatea 
introductivă. 

 
 

10 minute. 
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materiale: 
 
 Fisa de lucru 

 

     

     

     

     

     

 
 

Student X Student O 

cos 𝑥𝑥 =
√3
2

 sin 𝑥𝑥 =
√2
2

 

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥 − √3 = 0 cos 4𝑥𝑥 =
1
2

 

sin
1
2
𝑥𝑥 = −

√2
2

 𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑥𝑥 −
√3
3

= 0 

3𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡 �2𝑥𝑥 −
𝜋𝜋
3
� = −3 cos �4𝑥𝑥 +

𝜋𝜋
6
� = −

√3
2

 

sin �2𝑥𝑥 +
𝜋𝜋

45
� =

√3
2

 −5𝑡𝑡𝑡𝑡 �0.5𝑥𝑥 +
3𝜋𝜋
7
� = 5 
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 Rezultatele ecuații: 
 

Student X Student O 

𝑥𝑥1 =
𝜋𝜋
4

+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋 

𝑥𝑥2 =
3𝜋𝜋
4

+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥1 =
𝜋𝜋
6

+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋 

𝑥𝑥2 =
11𝜋𝜋

6
+ 2𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥1 =
𝜋𝜋

12
+
𝑘𝑘𝜋𝜋
2

 

𝑥𝑥2 = −
𝜋𝜋

12
+
𝑘𝑘𝜋𝜋
2

,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥 =
𝜋𝜋
3

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥 =
𝜋𝜋
3

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 𝑥𝑥1 =
5𝜋𝜋
2

+ 4𝑘𝑘𝜋𝜋 

𝑥𝑥2 =
7𝜋𝜋
2

+ 4𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥1 =
𝜋𝜋
3

+
𝑘𝑘𝜋𝜋
2

 

𝑥𝑥2 =
𝜋𝜋
4

+
𝑘𝑘𝜋𝜋
2

,𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥 =
13𝜋𝜋
24

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋, 𝑘𝑘 ∈ ℤ 

𝑥𝑥 =
37𝜋𝜋
14

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋, 𝑘𝑘 ∈ ℤ 𝑥𝑥1 =
7𝜋𝜋
25

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋 

𝑥𝑥2 =
29𝜋𝜋
90

+ 𝑘𝑘𝜋𝜋,𝑘𝑘 ∈ ℤ 
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Plan de lecție matematică: trigonometrice mentale Pași 
 

Numele lecției: Trigonometrie Pași mentale 

Subiect: Matematică 

Tema / Topic: Trigonometrie 

Tipul lecției: Lecția de evaluare  

Nivel / Grad: Al patrulea an de școală secundară, vârsta 17/18 

Durată:60 min. macar 

Obiectiv general: să asimileze date și formule trigonometrice  

Obiective: 

- perspective de învățare: elevii vor evalua cunoștințele de trigonometrie. 

- Abilitati de dezvoltare în perspectivă: îmbunătățirea memorizarea. Realizarea unei metode de 

învățare personală. 

Metode / tipuri de activități:discuţie; care lucrează în grupuri. 

Corelația / Interdisciplinaritatea: poate fi folosit cu orice subiecte care implică formule și date 

 
 

Structura lecției:  
 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 
1. Introducere 

 
 Prezentați activitatea. Lista principii, 

formule trigonometrice, date. 
 5 minute. 

2. partea 
centrală 

 

 Împărțiți clasa în grupuri. Arată unele 
mnemonice. 

 Începeți discutarea pe 
mod personal memorării. 

15 minute. 

3. practică 
independentă 

  Comparați diferite stiluri 
de învățare. Optimizarea 
memorizarea. 

15 minute. 

4. Reflecție și 
evaluare 

 Discuție, reflecție, evaluare.  Fiecare grup aduce 
contribuția. Discuție, 
reflecție, evaluare de mai 
jos. 

25 min. 

 

  



                                                                     
                                                               

Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații [act] nu constituie o aprobare a conținutului care reflectă numai punctul de 
vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de 

acestea. 

Plan de lecție matematică: Bar Graphs & Pie Grafice 
 

Numele lecției: Bar grafice si diagrame Pie 
Subiect: Matematică 

Tema / Topic: Analiza și afișarea datelor utilizând grafice Bar & diagrame Pie  

Tipul lecției: Lecția de predare materiale noi 

Nivel / Grad: Școală gimnazială 

Durată: 2 ore 

Obiectiv general:Pentru a dezvolta abilități pentru a înțelege diferența dintre grafice si diagrame 

plăcintă. Asigurați-vă că elevii știu, de asemenea, metoda care este mai ușor de utilizat pentru 

date specifice. 

Obiective  

 perspectivă de învățare: După această lecție elevii vor înțelege cum și cu ce date să 

utilizeze grafice și diagrame plăcintă 

 perspectiva de dezvoltare a abilităților: sintetizeze informații dintr-o serie de surse, 

dezvoltarea analizei, îmbunătățirea procesului de rezolvare a problemelor, care lucrează 

sub presiune, dezvoltarea creativității 

Metode / tipuri de activități:exercițiu; care lucrează în grupuri 

Materiale didactice:  

 Două grafice diferite pentru fiecare grup (una cu datele furnizate, iar al doilea gol)  

 Grafic cu exemplu - elevii trebuie să prezinte răspunsurile  

 Grafic Blank - elevii trebuie să scrie întrebarea, răspunsurile posibile și să prezinte toate 

datele de pe grafic  

Cerințe / resurse / setările (dacă există): Elevii vor sta în 2 grupuri, astfel tabelele pot fi 

organizate deja modul în care acestea pot sta împreună în jurul valorii de mese. 

sfaturi utile și recomandări pentru profesor: Ar fi interesant pentru a da fiecărui grup un exemplu 

formează celălalt grup, astfel încât acestea pot selecta, de asemenea, care este grafic pentru ei și 

care este unul pentru celălalt grup. Din cauza că ei vor învăța deja ambele metode de a prezenta 

date, dar axate pe cea în care sunt atribuite. 
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Structura lecției: 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 

partea 
organizatorică  

 Felicitare clasa 
 Verificarea pentru studenții absenți 

 

 Salut 
 prezentarea temelor 

10 minute. 

1. Introducere 
 

 Prima lecție: prezintă tema, 
introducerea mici pentru lecția. Vezi 
câteva exemple de subiect specifice - 
grafică 

 Interacțiune - întrebări 
despre subiecte noi și 
exemple  

15 minute. 

2. partea 
centrală 

 

 Prima lecție: clasa se împarte în două 
sau mai multe grupuri. Minim 8 - 
maxim 10 persoane într-un grup. 
Important de a avea grupuri 
responsabile grafic cu bare și graficul 
proporțiilor. 

 Lecția: începe să 
participați și crearea 
unor grupuri 

5 minute. 

3. practică 
ghidată 
 

 Prima lecție: cereți elevilor să pună 
date pe un grafic adecvat și cere 
pentru a crea unul în plus cu datele pe 
care le creează între ele. (Toată lumea 
trebuie să-și exprime opinia). 
Informați elevii că vor împărtăși 
lucrările lor cu privire la lecția 
următoare. Asistarea studenților cu 
sfaturi generale, dar nu rezolva 
problema lor de a da un răspuns exact. 

 Crearea unui grafic cu 
datele furnizate si unul 
suplimentar cu date noi 
create de acestea.  

30 minute. 

4. practică 
independentă 

 

 A 2-lecție: cereți elevilor să 
împărtășească care lucrează și cere să 
explice exemplul lor celuilalt grup. 
Corect, dacă datele sunt greșite sau o 
explicație nu este corectă. 

 

 Împărtășiți munca lor, să 
explice exemplul lor, 
pune întrebări 

30 minute. 

5. Reflecție și 
evaluare  

 A 2-lecție: analiza exemplele de 
diverse, întrebări și feedback-ul din 
ambele grupuri. Evaluează și să dea 
sfaturi pentru activitatea următoare. 

 Toate împreună creează 
două exemple diferite 
(de exemplu, planul de 
vacanțe)  

20 min. 
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BAR GRAFICE GROUP: 
 
1) Adresați-vă în jurul valorii de oameni din grupul dvs. despre culoarea lor preferată și de a crea 
un grafic de bare 

 
 
 
2) Creați o singură întrebare și răspunsuri posibile, colecta informații de la toți elevii din 
grupul dvs. și datele prezente pe grafic de bare. 
întrebări posibile pe care le puteți utiliza sau crea propria: 
Ø pizza favorit 
sportul favorit Ø 
Ø De câte ori ați plecat în străinătate în ultimii 1 sau 2 ani 
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PIE GRUPUL Grafic: 
1) Cum ajungi la școală? Fiecare dintre voi va rugam sa ales doar un singur răspuns. Suma și 
marca 
toate răspunsurile împreună și prezente pe pie chart. 
v Taxi 
v mașini cu părinții 
v Cu autobuzul 
v Mersul pe jos 
v Ciclul 
 

 
 
2) Creați o singură întrebare și răspunsuri posibile, colecta informații de la toți elevii din 
grupul dvs. și prezintă datele din diagrama circulară. 
întrebări posibile pe care le puteți utiliza sau crea propria: 
Ø pizza favorit 
sportul favorit Ø 
Ø De câte ori ați plecat în străinătate 
Ø culoarea ta preferată 
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Plan de lecție matematică: Lumea cu și fără matematică 
 

Numele lecției: Lumea cu și fără matematică 
Subiect: Matematică 

Tema / Topic: Importanța matematică în viața de zi cu zi 

Tipul lecției: Muncă de cercetare 

Nivel / Grad: al 10-lea an 

Durată: 60 minute 

Obiectiv general: Prin prezentarea unei imagini furnizate de către profesor, elevii ar trebui să 

internalizeze importanța matematicii în dezvoltarea societății 

Obiective: Identificarea în situații de viață importanța și aplicarea matematicii și face pe elevi 

conștienți de faptul că matematica joacă un rol fundamental în societate, de la o simplă achiziție a 

unui produs la situațiile cele mai complexe ale vieții de zi cu zi.  

Metode / tipuri de activități: Muncă de cercetare 

Materiale didactice: Calculator 

Cerințe / resurse / setările (dacă există):Informații importante despre acest subiect. In univers 

totul se bazează pe matematică de gândire, arte, științe, natura și viața; practică în tehnologii noi. 

sfaturi utile și recomandări pentru profesor:Utilizarea noilor tehnologii pentru a realiza o 

lucrare de cercetare este întotdeauna un atu pentru interesul studentului, câștigând o mai mare 

autonomie; Fiecare elev are individualitatea lor și ritmul nu este întotdeauna la fel. În cazul de a fi 

un grup mare, este dificil de a lucra cu utilizarea calculatoarelor 

Corelația / Interdisciplinaritatea: Ortografie și gramatică 
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Structura lecției: 
 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 

partea 
organizatorică  

 Felicitare clasa 
 Verificarea pentru studenții absenți 
 temele ce au evaluat  

 Salut 
 prezentarea temelor 

5 minute. 

1. deschiderea 
lecției și 
introducerea 

 Profesorul începe activitatea care 
prezintă o imagine despre lume, cu și 
fără matematică; 

 Ascultați cu atenție în 
scopul lecției 

5 minute. 

2. partea 
centrală 

 Profesorul va da cateva sfaturi despre 
aplicarea matematicii și anume a 
suprafețelor și volumelor anumitor 
obiecte; 

 Elevii vor efectua o 
lucrare de cercetare 
privind aplicarea unor 
situații concrete de 
matematică; 

30 minute. 

3. închidere 
Lecția 

 Profesorul evaluează performanța și 
interesul exprimat de elevi 

 Elevii ar trebui să 
prezinte concluziile lor 
la restul clasei. 

10 minute. 

4. Reflecție și 
evaluare 

 La finalul activității, se prepară o 
sinteză pentru a vedea dacă elevii au 
înțeles ceea ce a fost destinat; 

 Elevii ar trebui să fie în 
măsură să identifice și să 
valorifice utilizarea 
matematicii în viața reală 

10 minute. 
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Plan de lecție matematică: înainte și înapoi 
 

Numele lecției: Înainte şi înapoi 

Subiect: Ştiinţă 

Tema / Topic: De bază Ştiinţă fapte  

Tipul lecției: Lecția pentru exercitarea  

Nivel / Grad: Școală gimnazială 

Durată: 30 minute. 

Obiectiv general: Rezolvarea ecuații matematice. 

Obiective:  

- perspective de învățare: Înțelegere a conceptelor; 

- Competențe perspectivă de dezvoltare: aTehnica permite elevilor să explice un concept sau o idee 

și împărtășiți gândurile cu un partener.  

Metode / tipuri de activități: care lucrează în perechi. 

Cerințe / resurse / setările (dacă există): Hârtie și stilou. 

sfaturi utile și recomandări pentru profesor:Profesorul ar trebui să cere elevilor să analizeze sau 

argumenta despre un concept cu dovezi care sa sustina punctul lor de vedere. 
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Structura lecției: 
 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 

1. Introducere  Prezentați regulile 
activității.  

 Studenții iau parte în mod 
activ în discuție. 2 min. 

 Partea 2. Core 

 Profesorul ar trebui să 
cere elevii să analizeze 
sau argumenta despre un 
concept cu dovezi care sa 
sustina punctul lor de 
vedere. 

 
 Profesorii ajuta studenții 

și le consultă în temele 
dezbătute. 

 Partenerul A explică 
partenerului său o problemă, 
proces, concept, etc atribuit 
de către profesor. 

 Partenerul B scrie în jos 
explicația partenerul lui sau 
ei. 

 Partenerul A verifică scris 
Partenerul B pentru precizie, 
asigurându-vă că Partenerul 
B a capturat explicația lui sau 
a ei în mod corect și că 
ambele sunt de acord asupra 
răspunsului. 

 Elevii inversa rolurile cu o 
altă problemă, proces, 
concept, etc, astfel încât 
Partenerul B are posibilitatea 
de a explica verbal. 
Partenerul A înregistrează 
explicația și controalele 
Partenerul B pentru acuratețe. 

28 min. 
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Plan de lecție de matematică: Jocuri Gator 
 

Numele lecției: Jocuri Gator 

Subiect: Matematică 

Tema / Topic: fapte de bază matematica  
Tipul lecției: Lecția pentru exercitarea  

Nivel / Grad: primar sau secundar 

Durată: 40 min. 

Obiectiv general: Încurajați elevii să învețe fapte matematice de bază. 

Obiective:  

- perspective de învățare: cu acești studenți lecție va consolida cunoștințele în matematică; 

- Competențe perspectivă de dezvoltare: dezvoltare în atenție la detalii. 

Metode / tipuri de activități: care lucrează în grupuri.  

Cerințe / resurse / setările (dacă există): cărți de numere imprimate, hârtie, Instrumente de scris, 

tablă, marcator.  
sfaturi utile și recomandări pentru profesor: Profesorul ar trebui să selectați operațiile matematice 

pe care vrea să se concentreze pe practica cu elevii sai. El ar trebui să decidă ce numere vor fi incluse 

în joc practică. Acest lucru poate depinde de vârsta elevilor și nivelul lor de calificare matematică. 
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Structura lecției: 
Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 

1. Introducere 
 Prezentați regulile activității. 

Afișează un exemplu al 
activității. 

 Studenții iau parte în mod 
activ în discuție. 5 minute. 

Partea 2. Core 
 
Divizarea elevii în 
grupuri. 
 
Lucrând în grupuri. 

 Profesorul va imprima 
carduri de numere pentru 
numerele pe care dorește să 
includă în joc. 

 
 Cărțile vor fi amestecate și 

locul în grămada remiză în 
centrul grupului. 

 Elevii vor fi împărțiți în grupe 
de 3-6 elevi pentru fiecare 
grup cu abilități individuale și 
nivelurile de calificare 
matematică în minte. 
 Fiecare student va avea un 

card din partea de sus a 
gramada și afișa cu fața în sus 
în fața lor. 
 Pe măsură ce jocul continuă, 

carduri trase vor forma stiva 
studentului. 
 Atunci când fiecare elev are un 

card vizibil în fața lui (sau ea) 
joacă începe. Elevii se 
gândească la rezultatul 
adăugării, scăderea, înmulțirea 
și, împărțind cele două numere 
pe cartela lor. 
 Atunci când studenții au mai 

multe soluții posibile în capul 
lor, ei încep să se uite în jurul 
valorii de la cărți altor elevi și 
să calculeze soluțiile pe alte 
carduri pentru a găsi o 
potrivire la soluția de pe cardul 
lor.  
 Soluția trebuie să se 

potrivească, dar operațiunea 
pentru a determina soluția nu 
trebuie să se potrivească. 

20 min. 

închidere 3. Lecția 

 Jocul se încheie atunci când 
profesorul solicită timp sau 
când gramada remiză este 
gol. 

 Odată ce timpul este numit sau 
sunt utilizate toate cardurile de 
tragere gramada, fiecare 
student contează cărțile sau ei. 
 Studentul cu cele mai multe 

cărți în grămada lor câștigă 
jocul. 

5 minute. 

4. Reflecție și 
evaluare 

 Profesorul le cere întreaga 
clasă pentru a rezuma  10 minute. 
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activitatea. 
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Plan de lecție matematică: Math Fapt Twister 
 

Numele lecției: Math Fapt Twister 

Subiect: Matematică 

Tema / Topic: fapte de bază matematica  
Tipul lecției: Lecția pentru exercitarea  

Nivel / Grad: Școală gimnazială 

Durată: 30 minute. 

Obiectiv general: Încurajați elevii să învețe fapte matematice de bază. 

Obiective:  

- perspective de învățare:Stimulează utilizarea de matematica mentale; 

- Competențe perspectivă de dezvoltare: dezvoltare în atenție șiînţelegere.  

Metode / tipuri de activități: Minim joc 3 studenți 

Cerințe / resurse / setările (dacă există): Un set de joc Twister, cărți de joc sau carduri flash 

număr, autocolante Velcro sau panglică, stick secțiuni Velcro pe spatele cărților de joc (sau cărți 

număr), și stick Velcro la punctele Twister, asigurându-se că orice carte se va lipi la orice loc. 

sfaturi utile și recomandări pentru profesor: Faptele matematice ar putea satisface una sau mai 

mult de un operații matematice. Aceasta ar depinde de cunoștințele și abilitățile studenților. 
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Structura lecției: 
Activitate activitatea cadrelor 

didactice 
activitatea studenţi Durată 

1. Introducere 

 Prezentați regulile 
activității. Afișează 
un exemplu al 
activității. 

 Studenții iau parte în mod activ în 
discuție. 5 minute. 

Partea 2. Core 
Divizarea elevii în 
grupuri. 
Lucrând în grupuri. 

 Profesorul selectează 
un student pentru a 
deveni arbitru. 

 
 Pentru fiecare 

versiune a jocului, 
profesorul va alege un 
„număr de bază“, care 
va fi utilizat în fiecare 
pas. 

 
 Scrieți un număr pe 

fiecare dintre pozițiile 
de pe filator. 

 
 Scrieți răspunsurile în 

cercurile pe saltea. 

 Arbitrul va scutura acul sau, în 
acest caz, spin creion. 
 Oriunde fața ascuțită a creionului 

se oprește, arbitrul va spune că 
culoarea și o parte a corpului 
elevilor, de exemplu - laba 
piciorului stâng verde. Înainte de 
toate elevii se mute în cercurile lor 
fiecare se va uita la faptul cartea de 
matematica pe cerc. Ei vor striga 
alfabetul pe card și să dea 
răspunsul la fapt de matematică. 
Arbitrul va transforma peste 
carduri alfabet corespunzătoare și 
verificați dacă răspunsurile date de 
către elevi sunt corecte sau nu. 
 Un student se poate deplasa numai 

pe cercul colorat în cazul în care 
răspunsul este corect, dacă nu el va 
rămâne în cazul în care el este până 
la următorul viraj. Câștigătorul 
acestei rândul său, va deveni 
arbitru pentru următorul. 
 În cazul în care un numit-out mână 

de student este deja introdus pe 
numita-out culoarea atunci elevul 
trebuie să se deplaseze într-un alt 
cerc de aceeași culoare, după 
rezolvarea ecuației. 
 Nu poate fi niciodată mai mult de o 

mână sau picior pe un singur cerc. 
În cazul în care o astfel de situație 
apare în cazul în care doi studenți 
ajung pentru același cerc, arbitrul 
trebuie să decidă care elev ar 
ajunge să rămână pe cerc și care va 
căuta un altul. Acest lucru se poate 
face de către arbitrul a aruncat 

25 min. 
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câteva ecuații matematice la ei și 
oricine răspunde cel mai mult, va 
ajunge să rămână. 

 

 

Carduri Math fapt 

 

 

 

 

 

 

Inverte roata 

 

 

 

 

 

 

 

bord Twister 
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Plan de lecție de matematică: un minut Problemă 
 

Numele lecției: Un minut Problemă 

Subiect: Matematică 

Tema / Topic: fapte de bază matematica  
Tipul lecției: Lecția pentru exercitarea  

Nivel / Grad: primar sau secundar 

Durată: 25 min. 

Obiectiv general: Verificați pentru înțelegerea lecției. 

Obiective:  

- perspective de învățare: cu aceste lecțiiprofesorii pot evalua înțelegerea lecției; 

- Competențe perspectivă de dezvoltare: dezvoltare în atenție șiînţelegere.  

Metode / tipuri de activități: care lucrează în grupuri.  

Cerințe / resurse / setările (dacă există): Hârtie, Instrumente de scris, tablă, marcator.  
sfaturi utile și recomandări pentru profesor: Tel profesor ar trebui să ofere studenților cu o 

declarație relevantă pentru subiectul curent. 
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Structura lecției: 
 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 

1. Introducere 
 Prezentați regulile 

activității. Afișează un 
exemplu al activității. 

 Studenții iau parte în 
mod activ în 
discuție. 

5 minute. 

Partea 2. Core 
Divizarea elevii în 
grupuri. 
Lucrând în grupuri. 

 Profesor oferă studenților 
cu o întrebare, problemă 
sau prompte legate de 
materiale în lecție. 

 
 Profesor oferă studenților 

un timp setat pentru a 
discuta - unele solicitări vor 
necesita mai mult de un 
minut! 

 Elevii lucrează în 
grupuri de două sau 
trei pentru a rezolva 
problema sau 
răspunde la 
întrebare. 

 
 Atunci când membrii 

grupului au convenit 
asupra unui răspuns 
sau un răspuns la 
problema, ei l 
înregistreze pe o 
mare notă adezivă 
sau o bucată de 
hârtie, și post-l în 
aceeași zonă a clasei. 

10 minute. 

închidere 3. Lecția  Comparați explicațiile pe 
fiecare parte a plăcii. 

 După ce toate 
grupurile au postat 
răspunsurile lor, 
discuta răspunsurile. 

5 minute. 

4. Reflecție și evaluare 

 Uita-te pentru erori de 
gândire și neînțelegeri și să 
le corecteze după cum este 
necesar. 

 Elevii pot fi cercetat 
in continuare pentru 
a-și apăra opinia lor 
cu exemple în 
jurnalul lor de 
conținut. 

5 minute. 
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Plan de lecție matematică: Trashketball Math joc 
 

Numele lecției: Trashketball Math joc 

Subiect: Matematică 

Tema / Topic: fapte de bază matematica  
Tipul lecției: Lecția pentru exercitarea  

Nivel / Grad: primar sau secundar 

Durată: 30 minute 

Obiectiv general: Rezolvarea ecuații matematice. 

Obiective:  

- perspective de învățare:Stimulează utilizarea de matematica mentale; 

- Competențe perspectivă de dezvoltare: dezvoltare în atenție șiînţelegere.  

Metode / tipuri de activități: care lucrează în grupuri. 

Cerințe / resurse / setările (dacă există): Coș de gunoi sau o găleată, de trashketballs: fie o minge 

de cauciuc sau un mingi de stres. Unul pentru fiecare echipă. panouri uscate de ștergere și markere 

sau un notebook și stilou pentru fiecare echipă. Flashcards sau un set de întrebări. 

sfaturi utile și recomandări pentru profesor: Profesorul ar trebui să pregăti carduri flash pentru 

jocul de matematica trashketball prealabil. Aceste carduri flash ar trebui să conțină întrebări sau 

informații pentru studenții să revizuiască în timpul jocului. El poate face, de asemenea, echipe sau 

atribuie numere aleatoare pentru toată lumea și să le cheme. O altă modalitate este de a selecta câțiva 

elevi ca căpitani de echipă și cereți-le pentru a alege coechipierii lor. 
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Structura lecției: 
 

Activitate activitatea cadrelor 
didactice 

activitatea studenţi Durată 

1. Introducere 

 Prezentați regulile 
activității. Afișează 
un exemplu al 
activității. 

 Studenții iau parte în mod 
activ în discuție. 5 minute. 

Partea 2. Core 

 Profesorul va stabili 
coșul de gunoi sau la 
o anumită distanță și 
trage o linie de unde 
trebuie să se ia 
împușcat. 

 
 Începe jocul de a 

pune o întrebare la 
prima echipă. 

 În cazul în care echipa de 
student răspunde corect, 
profesorul le va acorda 5 
puncte. 

 Acum este rândul lor, 
pentru a trage trashketball. 
Elevii decid între ei dacă 
doresc pentru a trage de la 
linia 1, 2, sau 3 puncte. 
Echipele pot vorbi, discuta 
în ei înșiși, ci doar un 
singur membru poate 
răspunde și trage pe rundă. 
Acest lucru asigură că 
toată lumea are o șansă de 
a trage. Dacă echipa 1 
ratează împușcat, este 
timpul să se mute la echipa 
2 și le pune întrebarea lor. 
În cazul în care terenurile 
trashketball din interiorul 
coșul de gunoi, echipa 
câștigă puncte bonus. 

25 min. 
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Plan de lecție Geografie: Țara Carduri 
 

Numele lecției: Tara Cartonașe 
Subiect: Geografie 

Tema / Topic: Learning locații din țările UE 

Tipul lecției: Lecții mixte (lecție pentru exerciții fizice și lecție de revizuire) 

Nivel / Grad: 13-14 ani 

Durată:aproximativ 50 min. 

Obiectiv general:Consolidarea cunoștințelor elevilor despre amplasarea țărilor europene în harta, 

asigurând capacitatea lor de a le localiza pe o hartă fizică. Asigurați-vă că elevii cunosc, de 

asemenea, capitalele țărilor europene. 

Obiective  

 perspectiva învățării: După această sesiune, studenții vor avea abilități de a localiza țări 

europene pe o hartă fizică și ei vor fi în măsură să precizeze capitala acestor țări. Ei vor avea 

o mai bună cunoaștere a lumii care îi înconjoară. 

 perspectivă Dezvoltarea competențelor: Dezvoltarea atenției; în curs de dezvoltare de 

memorie; dezvoltarea analizei hărții și de lectură; muncind sub presiune. 

Metode / tipuri de activități: Exercitarea în grupuri 

Materiale didactice: Cartele cu trei părți: 

 Partea superioară: numele țării; numele capitalei (în gol) 

 parte medie: bucata de harta europeană în care elevii vor trebui să picteze țara în care se 

studiază în această carte. 

 Partea de jos: Elevii vor trebui să scrie toate țările vecine cu frontiere directe cu țara cardului 

Cerințe / resurse / setările (dacă există): Au împărțit în camera mese pentru grupuri diferite, astfel 

încât acestea să poată să vadă toate cărțile. 

sfaturi utile și recomandări pentru profesor:Ar fi interesant pentru a da fiecărui grup de 

aproximativ 5-10 cărți, astfel încât acestea să poată finaliza cât mai multe, deoarece acestea pot. Din 

cauza aceasta, ar fi mai bine să nu dea toate țările vecine la același grup. 
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Structura lecției: 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 

partea organizatorică   Felicitare clasa 
 Verificarea pentru studenții 

absenți 
 evaluarea temelor  

 Salut 
 prezentarea temelor 

5 minute. 

1. deschiderea 
lecției și 
introducerea 
 Explicarea 

activității 
 Divizia de 

grupuri 

 Explicație studenților despre 
activitatea care urmează să fie 
efectuate. Divizia a clasei în 
grupuri, luând în considerare 
metodologia de învățare 
colaborativă (inclusiv toate 
grupurile de elevi mai competenți 
în subiect și mai puțin competente 
în acest subiect). 

 Divizia în grupurile după 
cum sa explicat de către 
profesor 

5 minute. 

2. partea centrală 
 Completați 

carduri 

 Încercați să evite să dea indicații 
cu privire la elevi. Ajuta la orice 
chestiune care au legătură cu 
mecanica activității, dar care nu 
au legătură cu informațiile care 
trebuie să scrie în jos. 

 Completați cărțile de țară 
care încearcă să 
completeze cât mai 
multe posibil, dar 
asigurând întotdeauna 
răspunsurile sunt 
corecte. 

20 min. 

3. închidere Lecția 
 Revizuirea 

carduri 
 Reflecție și 

evaluare 

 Examinați cărțile ale grupurilor și 
a vedea cât de multe au avut 
dreptate. 
 Evaluează cunoștințele prin 

acordarea de 3 cărți individuale. 

 Examinați cărțile cu 
profesorul și a vedea cât 
de multe au avut 
dreptate. 
 Completați 3 ultimele 

cărți în mod individual. 

20 min. 
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de exemplu, card de țară: Anexa 1 

Numele țării (care urmează să fie completate de către 

profesor): 

capitala țării: 

Vă rugăm să coloreze locația fizică a țării: 
 

 
 
 
 

 
 
țările vecine (țările cu frontiere directe cuȚara Card): 



Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații [act] nu constituie o aprobare a conținutului 
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Plan de lecție de geografie: Ce influență avem asupra mediului? 
 

Numele lecției: Ce influență avem asupra mediului? 
Subiect: Geografie 

Tema / Topic: Climatice, poluare, protecția mediului 

Tipul lecției: Lecția de predare materiale noi 

Nivel / Grad: Școală gimnazială 

Durată:aproximativ 50min 

Obiectiv general: 

Pentru a face studenții conștienți, că fiecare ființă umană nu influențează mediul și climatul într-

un fel. 

Obiective  

 perspectiva învățării 

După această lecție, elevii vor fi capabili să explice modul în care activitățile de zi cu zi 

influențează mediul înconjurător, lista acțiunilor care duc la protecția mediului. 

 perspectivă Dezvoltarea competențelor 

Dezvoltarea gândirii creative și critică, prezentând opinii proprii, îmbunătățirea în grupuri de 

lucru. 

Metode / tipuri de activități:  

Discuție, observație, gândirea creativă, care lucrează în grupuri, dezbateri. 

Materiale didactice: 

Descrieri ale celor 4 grupe, principalele ipoteze ale Protocolului de la Kyoto 

Cerințe / resurse / setările (dacă există): Depinde de materialele didactice disponibile. 
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Structura lecției: 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 

partea organizatorică   Felicitare clasa 
 Verificarea pentru studenții 

absenți 

 Salut 5 minute. 

1. deschiderea lecției și 
introducerea 
 Obținerea atenția 

studentului 

 Profesorul devine atenția 
elevilor cerându-le o 
întrebare. Studenții sunt 
întrebat ce probleme cu 
mediul care le-au recent 
inima despre presa de la / TV 
/ internet. Care sunt 
problemele noastre de astăzi? 

 Studenții iau parte activ în 
discuție prin schimbul de 
observații cu privire la ce 
fel de probleme legate de 
mediu omenirea se ocupă 
de astăzi. 

5 minute. 

2. partea centrală 
 Divizarea elevii în 

grupuri. 
 
 
 
 
 
 
 
 Discutarea 

problemelor locale 
cu mediul 

 
 
 
 
 
 
 Întâlnire cu 

ministrul Mediului 
 
 
 
 
 
 
 
 Pregătirea unui plan 

de acțiune 

 Profesorul prezintă cele 4 
grupe de elevi ar trebui să fie 
împărțite în: o familie care 
trăiesc într-o casă; un director 
al școlii locale cu grupul de 
profesori; antreprenor care 
lucrează în sectorul 
transporturilor și angajații lui 
/ ei; un primar al orașului și 
angajații lui / ei. 

 
 Profesorul cere tuturor 

grupurilor să împărtășească 
feedback-ul lor despre ce fel 
de probleme cu mediul în 
care se confruntă în funcție 
de rolurile lor. Profesorul 
notează problemele comune 
tuturor grupurilor. 

 
 Profesorul ia rolul ministrului 

Mediului, distribuie 
Protocolul de la Kyoto și 
solicită reprezentanților 
tuturor grupurilor să 
împărtășească ideile lor 
despre modul în care 
ipotezele Protocolului de la 
Kyoto pot fi îndeplinite la 
nivel local. 

 
 Profesorul, care acționează în 

calitate de ministru al 
Mediului, cere fiecărui grup 
să pregătească un plan de 
acțiune de 5 idei principale 

 Studenții după ce a fost 
familiarizați cu fiecare 
grup, fie alege grupul 
voluntar sau sunt atribuite 
grupurilor de către 
profesor. 

 
 
 
 
 
 Studenții se gândească la 

posibilele probleme de 
mediu ar putea fi 
confruntă și să le 
împărtășești. 

 
 
 
 
 
 Studenții care acționează 

în rolurile lor iau parte în 
mod activ la dezbatere. 
Punctele care sunt în 
contradicție cu unele 
grupuri trebuie să fie 
discutate și ar trebui să se 
ajungă la un acord. 

 
 Elevii lucrează în 

grupurile lor încercând să 
se gândească la acțiuni 
care sunt în conformitate 
cu Protocolul de la Kyoto 
și ar putea fi puse în 

25 min. 
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care ar putea și ar trebui să 
fie puse în aplicare în 
următorii 5 ani, în scopul de 
a proteja mediul. 

aplicare în mediile lor 
locale în următorii 5 ani. 

3. închidere Lecția 
 discuție Rezumat 

 Profesorul începe o discuție 
de sinteză privind motivul 
pentru fiecare om este 
responsabil pentru mediul 
înconjurător și le cere 
elevilor să rezume activitatea 
lor. 

 Studenții încheie noi 
cunoștințele pe care le-au 
dobândit și sintetiza 
materialul. 

5 minute. 

4. Reflecție și evaluare 
 concluzie Lecția 

 Profesorul solicită întreaga 
clasă să împărtășească ideile 
de ceea ce fiecare persoană 
poate face într-un mod diferit 
(începând de acum), pentru a 
minimiza impactul asupra 
mediului. 

 Elevii face schimb de 
cunoștințe și idei pentru 
protecția mediului lor. 

5 minute. 
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Planul de biologie lecție: DNA Butterfly 
 

Numele lecției: ADN-ul Butterfly 
Subiect: Biologie 

Tema / Topic: DNA dominanță intermediar  

Tipul lecției: Lecții de evaluare 

Nivel / Grad: 16 ani 

Durată:aproximativ 50 min. 

Obiectiv general:Consolidați cunoașterea ADN dominanță intermediare; să asigure înțelegerea 

corectă cu privire la modul de a afla genotipul un exemplu bazat pe informații despre mai multe 

cruci ADN 

Obiective  

 perspectivă de învățare: după această sesiune, elevii vor au demonstrat înțelegerea lor 

corectă a poziției dominante intermediare; acestea vor avea competențe în a afla cum 

încrucișări ADN-ul se poate dovedi. 

 perspectiva de dezvoltare a abilităților: dezvoltarea atenției, dezvoltarea analizei, 

dezvoltarea capacităților de comparație. 

Metode / tipuri de activități: Exercitarea, discuții. 

Materiale didactice:Elevii vor trebui să aibă cunoștințe anterioare asupra ADN-ului, concret 

dominanță intermediare și modul în care funcționează. Este important ca ei să înțeleagă diferența 

dintre dominanță intermediară și dominanța regulată a explicat mai întâi în predarea ADN (în care 

există o trăsătură dominantă și o caracteristică recesivă). Dacă nu, elevii nu vor fi în măsură să 

rezolve în mod corespunzător acest exercițiu de evaluare. 

Cerințe / resurse / setările (dacă există): Exercițiu de deducere: 

Un fluture gri cu aripi este traversat cu un fluture negru cu aripi și Sămînța obținut este format 

de 116 fluturi negru cu aripi și 115 fluturi gri cu aripi. După aceasta, fluture gri-aripi 

traversează cu un fluture alb cu aripi, obținând 93 de fluturi alb cu aripi și 94 fluturi gri cu aripi 

sunt obținute. Expunere de motive: ambele cruci, indicând modul în care genotipurile de fluturi 

de trecere și puii sunt. 

Corelația / Interdisciplinaritatea: ADN-ul este de asemenea legat de chimie 
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Structura lecției: 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 

partea organizatorică   Felicitare clasa 
 Verificarea pentru studenții 

absenți 

 Salut 
 

5 minute. 

1. deschiderea lecției și 
introducerea 
 Explicarea activității 

 Explica activitatea, formează 
grupuri, dau exercițiul 
studenților.  

 Împărțiți în grupuri, să 
înțeleagă activitatea 

5 minute. 

2. partea centrală 
 Rezoluția activității 

în grupuri 

 Ar fi interesant faptul că 
profesorul nu a ajutat deloc, 
așa cum se va face elevii să 
rezolve activitatea în 
întregime pe cont propriu, 
care să permită profesorilor 
să evalueze cunoștințele lor 
reale pe această temă.  

 Rezolva activitatea 20 min 

3. închidere Lecția 
 Grupurile de 

prezentare 
 discuție Rezultate 

 Evaluarea rezultatelor 
obținute din fiecare grup. 

 Prezent în grupuri ce au 
obținut ca rezultat. 

10 minute 

4. Reflecție și evaluare 
 Test pe ADN 

 Furnizați un scurt chestionar 
pe această temă. Pentru ca 
activitatea să fie eficientă, 
mai mult de 75% trebuie sa 
treaca. 

 Rezolva testul. 10 minute. 

 
  



Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații [act] nu constituie o aprobare a conținutului 
care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru 

orice utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acestea. 

                                                                     
                                                               

 

fluturi fluturi 

fluture fluture 

fluturi fluturi 

SOLUȚIE PENTRU EXERCIȚIUL ADN: 

 
1. sistem de primăvară off: 

 
 
 
 
 
 

 

2. fenotipuri 
 

Negru-aripi: BB 

Gri-aripi (intermediar): BWAlb-

aripi: WW 

 
 
 
 

3. fenotipuri cutii 
 

a. Negru-aripi + gri aripi 
 

B B Posibilitate 

B BB BB 50% 

W BW BW 50% 

fluture gri cu 
aripi + fluture cu 

aripi negru- 

Țineți cont de faptul că de culoare gri este o 
combinație de alb-negru. Acest lucru înseamnă că, 
pentru a avea acea culoare aripă, există, probabil, o 
combinație de alb-negru, în ADN-ul fluturelui. 
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94 BW 93 WW 

 BW 

115 BW 116 BB 

Rezultat final: Fenotipul gri este o combinație de alb-negru. Luând în considerare procentul de rezultate când 
amestecarea diferitelor fenotipuri este întotdeauna în jur de 50% fiecare posibilitate, se poate concluziona că atât 
alb-negru sunt caracteristici dominante in ADN-ul fluturelui. Astfel, există o dominanță intermediară (gri). 

b. Gri cu aripi + alb cu aripi 
 

W W Posibilitate 

B BW BW 50% 

W WW WW 50% 

 

4. schema de fenotipuri 
 
 

 

 
 
 

  

 BW + BB 
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Planul de Biologie Lecția: Cum funcționează inima? 
 

Numele lecției: Cum funcționează inima? 
Subiect: Biologie 

Tema / Topic: Funcțiile inimii, modul în care este construit, boli 

Tipul lecției: Lecția de predare materiale noi 

Level / Grad primar sau secundar 

Durată:aproximativ 45 min. 

Obiectiv general: 

Pentru a preda elevilor modul în care inima este construit, ceea ce este funcția sa, care sunt bolile 

legate de acel organ important.  

Obiective  

 perspectiva învățării 

După această lecție, elevii vor fi capabili să explice modul în care este construit inima, pentru 

a enumera principalele funcții și pentru a numi boli tipice ale sistemului circulator. 

 perspectivă Dezvoltarea competențelor 

Dezvoltarea observator și de gândire analitică, îmbunătățirea capacităților de sinteză și 

comparare. 

Metode / tipuri de activități: Discuție, observație, experiment. 

Materiale didactice: Modele ale inimii (imagini / filme de scurt metraj / probe microscop / 

prezentari) 

Cerințe / resurse / setările (dacă există): Depinde de materialele didactice disponibile. 
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Structura lecției: 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi 
Durată 

partea organizatorică   Felicitare clasa 
 Verificarea pentru studenții 

absenți 

 Salut 5 minute. 

1. deschiderea lecției 
și introducerea 
 Obținerea atenția 

studentului 

 Profesorul devine atenția 
elevilor cerându-le o întrebare. 
Elevii sunt întrebați ce 
observație ar putea menționa 
în timp ce întreprind 
activitatea fizică, cum ar fi să 
joace fotbal, care rulează și așa 
mai departe. Profesorul le cere 
elevilor să noteze observațiile 
pe o hârtie. 

 Studenții iau parte activ 
în discuție prin schimbul 
de observații cu privire 
la ce fel de efect are 
activitatea fizică au pe 
corpurile lor. 

5 minute. 

2. partea centrală 
 Prezentarea 

funcțiilor inimii. 
 
 
 Experiment: cum 

este construit 
inima? 

 
 
 
 
 
 
 Experiment: Care 

este frecvența 
cardiacă? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Experiment: bolile 

sistemului 
circulator 

 
 
 Discuție: cum să 

păstreze inima 
într-o formă bună 

 Profesorul începe o discuție 
asupra funcțiilor inimii. În 
acest scop, poate fi folosit un 
film de scurt / prezentare / 
imagini sau modele. 

 
 Profesorul împarte clasa în 

câteva grupuri și distribuie 
modelul inimii, împreună cu 
autocolante cu nume de piese 
inimii principale (stânga / 
dreapta atrium, ventriculul 
stânga / dreapta, aortică, valva 
mitrală și așa mai departe). 
 Profesorul explică conceptul 

ritmului cardiac și modul în 
care se schimbă odată cu 
vârsta. Profesorul le cere 
elevilor să măsoare rata lor de 
inima în perechi și pentru a da 
cea mai mică și cea mai mare 
rată cardiacă observată în 
fiecare grup. Profesorul 
explică ce sunt factorii care 
influențează ritmul cardiac. 
 Profesorul efectuează un 

experiment care afișează 
modul în care sângele este 
blocat în cazul în care vasele 
de sânge nu sunt pe deplin 
permeabile. 
 Profesorul începe discuția cu 

privire la un stil de viață 
sănătos, pune o întrebare a 

 Studenții participă activ 
la prezentarea și sunt 
binevenite să 
împărtășească gândurile 
lor cu privire la funcțiile 
inimii. 
 Studenții în timp ce 

ascultați prezentarea 
modului în care este 
construit inima sunt 
rugați să fixeze în 
grupurile lor autocolante 
corespunzătoare pe 
modelul inimii. 
 Elevii măsoară rata lor 

cardiac în bătăi pe minut 
și împărtăși lecturile 
altor elevi. 

 
 
 
 
 
 
 Elevii observă 

experimentul și împărtăși 
remarcile lor asupra a 
ceea ce fluxul redus de 
sange ar putea avea un 
impact asupra. 
 Elevii împărtășesc 

cunoștințele lor din 
mediul lor cel mai 
apropiat. 

25 min. 
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ceea ce oamenii ar trebui să 
facă pentru a rămâne în formă 
bună. 

3. închidere Lecția 
 discuție Rezumat 

 Profesorul începe o discuție de 
sinteză privind motivul pentru 
care inima este o parte foarte 
importantă a corpului uman. 

 Studenții încheie noi 
cunoștințele pe care le-
au dobândit și sintetiza 
materialul. 

5 minute. 

4. Reflecție și evaluare 
 concluzie Lecția 

 Profesorul le cere întreaga 
clasă pentru a lista 5 cele mai 
importante functii ale inimii si 
5 sfaturi pentru a-l menține în 
formă bună. 

 Elevii împărtășesc 
cunoștințele lor și 
rezultatul discuției lor 
comune devine notat pe 
o tablă. 

5 minute. 
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Planul de Fizică Lecția: Plimbare experiment apa 
 

Numele lecției: apă de mers pe jos 
Subiect: Fizică  

Tema / Topic: Învățați despre experimente și materiale absorbante  

Tipul lecției: Lecția de exercițiu și practică 

Nivel / Grad: Școală gimnazială  

Durată: 1 oră / 2 ore, dacă este posibil, fără pauză lungă între lecții   

Obiectiv general:Pentru a consolida cunoașterea diferitelor materiale și posibilitatea de a absorbi 

apa. Pentru a oferi elementele de bază pentru a înțelege ce fel de materiale pot și care nu poate 

absorbi apa.   

Obiective  

 perspectiva învățării: După această lecție elevii vor înțelege de ce hârtia poate absorbi 

apa si alte materiale care nu pot. Elevii vor dobândi anumite cunoștințe legate de 

materiale din fibre diferite. 

 perspectivă Dezvoltarea competențelor: Dezvoltarea de precizie, atenție, imaginație, 

analiza materialelor și anumite proprietăți,  

Metode / tipuri de activități: Lucrând în grupuri sau perechi  

Materiale didactice:  

Elevii vor folosi pahare de plastic, apă și materiale colorante.  

instrucție:  

1) Așezați șapte pahare de partea laterală. Se umple toate paharele cu apă. Număr cupe toate: 

la numărul cupa 1 & 7 adaugă o cantitate generoasă de colorant roșu, numărul 2 ceașcă 

galben, numărul de cupă 4 albastru. Restul cupelor lasa doar cu apa. 

2) Ori un prosop de hârtie în jumătate și din nou, pe lungime, astfel încât se va potrivi în 

gâtul sticlei dvs. cu ușurință. Acum puneți un capăt al prosop de hârtie în apă roșu, 

albastru și îndoiți prosop de hârtie peste marginea geamului, astfel încât celălalt capăt se 

află în sticlă doar cu apă. 

Faceți același lucru pe cealaltă parte: loc un capăt al unui prosop de hârtie în apă de culoare 

galbenă, și îndoiți-l peste, astfel încât celălalt capăt se sprijină în sticlă doar cu apă.  
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Cerințe / resurse / setările (dacă există): 

 Minim 7 pahare sau pahare de plastic pentru fiecare pereche / grup 

 3 prosoape de hârtie 

 Roșu, albastru, galben, colorat  

 Clasa pregătit pentru experiment (elevii vor lucra cu apă)  

 Hârtie cu întrebări, care va facilita discuția de la sfârșitul experimentului 

 Cel mai bun rezultat al experimentului este după 2 ore, deci este important să avem timp 

pentru a vedea rezultatul la sfârșitul primei clase sau planificați-l pentru clasa de 2 ore.  

sfaturi utile și recomandări pentru profesor:Ar fi minunat dacă grupurile sunt mai mici, astfel 

încât toată lumea poate participa la activitatea și au o șansă de a experimenta. Grupurile care nu 

poate fi prea mare, deoarece ar putea costa un lucru doar pentru 2 sau 3 dintre ele, iar restul va 

arata numai. 
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Structura lecției: 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 

partea organizatorică   Felicitare clasa 
 Verificarea pentru studenții 

absenți 
 evaluarea temelor  

 Salut 
 
 prezentarea temelor 

10 minute. 

1. deschiderea lecției 
și introducerea 
 Explicarea 

activității și 
materialele care vor 
fi folosite 
 Diviziunea grupuri 

(perechi) 
 

 Explicație studenților despre 
experiment, etapele și 
obiectivele specifice. Divizia a 
clasei în grupuri, având în 
vedere metodologia de 
învățare prin colaborare. 
Pregătirea și partajarea toate 
materialele care sunt necesare 
pentru activitatea (de 
asemenea, documentul cu 
întrebări) 

 Divizia în grupuri, 
pregătirea materialelor și 
locul de muncă.  

10 min / 
15 min 

2. partea centrală 
 Experiment 

 Acordarea de sprijin și câteva 
sfaturi pentru elevi în timp ce 
lucrează la experimentul lor. 
Ajuta la orice chestiune care 
le-au care are legătură cu 
subiectul activității. 

 Lucrul pe experiment 15 minute. 

3. închidere Lecția  Verificarea dacă toate 
grupurile de manager pentru a 
face activitatea, întrebați dacă 
au nevoie de mai mult timp 
sau orice sfat. Pune întrebări 
elevilor legate de materiale 
specifice. 

 Curățarea spațiului din 
jurul și de gândire despre 
rezultate posibile.  

10 minute. 

4. Reflecție și evaluare 
 Explicație pentru 

rezultatul 
 Discuţie 
 schimbul de 

cunoștințe 

 Analizeaza rezultatul 
experimentului, explica 
rezultatele și ceea ce sa 
întâmplat în experiment. 
Intrebati despre alte materiale 
care absorb apa. 

 Talk și schimb de idei 
despre experiment, 
analiza rezultatului și 
toate măsurile care 
trebuiau luate. 

15 minute. 
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UMBLÂND EXPERIMENT APĂ 
 

 NUMĂR DE GRUP:  
 Membri ai grupului: 

1. 
2. 
3. 
 
Despre experimentul: (vă rugăm să adăugați toate comentariile care sunt legate de 
activitatea) 
 

1. Aceasta este ceea ce am observat înainte de experiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Aceasta este ceea ce am observat în timpul experimentului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aceasta este ceea ce am observat după experiment. 
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Planul de Fizica Lecția: Cate culori are lumina? 
 

Numele lecției: Cate culori are lumina? 
Subiect: Fizică 

Tema / Topic: Lumina, polarizarea 

Tipul lecției: Lecția de predare materiale noi 

Nivel / Grad:Școală gimnazială 

Durată:aproximativ 45 min. 

Obiectiv general: Pentru a face studenții conștienți cu privire la natura luminii 

Obiective  

 perspectiva învățării 

După această lecție, elevii vor fi capabili să explice ce este o lumină polarizată și nu 

polarizată, descrie efectul de polarizare și să explice lumina ca un flux de particule și val. 

 perspectivă Dezvoltarea competențelor 

Dezvoltarea gândirii creative și critice, îmbunătățirea lucrează în grupuri. 

Metode / tipuri de activități: 

Discuție, investigație independentă în cunoaștere, asimilarea cunoștințelor 

Materiale didactice: Instrucțiuni pentru a construi un spectroscop simplu (anexa I) 

Cerințe / resurse / setările (dacă există): 

CD-uri, materiale pentru construirea spectroscop simplu (foile de hârtie neagră, foarfece, role de 

hârtie, bucăți de CD / 1x1cm /, bandă izolatoare neagră), cu laser, vas umplut cu apă. 
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Structura lecției: 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 

partea organizatorică   Felicitare clasa 
 Verificarea pentru studenții 

absenți 

 Salut 5 minute. 

1. deschiderea lecției 
și introducerea 
 Obținerea atenția 

studentului 

 Profesorul atrage atenția 
elevilor, oferindu-le CD-uri și 
de a întreba ce culori pe care le 
pot vedea pe ea. 

 Studenții iau parte în 
mod activ prin 
observarea modului în 
care se comportă lumina 
zilei pe un CD. 

5 minute. 

2. partea centrală 
 Divizarea elevii în 

grupuri. 
 Experiment: este 

îndoire lumina? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Experiment: 

polarizată vs lumina 
polarizată nu 

 Profesorul împarte elevii în 
grupuri. 

 
 
 Profesorul distribuie fiecărui 

grup materialele necesare 
pentru a construi un 
spectroscop simplu, împreună 
cu instrucțiunile (anexa I). 
Profesorul le cere elevilor 
pentru a vizualiza prin 
spectroscop simplu prin partea 
cu bucata de CD-ul și 
împărtăși observațiile. 
Profesorul explică conceptul 
de dispersie a luminii în. 
 Profesorul devine un vas 

umplut cu apă, astfel încât toți 
elevii sunt capabili să-l văd și 
lumini laser vizibilă prin acel 
borcan. După aceea, profesorul 
devine o lampă tipic și 
aprinde-l din nou prin același 
borcan. Profesorul le cere 
elevilor să împărtășească 
diferențele de observare și de 
note între două tipuri diferite 
de lumini. Profesorul explică 
conceptul de lumină polarizată 
polarizată și nu. 

 Studenții desemnează 
liderul fiecărui grup. 

 
 
 Elevii lucrează în 

grupuri pentru a construi 
un spectroscop simplu. 
După aceea, ei ar trebui 
să împărtășească 
observațiile lor cu 
celelalte grupuri. 

 
 
 
 
 
 
 Studenții observă 

diferența dintre o lumină 
polarizată polarizată și 
care nu traversează 
borcanul cu apă. 
Acestora li se cere să se 
constate observațiile lor 
și pentru a enumera 
diferențele în ceea ce 
privește modul în care 
lumina de laser și o 
lampă tipică a trecut 
printr-un vas umplut cu 
apă. 

25 min. 

3. închidere Lecția 
 discuție Rezumat 

 Profesorul începe o discuție de 
sinteză privind modul în care 
lumina poate fi dispersată și 
care sunt diferențele dintre 
sursele de lumină polarizată 
polarizate și nu. 

 Studenții încheie noi 
cunoștințele pe care le-
au dobândit și sintetiza 
materialul. 

5 minute. 

4. Reflecție și evaluare 
 concluzie Lecția 

 Profesorul solicită întreaga 
clasă pentru a enumera sursele 

 Elevii împărtășesc 
cunoștințele lor cu 

5 minute. 
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de lumina pe care o folosesc și 
să precizeze dacă aceste surse 
sunt polarizate sau nu. 

privire la sursele de 
lumină care se pot gândi. 
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Anexa I - Instrucțiuni pentru a construi un spectroscop simplu 
Din foaia de hârtie neagră taie două cercuri corespunzătoare diametrului rolei de hârtie. In 
primul cerc taie o fantă îngustă (aproximativ 2-2,5cm x 1-2mm), iar în cealaltă un pătrat de 
1x1cm (puțin mai mică decât bucata de CD-uri). Piesa de pe CD-ul ar trebui să fie lipit de 
cerc negru cu o bandă de izolare într-un mod care spațiul nu este acoperit de banda. Cercurile 
negre ar trebui să fie apoi lipit pe rola de hârtie. 
Reprezentarea vizuală a putut fi găsită aici: https://www.youtube.com/watch?v=RrY0MWuTdNE  

  

https://www.youtube.com/watch?v=RrY0MWuTdNE
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Planul de chimie lecție: nisip și sare 
 

Numele lecției: nisip si sare 
Subiect: Chimie 

Tema / Topic: Omogenitatea sau eterogenitatea amestecurilor chimice 

Tipul lecției: Lecția pentru exercitarea 

Nivel / Grad: 14 ani  

Durată: 2 ore lecție 

Obiectiv general:consolidarea cunoștințelor privind amestecuri chimice - în funcție de compușii 

amestecați cum puteți obține diferite tipuri de amestecuri (eterogene sau omogene). Explicați 

elevilor cum a separa componente și subcomponente ale unui amestec în funcție de tipul său. 

Obiective  

 perspectivă de învățare: după această lecție, elevii vor fi capabili să se separe un amestec 

de nisip și sare, și ei vor fi în măsură să determine tipul de amestec. 

 perspectiva de dezvoltare a abilităților: dezvoltarea atenției, dezvoltarea abilităților 

analitice; dezvoltarea abilităților de comparare. 

Metode / tipuri de activități: exerciții de laborator. 

Materiale didactice: Amestecuri în chimie, substanțe stări de agregare  

Cerințe / resurse / setările (dacă există): hârtie de filtru, pâlnie, recipient din sticlă, apă 

distilată, nisip, sare 

sfaturi utile și recomandări pentru profesor:Este important să se aibă în vedere faptul că elevii 

trebuie să fie atent cu ustensilele chimice pe care le folosesc; deși nu există elemente periculoase 

și nu este nevoie de a utiliza foc, acestea ar trebui să fie atent cu beneficiarul, deoarece sticla 

spartă este periculos. 
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Structura lecției: 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 

partea organizatorică 
prima lecție 

 Felicitare clasa 
 Verificarea pentru studenții 

absenți 
 evaluarea temelor  

 Salut 
 
 prezentarea temelor 

10 minute. 

1. deschiderea 
lecției și 
introducerea 
 prima sesiune 
 Explicaţie 

 Explicația de bază, fundamentul 
teoretic necesar pentru 
desfășurarea activității 
(solubilitatea sării în apă, nu 
solubilitate de nisip) 

 Ascultați profesor, face 
orice întrebări pe care le 
au cu privire la 
conținutul teoretic. 

30 minute. 

2. închidere Lecția  Timpul pentru un rezumat al 
conținutului teoretic principal 
care vor fi necesare în activitatea 

 Ascultați profesor, face 
orice întrebări pe care le 
au cu privire la 
conținutul teoretic. 

10 minute. 

3. Lecția de 
deschidere 
 a 2-lecție 
 Explicarea 

activității 
 Divizia în grupuri 

 Profesorul va împărți clasa în 
grupe conform metodologiei de 
colaborare. Grupurile ar trebui 
decisă în prealabil de către 
profesor pentru a economisi timp. 

 Elevii vor separa în 
grupuri 

10 minute. 

4. partea centrală 
 Activitate de 

performanță 
 

 Ajuta la orice chestiune care au 
legătură cu punerea în aplicare a 
activității. 

 Efectuați activitatea: 
pliați hârtia de filtru din 
patru părți și puneți-l în 
pâlnie.  
 Pune-un amestec de 

nisip și sare într-un 
recipient de sticlă cu apă 
distilată. Sarea se va 
dizolva în apă, dar 
nisipul nu. După aceasta, 
utilizați hârtia de filtru și 
pâlnia pentru filtreze 
amestecul de apă, nisip 
și sare. Ca nisip nu 
formează un amestec 
omogen cu apă, acesta 
va rămâne în hârtie, dar 
sare va rămâne 
amestecat cu apă. 

20 min. 

5. închidere Lecția 
 Explicarea 

fiecărui grup. 

 Ascultați explicații ale elevilor  Fiecare grup va explica 
modul în care au efectuat 
activitatea, rezultatul 
obținut și explicația în 
spatele ei. 

10 minute. 

6. Reflecție și 
evaluare 

 Profesorul va da fiecărui elev un 
test individual pentru a finaliza, în 
ceea ce privește amestecurile de 
substanțe și starea de agregare. 

 Elevii vor finaliza testul 10 minute. 
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Pentru ca activitatea să fie de 
succes, mai mult de 75% ar trebui 
să treacă. 
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Plan Chemistry Lecție: Sinteza sulfat tetraaminoprofen (II) 
monohidrat 

 

Numele lecției: Sinteza sulfat tetraaminoprofen (II) monohidrat 
Subiect: Chimie 

Tema / Topic: Ce se poate face cu amoniac? 

Tipul lecției: activitatea de laborator 

Nivel / Grad: clasa a 10-a 

Durată: 60 minute + 60 minute (două clase) 

Obiectiv general: Amoniacul este o substanță utilizată la nivel global pentru sinteza multor altele 

asemenea, utilizate ca îngrășăminte, monomeri polimeri, produse de curățare, de refrigerare (în 

stare lichidă), explozivi și coloranți. Activitatea propusă este sinteza unei sări care este folosit în 

imprimarea textilelor și ca fungicid: tetraaminoprofen (II) sulfat monohidrat. 

Obiective: Acest laborator Activitate (LA) va permite studenților să: 

• Recunoașteți laborator ca un loc de muncă în cazul în care siguranța este de importanță majoră în 

timpul manipulării cu materiale și echipamente. 

• Realizați sinteza tetraaminopropyl sulfat (II) monohidrat. 

• Transformă reacția chimică de sinteză printr-o ecuație chimică. 

• Efectuați calcule stoichiometrice. 

Metode / tipuri de activități: activitatea de laborator 

Materiale didactice: Materiale, echipamente si reactivi pentru fiecare grup de studenți 
• 1 Mortar cu pistil 
• 1 balanță semi-analitice 
• 1 250 ml pahar 
• 1 Echipament pentru filtrare de aspirație 
• 1 tub de 10 ml 
• 1 tijă de sticlă 
• 1 sticlă de ceas Luând în considerare 
Reactivi 
Apa distilata; 96% alcool etilic; 25% amoniac (g / g); cupru (II) pentahidrat de sulfat 

Cerințe / resurse / setările (dacă există): calcule chimice 



Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații [act] nu constituie o aprobare a conținutului 
care reflectă numai punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru 

orice utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de acestea. 

                                                                     
                                                               

 

sfaturi utile și recomandări pentru profesor:Reacția de sinteză a tetraaminophenyl sării sulfat 

monohidrat va fi realizată prin cristalizarea lentă a acestei sări dintr-o reacție de precipitare între 

soluții apoase de amoniac și sulfat de cupru pentahidrat. Cristalele obținute sunt subțiri (ușor 

gros), mai lung decât lat, cu fețe paralelipipedice și o culoare albastră violacee. Lucrarea nu se 

poate face într-o singură lecție, pentru că este necesar să se aștepte pentru cristalizarea produsului 

(se va face între prima lecție și următorul). 

Informații și resurse suplimentare (dacă este cazul): Următoarea diagramă prezintă câteva 

etape ale sintezei. 

 

 

  

    

Corelația / Interdisciplinaritatea: Matematică 
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Structura lecției: 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 

partea organizatorică   Felicitare clasa 
 Verificarea pentru studenții 

absenți 
 temele ce au evaluat  

 Salut 
 
 prezentarea temelor 

5 minute. 

1. deschiderea lecției 
și introducerea 

 Profesorul începe activitatea 
de prezentare a activității de 
laborator 

 Ascultați cu atenție în 
scopul lecției 

5 minute. 

2. partea centrală  Profesorul după ce procedura 
se va ghida grupurile în 
activitatea de laborator și să 
răspundă la îndoielile care apar 

 Studenții trebuie să 
înțeleagă procedura de 

10 minute 

3. închidere Lecția  Profesorul după ce procedura 
se va ghida grupurile în 
activitatea de laborator și să 
răspundă la îndoielile care apar 

* 90 min. 

4. Reflecție și evaluare  La finalul activității, se prepară 
o sinteză pentru a vedea dacă 
elevii au înțeles ceea ce a fost 
destinat; 

 Studentul ar trebui să 
poată obține rezultatele 
așteptate 

10 minute. 

 
* A - Pentru sinteza (trebuie efectuată în prima lecție) 
• Utilizați o scală care este sensibil la centigram sau miligram de cântări, pentru un pahar de 
250 ml, masa corespunzătoare 0,020 mol de sulfat de cupru II pentahidrat în pulbere fină 
(dacă este necesar, folosiți un mortar în prealabil); înregistrează masa compusului. 
• Într-o capota ventilata, folosiți același 10 ml paharul de laborator pentru măsurarea succesiv 
5 ml de apă distilată și 8 ml de 25% din masă soluție de amoniac (13 mol / L), care ar trebui 
adăugată în paharul de laborator care conține sulfat de cupru; înregistrează volumele măsurate 
(la zecimi de mililitru) 
• Amestecul trebuie agitat ușor, până la dizolvarea completă a sulfatului de cupru. 
• De îndată ce veți obține o soluție (amestec omogen și non-turbiditate) se adaugă încet 80 ml 
de alcool etilic 96% (V / V) și notați formarea unui precipitat albastru care formează în partea 
de jos. 
• Pentru un randament mai mare de precipitare, se acoperă paharul cu o sticlă de ceas și se 
lasă amestecul să stea până la următoarea lecție (pentru precipitarea completă a tetraaminoco 
(II) sulfat monohidrat). 
 
B - Pentru separarea și cântărirea precipitatului (a doua lecție) 
• Deoarece precipitatul este depozitat în fundul paharului, se decantează soluția supernatantă 
având grijă să nu se piardă precipitat. 
• Amintiți-vă ce ai făcut în clasa a 10-a de la separarea amestecurilor prin filtrare cu aspirație. 
1. Adaptarea pâlnia Buchner la un Kitasato; se cântărește o hârtie de filtru (înregistrează 
valoarea) și puneți-l în pâlnie (inmuiati-l pentru o mai bună aderență); 
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2. Asigurați vidul din Kitasato și se transferă amestecul care a rămas în sticlă în pâlnia, 
efectuând astfel filtrare; 
3. Se spală precipitatul colectat pe pâlnie de două ori cu porțiuni mici de etanol rece și permite 
aerului să treacă prin solid timp de aproximativ 10 minute. 
• Pentru a usca cristalele mai bine, așezați hârtia de filtru cu cristalele într-un cuptor timp de 
aproximativ 15 minute. 
• Se cântărește hârtia de filtru cu cristale; salvați cristalele. 
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Plan de lecție Chimia: saturație 
 

Numele lecției: Cate culori are lumina? 
Subiect: Chimie 

Tema / Topic:Saturarea, soluție nesaturată, soluție saturată, soluție suprasaturată 

Tipul lecției: Lecția de predare materiale noi 

Level / Grad  

Durată: 1 oră 

Obiectiv general: Pentru a face studenții conștienți cu privire la conceptul de saturație 

Obiective  

 perspectiva învățării 

După această lecție, elevii vor fi capabili să explice ce un soluții saturate, nesaturate și sunt 

suprasaturate. 

 perspectivă Dezvoltarea competențelor 

Cooperarea cu alte persoane, planificarea muncii, experimente. 

Metode / tipuri de activități: 

Discuție, investigație independentă în cunoaștere, asimilarea cunoștințelor, experiment 

Materiale didactice: 

Algoritmul pentru prepararea unei soluții saturate (anexa I), graficul Dizolvare pentru diferite 

substanțe (anexa II) 

Cerințe / resurse / setările (dacă există): 

Sticlă tija de agitare, pahar, linguri (aproximativ 5 g), cilindru gradat, apa, KNO3 (sau altă 

substanță, care se dizolvă în apă) 
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Structura lecției: 

Activitate activitatea cadrelor didactice activitatea studenţi Durată 

partea organizatorică   Felicitare clasa 
 Verificarea pentru studenții 

absenți 

 Salut 5 minute. 

1. deschiderea lecției 
și introducerea 
 Obținerea atenția 

studentului 

 Profesorul atrage atenția 
elevilor prin introducerea lor la 
subiect și cerându-le ce 
substanță se dizolvă în apă 
(zahăr, sare). 

 Studenții iau parte în 
mod activ în discuție. 

5 minute. 

2. partea centrală 
 Divizarea elevii în 

grupuri. 
 
 Experiment: 

prepararea soluției 
saturate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Discuție: Care sunt 

factorii care 
influențează 
solubilitatea 

 

 Profesorul împarte elevii în 
grupuri și explică conceptele 
de soluții saturate, nesaturate și 
suprasaturate. 
 Profesorul distribuie fiecărui 

grup algoritmul pentru 
prepararea unei soluții saturate 
(anexa I), împreună cu toate 
instrumentele necesare. 
Fiecare grup ar putea fi dat o 
cantitate diferită de apă pentru 
a dizolva KNO3 în. Profesorul 
le cere liderilor de grup să 
spună cât de mult substanță le-
au folosit pentru a prepara o 
soluție saturată. 
 Profesorul solicită tuturor 

grupurilor să calculeze 
proporțiile între apă și KNO3 
care le-au folosit pentru a 
prepara o soluție saturată și le 
întreabă dacă se pot gândi la 
orice factori externi care ar 
putea influența aceste 
proporții. 

 Studenții desemnează 
liderul fiecărui grup. 

 
 
 
 Studenții lucrează în 

grupuri pentru a prepara 
soluția saturată urmând 
algoritmul (anexa I). Ele 
iau notițe indicând 
cantitatea de KNO3 
utilizată pentru 
prepararea unei soluții 
saturate. 

 
 
 
 Elevii calculează 

proporțiile și să ia parte 
la discuție. Ei se 
familiarizeze cu graficele 
de solubilitate ale 
diferitelor substanțe 
prezentate de către 
profesor. 

25 min. 

3. închidere Lecția 
 discuție Rezumat 

 Profesorul scrie pe tablă 
cuvintele „saturația“, „soluția 
nesaturata“ și „soluția 
suprasaturată“ și solicită 
elevilor să formuleze aceste 
trei concepte. 

 Studenții încheie noi 
cunoștințele pe care le-
au dobândit și sintetiza 
materialul sub forma 
unei definiții. 

5 minute. 

4. Reflecție și evaluare 
 concluzie Lecția 

 Profesorul cere întreaga clasă 
pentru a rezuma subiectul. 

 Elevii împărtășesc 
cunoștințele lor despre 
diferitele soluții care le 
preparate în clasă. 

5 minute. 
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Anexa I - Algoritm pentru a prepara o soluție saturată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa II - Grafic Solubilitatea 
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