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Disciplina: Matematică și explorarea mediului – clasa a II-a 

Subiectul: Alcătuirea Pământului: uscat, aer, apă 

Competența specifică vizată: 

3.1.Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele 

sau regularităţi din mediul apropiat  

-realizarea unor investigaţii referitoare la aer: umflarea unui balon; scufundarea unui pahar înclinat 

într-un vas cu apă; realizarea unei morişti, arderea unei lumânări sub un vas de sticlă etc. plecând de 

la întrebarea ”Cum putem vedea aerul?”;  

-realizarea unor experienţe simple care evidenţiază mişcarea aerului (ex.: modificarea direcţiei flăcării 

unei lumânări la poziţionarea acesteia la diferite înălţimi în cadrul unei uşi);  

Descrierea activității: 

Pentru început trebuie să precizez că activitatea se desfășoară în specificul alternativei educaționale 

Step by Step, astfel încât copiii iau contact cu ceea ce urmează a fi studiat încă de la prima oră a 

dimineții, la Întâlnirea de dimineață. Salutul adresat elevilor este: Bună dimineața, locuitori ai 

planetei ...! Are loc în debutul activității un brainstorming pe tema „Ce știți despre planeta noastră?”, 

notându-se ideile venite din partea copiilor fără selecții calitative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mesajul zilei: Brainstorming despre Terra „Ce știți despre planeta noastră?” 

Pornind de la un material power point prezentat la videoproiector se va discuta pe marginea lui despre 

Planeta albastră – de ce e numită astfel, despre învelișul de aer al Pământului (vor fi menționate și 

celelalte învelișuri), despre viața pe Terra, suscitându-le elevilor interesul pentru cunoaștere.  

În continuare li se vor prezenta activitățile ce urmează a fi desfășurate la centrele de activitate (dintre 

care voi selecta aici doar pe cele de la Matematică și Științe) care presupun realizarea competenței 

vizate anterior. 

Centrul de Matematică: Fișă de cunoștințe  - de citit și observat (care continuă cele discutate la 

Întâlnirea de dimineață), după care vor avea de completat o fișă de lucru. De asemenea, la dispoziția 

elevilor se găsesc în biblioteca clasei diferite atlase, enciclopedii, cărți de științe. 

Centrul de Științe: Experimente care evidențiază existența aerului 

În cadrul activităților de la centre – individuale la Matematică și în grup la Științe, voi folosi 

următoarele metode: conversaţia, observarea, problematizarea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, 

munca independentă. 

Resursele vor fi puse la dispozițiea elevilor la centrul de Științe care se desfășoară într-o sală alăturată 

(anexă), pentru a nu disturba activitatea de la celelalte centre și a evita întâmplări neprevăzute, vor 

consta în: fișe de observare, recipiente de plastic, baloane, apă, șervețele. 



Evaluarea activităților se face continuu, după rotirea fiecărui centru dar și la final pe Scaunul autorului 

și prin confruntarea cu fișa de control. 

Atașez aici materialele folosite. 

 Fișă de cunoștințe la MEM  

Pământul. Alcătuire: uscat, apă, atmosferă 

Iată o imagine care înfățișează  
planeta noastră văzută din spațiu!  
 
Cum se mai numește ea?  
De ce?               
 
 
  
Ce formă are?    
 
 
 
 
   
   
Pământul este înconjurat 
de un înveliș de aer.  
 
 
Cum se numește acesta? 
       
 
 
 
 
 
 
Observând planeta noastră  
din spațiu, ea are culoarea  
albastră.  
 
Cărui fapt se datorează 
acest lucru? 
                                               

 

Reține!  
Planeta noastră are formă de 
sferă turtită la cei doi poli. 

Reține!  
Planeta noastră se mai 
numește Terra sau Planeta 
Albastră. 

Reține!  
Învelișul de aer al Pământului 
se numește Atmosferă. 
Atmosfera este alcătuită dintr-
un amestec de gaze, vapori de 
apă și particule de praf. Gazul 
care întreține viața este 
oxigenul. 
Viața pe Pământ este posibilă 
deoarece există apă și aer.  

 

Reține! 
Două treimi din suprafața 
Terrei este acoperită de apă 
și o treime este 
reprezentată de uscat.         



…………………………….        ………………….. 

Fișă de lucru la MEM 

Pământul. Alcătuire: uscat, apă, atmosferă 

1. Completează spațiile din textul următor, folosindu-te de cuvintele dintre paranteze: 

Pământul este o …………….................... şi face parte din Sistemul ……………............. . Luna se învârte 

în jurul …………………........................  Pământul se mai numeşte şi …………… .   Este de aproape 

nouă ori mai …………..... decât  Luna. Pe Lună nu există    …………… . 

(Solar, Pământului, viaţă, planetă, mare, Terra) 

2. Unește corespunzător: 

• Învelișul de aer din jurul Pământului se numește   uscat  

• Două treimi din planeta noastră este acoperită cu   atmosferă  

• O treime din Pământ este reprezentată de    apă   

3. Informează-te și scrie câteva nume de: 

a) continente:________________________________________________________ 

b) țări:______________________________________________________________ 

c) oceane:___________________________________________________________ 

d) mări:_____________________________________________________________ 

e) alte planete:_______________________________________________________ 

4. Reprezintă apa și uscatul de pe  

Terra pe „plăcinta” alăturată: 

 

Lucrăm în perechi! 

a) De ce Pământul este bolnav?                             b) Când zâmbește Pământul? 

 

 

 

 

  

 



 

Fișă de lucru la Centrul de Științe 

Experimente care arată existenţa aerului 

• Experimentul 1:  Ce umflă balonul? 

 Materiale necesare: 

- Flacon de plastic de 2 l 

- Balon 

 Mod de lucru: 

- Fixăm pe gura flaconului un balon 

- Strângem brusc flaconul 

 Ce observăm? 

- Prin strângerea bruscă a flaconului se observă cum se umflă balonul. 

De ce s-a umflat balonul? 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................  

• Experimentul 2:  Şerveţelul uscat 

 Materiale necesare: 

- Un pahar sau un borcan din sticlă transparentă 

- Un şerveţel 

- Un vas mare, plin cu apă 

 Mod de lucru: 

- Se împătureşte şerveţelul, astfel încât pus în pahar să nu cadă atunci când ţinem  paharul cu gura 

în jos. 

- Se introduce paharul în jos, în apă, în poziţie verticală, astfel încât apa să îl acopere în întregime. 

- Se scoate paharul din apă tot în poziţie verticală. 

  Ce observăm? 



- Când se scoate paharul din apă, observăm că şerveţelul a rămas uscat. 

De ce nu s-a udat şerveţelul? 

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

• Experimentul 3: Ce deplasează flacăra lumânării? (în măsura în care dispunem de timp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


