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1. Aplicații și platforme utile la orele de biologie și nu numai
Wordwallnet

Exemplu:

https://wordwall.net/
- exerciții diverse, care pot fi rezolvate online, interactiv în timp real sau
se pot distribui elevilor ca și temă cu termen de predare precis;
- exercițiile pot fi convertite pentru a fi imprimate și pe suport de hârtie;
- tipuri de exerciții cu diferite șabloane: roata norocului, spânzurătoarea,
căutare de cuvinte, anagramă, diagramă etichetată, sortare în funcție de
grup etc.;
- există posibilitatea de comutare a șabloanelor;
- exercițiile pot fi concepute cu ușurință.
Wordart

Exemplu:

https://wordart.com/3w2wfrgznnt3/word-art-1
- pentru crearea unui nor de cuvinte utilizând diverse forme, culori;
- se poate distribui, insera, imprima.
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Coogle

Exemplu:

https://coggle.it/
- realizare de hărți conceptuale individual sau prin colaborare (este
necesar pentru colaborare adrese de e-mail);
- este ușoară redactarea, produsul este frumos, estetic;
- alte platforme: MindMup, Bubbl, Mindmeister.
Jamboard

Exemplu:

https://gsuite.google.com/products/jamboard/
- se poate folosi ca instrument de colaborare în timp real, frontal lucrând la
o sarcină comună;
- se poate folosi ca un whiteboard virtual, unde elevii răspund prin
așezarea post-iturilor virtuale;
- se pot încărca și imagini;
- se poate folosi sub formă de caiet virtual pentru muncă diferențiată,
individuală sau pe grupe;
- se poate folosi și pentru crearea desenelor;
- colaborarea se poate realiza cu ajutorul adreselor de e-mail G-Suite sau
gmail.
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LearningApps

Exemplu:

https://learningapps.org/13599097
- modulele/exercițiile online (denumite Apps) existente pot fi integrate
direct în conținuturile de învățare corespunzătoare, sau redactate/ajustate
la necesitate;
- tipurile de exerciții care pot fi alcătuite sunt diverse pornind de la: Cuvinte
încrucișate, Jocul Milionarii, Marchează în text, Quiz cu alegere, Quiz cu
alegere, Completează tabel, Quiz cu introducere; Grilă ordonare, JocPerechi (Perechi imagini), Joc-Perechi (Text/Imagine), Ordonare cu
hartă, Ordonare grupe, Ordonare pe imagini, Ordonează perechi, Puzzle
– Grupe, Tabel ordonare, Rebus, Spânzurătoarea, Text spații goale,
Completează tabel, Quiz cu introducere, Audio/Video cu inserări,
Avizier, Caiet, Calendar, Chat, Mindmap, Scrieți împreună, Votul;
- avantajul major al acestei aplicații este acela că se distribuie gratuit şi cu
codul sursă deschis pentru utilizator, astfel utilizatorul poate schimba
modulele existente sau poate adăuga module noi având posibilitatea de a
extinde funcţionalitatea lor;
- este simplă pentru folosire, se integrează uşor în procesul de învățare.
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Kahoot

Exemplu:

https://create.kahoot.it/share/a8bfb32f-69b2-45e7-9d28-84906456be22
- pentru teste interactive;
- este accesibil tuturor persoanelor, la clasă sau în alte medii de învăţământ
din întreaga lume;
- se crează testul: se pot adăuga o serie de întrebări, se pot atașa imagini,
videoclipuri, diagrame etc.;
- în varianta free se pot adăuga întrebări de tip quiz(cu un singur răspuns
corect sau mai multe răspunsuri corecte și întrebări de tip adevărat/fals;
- se realizează pașii, precum:
1. se crează testul;
2. se distribuie jocul;
3. jucătorii introduc codul generat de aplicație, apoi răspund întrebărilor de
pe propriile dispozitive(telefon, tabletă,calculator) în timp ce întrebările
şi răspunsurile sunt afişate pe un ecran comun, pentru a uni lecţia;
- se poate juca on-line în timp real toți deodată sau individual;
- jocul

creează un "moment foc de tabără" încurajând jucătorii

să

interacţioneze;
- în timpul jocului, prin statisticile generate de aplicație, profesorul poate
urmări și măsura evoluția elevilor;
- după fiecare întrebare se afișează performanța elevilor primilor 5;
- pe lângă propriul test, se poate inspira și căuta, folosi din milioanele de
jocuri deja existente;
- pentru jucători nu este necesară înregistrare, însă este nevoie de un
internet stabil.
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Quizlet și
Quizlet Live

Exemplu:

https://quizlet.com/8k1ate?x=1jqt&i=2yvexb
- pentru teste interactive de colaborare în timp real și învățare
individuală;
- pentru exersarea perechilor de noțiune - definiție, noțiune - imagine sau
chiar și pronunțare;
- se poate imprima testul, dar nu se pot adăuga punctaje;
- pentru reactualizarea, fixarea, consolidarea cunoștințelor;
- pentru organizarea activităților aleator pe grupe;
- aplicație interactivă, pe lângă consolidarea materiei, elevii își dezvoltă și
competențele de comunicare și colaborare, deoarece, față de kahoot,
pentru găsirea răspunsului corect este nevoie de colaborarea dintre
persoane în grupuri mai mici, chiar dacă au nevoie de telefoane mobile,
deoarece competiția se desfășoară între echipe;
○ se realizează următorii pași:
1. profesorul concepe testul pe platformă, adică perechi de cărți:
ex. dintre concepte, noțiuni și definiții sau imagine;
2. cu codul generat de platformă și proiectat de profesor elevii
se conectează cu telefoane mobile;
3. platfoma Quizlet organizează aleator jucătorii în echipe;
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4. fiecare jucător își caută echipa și se așează în clasă astfel;
5. începe jocul. Apare prima întrebare, ex. un concept, însă
membrii grupului primesc fiecare individual câte 4-4
răspunsuri posibile (ex. definiții) diferite, doar la o singură
persoană din echipă apare răspunsul corect (definiția
corectă). Sarcina este următoarea: jucătorii din echipe prin
colaborare și comunicare trebuie să identifice persoana la
care a apărut răspunsul corect.
6. apare următoarea întrebare/noțiune, însă de această dată
jucătorii trebuie să aleagă ca și număr din mai puține
răspunsuri posibile (definiții);
7. evoluția jocului, adică performanța și punctajul echipelor se
reprezintă printr-un grafic;
8. dacă o echipă alege răspunsul incorect, automat se anulează
automat punctajul. Un factor important în evoluția jocului
este și rapiditatea;
- pe lângă funcția Live, este posibilă și exersarea individuală; elevul poate
să-și aleagă modul de exersare, astfel:
○ flashcards: perechi de noțiune - definiție, denumire - imagine;
○ learn: itemi de alegere multiplă;
○ write: răspuns scurt;
○ spell: pronunțare;
○ test: în această variantă se poate exersa printr-un test realizat
aleatoriu generat de platformă din noțiunile noastre introduse,
referitoare la tema respectivă (testul conține itemi cu răspuns scurt,
alegere multiplă, itemi de asociere, cu alegere duală (adevărat/fals).
Google Forms
(quiz)

Exemplu: https://forms.gle/a1mbs3wYwkvCZPGe9
- se pot crea chestionare sau teste cu punctaje, care pot fi distribuite copiilor
direct prin link;
- se pot crea mai multe tipuri de itemi;
- testul poate fi și printat;
- se calculează direct punctajul;
- se pot obține diagrame, grafice, statistice în urma răspunsurilor.

10

Thinglink

Exemplu:

https://www.thinglink.com/scene/1346833741544161283
După înregistrare pe variantă free deja putem crea o imagine sau video
interactivă. Putem insera astfel pe aceasta diferite conținuturi digitale.
- conținuturile adăugate vor fi accesate de către elevi cu ajutorul unor
icoane;
- icoanele pot fi așezate oriunde pe imagine/video;
- conținutul adăugat poate fi: imagine, text, link, video, jocuri etc.
În procesul de predare-învățare ne poate ajuta astfel:
- diversificarea instrumentelor;
- diferențierea: putem realiza traseuri individuale de învățare prin
adăugarea icoanelor cu cifre sau culori diferite;
- putem insera conținuturi complementare pentru elevii capabili de
performanță (ex. icoanele roșii adăugate sunt pentru elevii capabili de
performanță);
- putem ghida elevii în documentare, adică în adunarea de diferite materiale
prin ascunderea linkurilor;
- putem ajuta elevii în autoînvățare, în capacitatea de marca informațiile
esențiale;
- la elevii de liceu se poate folosi ca și proiect pentru realizarea unui astfel
de produs despre o anumită temă;
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- complexitate: prin inserarea unui link putem diversifica procesul de
învățare la o anumită temă, deoarece putem adăuga diferite module de
learningapps, wordwallnet, quiz, teste online, youtube, conținuturi audio,
wikipedia, imagini, texte, întrebări, sarcini etc.;
- putem folosi platforma și la jocurile pentru decriptarea codurilor.
Sutori

Exemplu: https://www.sutori.com/story/vietuitoarele-din-ape-curgatoare-SHvKRCoqCEtdNyB4fCM1MeT1
- este un instrument de colaborare (profesor-elev, elev-elev) prin care se
poate crea ușor un timeline (linie cronologică) în diverse moduri;
- este ușor de redactat pentru utilizatori;
- pe linia cronologică se poate insera text, imagini, resurse audio-video,
itemi de tip pereche, itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală
(adevărat/fals), forum, rubrică de știați că…, dar se pot integra și linkuri
cu diferite exerciții, module de învățare (learningapps, wordwallnet,
kahoot, quizlet, thinglink etc.);
- se poate prezenta frontal sub formă de linie cronologică, dar are și mod
de prezentare powerpoint interactiv;
- pentru colaborare este necesară adresă de e-mail;
- se poate trimite linkul liniei cronologice pentru vizualizare, comentare
sau pentru editare/colaborare;
- se

poate

utiliza

pentru

realizarea

unei

schițe

de

lecții

cu

exemplificări/activități de învățare prin inserarea diferitelor resurse;
- se poate realiza biografia unui om de știință;
- se pot planifica, puncta, prezenta pașii unei investigații;
- prin distribuirea linkului putem facilita învățarea individuală, diferențiată
(ex. prin marcarea casetelor cu diferite culori), elevii lucrând cu
smartphone-uri, tablete, căști fiecare în ritmul lui va asimila lecția;
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- prin inserarea unor sarcini, itemi între
secvențele lecției putem verifica
cunoștințele,

revizui

conținutul

respectiv;
- prin inserarea unor jocuri putem
menține atenția continuă a elevilor
sau stimula, antrena activitatea lor;
- se poate folosi și ca instrument de
diseminare prezentat pentru elevi,
părinți, profesori în urma unei
activități, proiecte;
- se poate folosi și pentru crearea unui
jurnal reflexiv personal;
- poate fi un instrument de colaborare
pentru realizarea blogului clasei sau
pentru colectarea ideilor despre o
anumită temă;
* după înregistrare putem încerca
fiecare posibilitate, adică inserarea de
linkuri, jocuri, itemi, texte, imagini,
resurse audio-video timp de 30 de zile,
după care se mai poate utiliza încă 30 de
zile free (extend my trial), dar după
aceea doar inserarea de imagini și texte,
însă tot ceea ce s-a realizat înainte este
salvat în contul nostru iar conținuturile
extra nu dispar.
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Mentimeter

Exemplu:

https://www.mentimeter.com/
- pentru prezentări vizuale și interactive;
- prin folosirea șabloanelor se pot crea ușor seturi de întrebări/sondaje;
- se generează un cod pe menti.com, astfel elevii răspund la întrebări cu
telefon/calculator, iar răspunsurile apar direct pe ecranul comun, sub
formă de grafice, nor de cuvinte sau diagramă etc.
Canva

https://www.canva.com/
- pentru crearea de diplome, broșuri, afișe, invitații.

QRCode Monkey

https://www.qrcode-monkey.com/
- generator de coduri QR, ce poate fi utilizat pentru ascunderea unor
linkuri, coordonate GPS, numere de telefon etc.
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Padlet

Exemplu:

https://padlet.com/zsomboriorsolya/biologiegimnaziu
- este o tablă plută digitală, ziar de perete digital, pe care se pot insera
diferite conținuturi digitale;
- există diverse posibilități, scheme, funcții, permisiuni de reglare, datorită
acestei multilateralități, prin creativitatea noastră putem realiza tablă plută
digitală pentru diverse scopuri;
- după înregistrare deodată, pe o singură adresă de mail se pot face 3 table
gratuite. Conținuturile apoi se pot exporta, descărca, șterge, în locul lor se
pot genera table noi;
Utilizarea Padletului la școală:
La început de an pentru a face cunoștință cu clasa/elevii:
ex. fiecare elev să insereze o poză despre el și să continue propozițiile:
－ Aștept începutul anului școlar pentru că …
－ Mi-e teamă, pentru că …
－ În școala nouă cel mai important lucru pentru mine este …
－ Sunt talentat în …
－ Mi-e greu să ...
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Pentru realizarea proiectelor:
- poate fi folosit ca platformă de prezentare, pentru materiale, întrebări
frecvente de diseminare, distribuire pentru ceilalți colegi.
Putem utiliza și ca platformă de distribuire:
- a materialelor (lecții, teste de exersare, curiozități, idei etc.) pentru clasele
terminale ex. pentru elevii care dau examen de bacalaureat la biologie,
pot găsi aici toate informațiile necesare.
Pentru încărcarea materialelor, creațiilor clasei:
- acasă fiecare poate observa creația celuilalt și poate da feedback, trimite
mesaj prin like sau steluțe, sau prin metoda 3-2-1 ex. 3 întrebări, 2
observații, 1 propunere sau 3 lucruri pozitive, 2 propuneri, 1 lucru
negativ.
Pentru schema lecției:
- poate fi un colector de materiale (texte, filmulețe, teste, imagini, exerciții,
fișe, linkuri) la îndemâna profesorului și se poate folosi în timpul orei.
Pentru metoda: știu, vreau să știu, am învățat - tabel cu 3 coloane
Colector de date, păreri: putem colecta informații, feedback, date și de la
persoanele care nu au cont de padlet (alți colegi, părinți, elevi).
Linoit

Exemplu:

https://en.linoit.com/
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- asemănător Padletului, se poate utiliza eficient ca tablă plută digitală,
însă aici putem realiza mai multe table, și putem stoca câte materiale
dorim;
- se pot încărca diferite conținuturi digitale, ca postituri cu texte, imagini,
filmulețe youtube etc.;
- prin utilizarea platformei putem realiza mai multe tipuri de activități:
putem da sarcini pe grupe, putem asigura învățarea diferențiată prin
marcarea postiturilor cu diferite culori, putem crea un traseu de învățare
prin numerotare etc.;
- pentru utilizarea ei nu este nevoie de adrese de email de la copii;
- este un instrument de colaborare, de exemplu, în urma sarcinilor rezolvate
elevii pot încărca rezolvările, dar nu pot mișca postiturile profesorului.
Wakelet

www.wakelet.com
- colectarea, organizarea conținuturilor: se întâmplă ori de câte ori
avem o activitate, o lecție despre o anumită temă, colectăm multe surse,
conținuturi, imagini, resurse audio-video dar este grea depozitarea lor
într-un singur loc, iar reutilizarea lor pentru data următoare este dificilă,
dacă nu le-am încărcat într-un singur loc pentru tema respectivă.
Wakeletul vine în sprijinul acelora care doresc depozitarea acestor
informații, conținuturi într-un singur loc;
- în lucrul diferențiat în diferite moduri: marcarea traseelor pentru
învățare individuală, poate fi o “cârjă” la o lecție de recapitulare, colector
pentru teste, exerciții sau pentru concursuri, putem coordona proiectul
unor grupe de elevi ca o linie cronologică etc.

Jigsawplanet

https://www.jigsawplanet.com/
- creator de puzzle;
- este eficient pentru captarea atenției la începutul orei;
- poate fi utilizat și în muncă diferențiată, prin ajustarea la diferite grade de
dificultate la aceeași imagine.
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Google Earth

Exemplu:

https://www.google.com/earth/
- se poate folosi cu eficiență la lecțiile despre ecosisteme, este mai atractiv
față de un powerpoint, pentru că se poate localiza ecosistemul studiat
lucrând cu harta;
- se pot crea diferite tururi virtuale despre diferite teme ex. locuri cu
potențial turistic din România, peșteri, rezervații naturale etc.
- la locurile marcate se pot insera diferite conținuturi, ca texte, descriere,
imagini, resurse audio-video;
- pe lângă tururile noastre virtuale ne putem folosi și de tururile create de
alții.
Quiver Education

https://quivervision.com/products/apps/quiver-education
- Quiverul conține diferite fișe de colorat, pe care le scoatem la imprimantă,
copiii le colorează, apoi prin scanarea codului QR de pe fișă cu ajutorul
aplicației desenul devine “viu”;
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- la biologie de exemplu, există 2 fișe de colorat despre structura celulei
animale și vegetale. După imprimare, colorare și scanarea codului QR,
elevii pot exploata celula colorată printr-un tur virtual.
Plantsnap

https://www.plantsnap.com/
- aplicație pentru smarphone/tabletă, determinatoare de plante

Google Lens

https://lens.google.com/
- aplicație pentru smartphone/tabletă, se poate utiliza ca determinatoare de
plante și animale.

Explore.org

Exemplu:

https://explore.org/livecams/africam/tau
- putem observa în timp real (live) biotopul sau animalele din diferite
părți ale lumii prin camerele video amplasate în aceste locuri, sau putem
utiliza resursele audio-vizuale de pe site;
mozaWeb

https://www.mozaweb.hu/ro/
- lecții de biologie, diferite conținuturi digitale de înaltă calitate: texte,
resurse 3D, imagini, resurse audio-video, teste de exersare.
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2. Exemple de bune practici
2.1. Unde-l găsim pe Charlie?


U.I: Alte medii de viață din țara noastră și din alte zone ale planetei



C.S. vizată (în principal): 1.1, 2.1



resurse: tablete/smartphone pentru copii, 6 fise cu cod QR, fise de lucru
rebus,

fise

de

interevaluare,

https://learningapps.org/,

https://wordwall.net/
Descrierea activității
Priceputa Paraschiva este profesoară de biologie la clasa a V-a. Ea știe, că unui copil de clasa
a V-a este greu să stea 50 de minute în bancă, de aceea încearcă să folosească cât mai des metode
activ-participative și metode bazate pe cooperare și nu în ultimul rând integrează/ introduce la orele
ei și resurse digitale. Școala este dotată cu laptopuri, tablete, videoproiectoare, de aceea ea poate să
utilizeze fără probleme resursele educaționale deschise.
De data aceasta a pregătit o activitate pe grupe, unde elevii au de îndeplinit o misiune. A
ascuns înaintea orei un pluș de maimuță, pe care l-a denumit Charlie la catedră. În clasă, în 6 locuri
diferite, a afișat câte un cod QR generat de aplicația LearningApps la fiecare exercițiu creat.
Pentru captarea atenției începe o discuție cu elevii:
－ Dragii mei, să știți că maimuța Charlie de la grădina zoologică a evadat! Mama lui este
foarte tristă, fiindcă știe, Charlie va muri în câteva zile fără ea, încă este mic și are nevoie de ea. Am
auzit că s-a ascuns în clasa voastră! Ce ziceți, îl salvăm pe Charlie?... (...Da!)
－ Îl veți găsi pe Charlie, doar dacă parcurgeți un traseu cu sarcini diferite. Dacă sarcinile sunt
corect rezolvate, veți primi coduri (cuvinte) care vor ajuta în îndeplinirea misiunii.
Fiecare grupă primește o foaie și o tabletă. Grupele de 4-5 persoane pornesc în misiune,
parcurg traseul, dat de coduri QR, dar nu în ordinea exercițiilor, ca să evite aglomerația. Elevii
scanează codul din fața lor cu ajutorul tabletei. Apare exercițiul, elevii rezolvă, apoi se trece cuvântul
pe foaie dat de feedback-ul aplicației.
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Exemplu:

Pentru rezolvarea primului exercițiu se scanează cu tableta codul QR1 afișat pe foaie în clasă,
după care apare learningapps-1. Dacă se rezolvă corect apar cuvintele DELTA DUNĂRII în urma
feedback-ului, iar pe o foaie la nr. 1 se trece DELTA DUNĂRII.
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La exercițiul 2: QR2, learningapps-2, cuvântul dat după rezolvare: VIEȚUITOARE.

La exercițiul 3: QR3, learningapps-3, cuvântul după rezolvare este: HIDROGEN SULFURAT.
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La exercițiul 4: QR-4, learningapps-4, cuvântul după rezolvare: AFRICA.

La exercițiul 5: QR5, learningapps-5, cuvântul după rezolvare: PĂDURE TROPICALĂ.
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La exercițiul 6: QR6, learningapps-6, cuvântul ce se trece pe foaie la ex.6 este ACACIA.

După ce elevii au parcurs traseul cu coduri și și-au notat pe hârtie noțiunile, primesc un rebus,
unde transcriu noțiunile de pe prima foaie. Doamna profesoară nu recomandă împărțirea rebusurilor
de la bun început, numai după rezolvarea celor 6 exerciții, deoarece elevii se concentrează asupra
cuvântului dat din rebus. Scopul activității este de fapt parcurgerea drumului și nu neapărat finalul
rezultat. Din literele obținute (anagramă): DERTAĂC elevii ghicesc unde este locul lui Charlie:
CATEDRĂ.
Câștigătorii vor fi primii, care ghicesc.
Deoarece în cadrul acestei unități de învățare elevii au lucrat deseori pe grupe, Paraschiva s-a
hotărât să folosească fișa de interevaluare de mai multe ori, pentru a antrena, motiva mai mulți elevi,
deoarece a observat că deseori munca în cadrul grupului nu este echitabil împărțită.
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Codurile QR
QR 1

QR 4

QR 2

QR 5

QR 3

QR 6
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Rebus
Nume grup: ____________________
Completați rebusul cu cuvintele obținute în urma celor șase sarcini.

Din literele marcate obțineți o anagramă! Dacă rezolvați anagrama, puteți ghici locul lui
Charlie!
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Fișă de interevaluare a modului de colaborare în echipă
Numele tău:
Numele colegului din echipă:

Afirmația

Punctaj
(5 max – 1 min)

Este gata să-și împărtășească ideile și materialele cu ceilalți.
Își asumă răspunderea pentru sarcinile primite.
Respectă ideile celorlalți.
A participat pe deplin și s-a concentrat întotdeauna la sarcinile de lucru.
Este gata să lucreze prin cooperare și încearcă să rezolve problemele din
cadrul echipei.
A oferit soluții pentru probleme și a avut o atitudine constructivă.
A ascultat cu atenție ideile celorlalți.
A oferit feedback detaliat și constructiv atunci când s-a impus acest lucru.
Este prietenos atât în mediul offline, cât și online.
Lucrează la un nivel calitativ înalt.
Total =
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2.2. Traseu interactiv pentru învățare diferențiată


Pădurea de foioase



C.S. vizată (în principal): 1.1, 2.1, 2.2, 3.1



resurse:

videoproiector,

tablete/smartphone

pentru

copii,

https://www.thinglink.com/, https://learningapps.org/, https://quizlet.com/,
www.youtube.com
În cancelarie:
－ Iar xeroxezi?
－ Da, trebuie… am observat că există copii care uneori se plictisesc la oră. Știi, câteodată
trebuie să aștept după elevii, care avansează mai lent și trebuie să revenim asupra unor conținuturi,
pe care unii din clasă le cunosc și înțeleg deja minunat. Nu este ușor să-mi organizez ora în așa fel,
încât să nu am câțiva copii la oră care să nu se plictisească.
－ Da, e o situație foarte cunoscută pentru mulți dintre noi. Într-o vreme am dat și eu fișe
xeroxate copiiilor. Acum deja cunosc și alte posibilități, prin care pot lucra diferențiat cu ei. Pot crea
trasee interactive de învățare individuală ușor, care pe deasupra este și foarte stimulativ pentru copii.
－ Hm… mi se pare interesant ce spui. Îmi arăți cum ai făcut?
－ Da. Acesta este platforma pe care am folosit-o: https://www.thinglink.com/, dar, îți explic
pe traseul pregătit de mine pentru clasa a V-a pentru ora de biologie, accesând traseul individual de
învățare.
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Clasa a V-a este o clasă eterogenă, sunt mulți care sunt capabili de performanță și avansează mai
repede, dar sunt și copii, care sunt mai demotivați, pe care tot trebuie să îi stimulez. De aceea am găsit
această soluție interactivă. La biologie, am ajuns cu ei la lecția Pădurea de foioase. Am căutat o
imagine sugestivă, am încărcat-o în contul meu, după care am inserat pe ea diferite icoane cu linkuri,
care ascund câte o sarcină, joc, exercițiu de exersare, test online, astfel a devenit interactiv. Linkurile
vor fi accesate de copii în ordinea prevăzută. Am folosit două culori: culoarea galbenă reprezintă
sarcinile pentru toată clasa, iar icoanele de culoarea roșie ascund exerciții pentru copiii, care
avansează mai repede. Prin accesul traseul individual de învățare copiii pot exersa și acasă și pot
reveni asupra unor probleme la nevoie.
－ Am înțeles de ce ai folosit două culori. Dar simbolurile ce reprezintă?
－ Am ales aceste simboluri sugestive, deoarece fiecare reprezintă un tip de exercițiu aparte.
Prin accesarea link-ului cu cartea galbenă sau roșie elevul trebuie să lucreze cu textul din manual
sau să lucreze în caiet pe baza întrebărilor. De ex:

La marginea imaginii la trei nivele diferite am inserat câte un filmuleț scurt youtube cu specii de
animale reprezentative (salamandră, mistreț, huhurez, ciocănitoare) din cele trei straturi: al arborilor,
al arbuștilor și cel ierbos. În loc de simboluri se poate folosi și cifre sau litere pentru marcarea
drumului, pentru efectuarea sarcinilor într-o ordine prestabilită. Pentru crearea traseului diferențiat se
pot folosi și în acest caz culori diferite.
－ Steluțele ce reprezintă?
－ Prin accesarea icoanelor cu steluțe galbene/roșii elevii pot exersa pe testele online create
de mine pe platforma https://quizlet.com/, unde se pot diversifica direct de către elev tipurile de itemi
după nevoile fiecăruia, individual.
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La accesarea icoanei “gamer” elevul învață noțiuni, denumirea speciilor prin jocuri. Am
introdus multe exerciții, unde am inserat imagini cu speciile reprezentative din pădurea de foioase
pentru învățarea lor prin joc.

－ Mulțumesc că mi-ai arătat, probabil o voi folosi și eu la orele mele, deoarece este foarte
complex, pot insera o multitudine de link-uri cu diferite conținuturi digitale (texte, jocuri, imagini,
teste etc.), care se colectează într-un singur loc, astfel le pot accesa ușor, nu trebuie să navighez de la
o platformă în alta. Facilitează procesul de învățare individuală, diferențiată!
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2.3. O lecție de succes cu linie cronologică


Viețuitoarele din ape curgătoare



C.S. vizată (în principal): 1.1, 2.1, 3.1, 4.2



resurse: videoproiector, tablete/smartphone pentru copii,

www.sutori.com, https://learningapps.org, www.youtube.com
Doi profesori de biologie:
－ De ce ești necăjită?
－ Acum vin de la clasa a VII-a. Am recapitulat cu ei sistemul nervos și acum mi-am dat
seama, câte lacune au copiii în ceea ce privește noțiunile, denumirile dar și în ceea ce privește funcția
acestora și ora următoare dau test.
－ Dacă ai observat că au lacune în ceea ce privește conexiunea noțiunilor, poate ar trebui să
mai faci o oră de recapitulare și să scoți în evidență esențialul, iar în momentul în care revizuiți
asigură-te prin conversație, că au înțeles ceea ce se predă.
－ Problema e că întotdeauna răspund aceleași persoane…
－ Da, te cred. Am și eu probleme de genul acesta, dar am fost la un curs, unde am învățat
despre o aplicație pe care o pot folosi în diverse modalități și cu diverse scopuri, de exemplu ajută la
asigurarea feedbackului continuu și în esențializarea, fixarea, consolidarea informațiilor noi în timpul
orei.
－ Sunt curioasă!
－ Aplicația se numește Sutori, o accesezi de pe acest link www.sutori.com, și te ajută să-ți
organizez lecția prin crearea unei linii cronologice (timeline maker), unde poți insera într-un singur
loc, în ordine toate resursele audio-video, texte, imagini, link-uri de pe alte platforme, dar poți crea
direct și tu itemi de tip pereche, itemi cu alegere multiplă, itemi cu alegere duală (adevărat/fals), să
inserezi forum de discuții, rubrică de știați că…, sau se pot integra și linkuri cu diferite jocuri de
exersare, module de învățare (learningapps, wordwallnet, kahoot, quizlet, thinglink etc.).
－ Uau, sună foarte bine! Imediat îmi fac cont și eu! Este gratuit sau trebuie plătit?
－ După înregistrare putem încerca fiecare posibilitate, adică inserarea de linkuri, jocuri,
itemi, texte, imagini, resurse audio-video timp de 30 de zile, după care se mai poate utiliza încă 30 de
zile cu mici condiții, dar după aceea doar inserarea de imagini și texte, însă tot ceea ce s-a realizat
înainte este salvat în contul tău și nu dispar nici conținuturile extra. Deci dacă te înregistrezi să te
apuci să o și folosești.
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－ Da…, dar dacă merită, atunci am mai putea vorbi și cu
ceilalți colegi de biologie și să realizeze fiecare câte o linie
cronologică/clase pe conținuturi diferite și prin distribuirea
linkurilor între noi am putea avea acces la resursele colegilor.
－ Da! Este o idee foarte bună!
－ Hai să accesăm contul meu și îți explic pe o linie
cronologică creată de mine și aplicată la clasa a V-a, unde mi-am
organizat lecția Viețuitoarele din ape curgătoare. Cu ajutorul
aplicației conținutul lecției le-am împărțit în 3. Am distribuit
linkul elevilor și fiecare a putut lucra individual în ritmul lui,
eventual cu colegul de bancă. Eu, ca profesor am fost facilitator în
procesul de învățare.
－ Și cum te-ai asigurat, că elevii înțeleg ceea ce citesc,
cum ai asigurat feedbackul?
－ După fiecare secvență am inserat un item, întrebare cu
scopul de a scoate în evidență esența din informațiile citite, dar și
pentru exersarea autoevaluării elevilor. Am completat acest lucru
și printr-o scurtă conversație euristică.
－ Elevii au lucrat doar cu telefonul toată ora? Nu i-ai
suprastimulat așa?
－ Nu, au lucrat și cu caietul și cu manualul. De exemplu,
în prima parte după ce au citit textul despre biotop și după ce au
rezolvat un item cu alegere multiplă tot despre factorii abiotici, au
avut de scris în caiet din schița inserată tabelul cu caracteristicile
factorilor abiotici din cele două zone ale unui râu. În partea a doua
elevii au asimilat cunoștințe despre viețuitoarele din zona de
munte a râului: adaptările acestora la viteza de curgere a apei,
specii reprezentative din acest biotop. Au avut de urmărit textul
din manual, resursele video, foto și au avut de rezolvat un item
adevărat/fals. În partea a treia, unde secvența era despre biocenoza
zonei de câmpie, pe lângă resursele menționate mai sus am inserat
itemi de asociere, module de learningapps, pentru revizuirea,
identificarea speciilor și pentru alcătuirea unui lanț trofic. Elevii
iarăși au lucrat în caiet, și-au notat schița inserată. Ultimul pas a
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fost când au avut de scris pe forum 5 măsuri prin care pot ocroti apele, după care am purtat discuții
pe această temă.
－ Felicitări! Ai reușit să le stimulezi în diverse moduri, să fixezi esențialul și ai reușit să le
captezi atenția în mod continuu, ai avut un feedback permanent! Dar ce se întâmplă, dacă elevii nu
au telefoane, tablete sau internet?
－ Dacă nu au, atunci prezint frontal pe videoproiector linia cronologică realizată sau o
transform în powerpoint interactiv, simplu, prin apăsarea unui singur buton, Present și este gata.
－ Gata, m-ai convins! Mi se pare că e ușor de realizat. Ai spus că se poate folosi aplicația în
diverse modalități, presupun că în diferite contexte. Mai dai câteva exemple?
－ Da. Platforma poate fi folosită ca instrument de de colaborare (profesor-elev, elev-elev)
prin care se poate crea ușor un timeline (linie cronologică) în diverse moduri, pentru care este necesar
adrese de e-mail. Se poate trimite linkul liniei cronologice pentru vizualizare, comentare sau pentru
editare/colaborare. Se poate realiza biografia unui om de știință, se pot planifica, fixa, prezenta pașii
unei investigații. Prin distribuirea linkului poți facilita învățarea individuală, diferențiată (ex. prin
marcarea casetelor cu diferite culori), elevii lucrând cu smartphone-uri, tablete, căști fiecare în ritmul
lui va asimila lecția. Prin inserarea unor sarcini, itemi între secvențele lecției putem verifica
cunoștințele, revizui conținutul respectiv. O poți folosi și ca instrument de diseminare prezentat pentru
elevi, părinți, profesori în urma unei activități, proiecte. Se poate folosi și pentru crearea unui jurnal
reflexiv personal. Poate fi un instrument de colaborare pentru realizarea blogului clasei sau pentru
colectarea ideilor despre o anumită temă.
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3. Proiecte ale unităților de învățare la clasa a V-a, semestrul I
3.1. Planificarea unității de învățare
Factorii de mediu, ecosistemele terestre artificiale
Conținut

C.S.

Activități de învățare

Laboratorul

1.1

de biologie

2.1

1h

2.2

- familiarizarea elevilor cu

3.1

- test inițial;

Resurse
procedurale, materiale,
forme de organizare

Evaluare

Anexa 1 - test inițial

în scris/

individual

online

brainstorming, conversație

observare

dotările laboratorului de

Anexa 2 –

sistematică/

biologie și a unor imagini

www.mentimeter.com -

online

din natură pentru

părerea elevilor

identificarea factorilor ce

frontal

pot fi investigați, precum și
enumerarea instrumentelor
și aparaturii specifice
disciplinei biologie;
conversație, descriere

observare

optic, a lupei (componente,

instrumente de investigare

sistematică/

mod de utilizare), a altor

din laboratorul de biologie

orală

obiecte de lucru din

frontal

- prezentarea microscopului

laboratorul de biologie și de
pe teren, pentru
identificarea instrumentelor
folosite pentru explorarea
lumii vii în domeniul
biologiei;
- realizarea schemei logice a
conținutului pentru
organizarea informațiilor
referitoare la instrumentele
folosite pentru cunoașterea
și investigarea lumii vii;
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conversație

în scris/

Anexa 3 – schița lecției cu

online

www.coggle.it
frontal

Viețuitoarele 1.1

- descrierea unor imagini

descriere, conversație

orală/

și mediul lor

2.1

pentru identificarea

https://wke.lt/w/s/X5jRjH

în scris/

de viață

2.2

factorilor nevii și vii dintr-

frontal

online

1h

3.1

un mediu;
observație, conversație

orală/

pentru clasificarea tipurilor

https://wke.lt/w/s/X5jRjH

în scris/

de ecosisteme (naturale,

frontal

online

4.1

- observarea unor imagini

artificiale, terestre,
acvatice);
- aplicarea unor sarcini online instruire asistată la

orală/

pe grupe pentru stabilirea și

calculator

în scris/

exemplificarea tipurilor de

Anexa 4 - tablă plută

online

relații dintre viețuitoare;

digitală - relații dintre
viețuitoare cu
www.linoit.com
pe grupe
conversație

orală/în

manual în scopul realizării

Anexa 5 – schița tablei

scris

schiței de lecție;

frontal

- lecturarea unor texte din

- aplicarea unui joc online,

joc didactic, conversație

roată aleatoare cu scopul

Anexa 6 – roată aleatoare cu

stabilirii relațiilor dintre

www.wordwall.net

aspectul, adaptările unor

frontal

orală

animale, plante și factorii
abiotici;
- aplicarea unor exerciții

exercițiu

(anagramă, rebus) pentru

Anexa 7 – anagramă

fixarea noțiunilor noi.

Anexa 8 – cuvinte
încrucișate
individual
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în scris

Viețuitoarele 1.1

- rezolvarea unui exercițiu de

exercițiu

observare

din grădina

2.1

căutare de cuvinte cu scopul Anexă 9 – linie cronologică

sistematică/

de legume și

4.1

de inventariere a speciilor

cu www.sutori.com

online/

livadă

4.2

dintr-o grădină de legume;

frontal/individual

în scris

exercițiu, instruire asistată

orală/

partea pe care o consumăm

de calculator

în scris/

(fructe, frunze, rădăcină,

Anexă 9 – linie cronologică

online

tulpini subterane) pentru a

cu www.sutori.com

stabili locul în care se

frontal/individual

1h
- asocierea unor legume cu

depun substanțele de
rezervă;
- vizionarea unei surse audio

observație, conversație

orală/

- video pentru a extrage

Anexă 9 – linie cronologică

online/

informații referitoare la

cu www.sutori.com

în scris

rolul albinelor;

frontal

- aplicarea

unui

exercițiu exercițiu, conversație

online de asociere pentru Anexă 9 – linie cronologică

observarea
sistematică

stabilirea relațiilor dintre cu www.sutori.com
animalele folositoare și rolul frontal/individual
lor;
- aplicarea
online

unui
pentru

exercițiu exercițiu, instruire asistată
ordonarea de calculator

observarea
sistematică

categoriilor trofice dintr-o Anexă 9 – linie cronologică
grădină;

cu www.sutori.com
frontal/individual

- lecturarea unui text despre brainstorming, conversație
teniază și trichineloză cu Anexă 9 – linie cronologică
scopul

de

a

identifica cu www.sutori.com

regulile de igienă pentru a frontal
preveni

contactarea

cu

viermi paraziți;
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orală/
în scris

- argumentarea unor enunțuri brainstorming, conversație
pentru a stabili rolul spălării
pe mâini înainte de masă,
spălarea fructelor înainte de

Anexă 9 – linie cronologică

orală/
online

cu www.sutori.com

consum și consumul zilnic pe grupe/frontal
de fructe și legume.

Parcul

1.2

1h

3.2

- vizitarea celui mai apropiat
ecosistem din vecinătatea

Anexa 10 – fișă de

observație

observație

sistematică

școlii (într-o zonă urbană parcul din fața școlii sau din
oraș; într-o zonă rurală
grădină de legume/livadă);

aparate foto, telefoane,
termometre/aplicații meteo,
determinatoare de plante
animale/aplicații de pe
telefon pentru determinarea
viețuitoarelor: Google Lens,
Plantsnap sau altele.

- realizarea de observații în
ecosistem pentru

Anexa 10 – fișă de

observație

observație

sistematică

identificarea factorilor de
mediu (temperatură, curenți
de aer, lumină, precipitații,
sol) și pentru identificarea
formelor de viață și a

aparate foto, telefoane,
termometre/aplicații meteo,
determinatoare de plante
animale/aplicații de pe
telefon pentru determinarea

locurilor în care au fost
observate (de ex.: sol, sub
pietre, scoarța copacilor);
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viețuitoarelor: Google Lens,
Plantsnap sau altele.

- înregistrarea datelor în fișe
de lucru (notarea valorilor

Anexa 10 – fișă de

observație

observație

sistematică

factorilor de mediu, a
organismelor identificate, a
locurilor în care s-au
identificat), fotografierea
organismelor identificate.

aparate foto, telefoane,
termometre/aplicații meteo,
determinatoare de plante
animale/aplicații de pe
telefon pentru determinarea
viețuitoarelor: Google Lens,
Plantsnap sau altele.

Evaluarea

Anexa 11 – test sumativ

Evaluare

unității
1h
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test sumativ

Anexa 1 – test inițial
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Anexa 2 – www.mentimeter.com - părerea elevilor

40

Anexa 3 – schița lecției cu www.coggle.it

Anexa 4 - tablă plută digitală - relații dintre viețuitoare cu www.linoit.com
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Anexa 5 - schița tablei
Viețuitoarele și mediul lor de viață
factori abiotici (fără viață): vântul, aerul, lumina, săruri minerale, apă, sol
-

ecosistemul
factori biotici (cu viață): plante, animale, oameni, microorganisme

-

după modul de formare ecosistemele pot fi:
A. Naturale
o terestre: pădurea, pajiștea
o acvatice: lacul, balta, râul
B. Artificiale
o terestre: livada, grădina, parcul
o acvatice: acvariul, lacul de acumulare

Tipuri de relații între viețuitoare:
1. relații de hrănire (trofice)
-

categorii trofice
producători: unele bacterii, alge și plante, care produc, în special, prin fotosinteză
substanțe organice
consumatori = organisme care își iau substanțele hrănitoare din plante și animale
descompunători = bacterii, ciuperci, care descompun substanțele organice din corpul
viețuitoarelor moarte și le transformă în substanțe minerale

-

exemplu de lanț trofic: frunza de stejar - rădașca - ciocănitoarea - uliul păsărar - bacterii

-

lanțurile se întrepătrund și formează rețele trofice

2. relații de apărare
-

simbioza = o relație de ajutor reciproc dintre două viețuitoare

-

camuflaj = culoarea corpului asemănător mediului

-

mimetism = organismele inofensive iau aspectul unor animale agresive

3. relații de reproducere
-

polenizarea florilor

-

animalele pot trăi în turme, colonii, familii

-

dansuri, mișcări, sunete deosebite
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Anexa 6 – roată aleatoare cu www.wordwall.net

43

Anexa 7 – anagramă

44

Anexa 8 – cuvinte încrucișate

45

Anexa 9 – linie cronologică cu www.sutori.com
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Anexa 10
Fișă de observație
1. Date privind locația
Tipul (parc, pădure, pajiște etc.)
Data
Ora
Coordonatele geografice (GPS, Google Maps de pe telefon)

2. Factorii abiotici (nevii)
Temperatura
în aer

Curenții de aer (vânt
slab/moderat/puternic)

Umiditatea
atmosferică:
uscat/ploios

la niv.
solului

Luminozitatea
însorit/înnorat/negură/
ceață

3. Factorii biotici (vii)
Plantele
Ierboase

Animale observate

Lemnoase (arbuști, subarbuști)

Lemnoase (arbori)

Locul unde au fost observate (pe sol, pe ierburi, pe copaci, în aer)
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Anexa 11
Test sumativ
I. Alege răspunsul corect la itemii următori!
1. Din grădina de legume producătorii
sunt:
a. bacteriile;
b. gândacii de Colorado;
c. tomatele și cartofii.
2. Dăunător din livadă:
a. buburuzele;
b. omizii;
c. albinele;

0,8p
3. Buburuza este o insectă care:
a. polenizează florile;
b. se hrănește cu frunze;
c. consumă insecte dăunătoare
plantelor.
4. De la ceapă consumăm:
a. rădăcina;
b. tulpina aeriană;
c. tuberculul.

II. Asociază noțiunile!
1,6p
II.1.
II. 2.
A
B
A
B
1. gândacul de Colorado a. aerisește solul
1. anemometru
a. viteza vântului
2. râma
b. distruge cartofii
2. termometru
b. observație
3. albina
c. se hrănește cu insecte 3. microscop
c. cântărire
4. buburuza
d. polenizează florile
4. balanță
d. temperatură
1: _____; 2:_____; 3:_____; 4:_____
1: _____; 2:_____; 3:_____; 4:_____
III. Observă norul de cuvinte, care cuprinde factori abiotici și biotici dintr-o grădină
de legume și livadă, apoi răspunde la următoarele cerințe.
1. Notează:
a. 6 producători din grădina de legume:

4,4 p

b. 2 dăunători din grădina de legume:
c. 1 animal folositor din grădina de
legume:
d. 1 dăunător din livadă:
e. 1 animal folositor din livadă:
f. 4 factorii abiotici din norul de cuvinte:
2. Alcătuiește un lanț trofic de trei verigi din grădina de legume!
3. Alcătuiește un lanț trofic de 4 verigi din livadă!
IV. Explică următoarele noțiuni: simbioză, biotop, ecosistem, mimetism.
V. De ce este important să respectăm regulile de igienă? Argumentează în 5-10
rânduri, folosind următoarele noțiuni: spălare, teniază, trichineloză, fructe, pesticide.
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1,2p
1p

Barem
I:

4 x 0,2 p = 0,8 p
1:c, 2:b, 3:c, 4:b

II.1.

4 x 0,2 p = 0,8 p
1-b, 2-a, 3-d, 4-c

II.2.

4 x 0,2 p = 0,8 p
1-a, 2-d, 3-b, 4-c

III.
1.
a. 6 x 0,2 p = 1,2 p
tomate, cartofi, vinete, ceapă, varză, fasole
b. 2 x 0,2 p = 0,4 p
albilița, gândac de Colorado
c. 0,2 p
râmă/buburuză/albină
d. 0,2 p
afide
e. 0,2 p
albină/buburuză/ciocănitoare/sticlete
f. 4 x 0,2 p = 0,8 p
temperatură, lumină, apă, sol, minerale
2. 3 x 0,2 p = 0,6 p
ex. tomate - afide - buburuză
3. 4 x 0,2 p = 0,8 p
ex. măr - omizi - sticlete - bacterii

IV.

4 x 0,3 p = 1,2 p

V.

5 x 0,2 p = 1 p

+1p din oficiu
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3.2. Planificarea unității de învățare
Ecosistemele naturale terestre și acvatice

Conținut

C.S.

Activități de învățare

Resurse

Evaluare

procedurale, materiale,
forme de organizare
Viețuitoarele 1.1

- lecturarea unor texte din

din pajiști

2.1

manual pentru completarea

1h

4.2

unei fișe cu privire la:

2.2

factori abiotici din pajiștile
de stepă și pajiștile de

cooperare prin metoda

observare

mozaicului

sistematică în

Anexă 12 – fișă de lucrupajiști

munte (gr.1); producători și pe grupe
consumatori din pajiștile de

scris/
orală/
online
Anexa 13 –
interevaluare

stepă (gr.2); producători și

în cadrul

consumatori din pajiștile de

grupei

munte (gr.3); adaptările
viețuitoarelor (gr.4); relații
trofice (gr.5);
- să realizeze câte un desen

demonstrație

cu o specie de plantă și

observare
sistematică/

animal, protejate de lege
(acvilă de munte, capra neagră, floare-de-colț,

caiet, manual, creioane

în scris

colorate
individual

garofița - pietrei - craiului,
papucul-doamnei);
- aplicarea unui test online de

exercițiu

competiție între grupe, cu

online
https://quizlet.com/8kqu0f?
x=1jqt&i=2yvexb

scopul consolidării
cunoștințelor referitoare la
biotopul și biocenoza din
cele două tipuri de pajiști.
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pe grupe

Viețuitoarele 1.1

- lecturarea unor texte din

din pădurea

2.1

manual în scopul realizării

de foioase

2.2

rezumatului și rezolvării

1h

3.1

unui item de tip lacunar cu
privire la biotopul pădurii
de foioase;

instruirea asistată de

orală/

calculator, exercițiu

în scris/

manual, caiet,

online

calculator/tabletă/
smartphone
Anexa 14: traseu interactiv
de învățare individuală
frontal, individual

- rezolvarea unor exerciții de

instruirea asistată de

orală/

exersare de diferiți itemi,

calculator, exercițiu

în scris/

despre viețuitoarele din

calculator/tabletă/

pădurea de foioase, cu
scopul facilitării învățării
individuale și diferențiate;

online

smartphone
Anexa 14: traseu interactiv
de învățare individuală
individual

- efectuarea unei sarcini de
asociere pentru gruparea lor
în cele 3 straturi ale pădurii;

instruirea asistată de

orală/

calculator, exercițiu

în scris/

calculator/tabletă/

online

smartphone
Anexa 14: traseu interactiv
de învățare individuală
individual
- aplicarea unor sarcini online instruirea asistată de
pentru fixarea, consolidarea
cunoștințelor despre

calculator, exercițiu
calculator/tabletă/

biocenoza și lanțurile
trofice dintr-o pădure de
foioase.

smartphone
Anexa 14: traseu interactiv
de învățare individuală
individual
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online

Viețuitoarele 1.1

- decodificarea unei sarcini

din pădurea

2.1

despre pădure pentru

de conifere

2.2

captarea atenției;

1h

3.1

exercițiu, instruire asistată

observare

de calculator

sistematică

calculator/tabletă/
smartphone

4.2

Anexa 15: linie cronologică
- pădurea de conifere
individual
- lecturarea unor texte din
manual în scopul rezolvării
unor itemi de completare
despre biotop dintr-o pădure

explicație, instruire asistată orală/
de calculator
calculator/tabletă/

în scris/
online

smartphone

de conifere;

Anexa 16: linie cronologică
- pădurea de conifere
individual

- lecturarea unor texte din
manual pentru identificarea

exercițiu, instruire asistată

în scris/

de calculator

online

speciilor reprezentative din
Anexa 16: linie

pădurea de conifere;

cronologică - pădurea de
conifere
frontal

- observarea

unui

filmuleț observație, conversație

sistematică

despre un experiment pentru
conștientizarea

elevilor

asupra faptului că defrișarea
pădurilor duce la inundații,

Anexa 16: linie
cronologică - pădurea de
conifere

la eroziunea solului și la frontal
alunecări de teren;
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observarea

- aplicarea unui test online de instruire asistată de

observarea

exersare individuală pentru calculator

sistematică/

derularea unei competiții pe

online

grupe dintre elevi.

calculator/tabletă/
smartphone
https://quizlet.com/_8k1be
2?x=1jqt&i=2yvexb
pe grupe

Viețuitoarele 1.1

- lecturarea unor texte din

conversație euristică,

în scris/

din ape

2.1

manual în scopul realizării

instruire asistată de

oral/

curgătoare

2.2

rezumatului și rezolvării

calculator

online

1h

3.1

unui item cu alegere

calculator/tabletă/

multiplă cu privire la
biotopul celor două zone de

smartphone, caiet, manual
Anexa 17: linie

curgere a apei;

cronologică - râul
frontal, individual

- interpretarea informațiilor

conversație euristică,

în scris/

extrase dintr-un text pentru

instruire asistată de

oral/

corelarea factorilor abiotici

calculator

online

(oxigen, temperatură,
substrat , viteza de curgere a

calculator/tabletă/
smartphone, caiet

apei etc.) și adaptările

Anexa 17: linie

viețuitoarelor;

cronologică - râul
frontal, individual
conversație euristică

- descrierea unor imagini
sugestive despre pești și
păsări picioroange pentru

oral/
calculator, videoproiector,
Anexa 17: linie

stabilirea caracterelor

cronologică - râul

principale, specifice a
acestora;

frontal
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în scris/

online

- efectuarea unor exerciții
online privind viețuitoarele

exercițiu, instruire asistată

online

de calculator

din ape curgătoare, pentru
dobândirea capacității de
autoevaluare;

calculator/smartphone/
tabletă
Anexa 17: linie
cronologică - râul
individual

- efectuarea unor exerciții
online privind lanțurile

exercițiu, instruire asistată

orală/

de calculator

în scris

trofice din ape curgătoare
calculator/smartphone/

cu scopul consolidării

tabletă

capacității de ordonare

Anexa 17: linie

corecte a verigilor;

cronologică - râul
individual
exercițiu

- stabilirea regulilor de
comportament în ceea ce
privește ocrotirea apelor
pentru recunoașterea
consecințelor propriului
comportament asupra
mediului înconjurător.

oral/
în scris/

caiet, calculator/
smartphone/tabletă

online

Anexa 17: linie
cronologică - râul
în perechi
Anexa 18: schița lecției

Viețuitoarele 1.1

- realizarea de observații

observație

din ape

2.1

microscopice cu ajutorul

stătătoare

3.1

unei probe apă pentru

1h

4.1

observarea unor specii

probe de apă, microscop,
lame, lamele

unicelulare: bacilul fânului,
euglena verde, amiba,
parameciul;
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frontal, individual

observare
sistematică

- aplicarea unui joc de rol
pentru descrierea

conversație, dialog,

orală

joc de rol

adaptărilor viețuitoarelor,
mediului în care trăiesc;

manual,
Anexa19: joc de rol
frontal

- lecturarea unor texte din
manual în scopul realizării
rezumatului cu privire la
factorii biotici și abiotici

conversație
Anexa 20: schița lecției

orală/
în scris/
online

frontal

dintr-un lac;
- efectuarea unui test online
cu scopul fixării,

instruire asistată de

online

calculator

consolidării noțiunilor,
referitoare atât la biotopul,
cât și la biocenoza apelor

smartphone/tabletă
Anexa 21: Test de exersare
- online

stătătoare.

individual
Evaluarea

Evaluare

Anexa 22: Test sumativ

unității
1h
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test sumativ

Anexa 12
Fișă de lucru
Viețuitoarele din pajiști
1. Citiți din manual textul despre descrierea biotopurilor de pajiște de stepă și pajiște de munte,
apoi comparați factorii abiotici completând următorul tabel.
Factorii de mediu

Pajiștea de câmpie

Pajiștea de munte

Clima
Temperatura
Precipitații
2. Completați textul cu noțiunile corespunzătoare:
În pajiștea de câmpie vegetația este dominată de ________________, ex. ________ și colilie,
însoțite de alte plante, precum _____________ sau ____________. Izolat apar și arbuști, ex.
______________, ______________.
Animalele sunt reprezentate de specii ___________ (lăcuste, cosași), de reptile (___________,
șerpi), de păsări (ex. ____________, ____________) și de mamifere: ______________,
______________, ____________.
3. Citiți fragmentul de text din manual referitoare la speciile reprezentative din pajiștile de munte
și enumerați:
-

trei plante ierboase:

-

o pasăre ocrotită de lege:

-

doi arbuști:

-

un mamifer ocrotit de lege:

-

un amfibian:

-

o plantă ocrotită de lege:

4. Completează spațiile libere!
Adaptări în pajiștea de munte:

Adaptări în pajiștea de câmpie:
-

-

5. Observați în manual rețelele trofice din pajiștea de câmp și pajiștea de munte! Scrieți câte un
exemplu de:
lanț trofic din pajiștea de câmpie:
lanț trofic din pajiștea de munte:
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Anexa 13
Fișă de interevaluare a modului de colaborare în echipă
Numele tău:
Numele colegului din echipă:

Afirmația

Punctaj
(5 max 1 min)

Este gata să-și împărtășească ideile și materialele cu ceilalți.
Își asumă răspunderea pentru sarcinile primite.
Respectă ideile celorlalți.
A participat pe deplin şi s-a concentrat întotdeauna la sarcinile de lucru.
Este gata să lucreze prin compromis și încearcă să rezolve problemele din cadrul
echipei.
A oferit soluții pentru probleme şi a avut o atitudine constructivă.
A ascultat cu atenție ideile celorlalți.
A oferit feedback detaliat şi constructiv atunci când s-a impus acest lucru.
Este prietenos atât în mediul offline, cât și online.
Lucrează la un nivel calitativ înalt.
Total =

5 = întotdeauna
4 = frecvent
Mă simt așa (marchează un singur element):

3 = rar
2 = foarte rar
1 = niciodată
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Anexa 14 - traseu interactiv de învățare individuală
https://www.thinglink.com/scene/1346833741544161283
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Anexa 15
Ce reprezintă pădurea pentru viețuitoare?

triunghi = E
semnul împărțirii = Â
săgeata subțire = M
nor = R
cub = D
săgeata verde = L
fulger= I
soare = V
inimă = Ă
față zâmbitoare portocalie = P
față zâmbitoare roz = T
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Anexa 16 – linie cronologică
https://www.sutori.com/story/padurile-de-conifere--c5FLdZceutCNDoUMe5sPHG3G
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Anexa 17 – linie cronologică
https://www.sutori.com/story/vietuitoarele-din-ape-curgatoare--SHvKRCoqCEtdNyB4fCM1MeT1
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Anexa 18
Viețuitoarele din ape curgătoare
I.

Biotopul
Factorii abiotici în zona

Zona de munte

Zona de câmpie

râului

(cursul sup. al râului)

(cursul inf. al râului)

Substratul

pietriș, bolovani

nisip, mâl

Viteza de curgere a apei

mare (1-2 m/s)

mică (0,1-0,2 m/s)

Transparența

apa limpede

apa puțin transparentă

Temperatura

scăzută, apa este rece (5-10 °C) vara este ridicată, iarna
constantă

îngheață la suprafață

Albia

îngustă

largă

Oxigenarea

apa bine oxigenată

apa puțin oxigenată

II.

Biocenoza
A. Apele de munte
-

adaptări:
-

animalele au corp turtit, unele cu ventuze pentru a nu fi luate de
curentul de apă, altele își construiesc căsuțe fixate stâncii de apă

-

peștii: corpul cilindric, musculos, stau sub stânci sau pe fundul pietros
al apelor

-

ex. păstrăv, chișcar, lostrița, mierla de apă

B. Apele de câmpii
-

ex. salcie, racul-de-râu, crap, știucă, stârc, egretă, barză, vidră

III. Lanțuri trofice
alge - crustacee - crap - știucă
plantă acvatică - insectă - broască - stârc
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Anexa 19
Joc de rol despre viețuitoarele din ape stătătoare
Elevii extrag dintr-o șapcă câte o specie de viețuitoare din ape stătătoare: trestie, nufăr, burete
de apă dulce, scoică de lac, țânțar, somn, crap, broască de lac, rață, libelulă, stârc cenușiu, bacilul
fânului, parameciul, euglena verde, salcie plângătoare, papură, purice de apă, barză, egretă, melc de
apă, lipitoarea, etc.
În cinci minute elevii culeg informații din manual/internet despre aceste specii: aspect,
mărime, cu ce se hrănesc, distribuția în lac, de cine pot fi mâncați, ce fac în vreme de frig etc.
După aceea se presupune următoarele: clasa este un lac mare, iar elevii îndeplinesc câte un
rol din biocenoza apei stătătoare. Se așează “în lac” fiecare unde dorește, după care se prezintă fiecare
la rând, la persoana întâi singular. Profesorul este cel care ia interviu de la aceste viețuitoare și prin
întrebări ajutătoare facilitează prezentările și dialogul.
Exemple de întrebări:
-

Cum te cheamă?

-

Te rog să-mi prezinți îmbrăcămintea ta!

-

Dacă ți-e foame ce mănânci?

-

Ce faci, dacă vine iarna?

-

De ce poți trăi în apă?

-

Cum respiri în apă?

-

De ce poți sta deasupra apei?

-

Cum ajuți conviețuitoarele tale? Ai vreun rol anume?

-

Ți-e frică de cineva? De ce?

-

De ce ai ciocul și picioarele atât de lungi?

-

Cum te-ai adaptat mediului în care trăiești?

-

Cum te simți, dacă oamenii aruncă deșeuri în apă?

etc.
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Anexa 20
Viețuitoarele din ape stătătoare
Biotopul
Suprafața și straturile superioare

Straturile profunde ale apei

Temperatura

variabilă, în funție de anotimp

constantă

Lumina

variabilă, în funție de momentul zilei

foarte slabă, lipsește

Oxigenul

în cantitate moderată

în cantitate mică

Transparența

depinde de cantitatea de substanțe suspendate

foarte mică

Biocenoza
-

alge: mătasea broaștei;

-

organisme microscopice: protozoare (euglena verde, parameciul);

-

plante: lintița, nufărul, rogozul, papura, săgeata apei, salcia, stânjenelul de baltă, otrățelul de
baltă;

-

animale: bureți de apă dulce, hidre, insecte, lipitori, melci, raci, scoici, pești, broaște, păsări
acvatice și picioroange.

Lanțuri trofice:
-

frunză de salcie  insectă  libelulă broască  șarpele de apă;

-

euglena verde  parameciul  larvă de țânțar  rac de râu;

-

larvă de libelulă  crap  somn.

eutrofizare = fenomen numit și înflorirea apelor, datorită dezvoltării exagerate a algelor, a vegetației
acvatice
plancton = totalitatea organismelor acvatice, cu dimensiuni microscopice, care plutesc în masa apei
(fitoplanctoni, zooplanctoni)
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Anexa 21
Test de exersare

69

70

71

Anexa 22
Test sumativ
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3.3. Planificarea unității de învățare
Alte medii de viață din țara noastră și din alte zone ale planetei
Conținut

C.S.

Activități de învățare

Resurse

Evaluare

procedurale, materiale,
forme de organizare
Peștera

1.1

1h

2.1

- lecturarea unor texte din

metoda mozaicului

manual în scopul realizării

4.2

rezumatului cu privire la

2.2

factori abiotici (gr.1),

observare
sistematică

manual DPH pag. 64-65
pe grupe

producători (gr.2) și
consumatori (gr.3) dintr-o
peșteră;
- realizarea unei hărți
conceptuale cu ajutorul
aplicației Coggle pentru
sistematizarea

cooperare, instruirea asistată

observare

de calculator

sistematică

Anexa 23 – hartă
conceptuală cu

informațiilor despre

www.Coggle.it

peșteră;

pe grupe
exercițiu

- realizarea unui tur sau
traseu virtual de peșteri din
țară cu aplicația Google
Earth sau Google Maps,
pentru promovarea
turismului speologic din
România;

observare
sistematică

Google Earth sau Google
Maps
Anexa 24 – exemplu de tur
virtual cu Google Earth
pe grupe

- prezentarea produselor
digitale realizate (hartă
conceptuală, tur virtual);

expunere
hărțile conceptuale, tururile
virtuale create de copii
frontal
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portofoliu
Anexa 13 –
interevaluare

Delta Dunării- 1.1

- lecturarea unor texte din

Rezervație a

2.2

manual în scopul realizării

Biosferei

4.2

rezumatului cu privire la
biocenoza Deltei Dunării;

1h

- utilizarea unui joc didactic
despre viețuitorele din

conversație
manual

orală/în
scris

pe grupe
Anexa 26 – joc de rol

orală

frontal

Delta Dunării (Cine sunt
eu?) pentru formarea
perechilor pentru sarcina
următoare;
- se notează pe un post-it

tehnica 3-2-1

portofoliu

galben 3 specii de
postituri de 3 culori

viețuitoare din Delta
Dunării, pe verde 2 motive
pentru care zona deltei are

diferite(galben, verde, roz)
în perechi

importanță turistică
deosebită și pe postit roz 1
activitate, care a dus la
perturbarea mediului
natural din Deltă;
- aplicarea unui test online
pentru fixarea și

instruirea asistată de

test online

calculator

consolidarea cunoștințelor
Anexa 25: kahoot - Delta

din lecția abordată.

Dunării
frontal

Marea Neagră 1.1
1h

- analiza hărții Mării Negre

2.1

pentru identificarea

2.2

continentelor limitrofe,

3.1

marea învecinată,

4.1

adâncimea bazinului

4.2

marin, fluvii care se varsă

conversație, explicație
ppt – Marea Neagră
Harta: Marea Neagră
frontal
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orală/
în scris

în Marea Neagră;
- observarea curenților de
apă pe Harta Mării Negre
pentru argumentarea
cauzelor diferențierii pe
verticală a celor două zone

conversație, explicație
ppt – Marea Neagră

orală/
în scris

Harta: Marea Neagră
frontal

de suprafață și zona de
adâncime, precum
caracterele factorilor
abiotici (temperatură,
lumină, oxigen, salinitate)
în cele două zone;
exercițiu

- vizionarea unui film
documentar despre
ecosistemul Mării Negre
pentru completarea unei
fișe despre viețuitoarele

Anexa 27: film documentar

în scris
portofoliu

- Marea Neagră
Anexa 28: fișă de lucru
muncă individuală

din Marea Neagră;
- descrierea relațiilor dintre
viețuitoare pentru

conversație, exercițiu
ppt – Marea Neagră

reprezentarea grafică a

pe grupe

lanțurilor și rețelelor
trofice din Marea Neagră;
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observarea
sistematică

- observarea unor imagini
ppt pentru precizarea
activităților economice

conversație, explicație

observarea
sistematică

ppt – Marea Neagră

(navigație, pescuit, turism), frontal
precum activitățile cu

Anexa 29: schița lecției

efecte negative asupra
calității mediului Mării
Negre (poluarea cu deșeuri
poluarea cu petrol,
deversarea de ape uzate și
pescuitul excesiv).
Viețuitoarele

1.1

- proiectare pe perete, oblic

din zona caldă 2.1

și perpendicular, a razei

a globului -

2.2

unei lanterne pentru a

pădurile

3.1

observa prin comparație;

ecuatoriale,

o rază solară care cade

savane,

perpendicular va încălzi o

păduri

suprafață mai mică decât o

musonice,

rază care cade oblic pe S

deșerturi

terestră;

calde
1h

simulare, conversație

orală

euristică
lanternă
frontal

- analizarea unui material-

modelare, observarea

orală

dirijată, conversație

stimul pentru
argumentarea variației

ppt – Viețuitoarele din zona

temperaturii aerului din
atmosferă pe latitudine;

caldă a globului
frontal

- analiza hărții zonelor și
tipurilor de climă pentru
identificarea zonelor

analiza hărții, explicație,

orală/

conversație

în scris

ppt – Viețuitoarele din zona

biogeografice, precum:
păduri ecuatoriale, savane,
păduri musonice, deșerturi

caldă

globului

(Harta climatică, Harta fizică
a lumii)

calde.
frontal
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a

- descrierea unor imagini
sugestive (printr-un tur
virtual) cu cele patru tipuri
de peisaje/zone

observație, conversație,

orală/

descriere

în scris

Anexa 30: Google Earth zona caldă a globului

biogeografice din zona
caldă pentru stabilirea

ppt – Viețuitoarele din zona
caldă a globului

factorilor principal

https://explore.org/livecams/

specifici (abiotici, biotici)

https://youtu.be/3vijLre760w

zonelor;
frontal
- interpretarea informațiilor
extrase dintr-un text pentru
corelarea factorilor abiotici
(vânt puternic, temperatură
ridicată etc.) și adaptările

exercițiu
Anexa 31: fișă – adaptări

orală/
în scris/
portofoliu

manual DPH, pag.78-83
pe grupe

viețuitoarelor din deșert,
savană, păduri tropicale;
- completarea unei hărți

exercițiu

lacunare după indicațiile
profesorului pentru a
stabili: localizarea

portofoliu

Anexa 32: fișă cu hartă
muncă independentă

ecuatorului, localizarea și
denumirea continentelor,
oceanelor, localizarea
deșerturilor, savanelor,
pădurilor musonice și
tropicale;
-

- lecturarea unor texte din
manual în scopul realizării
rezumatului cu privire la
biotopul și biocenoza

conversație
Anexa 33: schița tablei
pe grupe

zonelor biogeografice
calde.
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orală/
în scris

Viețuitoarele

1.1

din zona rece a 2.2
globului
1h

4.2

- extragerea informațiilor

observație, exercițiu

din filme pentru

orală/
în scris

https://explore.org/livecams/

identificarea
caracteristicilor factorilor
abiotici și biotici din zona

polar-bears/the-arctic
https://youtu.be/eXp1sRdQl
WY

rece a globului;

frontal
- compararea a două imagini problematizare, conversație
NASA, care reprezintă

orală

euristică

mărimea, cantitatea
ghețarilor polari în 1984 și
2019 pentru

Anexa 34: imagini NASA
frontal

conștientizarea elevilor
despre cauza și efectul
încălzirii globale;
- completarea unei fișe

exercițiu

pentru descrierea relațiilor
dintre viețuitoare și mediu
din ținuturile reci;
Recapitularea

Anexa 35: fișă

portofoliu
Anexa 13 –
interevaluare

pe grupe
Unde-l găsim pe Charlie?

Recapitulare

unității

Anexa 13 –
interevaluare

1h
Evaluarea

Evaluare

Anexa 36: test sumativ

unității

test sumativ
portofoliu

1h
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Anexa 23
Hartă conceptuală cu www.coggle.it
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Anexa 24 – exemplu de tur virtual cu Google Earth

Anexa 25
Test online: https://create.kahoot.it/share/delta-dunarii/acb3c01a-fddd-4858-ba39-96ba191b5607
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Anexa 26
Joc de rol: cine sunt eu?
Plantă iubitoare de umezeală, utilizată ca material de construcţie. Este bună izolatoare termică.
Insulă plutitoare formată din vegetaţie acvatică, rădăcini, tulpini de stuf şi mâl.
Insectă cu o pereche de aripi, femelele au mod de hrănire parazit.
Plantă acvatică cu frunze plutitoare, late. Creşte în ape stătătoare şi lin curgătoare. Înfloreşte în
iunie-august.
Stând pe sol corpul pare aproape alb. Are un cioc larg şi lung de care atârnă o guşă galbenă.
Cuibăreşte în colonii.
Este cel mai răspândit peşte de apă dulce din România. Are un corp de regulă, de 10-15 cm
lungime. Este foarte rezistent, poate trăi şi în ape sărace în oxigen. Se hrăneşte cu larve de insecte,
plante, crustacei.
Este un mamifer semiacvatic din familia jderilor. Are corp lung, picioare scurte,cu membrană
interdigitală, cap mic cu bot scurt şi blană deasă. Se hrăneşte cu peşte, broaşte, nevertebrate.
Este o algă.

Stuf

Nufăr alb

Plaur

Pelican comun

Ţânţar

Caras

Vidră

Mătasea-broaștei
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Anexa 27
Film documentar despre Marea Neagră
https://youtu.be/8ivozDwy4bk

Anexa 28
Fișă de lucru: Marea Neagră
Observați imaginile prezentate/filmulețul cu viețuitoarele, care trăiesc în Marea Neagră.
1. Notați în caiete denumirea:
- unei specii din grupa crustaceelor:
- unei specii din grupa celenteratelor:
- unei specii din grupa moluștelor:
- a patru specii de pește:
- a două specii de păsări:
- a unei specii de mamifer acvatic:
2. Scrieți un exemplu de adaptare a calcanului la mediul său de viață.
3. Scrieți o cauză a scăderii numărului de delfini care trăiesc în Marea Neagră.
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Anexa 29: schița lecției
Marea Neagră
- cuprinde două zone de apă cu proprietăți diferite:
Componentele

Temperatura

Oxigenul

Lumina

Salinitatea

biotopului
Zonele mării
Zona de

- variază după

- apă bogat

- prezentă, scade

suprafață

anotimp:

oxigenată;

cu adâncimea;

- lipsește;

lipsește;

(între 0 și 200m

- vara: 25-27⁰ C;

adâncime)

- iarna: până la

- scăzută;

0⁰C.
Zona de

- constantă: între

adâncime

7⁰ și 9⁰C

(de la 200m
adâncime până
la fundul mării)

Viețuitoare din Marea Neagră:


Producători: alge verzi, brune, roșii;
-

sursă de oxigen, hrană, adăpost;

planctonul = viețuitoare microscopice ce plutesc în masa apei;


Consumatori- animale:
-

spongieri: bureți de mare;

-

celenterate: meduze, actinii;

-

crustacei: crabi;

-

moluște: melci, scoici (midii);

-

pești: hamsii, chefali, calcani, rechini, sturioni;

-

păsări: pescăruși, cormorani;

-

delfini.

Relații trofice: plancton

crab

sardină

delfin

Importanța Mării Negre: pentru pescuit, navigație, turism.
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- mai crescută;

Anexa 30
Google Earth – Zona caldă a globului
https://earth.app.goo.gl/wvgCcJ
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Anexa 31
Fișă: adaptări
Adaptările viețuitoarelor în DEȘERT
...la cantitatea mică de apă

...la temperatură ridicată

...la lumină puternică și vânt puternic

...la hrană puțină

Adaptările viețuitoarelor: SAVANĂ
PLANTE

ANIMALE

Adaptările viețuitoarelor la mediu: PĂDUREA ECUATORIALĂ
PLANTE

ANIMALE
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Anexa 32
Fișă: hartă

-

Marcați pe hartă cu o linie roșie ecuatorul!

-

Cum se numesc celelalte două paralele marcate pe hartă? Treceți denumirea lor!

-

Colorați pe hartă deșerturile în galben!

-

Colorați zonele cu peisaje de savană cu verde deschis!

-

Colorați cu verde închis zonele cu peisaj de pădure ecuatorială!

-

Colorați cu albastru închis zonele unde găsim peisajul pădurii musonice!

-

Treceți denumirile continentelor!

-

Colorați mările și oceanele cu albastru deschis și denumiți oceanele!

-

Cum se numește cel mai mare deșert din lume? Treceți denumirea pe hartă!
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Anexa 33
Schița tablei
Viețuitoarele din zona caldă a globului
Tipul de

Zona

climă

biogeografică

Ecuatorială

Biotop

Vegetația

Fauna

Răspândire

Păduri

temperaturi

păduri bogate,

maimuțe

Africa,

ecuatoriale

ridicate;

veșnic verzi, cu

(urangutan, gorila,

America de

umiditate

copaci dispuși pe gibon, cimpanzeu,

mare;

3 etaje,

babuin), șerpi (boa, SE -

precipitații

liane, ferigi,

piton, cobra,

abundente.

palmier de cocos, anaconda), păsări,

Sud, Asia de

Indonezia,
Malaiezia.

de ulei, de pâine, insecte (păianjeni,
arbore de cacao,

termite, musca tse-

de cafea,

tse), hipopotami,

bananier, arbori

rinoceri, crocodili.

cu lemn prețios
(mahon, abanos,
acaju).
Subecuatorială Savane

precipitațiile ierburi înalte

erbivore (girafe,

Africa,

bogate sunt

(3,5m), arbori-

antilope, zebre,

Australia

răspândite

baobab, acacia,

rinoceri, gazele,

în America

neuniform,

în Australia-

elefanți), carnivore de Sud -

formându-se eucalipt.

(leu, ghepard,

campos,

un anotimp

leopard, tigru,

în America

ploios și unul

hiena), păsări

de Nord-

secetos.

(struțul)

llanos.

În America de Sud:
puma, jaguar,
crocodil, caiman
În Australia:
cangurul, câinele
dingo, ornitorinc.
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Tropical-

Păduri

2 anotimpuri: Pierd frunzele în maimuțe, tigri,

Asia de Sud

musonică

musonice

cald și

anotimpul

porci spinoși,

și Sud-Est,

ploios,

secetos, santal,

elefanți, rinoceri,

Madagascar.

datorat

teck (arborele de șerpi, șopârle,

musonului de fier), palmieri,

crocodili, papagali.

vară, celălalt bambuși.
cald și
secetos,
datorită
musonului de
iarnă.
Tropical-

Deșerturi

variații mari

tufișuri spinoase, scorpioni, șerpi,

uscată

calde

de

plante cu frunze

șopârle, rozătoare,

Asia,

temperatură

tari, ierburi

cămila (dromader-

Australia,

între noapte

în oaze- palmieri, în Africa).

America de

și zi;

curmali.

Sud

Africa,

vânturilor

(Atacama),

puternice și

sudul

luminozitatea

Americii de

mare;

Nord.

temperaturile
mari și
vânturile
favorizează
evaporarea și
uscăciunea.
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Anexa 34
Imagini NASA: topirea ghețarilor (1984 – 2019)
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Anexa 35
Fișă: viețuitoarele din ținuturile reci
1. Descrie condițiile de biotop din ținuturile reci:
Mediul se caracterizează prin:
-

temperaturi: …………;

-

veri …………… și ierni ……………;

-

vânturi …………………..;

-

precipitații relativ ………….

2. Enumeră specii reprezentative din următoarele grupuri:
plante:
pești:
păsări:
mamifere:

3. Cum s-au adaptat animalele la clima rece?

4. Găsește deosebirile dintre vulpea polară și cea deșertică! Stabilește cauza acestor deosebiri!

5. Interpretează următoarele imagini și răspunde la întrebări.
a. Ce reprezintă prima imagine?
b. Ce reprezintă a doua imagine?
c. Care este deosebirea dintre cele două imagini?
d. Din ce cauză a apărut această diferență? Are vreun efect în viața ta? Enumeră câteva
activități, prin care ai putea încetini/reduce această deosebire!

Imagine NASA din sept.1986

Imagine NASA din sept. 2019
95

Anexa 36
Test sumativ la clasa a V-a
Alte medii de viață din țara noastră și din alte zone ale planetei
I. Alegere simplă. La următoarele întrebări alege un singur răspuns corect din

2p

variantele propuse.
1. În Delta Dunării trăiește cea mai mare

6. Biocenoza unei peșteri se caracterizează

populație europeană de:

prin:

A. nurci;

A. organisme ce au culori vii;

B. stârci;

B. prezența unui număr mare de plante;

C. pelicani;

C. organisme cu văzul foarte bine dezvoltat;

D. vidre.

D. organisme lipsite de pigmentație.

2. Pentru reducerea transpirației, cactușii

7. Alungirea unor extremități este adaptare

prezintă următoarele adaptări:

la mediu a animalelor din zonele terestre:

A. frunze cu numeroase stomate;

A. calde;

B. frunze transformate în țepi;

B. reci;

C. tulpini groase;

C. de munte;

D. tulpini suculente.

D. nici un răspuns nu este corect.
8. Biotopul de peșteră se caracterizează

3. Insulele de plaur sunt caracteristice:
A. Mării Negre;

prin:

B. râurilor de munte;

A. umiditate ridicată;

C. Deltei Dunării;

B. temperatură variabilă;

D. lacurilor artificiale.

C. lumină permanentă;

4. Referitor la Marea Neagră este adevărat că:
A. biotopul este alcătuit din organisme vii;

D. prezența plantelor verzi.
9. În tundră:

B. salinitatea este mai scăzută la suprafața mării;;; A. arbuștii și arborii sunt numeroși;
C. principalii producători marini sunt

B. iarna durează mai puțin decât vara;
C. mușchii și lichenii sunt sursa de hrană;

meduzele;
D. zona pelagică este zona de adâncime a

D. renii sunt folosiți doar pentru tracțiune.

mării.

10. În Marea Neagră:
A. stratul de apă din adâncime este bine

5. Savana și pădurea tropicală au în comun:
A. o varietate mare de viețuitoare;

oxigenat;

B. temperaturi scăzute în fiecare sezon;

B. există mulți curenți verticali;

C. precipitații distribuite uniform tot anul;

C. apele sunt salmastre;

D. ierburi înalte și ferigi arborescente.

D. mareele sunt foarte evidente.
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II. ALEGERE GRUPATĂ
Răspundeți cu:

1,2p

A - dacă 1, 2, 3 sunt corecte;
B - dacă 1 și 3 sunt corecte;
C - dacă 2 și 4 sunt corecte;
D - dacă 4 este corect;
E – dacă toate cele 4 variante sunt corecte.
13. Sunt adaptări ale animalelor la temperatură

11. Din fauna savanei fac parte:

scăzută:

1. antilopa;
2. baobabul;

1. forma corpului;

3. crocodilul;

2. respirația prin piele;

4. eucaliptul.

3. alungirea unor extremități;
4. blana și stratul de grăsime.

12. Animalele din zona de deșert cald au:
1. talie mare și urechi mici;

14. Biocenoza Deltei Dunării are în componență:

2. transpirație redusă;

1. pelicani;

3. culori închise;

2. nuferi;

4. comportament nocturn, majoritatea.

3. broaște de lac;
4. molizi.

III. Adevărat sau fals?

1,8p

1. Lianele sunt plante fixate în sol, care, în căutarea luminii, se rulează în jurul arborilor.
2. Animalele troglobionte care trăiesc în peșterile din România produc hrană prin chemosinteză.
3. Nurca este un animal vertebrat care trăiește în pădurile din Delta Dunării.
4. În pădurea tropicală trăiesc specii de plante ierboase foarte înalte și baobabi.
5. Liliecii se orientează prin văz.
6. În Delta Dunării, țânțarii sunt în număr mic.
IV. Asociază corect noțiunile din cele două coloane referitoare la:
A. ecosisteme/biomi din țara noastră și specii caracteristice lor:
1. peștera

a. nuferi, trestie, papură, lintiță

2. Delta Dunării

b. delfini, hamsii, meduze, midii

3. Marea Neagră

c. orhidee, floare-de-colț, trestie, papură

0,9p

d. lilieci, viermi, insecte, miriapode
B. tipuri de biomuri de pe Terra și animalele caracteristice lor:
1.
2.
3.
4.

savana
tundra
deșertul
pădurea tropicală

a. reni, vulpi-polare, urși-polari, rațe negre
b. lei, tigri, maimuțe, delfini, elefanți
c. maimuțe, papagali, brotăcei, lemurieni
d. struți, furnicari, girafe, elefanți
e. cămile, vulpi, reptile, scorpioni
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1,2p

V. Analizează următoarele imagini și răspunde la întrebări.

1,9p

a. Ce reprezintă prima imagine?
b. Ce reprezintă a doua imagine?
c. Care este deosebirea dintre cele două imagini în afară de faptul că au fost făcute la 35 ani
diferență?
d. Enumeră 2 cauze, care au condus la schimbare în zona polară!

Imagine NASA din sept.1986

Imagine NASA din sept. 2019

+1p din oficiu
Barem de corectare:
I.

0,2 x 10 = 2p
1.C, 2.B, 3.C, B, 4.B, 5.A, 6.D, 7.A, 8.A, 9.C, 10. C

II.

0,3 x 4 = 1,2p
11.B, 12.C, 13.D, 14.A

III.

6 x 0,3 = 1,8p
1.A, 2.F, 3.A, 4.F, 5.F, 6.F

IV.

7 x 0,3 = 2,1p
A: 1d, 2a, 3b
B: 1d, 2a ,3e, 4c

V.

total 1,9p din care:
a. 0,4p
b. 0,4p
c. 0,5p
d. 0,6p
+1p din oficiu
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