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Bucureşti, 2004

NOTĂ DE PREZENTARE
Revizuirea curriculumului şcolar de ŞtiinŃe ale naturii pentru clasele a III-a şi a IV-a a fost
determinată, în primul rând de următoarele aspecte:
-

introducerea la clasele I şi a II-a, începând cu anul şcolar 2003-2004, în aria curriculară „Matematică
şi ştiinŃe ale naturii” , şi de preluarea în curriculum-ul acestei discipline, a unei părŃi a sistemului de
cunoştinŃe prevăzut spre însuşire în programele şcolare anterioare de ŞtiinŃe ale naturii pentru clasele
a III-a şi a IV-a aprobate cu ordinul ministrului educaŃiei şi cercetării nr. 4301 din 22.08.200;

-

înregistrarea unor scoruri nesemnificative în ultimii ani ca rezultat al aplicării unor proiecte
internaŃionale de evaluare a rezultatelor învăŃării la sfârşitul claselor a IV-a şi a VIII-a; acest lucru
evidenŃiază faptul că un număr reprezentativ de elevi întâmpină dificultăŃi de înŃelegere şi de aplicare
a cunoştinŃelor din domeniul ştiinŃelor naturii, oferite de şcoală;

-

ritmul continuu şi rapid al procesului de modificare a pieŃei ştiinŃifice, insuficient reflectat în
demersul anterior de revizuire a curriculumului şcolar al disciplinei ŞtiinŃe ale naturii pentru
învăŃământul primar.

Întârzieri în restructurarea procesului de predare – învăŃare – evaluare a ştiinŃelor naturii în şcoală
impun necesitatea găsirii unor modalităŃi de atragere a elevilor spre studiul disciplinelor acestui domeniu.
În acest sens devine necesară proiectarea unor metode didactice specifice, centrate pe elev ca unic produs
şi beneficiar al procesului educativ. Lacunele existente în sistem pot fi depăşite pornindu-se de la
identificarea principalelor piedici manifestate la nivelul înŃelegerii problemelor ştiinŃifice de către elevi.
Disciplina de învăŃământ ŞtiinŃe ale naturii vizează observarea şi perceperea lumii în întregul său,
cu componentele, procesele şi fenomenele caracteristice, ca şi învăŃarea prin înŃelegere şi aplicare. De
aceea demersul didactic trebuie deplasat de la “ce se învaŃă?” la “de ce se învaŃă?”. Această deplasare
poate genera un dublu beneficiu:
- de stimulare a interesului de cunoaştere al copilului care vede utilitatea propriei munci prin
competenŃele pe care le dobândeşte;
- de creştere a caracterului formativ al învăŃării.
O problemă o constituie şi locul cercetării şi inovaŃiei în demersul didactic, adică modul în care
este împărtăşită inovaŃia de către elev. Aceasta implică transformarea elevului din spectator, în actor al
activităŃii ştiinŃifice. În acest fel se evidenŃiază necesitatea pregătirii elevului nu ca pe un cercetător şi om
de ştiinŃă, ci ca pe un cetăŃean care să utilizeze demersul ştiinŃific în vederea înŃelegerii şi participării
active la viaŃa socială. Rezolvarea problemelor ridicate implică o profundă schimbare de mentalitate în
abordarea studiului disciplinei ŞtiinŃe ale naturii, iar acest demers trebuie să înceapă chiar cu
învăŃământul primar. O argumentare în acest sens focalizează o serie de aspecte precum:
- învăŃământul primar se adresează tuturor, fiind o educaŃie omogenă, cu cadre didactice
omogene din punct de vedere al formării iniŃiale;
- are ca scop dezvoltarea integrală a copilului;
- se adresează unei vârste la care este foarte vie curiozitatea ştiinŃifică;
- nu este un corp de informaŃii specializat, ci un mod de dobândire globală de cunoştinŃe;
- comunitatea învăŃământului este departe de comunitatea ştiinŃifică.
La acest nivel s-a iniŃiat un nou proiect de programă, care propune studiul integrat al ştiinŃelor
naturii la clasele a III-a şi a IV-a. Predarea ştiinŃelor naturii, într-o manieră integrată, la aceste clase poate
permite o structurare a problemelor abordate pornind de la o serie de teme integratoare mai apropiate de
capacitatea de înŃelegere a copilului. Baza acestei programe o constituie:
- corpurile de cunoştinŃe ale ştiinŃelor naturii – date particulare, aspecte generale, metode;
- practicile ştiinŃifice comune – de investigaŃie teoretică şi experimentală, de comunicare
a rezultatelor;
- contextele dezvoltării ştiinŃifice – pur ştiinŃific, tehnologic, ecologic;
- dimensiunea afectivă a cunoaşterii ştiinŃifice – ca activitate interesantă, stimulativă;
- dimensiunea meta-ştiinŃifică a cunoaşterii ştiinŃifice – prin raportarea la natura, la
valorile şi la limitele cunoaşterii ştiinŃifice.

ŞtiinŃe ale naturii, clasele a III-a – a IV-a

2

Prin predarea ştiinŃelor naturii nu se urmăreşte o acumulare de fapte şi informaŃii ştiinŃifice
care să ducă la însuşirea de concepte (testate şi confirmate sau infirmate experimental) ci, raportarea
copilului la mediul în care trăieşte. ŞtiinŃele, în calitatea lor de furnizor al principalelor instrumente de
acŃiune asupra mediului natural şi de transformare a acestuia, trebuie să stabilească limitele între care
această acŃiune este permisă, asumându-şi astfel responsabilitatea pentru conservarea mediului. Aceasta
este o altă latură a ştiinŃei cu care copilul trebuie să fie familiarizat în scopul realizării unei educaŃii
ecologice adecvate.
ImportanŃa unei abordări interdisciplinare a ştiinŃelor naturii constă în:
- multitudinea conexiunilor pe care profesorul le poate face în dialog cu elevii;
- implicarea elevilor în activităŃi multiple de observare, manipulare şi experimentare, astfel
valorificând experienŃa acestora şi dezvoltându-le capacitatea de a integra informaŃiile noi în
modele explicative proprii.
Prin intermediul acestui curriculum, elevii sunt îndrumaŃi să-şi dezvolte cunoaşterea de la
explorarea şi investigarea lumii înconjurătoare către reprezentarea unor lumi mai îndepărtate şi
mai cuprinzătoare, parcurgând calea de la cunoştinŃe preştiinŃifice (subiectivate) la înŃelegerea şi
experimentarea unor legi universale, deci obiective, prin care omul transformă natura în beneficiul său la
asumarea răspunderii pentru limitarea efectelor acŃiunii sale asupra echilibrului natural.
Programa şcolară de ŞtiinŃe ale naturii pentru clasele a III-a – a IV-a porneşte de la obiective
comune domeniilor studiate pe care le corelează cu teme specifice acestor discipline, a căror abordare
poate fi realizată, la nivelul acestor clase, integrat. Au fost urmărite obiectivele ciclului curricular de
dezvoltare care vizează printre altele:
- observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu;
- înŃelegerea impactului proceselor naturale asupra activităŃilor umane şi al activităŃilor umane
asupra mediului;
- investigarea şi interpretarea interdependenŃelor în şi între sisteme biologice, fizice şi chimice;
- încurajarea elevilor pentru asumarea de responsabilităŃi şi pentru cooperare.
CompetenŃele ce se urmăresc a fi formate prin curriculum-ul disciplinei ŞtiinŃe ale naturii se
referă la comunicare, studiu individual, înŃelegerea şi valorificarea informaŃiilor tehnice, relaŃionarea în
mediul natural şi social. La acestea se adaugă atitudini precum: grija faŃă de sănătatea proprie, a celorlalŃi
şi faŃă de cea a mediul natural, interesul pentru aprecierea şi argumentarea logică, curiozitatea şi
preocuparea faŃă de fenomenele din mediu, independenŃa gândirii, creativitatea.
În scopul formării acestor competenŃe şi atitudini, vor fi valorificate cunoştinŃe privind mediul
natural, individul, grupul de indivizi, relaŃiile dintre indivizi şi dintre aceştia şi mediu, fenomene şi
interacŃiuni specifice din mediu, modificări ale mediului ca urmare a intervenŃiei omului. Programa de
ŞtiinŃe ale naturii urmăreşte structura celorlalte programe ale disciplinelor pentru învăŃământul primar.
Tematica propusă are în vedere relaŃionarea conŃinuturilor atât în interiorul ariei curriculare "Matematică
şi ştiinŃe ale naturii", cât şi posibilităŃile de relaŃionare la nivelul celorlalte arii curriculare.
Problemele majore care pot fi invocate în abordarea acestui demers sunt baza tehnico-materială şi
necesitatea pregătirii permanente a învăŃătorilor în cunoaşterea metodelor moderne de predare şi
experimentare. SoluŃia primei probleme este recurgerea la experimentul simplu, nesofisticat, utilizând
materiale din mediul familiar copilului. Pregătirea învăŃătorilor în abordarea corectă a acestui tip de
programă necesită un efort de receptare din partea acestora şi sprijinul prin formare şi publicarea unor
materiale curriculare adecvate.
Acest demers educaŃional are un puternic caracter inovator în învăŃământul românesc, atât din
punct de vedere al concepŃiei, structurii şi metodelor didactice de aplicare, cât şi a compatibilizării
conŃinutului ştiinŃific cu particularităŃile de vârstă ale copiilor cărora li se adresează.
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2. OBIECTIVE – CADRU

1. ÎnŃelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte
specifice ştiinŃelor naturii
2. Formarea şi dezvoltarea capacităŃilor şi abilităŃilor de experimentare şi
explorare / investigare a realităŃii, folosind instrumente şi procedee
specifice
3. Dezvoltarea interesului şi a responsabilităŃii pentru menŃinerea unui
mediu natural echilibrat, propice vieŃii
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OBIECTIVE DE REFERINłĂ ŞI SUGESTII DE ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE1
1. ÎnŃelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni şi concepte specifice ştiinŃelor naturii
Obiective de referinŃă
La sfârşitul clasei a III-a elevul
va fi capabil:
1.1 să indice asemănări şi
deosebiri dintre corpuri pe
baza unor observaŃii proprii

Sugestii de activităŃi de învăŃare
Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele tipuri de
activităŃi:
- observarea unor corpuri solide şi lichide şi compararea proprietăŃilor
acestora pentru a stabili care dintre ele iau forma vasului în care sunt puse;
- selectarea unor mostre de corpuri/obiecte după diferite criterii:
formă, mărime, culoare, stare de agregare, materialul din care sunt
confecŃionate, întrebuinŃări;
- *identificarea amestecurilor dintr-un set de corpuri;
- prezentarea unor filme, diapozitive, planşe în scopul identificării
caracterelor comune organismelor care alcătuiesc o grupă
taxonomică: mamifere, păsări, insecte, reptile, peşti;
- relaŃionarea unor structuri de bază din organismul uman şi din alte
organisme, cu funcŃiile acestora (de exemplu: digestia are loc în
stomac, rădăcinile absorb apa, dinŃii fărâmiŃează hrana, plămânii
sunt importanŃi pentru respiraŃie etc.);
- prezentarea unor imagini ilustrând dinŃii unor animale, pentru a
identifica erbivore şi a carnivore;
- realizarea unor colecŃii de mostre de materiale naturale/prelucrate
şi identificarea caracteristicilor acestora: formă, culoare, stare de
agregare, duritate, transparenŃă etc.;
- prezentarea unor scurte texte informative, poveşti, povestiri, în
scopul identificării părŃilor componente la plante şi animale, al
identificării locaŃiilor surselor de apă şi a utilizărilor acesteia;
- prezentarea unor filme, diapozitive pentru descrierea modului în care
căderea apelor este folosită pentru producerea electricităŃii, morile de vânt
transformă energia vântului în energie mecanică, se produce energie
termică în termocentrale, hrana constituie sursă de energie pentru
activitatea organismului şi material pentru creştere şi refacere;

1.2 să ordoneze obiecte,
organisme, fenomene şi
evenimente pe baza unor
criterii date

-

-

-

-

1

*verificarea dizolvării unor solide şi lichide (sare, zahăr, detergent,
nisip, ulei, oŃet etc.) în apă pentru a demonstra că nu toate materialele
se dizolvă şi clasificarea acestora după solubilitate (corpuri care se
dizolvă în apă, corpuri care nu se dizolvă în apă);
gruparea materialelor după caracteristici observate: transparenŃă,
duritate, flexibilitate, utilizări în gospodărie, în construcŃii etc. şi
clasificarea acestora în naturale şi prelucrate;
selectarea unor corpuri cu proprietăŃi potrivite utilizării în scopuri precizate;
identificarea corpurilor vii şi nevii, pe baza unor criterii ca: *reacŃia la
stimuli, mişcarea, hrănirea, înmulŃirea;
clasificarea animalelor în mamifere, păsări, peşti, reptile, insecte;
caracterizarea anotimpurilor după temperatura medie, precipitaŃii, vânt,
durata zilei şi a nopŃii etc.;
identificarea unor schimbări/evenimente din viaŃa plantelor, a
animalelor şi a omului, după variaŃia unor caracteristici identificate
(ciclul zi-noapte, cele 4 anotimpuri etc.) ;
clasificarea surselor de apă după locaŃie, utilizări etc.;
ordonarea etapelor circuitului apei în natură;
alegerea, dintr-o listă, a unor alimente care fac parte dintr-o dietă
sănătoasă;

Obiectivele de referinŃă marcate cu asterisc reprezintă extinderi pentru curriculum la decizia şcolii.
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Obiective de referinŃă
La sfârşitul clasei a III-a elevul
va fi capabil:

Sugestii de activităŃi de învăŃare
Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele tipuri de
activităŃi:

1.3 să comunice în forme diverse
observaŃii şi comparaŃii
asupra corpurilor studiate şi
asupra experimentelor
realizate

-

-

-

-

1.4 *să descrie proceduri simple,
de natură ştiinŃifică, utilizate
în experimente

-

descrierea verbală sau în scris (prin desene, modele, construcŃii
etc.) a unor caracteristici specifice corpurilor şi fenomenelor din
mediul înconjurător;
realizarea unor colecŃii de plante sau părŃi componente ale acestora,
insecte etc. după anumite criterii ;
colectarea de date, din surse variate, privind evoluŃia lumii vii
(apariŃia şi dispariŃia unor vieŃuitoare, dinozaurii şi cauzele
probabile ale dispariŃiei lor);
realizarea unui proiect pe tema surselor de energie şi a utilizărilor
acestora;
realizarea unor colaje, desene, reportaje pe teme legate de
menŃinerea stării de sănătate;
descrierea unor situaŃii privind efectele intervenŃiei omului în
natură: avantajele şi dezavantajele intervenŃiei sale;
prezentarea rezultatelor observaŃiilor şi a experienŃelor, a
experimentelor, investigaŃiilor efectuate, într-o manieră personală, în
clasă cât şi în afara ei (comunicări ştiinŃifice, reviste şcolare etc.);
*observarea şi înregistrarea datelor cu ajutorul unui plan dat;
*realizarea unor planificări pentru observarea unor evenimente.

2. Formarea şi dezvoltarea capacităŃilor şi abilităŃilor de experimentare şi explorare/investigare a
realităŃii, folosind instrumente şi procedee specifice
Obiective de referinŃă
2.1 să înregistreze în formă grafică
observaŃii ale unor fenomene şi
procese
din
mediul
înconjurător

Sugestii de activităŃi de învăŃare
-

-

-

-

2.2 să măsoare cu instrumente
convenŃionale şi neconvenŃionale,
comparând rezultatele cu propriile
estimări

-

-

-

-
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observarea repetată a unor transformări ale corpurilor aflate în
mediul înconjurător (poziŃia soarelui, îngheŃul/dezgheŃul etc.) pe
parcursul unor perioade de timp;
completarea periodică a unor fişe de observaŃii cu informaŃii
despre fenomene şi procese ce se produc în mediul înconjurător,
prin bifări, desene, simboluri, scurte descrieri;
completarea unor scheme eliptice care să descrie succesiunea
unor fenomene şi procese în circuitul apei în natură;
selectarea observaŃiilor esenŃiale din datele înregistrate;
reprezentarea în formă grafică (tabele de înregistrare, grafice,
diagrame simple, scheme) a unor date obŃinute experimental ;
estimări ale duratelor unor fenomene pe baza unor caracteristici proprii
cunoscute (puls, ritm respirator, ritm de deplasare);
efectuarea unor măsurători ale unor fenomene naturale (ploi,
ninsori, creşterea unui animal sau a unei plante);
măsurarea temperaturii exterioare cu ajutorul unui termometru de
cameră şi înregistrarea acesteia în scopul determinării modului de
variaŃie în timpul unei zile;
*determinarea influenŃei temperaturii asupra vitezei de dizolvare
a unui solid în apă;
compararea rezultatelor măsurătorilor cu propriile estimări;
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Obiective de referinŃă
2.3 să deruleze experimente simple
pe baza unui plan de lucru

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4 să aplice observaŃia ca demers
al cunoaşterii de tip ştiinŃific

-

-

-

-

-

-

-

-
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Sugestii de activităŃi de învăŃare
efectuarea unor experienŃe de sfărâmare a solidelor, de scurgere
a lichidelor pentru a demonstra că starea de agregare rămâne
constantă în anumite circumstanŃe;
efectuarea unor experienŃe prin care solidele se transformă în lichide
la încălzire (gheaŃa se topeşte) sau invers, pentru a demonstra că
starea de agregare se poate modifica în anumite circumstanŃe;
efectuarea unor experienŃe simple pentru punerea în evidenŃă a
caracteristicilor apei (culoare, gust, miros, stare de agregare),
aerului (culoare, gust, miros, stare de agregare), solului (culoare,
stare de agregare, permeabilitate);
efectuarea unor experienŃe simple pentru punerea în evidenŃă a
aerului (umflarea unui balon, ventilaŃia cu un evantai etc.);
*determinarea influenŃei agitării şi a mărimii particulelor
asupra vitezei de dizolvare;
*separarea unor amestecuri (apă şi nisip, suspensie de pilitură
de fier în apă etc.) prin decantare, filtrare;
efectuarea unor experienŃe simple referitoare la corpurile vii
(creştere şi dezvoltare, înmulŃire, hrănire);
efectuarea unor experimente care vizează creşterea şi dezvoltarea
unor vieŃuitoare în condiŃii de laborator (influenŃa luminii, a apei,
a diferitelor tipuri de soluri, a muzicii, a zgomotului, a factorilor
de poluare asupra creşterii şi dezvoltării plantelor/animalelor);
verificarea descompunerii unor materiale diferite (hârtie, material
plastic etc.) pentru a evidenŃia reciclarea materialelor în natură;
testarea unor materiale diferite pentru a determina care dintre
acestea pot fi folosite la confecŃionarea unui anumit obiect cu o
anumită utilizare;
colectarea de informaŃii despre un sistem în cadrul unei excursii,
drumeŃii, expediŃii;
observarea relaŃiilor dintre corpuri, proprietăŃile acestora şi
utilitatea lor în viaŃa cotidiană;
studierea comportamentului unui animal nocturn sau a schimbărilor
unei plante (floarea soarelui) la alternanŃa zi-noapte;
înregistrarea răsăritului şi apusului soarelui timp de o săptămână,
în diverse perioade ale anului, pentru identificarea variaŃiei
duratei zilei-nopŃii, pentru Ńara noastră;
stabilirea îmbrăcămintei adecvate unui anumit anotimp, unei
anumite activităŃi;
identificarea vieŃuitoarelor pe cale de dispariŃie şi discutarea unor
posibile măsuri de ocrotire a acestora;
completarea portofoliului propriu cu date despre:
- schimbările propriului corp de-a lungul unei perioade mai
lungi de timp;
- schimbările care se produc în viaŃa unei plante sau a unui animal
din mediul apropiat, de-a lungul unui interval de timp;
identificarea modalităŃilor de menŃinere a stării de sănătate: dietă
echilibrată şi variată, exerciŃiu fizic, igiena personală, nocivitatea
drogurilor, alcoolului şi tutunului;
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Obiective de referinŃă
2.5 *să respecte regulile de
comunicare şi comportament
negociate, în desfăşurarea
activităŃilor de grup

Sugestii de activităŃi de învăŃare
-

-

2.6 *să confecŃioneze jucării /
produse, imitând obiecte din
mediul înconjurător

-

-

*stabilirea regulilor de desfăşurare a activităŃilor de grup şi a
responsabilităŃilor fiecărui membru al grupului;
*respectarea regulilor stabilite pentru activităŃile de grup;
*realizarea sarcinilor ce revin fiecărui membru în cadrul
grupului de lucru;
*comunicarea rezultatelor obŃinute;
*compararea rezultatelor obŃinute în activităŃile de grup cu cele
ale altor grupuri de lucru.
*realizarea unor jucării din materiale potrivite cu ajutorul
cărora să ilustreze fenomene observate;
*confecŃionarea de jocuri şi jucării prin valorificarea unor
deşeuri colectate;
*organizarea de expoziŃii cu obiectele realizate din deşeuri;

3. Dezvoltarea interesului şi a responsabilităŃii pentru menŃinerea unui mediu natural echilibrat, propice vieŃii
Obiective de referinŃă
La sfârşitul clasei a III-a elevul va
fi capabil:
3.1. să conştientizeze efecte ale
activităŃii omului asupra
mediului înconjurător

Sugestii de activităŃi de învăŃare
Pe parcursul clasei a III-a se recomandă următoarele tipuri de
activităŃi:
- recunoaşterea unor intervenŃii stabilizatoare sau perturbatoare ale
omului în mediul natural;
- identificarea unor efecte ale intervenŃiei stabilizatoare sau
perturbatoare a omului asupra mediului înconjurător în diferite surse
de informare (cărŃi, reviste, ziare, mass-media, Internet etc.);
- interpretarea unor atitudini ale omului faŃă de mediul
înconjurător: prin discuŃii, jocuri de rol, dramatizări;
- stabilirea unor reguli de conduită faŃă de mediul înconjurător prin
jocuri de rol, jocuri didactice;
- amenajarea şi întreŃinerea spaŃiului verde din curtea şcolii;
- îngrijirea plantelor şi / sau animalelor de la colŃul viu al clasei;
- organizarea unor concursuri de afişe, materiale publicitare privind
unele efecte ale poluării asupra mediului şi vieŃii omului.

CONłINUTURI
Caracteristici şi proprietăŃi ale corpurilor
• Formă, culoare, dimensiune (lungimea ca rezultat al măsurării în unităŃi standard; volumul (capacitatea)
ca rezultat al măsurării / comparării în unităŃi nestandard).
• Stări de agregare (solid / lichid / gaz) – identificare în funcŃie de formă şi volum.
• *Dizolvarea şi condiŃii de creştere a vitezei de dizolvare.
• *Amestecuri şi separarea amestecurilor prin filtrare, decantare.
• Corpuri cu viaŃă şi fără viaŃă: plante şi animale; materiale naturale şi prelucrate. Utilizări.
• Rolul structurilor de bază ale organismelor vii
o rolul componentelor observabile la plante: rădăcină, tulpină, frunză, floare, fruct, sămânŃă
o rolul componentelor observabile şi a unor organe interne la animale şi la om: cap, trunchi,
membre, organe de simŃ, stomac, plămâni, inimă, rinichi, schelet
• Principalele grupe la animale (mamifere, păsări, peşti, reptile, insecte) - caracteristici generale.
• ModalităŃi de menŃinere a stării de sănătate: dietă, igiena personală, exerciŃiul fizic etc.
• *ReacŃia la stimuli şi organele de simŃ.
ŞtiinŃe ale naturii, clasa a III-a

8

Transformări ale corpurilor şi materialelor
• Soarele – sursă de schimbări periodice în mediul înconjurător: lumină – întuneric, zi – noapte, anotimpurile).
• Transformări de stări de agregare (topire, solidificare, vaporizare, condensare). Circuitul apei în natură.
• Surse de energie (vântul, soarele, căderile de apă, arderea combustibililor, hrana).Utilizări.
Omul şi mediul
• Apa, aerul, solul. Surse de apă – tipuri, localizare, utilizări.
• ConsecinŃe ale variaŃiei factorilor de mediu (lumină, apă, aer, sol, surse de căldură) asupra organismelor
vii; vieŃuitoare dispărute şi pe cale de dispariŃie.
• Protejarea mediului. Deşeurile şi *reciclarea lor.
SUGESTII METODOLOGICE
Prin prezentul curriculum se intenŃionează ca, pe parcursul învăŃământului primar, elevii să
dobândească competenŃe utile studiului ulterior al ştiinŃelor naturii pe discipline, şi să-şi structureze un set
de valori şi atitudini faŃă de ştiinŃele naturii prin prisma raportării faŃă de acestea şi implicit faŃă de mediu.
Acestea se regăsesc într-o serie de aspecte ale învăŃării, vizate de practica pedagogică:
- observarea atentă a mediului şi a relaŃiilor dintre componentele acestuia;
- citirea corectă şi conştientă a enunŃului unei situaŃii-problemă;
- înŃelegerea şi explicarea fenomenelor naturale observate sau evidenŃiate;
- secvenŃializarea etapelor de desfăşurare a acestora;
- construirea şi interpretarea unor diagrame, tabele şi scheme grafice care ilustrează rezultatele unor
experimente;
- iniŃierea şi realizarea creativă a unor investigaŃii, pornind de la tematica propusă;
- formarea obişnuinŃei de a utiliza diverse tipuri de reprezentări, pentru rezumarea, clasificarea şi
prezentarea concluziilor unor experimente;
- formarea deprinderii de a anticipa evoluŃia fenomenelor studiate, pornind de la condiŃiile existente.
Acestea explică apropierea conŃinuturilor învăŃării de practica învăŃării eficiente a ştiinŃelor naturii. În
demersul didactic, centrul acŃiunii devine elevul şi nu predarea noŃiunilor ştiinŃifice ca atare. Accentul
trece de la “ce?” să se înveŃe, la “în ce scop?” şi “cu ce rezultate?” să se înveŃe. Evaluarea se face în
termeni calitativi; capătă semnificaŃie dimensiuni ale cunoştinŃelor dobândite, cum ar fi: esenŃialitatea,
profunzimea, funcŃionalitatea, durabilitatea, orientarea axiologică, stabilitatea, mobilitatea, diversificarea,
amplificarea treptată, aplicabilitatea.
Prin acest curriculum se urmăreşte crearea condiŃiilor favorabile pentru ca elevii să-şi formeze şi
dezvolte competenŃele într-un ritm individual, pentru a putea să-şi transfere cunoştinŃele acumulate într-un
domeniu de studiu altui domeniu. Pentru aceasta, este util ca demersul didactic să se orienteze spre
realizarea unor tipuri variate de activităŃi precum:
- prelucrarea variată a informaŃiilor adecvate obiectivelor vizate;
- introducerea conŃinuturilor utilizând moduri variate de antrenare a gândirii elevilor;
- solicitarea unor corelaŃii intra- şi interdisciplinare, care să determine realizarea de transferuri de cunoştinŃe;
- antrenarea elevului în situaŃia de a decide asupra unor sarcini de lucru adecvate, situaŃiei-problemă expuse;
- formarea deprinderii elevilor de a utiliza independent manualul şi alte surse de informaŃie, operând
prin analiza pe text, interpretarea unor conŃinuturi;
- organizarea unor activităŃi de învăŃare diferenŃiată care să permită desfăşurarea sarcinilor de lucru în
ritmuri diferite;
- sugerarea unui algoritm al învăŃării, prin modul de ordonare a sarcinilor.
Metodele şi tehnicile de predare precum şi practicile pedagogice alese în funcŃie de ritmul de
învăŃare şi de particularităŃile psiho-individuale ale elevilor trebuie să fie esenŃial centrate pe universul
copilului. ÎnvăŃarea trebuie să se dezvolte în mod natural pornind de la ce ştie elevul către descoperirea
varietăŃii naturii şi a fenomenelor, pe cale experimentală. O învăŃare eficientă va da posibilitatea copilului
să experimenteze, să redescopere natura printr-un contact direct cu aceasta în care rolul învăŃătorului este
de ghid şi colaborator.
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Demersul didactic propus prin actuala programă este orientat spre:
- accentuarea caracterului formativ al metodelor de instruire (acestea sunt utilizate în activitatea
de predare-învăŃare, în scopul dezvoltării capacităŃilor de a opera cu informaŃiile asimilate, de a
aplica şi evalua cunoştinŃele dobândite, de a verifica ipoteze şi de a căuta soluŃii adecvate de
rezolvare a problemelor propuse);
- aplicarea metodelor centrate pe stimularea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor (în
scopul transformării elevului în subiect al propriei instruiri şi educaŃii);
- o îmbinare şi o alternanŃă sistematică a activităŃilor bazate pe efortul individual al elevului
(documentarea după surse de informaŃie variate, observaŃia proprie, exerciŃiul individual,
instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica muncii cu fişe etc.) cu
activităŃile care solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de genul discuŃiilor;
- folosirea unor metode care să favorizeze intervenŃia nemijlocită a elevului în realizarea experimentului.
EXPERIMENTE PROPUSE
1. Geotropismul tulpinii: Mişcare, orientare influenŃată de gravitaŃie. Se înclină un ghiveci cu flori.
După o săptămână, tulpina, crengile se orientează vertical, în sus.
2. Hidrotropism: Într-un vas transparent se pun boabe de grâu, de fasole pe vată, hârtie de ziar
umezite pe o porŃiune. Rădăcinile care cresc se orientează către porŃiunea umezită.
3. Hidrotropism: În căutarea apei. Sub un strat de răsad se plasează un vas pentru apă. Când vasul
nu conŃine apă, rădăcinile din răsad se îndreaptă în jos, la început, datorită gravitaŃiei, apoi se
rotesc lateral, în căutarea apei. Dacă în vas se toarnă apă, rădăcinile se orientează în jos.
4. Rădăcini diverse: Se examinează perii unei rădăcini. Aceştia măresc suprafaŃa rădăcinii pentru
absorbŃie.
5. Temperatura mediului influenŃează creşterea plantelor: Boabe de fasole puse în vase cu vată
umedă, menŃinute la temperaturi diferite.
6. TranspiraŃia plantelor: Eliminarea apei prin transpiraŃie este vizibilă într-o zi caldă. Se compară
cantitatea de apă produsă prin transpiraŃie în cazul unor frunze introduse în pungi mici de plastic,
una dintre frunze fiind unsă cu vaselină.
7. AbsorbŃia prin tulpină: Se folosesc flori albe cu tulpină, introduse în apă colorată cu cerneală.
8. CompoziŃia aerului expirat din plămâni: Vaporii de apă pot fi puşi în evidenŃă prin condensare,
dioxidul de carbon, prin suflare prin pai de limonadă, în suc de lămâie.
9. *Alimente fără gust: BucăŃele de pară şi de măr. Un elev legat la ochi şi nasul acoperit nu
deosebeşte după gust mărul de pară. Dacă totuşi elevul detectează diferenŃa, daŃi-i să miroasă
pară în timp ce mănâncă măr. Mirosul se dovedeşte important în a ajuta gustul la identificarea
alimentelor. Un nas înfundat (răcit) face dificilă detectarea prin gust.
10. *Auzul ajută la orientarea în spaŃiu: Un elev legat la ochi se întoarce spre diferite surse sonore
care emit succesiv din diferite locuri. Cât de precisă este detectarea direcŃiei sunetelor? Cum
depinde precizia de distanŃele dintre sursă şi receptor? Dar dacă se acoperă o ureche?
11. *Vederea ajută la estimarea distanŃelor: Experiment analog, privind cu ambii ochi sau cu un singur
ochi. În al doilea caz, este diminuată precizia detectării distanŃelor (numărul de paşi până la obiect).
12. *Vederea ajută la menŃinerea echilibrului: ÎnchideŃi ochii şi încercaŃi să staŃi în echilibru pe un
picior sau să vă rotiŃi şi comparaŃi capacitatea de păstrare a echilibrului corpului cu aceea când
ochii sunt deschişi.
13. *Reflexul genunchiului: Este produs de o lovitură uşoară sub genunchi.
14. Starea solidă: Experimente care să pună în evidenŃă forme şi volume proprii.
15. Starea lichidă: Experimente care să pună în evidenŃă forme diverse şi volume proprii.
16. Starea gazoasă: Experimente care să pună în evidenŃă lipsa formei şi volumului propriu.
17. Condensare: Vaporii de apă (din aerul atmosferic) se condensează pe un vas rece scos din
frigider; vaporii de apă (din aerul expirat) se condensează pe ochelari etc.; apa din oala în care
fierbe se condensează pe capac.
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