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ANEXĂ 
- exemple de lecţii - 

 
Exemplul 1 de lecţie 

FIZICĂ Cl a VI-a1 
 
 

De ce buşteanul nu s-a scufundat,  
fiind totuşi mai greu decât o piatră? 

 
 
 Exemplul prezintă o unitate de învăţare construită pe secvenţele investigaţiei 
ştiinţifice2. 
Unitatea de învăţare bazată pe investigaţie este o succesiune de lecţii focalizate pe 
o întrebare. Lecţiile “ghidate de întrebare” sunt eşalonate corespunzător etapelor 
investigaţiei:  

(i) formularea întrebării şi avansarea ipotezelor; 
(ii) testarea ipotezelor alternative; 
(iii) propunerea unei explicaţii; 
(iv) testarea explicaţiei prin includerea altor cazuri particulare; raportarea 

rezultatelor; 
(v) impactul noilor cunoştinţe în diferite domenii. 

 Pentru ilustrare sunt tratate temele: „Densitatea. Unitate de măsură. Referire la 
practică. Exemple valorice pentru densitate. Calculul masei unui corp. Determinarea 
densităţii unui corp” din programa de fizică pentru clasa a VI-a.  
 Plecând de la investigarea unui concept, „plutirea corpurilor”, în termeni de 
„densitate”, activităţile pot conduce pe elevi la „formarea capacităţii de a investiga”, 
respectiv, la „înţelegerea conceptului de investigaţie ştiinţifică” (elevii să devină 
capabili să observe fenomene, să culeagă şi să înregistreze observaţii referitoare la 
acestea, să realizeze aplicaţii experimentale pe baza urmăririi instrucţiunilor, să 
argumenteze rolul unor tehnologii în diferite ramuri de activitate - ca obiective de 
referinţă). Profesorul asistă elevul în acest demers, “înlesnindu-i raţionamentul”. 
 În cursul lecţiilor, elevii observă comportamentul unor corpuri aşezate pe 
suprafaţa apei dintr-un vas (plutesc deasupra, plutesc în interior, se scufundă), 
modificând pe rând parametrii masă, volum şi natura materialului, ca să ajungă la 
înţelegerea condiţiei de plutire, plecând de la noţiuni şi priceperi considerate însuşite 
(masă, volum, etaloane şi unităţi de măsură pentru acestea, utilizarea balanţei şi a 
cilindrului gradat, lucrul în grup). 
 
I Formularea întrebării şi avansarea ipotezelor -“Ce ştiu sau cred eu 
despre asta?” 
  

                                                           
       1 Ambele exemple sunt propuse de profesorul de fizică Iulian Leahu. Pentru a fi mai uşor de înţeles, 
am simplificat structura propusă iniţial de acesta. 
 2 La baza construirii unităţilor de învăţare stau secvenţele cognitive ale unei metode didactice utilizate 
ca model de învăţare asociat unităţii de învăţare. Dar nu orice metodă poate constitui un model de 
învăţare asociat unităţii de învăţare. Unitatea de învăţare fiind concepută ca instrument al unei abordări 
didactice centrate pe elev, ea se asociază cu modele de învăţare centrate pe elev, precum: investigaţia, 
realizarea de proiecte, problem-solving şi altele. 
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Lucrând în perechi, elevii evocă în diverse feluri (oral, în scris, prin desene, joc de 
rol, experimente etc.) observaţii, experienţe şi întâmplări personale privind „plutirea 
corpurilor”. De ex., în „Jurnalul de observaţii ştiinţifice” al clasei, Georgiana scrie: 
“Mergând pe malul unui lac, am zărit un buştean plutind. Buşteanul era aşezat 
orizontal, era foarte mare şi totuşi nu se scufunda. Am luat o piatră destul de mică 
de jos şi am aruncat-o în lac. Aceasta s-a scufundat imediat. Am rămas uimită, căci 
eu ştiam că piatra era mult mai uşoară ca buşteanul. De ce buşteanul nu s-a 
scufundat, fiind totuşi mai greu ca pietricica?”3; 
Lucrând în perechi, elevii: 
- evaluează întrebarea pe baza unor criterii precum: explicaţia este necunoscută?; 
exprimă fapte sau opinii?; este accesibilă/ legată de temă?; oferă variate cauze 
posibile de analizat? etc. 
- formulează răspunsuri, pe baza a ceea ce ştiu, consultând diferite surse: 
„probabil că lemnul respectiv nu era destul de greu”; „probabil că piatra nu era 
destul de mare”; „dacă am micşora lemnul cât piatra, lemnul s-ar scufunda?”; 
„lemnul are o scorbură/ goluri în interior, dar piatra nu are” şi altele. Elevii sunt 
îndrumaţi să descopere variabile: masa, volumul şi natura diferitelor corpuri. 
 
II Testarea ipotezelor alternative - “Cum se potriveşte această 
informaţie cu ceea ce ştiu sau cred eu despre ea?” 
 
În funcţie de răspunsul dat sau de preferinţe, elevii alcătuiesc grupuri de lucru 
pentru verificarea ipotezelor/ variantelor de răspuns; 
În grupurile de lucru alcătuite, prin discuţii între ei, respectiv, cu profesorul, elevii 
proiectează investigaţiile, colectează probe pentru verificarea răspunsului, 
formulează observaţii preliminare, de ex.: 
- o bucată de lemn care pluteşte pe apă se scufundă diferit, în funcţie de masa 
corpurilor aşezate pe ea (cazul plutei);  
- independent de volum, pietrele se scufundă complet în apă, iar lemnul pluteşte; 
- barca de plastilină dezlocuieşte un volum mai mare de apă decât bila de plastilină; 
- * o bilă de plastilină se scufundă în apă, dar o barcă de plastilină pluteşte etc. 
Pe grupuri de lucru, elevii organizează datele în moduri diverse, expun concluziile 
în faţa clasei şi rafinează investigaţiile, formulând noi întrebări/ ipoteze, 
documentându-se suplimentar, analizând dacă alte procedee nu ar fi mai eficiente, 
colectând alte date etc. Elevii sunt îndrumaţi să controleze variabile: masa, volumul 
şi natura diferitelor corpuri. Elevii compară: 
- la acelaşi volum, masele unor corpuri din materiale diferite care se scufundă în apă 
(bile de plastic, plastilină, oţel) cu masele celor care plutesc;  
- la aceeaşi masă, volumele unor corpuri din materiale diferite care se scufundă în 
apă cu volumele celor care plutesc etc.; 
- masele corpurilor care se scufundă în apă cu masa apei pe care o dezlocuiesc; 
- masele corpurilor care plutesc pe apă masele apei pe care o dezlocuiesc când sunt 
scufundate complet;  
- rapoartele dintre masele corpurilor şi volumul considerat. 
 
 
III Propunerea unei explicaţii - “Cum sunt afectate convingerile mele 
de aceste idei?” 
                                                           
 3 Orice investigaţie autentică în clasă porneşte, în primul rând, de la o întrebare al cărei răspuns nu 
este la îndemâna elevilor şi, în al doilea rând, permite şi încurajează adoptarea de către elevi a unei 
atitudini sceptice asupra variantelor de răspuns avansate la întrebare. Pentru a declanşa o investigaţie 
autentică, trebuie căutate acele întrebări pentru care elevii nu au răspunsul gata pregătit în manual sau 
de către cel ce predă.  
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În grupurile de lucru, prin discuţii între ei, respectiv, cu profesorul, elevii 
sintetizează datele obţinute, expun în faţa clasei informaţiile colectate, produsele 
realizate (modele experimentale, tabele, desene, copii după documente, postere 
etc.), disting reguli/ pattern-uri în datele colectate şi explicaţii preliminare. De ex.:  
- corpurile observate se deosebesc prin gradul de „concentrare” a masei în acelaşi 
volum, respectiv, prin gradul de „împrăştiere” în spaţiu, la aceeaşi masă; 
- corpurile cu masa mai mare decât a unui volum egal de apă se scufundă în apă; 
- corpurile cu masa mai mică decât a unui volum egal de apă plutesc pe apă; 
- corpurile cu masa egală cu a unui volum egal de apă plutesc în interiorul apei din 
vas etc.; 
- pentru corpuri din acelaşi material, raportul dintre masă şi volum este constant 
etc.; 
 
Prin discuţii cu profesorul, elevii denumesc densitate raportul dintre masa şi 
volumul unui corp fără goluri şi reformulează observaţiile anterioare: corpurile cu 
densitate mai mică decât a apei plutesc pe apă; cele cu densitate mai mare, se 
scufundă; iar cu aceeaşi densitate plutesc în interiorul lichidului. 
 
 
IV Testarea explicaţiei prin includerea altor cazuri particulare. 
Raportarea rezultatelor - “Ce convingeri îmi dă această informaţie?”  
 
În grupurile de lucru, prin discuţii între ei, respectiv, cu profesorul, elevii analizează 
datele credibile (ce date păstrăm, ce date eliminăm?), evaluează rezultatele proprii 
şi procedurile folosite. 
 
Lucrând în grupuri, elevii testează explicaţia pe alte cazuri particulare („Dacă asta 
pare să fie explicaţia, atunci trebuie mai bine aprofundată!”), realizând previziuni de 
felul: 
- unii măsoară masele şi volumele unor corpuri, prevăd substanţele din care sunt 
alcătuite, lichidele pe care plutesc etc; 
- alţii determină experimental masa maximă pe care o poate transporta o plută de 
lemn dintre corpurile utilizate; 
- unii explică fenomene naturale, precum plutirea gheţii pe apă, ascensiunea 
curenţilor calzi în atmosferă etc.; 
 
În grupurile de lucru, prin discuţii între ei, respectiv, cu profesorul, elevii: 
- întocmesc un scurt raport (oral, scris) privind rezultatele investigaţiei proprii 
(“Acum ştii care pot fi corpurile care plutesc pe apă: cele care au densitatea mai 
mică decât a apei!”); 
- prezintă produsele realizate şi rapoartele de lucru în faţa clasei; 
 
V Impactul noilor cunoştinţe în diferite domenii - “Ce anume pot face 
în alt fel, acum când deţin această informaţie?” 
 
Lucrând în grupuri, prin discuţii între ei, respectiv, cu învăţătorul, elevii 
investighează consecinţe ale explicaţiei găsite: 
- unii evocă (prin desene, eseuri scurte, construcţii) în lumina noilor cunoştinţe, 
experienţe proprii, observaţii ale unor fenomene naturale (formarea gheţii, anomalia 
apei, posibilitatea ca apa să nu îngheţe la fundul lacului şi altele); 
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- alţii evocă diverse credinţe, consultând cărţi de poveşti/ legende (Pământul care 
pluteşte pe un ocean uriaş) etc.;  
- unii determină densităţile laptelui, a unor soluţii de sare în apă, densitatea 
corpului uman etc. (pentru a argumenta calitatea laptelui, modificarea liniei de 
plutire a vapoarelor, temperatura de îngheţ a apei mării, dificultatea scufundării în 
lacuri sărate);  
- unii construiesc machete, jucării (scafandru, plută, submarin dintr-o seringă, 
aerostat dintr-un balon cu aer cald, densimetru dintr-o eprubetă menţinută vertical 
în apă etc.); 
- alţii estimează parametrii unei plute (material, volum) care să transporte grupul 
de elevi pe un râu şi altele; 
 
Individual sau în grup, elevii expun produsele realizate (planşe, desene, machete 
etc.) în expoziţii şcolare, la întâlniri cu responsabili ai administraţiei locale; 

 
 

 
 
 

Exemplul 2 de lecţie 
ŞTIINŢE, Clasele  III – IV 

 
Unde dispare apa? 

 
 
În mediul înconjurător observi apă în toate stările de agregare. Există apă în bălţi, 
râuri, lacuri, mări şi oceane, în zăpezile şi gheţarii de pe munte. Dar ai observat 
vreodată apă în aer? Când şi în ce feluri? 
 
Ce faci? 
  
Lucrează împreună cu alţi colegi la realizarea acestei activităţi. Totuşi, formulează-ţi 
propriile observaţii, pentru a răspunde la întrebări. Cuburi de gheaţă, pahar, vas 
cu apă, şerveţele de hârtie şi caiet 
 
 
Umezeşte tabla clasei cu un şerveţel de hârtie ud. Urmăreşte timp de câteva minute 
stratul de apă de pe tablă. 
Toarnă apă în pahar până la jumătate, fără să-l uzi în exterior. Adaugă gheaţă până 
îl umpli. Eventual, şterge paharul cu un şerveţel, ca să te asiguri că este uscat şi 
închide-l cu un capac. Priveşte 10 minute suprafaţa borcanului şi descrie ce vezi. 
Atinge suprafaţa borcanului cu palma şi descrie ce simţi.  
Îmbibă cu apă câteva şerveţele: (a) pe două dintre ele, aşează-le pe masă, unul 
făcut ghem, al doilea întins alături; (b) pe altele două, întinde-le pe masă, unul la 
umbră, celălalt la soare; (c) pe următoarele două, întinde-le pe masă, la soare, dar 
deasupra unuia dintre ele vântură caietul. Urmăreşte cum se usucă şerveţelele. 
 
Ce observi?  
  
Scrie observaţiile tale în caiet, cu ajutorul următoarelor întrebări: 
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1. Ce s-a întâmplat cu apa de pe tablă, după ce ai şters tabla?  
2. Ce ai văzut în exteriorul paharului cu apă, după ce ai adăugat gheaţă în el?  
3. Ce ai simţit la atingerea paharului cu apă rece? 
4. Care dintre şerveţele s-au uscat mai repede? 
 Compară observaţiile tale cu observaţiile colegilor din grupul tău. 
 
Ce descoperi? 
  
Folosind observaţiile realizate, răspunde la următoarele întrebări: 
1. Unde a dispărut apa de pe tablă? 
2. Cum explici că paharul s-a umezit în exterior, deşi era uscat?  
3. Ce se va întâmpla cu apa scursă de pe borcan pe masă, după câtva timp? 
 Discută explicaţiile tale cu elevii din grupul tău. 
 
Următoarele activităţi se leagă de activitatea pe care tocmai ai 
realizat-o: 
 
1. Clubul celor cu idei. Imaginează şi realizează alte experienţe pentru a verifica 

răspunsurile date la întrebările de mai sus. 
2. Jurnal de observaţii. După ploaie, pământul se usucă. Unde a dispărut apa? 

Desenează ceea ce crezi că s-a întâmplat cu apa din bălţi. 
3. Perspicacitate. Apa de ploaie se adună în şuvoaie care curg în râuri. Acestea, la 

rândul lor, se adună în mări şi oceane. Cum explici că mările şi oceanele nu 
inundă ţărmurile? 

4. Desen/ Colaj. Ce aplicaţii au în viaţa de zi cu zi observaţiile realizate de tine? 
Realizează un colaj, utilizând ziare, reviste, fotografii etc. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


