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,,Nu ne putem imagina copilăria fără râsetele si jocurile sale. Sufletul şi inteligenţa devin mari prin joc. 

   Despre un copil nu se poate spune că el creşte si atât; trebuie să spunem că el se dezvoltă prin joc.” 

 
citat din Jean Chateau 

 

 

 

 

     „Jocul este şi o pregătire pentru viața de mai târziu, dar mai presus de toate, el este însăşi viața copilului”  

(Mc. Dougall) 

     Jocul didactic dinamizează activitatea didactică prin intermediul motivaţiei ludice, subordonată 

scopurilor activităţii de predare-învăţare-evaluare, într-o perspectivă cu un puternic caracter formativ.  

     Termenul "didactic" asociat jocului accentuează componenta instructivă a activității și evidențiază că 

acesta este organizat în vederea obținerii unor finalități de natură informativă  și formativă specifice 

procesului de învățământ. 

     Jocul didactic nu trebuie să lipsească din activitatea şcolară, mai ales din lecţiile în care se solicită un 

efort intelectual intens. Prin joc didactic le stimulăm elevilor efortul susţinut şi îi determinăm să lucreze cu 

plăcere şi interes atât în şcoală, cât şi în afara ei.  

      Consider că jocul didactic este una din metodele care îi poate determina pe elevi să înveţe chimia cu 

plăcere. Jocul didactic prezintă ca notă definitorie îmbinarea armonioasă a elementului instructiv cu 

elementul distractiv, asigurȃnd o unitate deplină între sarcina didactică şi acţiunea de joc. Jocul didactic  

contribuie la consolidarea unor cunoștinte teoretice sau deprinderi, dezvoltă capacitatea de exprimare, de 

relationare cu cei din jur, formarea unor trasături morale, etc. 

 

„Este limpede că trebuie să înzestrăm copilul cu cunoştințele de bază, dar 

să-l determinăm să şi le însuşească astfel încât să-i trezim dorința de a le 

aprofunda el însuşi.”(Robert Dottrens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://citate.citatepedia.ro/
http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Jean+Chateau


 

 Oxizi 

Rebus 1 

ORIZONTAL :  

1) Oxizi acizi sau oxizi …………… 

2) Dioxidului de carbon solid i se mai spune zăpadă ………….. 

3) Fac parte din clasa substanţelor ………….. 

4) Oxizi metalici sau …………. 

5) …………conţine SiO2  

6) Metal ce prin ardere cu o flacără orbitoare formează un oxid alb  

7) Prin descompunerea lor rezultă de obicei doi oxizi 

8) Oxid metalic rezultat prin descompunerea calcarului ( denumire tehnică-2 cuvinte)  

9) Oxizii acizi sunt ………ale acizilor corespunzători  

VERTICAL : A-B : cea mai frecventă reacţie de obţinere a oxizilor  
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Oxizi: Rebus 2 

Vertical : A –B :  Oxizi cu formula M2On  

Orizontal :  
1) Reacţii prin care se obţin de obicei doi oxizi 2) Oxid de calciu ( 2 cuvinte)  

3) Oxizii de Mn , V , Al se folosesc drept …….4)Oxizii metalici cu apa formează …….. 

5) Element din componenţa nisipului ; 6) Oxizi nemetalici sau …… 

7) Oxid nemetalic care poate produce asfixiere când se combină cu hemoglobina. ( 3 cuvinte) 

8) Oxid de fier (III) sau oxid....... 
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BAZE  
 

Rebus 1: 

ORIZONTAL :  

1) Baza obţinută în urma reacţiei soluţiei de FeCl3 cu o soluţie de NaOH  apare sub formă de ………… 

2) KOH , NaOH sunt baze ……….în apă  

3) Hidroxid de fier (III) sau hidroxid ……. 

4) Numărul grupărilor hidroxil din componenţa bazelor este egal cu …..metalului 

5) Reacţia de stingere a varului este puternic ………… 

6) Cu(OH)2 este o bază ………… 

7) Denumirea tehnică a NaOH  

8) Indicator a cărei soluţie devine roşu –carmin în mediu bazic  

9) Metal divalent ce intră în componenţa varului                                                                                    

10)Reacţia dintre un acid şi o bază ;     VERTICAL : A – B : indicator a cărei soluţie devine în mediu 

bazic albastră  
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Rebus 2: 

Vertical : A – B : Reacţia dintre un acid şi o bază 

Orizontal :  
1) Produs care utilizează NaOH pentru obținere,pe care îl folosim zilnic  2) NH4OH , AgOH , Cu(OH)2 

sunt baze ….. 

3)     NaOH (2 cuvinte);  4) Ca(OH)2 este folosit în ………. 

5)    Metal care formează o bază insolubilă de culoare albastră  6) Metal component al laptelui de var  

7)   Se înroşeşte în mediu bazic   8) KOH , NaOH sunt baze ……. 

9)     Bazele reacţionează cu ………   10) Ca(OH)2 ; 11)  Se albăstreşte în mediu bazic ; 

12) Soluţia de NH3 are miros ……. 
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ACIZI 

Rebus 1: 

ORIZONTAL : 

1)Acidul clorhidric este un gaz ………….în apă ;     2) Acidul sulfuric prezintă un caracter ……… 

3)Denumirea tehnică a acidului sulfuric ;    4) Reacţia dintre un acid şi o bază  

5) Acid slab , instabil ;          6) Compus principal ce rezultă în urma reacţiei de neutralizare ; 

7) Rezultă prin eliminarea parţială sau totală a atomilor de hidrogen din moleculele acizilor; 

8) HCl este un ……......;    9) Acizii cu doi atomi de hidrogen în moleculă sunt ……….. 

10) Denumirea tehnică a HCl ( 3 cuvinte) 

VERTICAL : A –B : prin reacţia acestora cu apa rezultă acizi ( 2 cuvinte) 
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 Rebus2: 

  Vertical : A –B :  Acid sulfuric  

 Orizontal :  
1) H2SO4 prezintă o mare ……..faţă de apă de aceea se prelinge încet acid în apă şi nu invers !  

2) Categorie de acizi ;    3) Acizii nu se ………!   4) HmA ;  

5)       H2CO3 este un acid slab care se comercializează sub formă de soluţie apoasă numită ……….. 

6) În mediu acid .......................se înroşeşte;  

7) Aurul şi platina pot fi atacate de un amestec de 3 părţi HCl conc. şi 1 parte HNO3 concentrat , amestec 

numit apă …….. 

8) Prezent în ………( 2 cuvinte) HCl favorizează digestia  

9) Rămâne incoloră în mediu acid  
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SĂRURI  

Rebus 1 

 ORIZONTAL :  

1)Acizii reacţionează cu carbonaţii cu …………….. 

2)Sare utilizată pentru stropirea viţei de vie contra manei ( 2 cuvinte ); 

3)Îngrăşământ chimic ce poate deveni exploziv ( 3 cuvinte)  4) Stare de agregare a sărurilor ; 

5) Denumirea tehnică a sării utilizată în tratamentul bolilor de stomac ( 2 cuvinte )   

6) Ca(HCO3)2 este o sare …..7)  Reactiv pentru recunoaşterea clorurilor – denumire tehnică (2 cuvinte);  

8) Săruri neutre ale acidului sulfuric  9) Sare indicată în consumul zilnic deoarece previne şi  

apariţia guşei ( 2 cuvinte )   10 )  Denumirea tehnică a sării utilizată în patiserie ( 3 cuvinte )  

VERTICAL : A – B : formaţiuni în peşteri care ne încântă privirea;  
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Rebus 2 

Vertical : A – B : NaCl (3 cuvinte)  

Orizontal :  
1)  Sărurile sunt substanţe ……….2)CaCO3 impur sau......  3) Na2CO3 x10 H2O   4) Categorie de săruri    

5) Categorie de săruri  6)Utilizată în tratamentul bolilor de stomac MgSO4 x7H2O -2cuvinte 

7) Cele mai multe săruri sunt ……..în apă     8) Săruri ale H2SO4  

9)Salină din judeţul Suceava  10) Prin încălzire îşi pierde culoarea   11) Săruri ale acidului fosforic    

12) BaSO4 este un precipitat alb …………13)  Clorurile se identifică cu azotat de …….. 

14) Utilizat în caz de fracturi; 15)Penreu rezolvarea rebusurilor voi primi nota .........; 
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