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MODULUL 3
ECHILIBRUL ÎN NATURĂ

PRINCIPLES
ANDȘIOBJECTIVES
PRINCIPII
OBIECTIVE

MODULUL 3:
ECHILIBRUL ÎN NATURĂ
Principiile utilizate:
•
•
•

Deșeuri=sursă de hrană (waste=food);
Natura se adaptează, este dinamică și are capacitatea de a răspunde la
stimuli (nature is adaptive, dynamic and responsive);
Promovarea diversității (promote diversity), deoarece diversitatea oferă
putere (diversity gives strength).

Obiective generale:
Elevii

•
•
•
•
•

Să descopere circuitul materiei în natură;
Să recunoască interacțiunile dintre viețuitoare și mediul lor de viață;
Să înțeleagă de ce anume diversitatea oferă putere;
Să se familiarizeze cu conceptul ”economiei circulare”;
Să promoveze diversitatea și economia circulară.

Lecțiile Naturii prin caracterul său interdisciplinar
face legătură între următoarele arii curriculare:
Matematică și științe, Limbă și comunicare, Arte, Tehnologii, Economie.
Grupa de vârstă: 12-16 ani

INSPIRAŢI-VĂ
ECHILIBRUL ÎN NATURĂ (60 min.)
•
OBIECTIVE
să captăm atenţia
elevilor asupra
tematicii modulului.

COMPETENŢE
observaţia,
conversaţia, gândirea
critică,
brainstorming.

Se vizionează filmul scurt întitulat “HOME” (durata 2
min.), disponibil pe Internet la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=rrkLp9oDD3s
•
Se poartă discuții pe seama celor vizionate:
• Ce părere aveți despre titlul filmului, “Home”?
• Ce însemnă “echilibrul în natură”?
• Poate fi perturbat echilibrul din natură?
• Cunoașteți cauze perturbatoare naturale?
• Ce sunt mediile de viață naturale și artificiale?
Enumerați câteva dintre acestea!
• Ce însemnă biodegradabil, dar nebiodegradabil?

DESCOPERIŢI
Circuitul materiei în natură (50 min.)
•
OBIECTIVE
să descopere
circuitul materiei în
natură.

COMPETENŢE
observaţia,
conversația, munca
în echipă.

•
•

Elevii vor învăța că în natură există un circuit al
materiei. În natură nu există acumulări de deșeuri
toxice: "Nimic nu se pierde, nimic nu se creează,
totul se transformă".
Elevii vor afla: ceea ce pare a fi deșeu, este de fapt
sursă de hrană pentru alte viețuitoare.
Realizarea unui experiment: Resturi de alimente sunt
așezate (cu câteva săptămâni în urmă) într-un
recipient cu sol umed și acoperit cu o folie
protectoare. Elevii observă (pot vedea și pot mirosi)
resturile aflate în putrefacție, mucegaiurile de pe
alimente. Le cerem să răspundă la următoarele
întrebări:

•Ce ați văzut în acest experiment?
•Ce s-a întâmplat cu resturile de
alimente (cu deșeurile)?

•Ce anume acoperă resturile?
•Ce fel de viețuitoare sunt mucegaiurile,
cum se hrănesc?
•Care este rolul lor în natură?

DESCOPERIŢI
Circuitul materiei în natură
Jocul cu cărţile
Elevii vor primi câte o carte cu: sol, rădăcină de
copac, trunchi de copac, ramurile copacilor, frunze
verzi, frunze căzute în descompunere, gândaci,
viermi, mucegaiuri. Un alt set de cărţi ar putea fi:
rădăcini, plante verzi, animale ierbivore, animale
carnivore, fiinţe moarte, bacterii, ciuperci, muşte.
După înmânarea cărţilor le cerem să se aşeze şi să se
ţină de mână în ordinea în care evenimentele urmează
sau vieţuitoarele interacţionează cu celelalte.
Rezultatul acestui joc va fi un cerc format din elevi.

Acest cerc reprezintă CIRCUITUL
NATURAL AL MATERIEI

DESCOPERIŢI
Aflați din ce fel de materiale sunt compuse produsele și
cum se integrează în circuitul natural al materiei!
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DESCOPERIŢI
Interacțiuni în natură, diversitatea și
stabilitatea în natură (2x50 min.)
OBIECTIVE
să descopere
diversitatea;
să recunoască
interacțiunile dintre
componentele
naturii;
să exemplifice
adaptările speciilor
la condițiile de
mediu.

COMPETENŢE
observaţia, munca în
echipă, învățarea prin
investigație, gândirea
critică, gândirea
analitică, dezbaterea.

Vizionarea filmului documentar (48 minute şi 11
secunde) Planet Earth-Seasonal forests-David
Attenborough, Selection:
http://www.youtube.com/watch?v=MTe2fA4gRT4
http://www.youtube.com/watch?v=8p0-pMRajdg
http://www.youtube.com/watch?v=0e_4slFMn4k&fe
ature=watch_response
http://www.youtube.com/watch?v=ive-AIjARZI
•Formarea “echipajelor” și investigarea celor 5 zone
de studiu prezentate în film;
•Utilizarea unor fișe de investigare cu întrebări
ajutătoare.
Dezbaterea:
•Ce fel de condiții de viață oferă zonele studiate?
•Cum s-au adaptat viețuitoarele la condițiile de
viață?
•Există diferențe în ceea ce privește diversitatea
speciilor în mediile de viață studiate?

Desen/Compunere:
Mediul de viață al peștelui (caras): într-o baltă sau
într-un lac?
•Efectul unei perioade lungi de secetă asupra celor
două medii de viață.
•Diversitatea locurilor de refugiu, a adăposturilor, a
surselor de hrană, pe care le oferă cele două medii
de viață.

ÎNŢELEGEŢI
Economia circulară (50 min.)

OBIECTIVE
să descopere
circuitul materiei în
mediul artificial
să asocieze
circuitul materiei în
natură cu economia
circulară din mediul
artificial

COMPETENŢE
observaţia, gândirea
analitică,
conversația.

Vizionare filmului educativ-Get loopy
http://www.youtube.com/watch?v=njxfN586cFk

Jocul de idei: “natural” sau “artificial”
Elevii notează din film ideile legate de
“natural” şi cele de “artificial”.
Dezbatere: deşeu sau sursă de hrană?
Dintre ideile enumerate elevii vor alege cele
care reprezintă “deşeu” şi cele care
reprezintă „sursă de hrană”.
În mediul creat de om este valabil principiul:
“deşeuri = sursă de hrană”?
Cum am putea transforma deșeurile mediului
artificial în folosul nostru și al naturii?

APLICAŢI
Plănuirea și construirea unor hrănitoare
pentru păsări din materiale uzate sau
reziduale, deșeuri:
OBIECTIVE
să descopere
diversitatea
să promoveze
diversitatea și
economia circulară

Vizionarea filmuleţelor online prin camere web despre
păsări care vizitează hrănitoarele sau păsări în
perioada de cuibărire:
http://www.viewbirds.com/
http://www.viewbirds.com/feeders.htm
http://www.ciconia.ro/cam.html

COMPETENŢE
observaţia,
creativitatea, munca
în echipă, gândirea
analitică, spiritul de
inițiativă.

Caracteristicile unei hrănitoare de păsări;
Modul de hrănire și tipul de hrană folosit în cazul
hrănitoarelor;
Posibilii oaspeți de iarnă care vor frecventa
hrănitoarele;
Identificarea (determinarea) speciilor.

Evaluare elevilor
Întrebări reflective la finalul unei activități:
În urma activității de astăzi am descoperit...
Cunoștințele mele s-au îmbogățit prin...
Mi s-a părut interesant...
Formulează o idee despre: diversitate, circuitul materiei în
natură, echilibrul din natură...
Lecțiile Naturii m-au ajutat să înțeleg....
Lecțiile Naturii m-au făcut sa-mi schimb părerea despre...
Lecțiile Naturii au devenit un ghid în activitatea mea
cotidiană, deoarece...
Matricea de evaluare la sfârșitul modulului (Anexa 1)
În Anexa 2. puteți găsi cărțile cu circuitul materiei în matură

