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DAMAGES CAUSED BY HUMAN BEING  

NAME (tittle of lesson plan) titlul planului de lectie 

Încălzirea globală 

Grade clasa: 

a II-a A,  a II-a B 

Nº of lessons: nr de lectii 

3 lessons 

Summary 

sumar 

(brief explanation of unit) explicatii privind tema aleasa 

Oamenii de știință au demonstrat că utilizarea fără discernământ a rersurselor Pământului duce la scăparea 

de sub control a climei.De aceea se impune ca omenirea să reducă emisiile de CO2 cu până la 80% până în 

anul 2050. Asta înseamnă că trebuie să conștientizăm ce înseamnă încălzirea globală, care sunt cauzele , 

dar mai ales efectele pe termen lung și cum putem acționa pentru a salva climași, implicit, viața pe planeta 

noastră.   

Contents 

continut 

( describe 4/5 contnts what is worked by students in regarding with curriculum) 

Descrieti in 4/5 enunturi ce au facut copii in raport cu curriculum-ul 

1. MEM- Pământul- Alcătuire( Ce este atmosfera și rolul său în protejarea fașă de razele soarelui) 

2. CLR- Povestirea unor întâmplări observate - Unitatea Farmecul iernii( Discuții despre iarna de altădată și iarna în 

prezent, cauze ale schimbărilor climatice și modificarea în ceea ce privește caracteristicile anotimpurilor) 

3. Descrierea unui fenomen- Efectul de seră 

4. AVAP- Inimă verde -Plastic - realizarea unor lucrări pentru experimentarea efectului de seră 

Aims 

obiective 

( describe 4/5 goals what is expected to be learned by students) 

Mentionati 4/5 obiective pe care le urmariti 

Elevii  să: 

 descopere că atmosfera este foarte subțire în comparație cu Pământul 

 determine cauzele și manifestările încălzirii globale  

 înțeleagă câteva consecințe ale efectului de seră , impactul asupra mediului și viețuitoarelor  

 conștientizeze faptul că se pot lua măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale încălzirii globale  
 acționeze în  în vederea încetinirii ritmului schimbărilor climatice 

Resources 

Resurse  

(write down any resource used such us web links, youtube...) 

Scrieti resursele folosite online si fizice 

https://www.greenpeace.org/romania/ro/campanii/schimbari-climatice-energie/solutii/10-lucruri-de-f-cut-pentru-sto/ 

https://www.momjunction.com/articles/facts-about-global-warming-and-climate-change-for-children_00381630/ 

http://climatechangeconnection.org/resources/climate-friendly-schools/resources-for-schools/ 

https://www.scienceinschool.org/2008/issue10/psiclimate#w4 

http://www.plantscafe.net/en/experiments/module2.htm 

https://www.teachingchannel.org/video/climate-change-lesson-4 

https://practicalaction.org/videos-climate-change- 

http://www.edgalaxy.com/journal/2014/7/6/climate-change-scavenger-hunt-task-for-students 

https://www.oxfam.org.uk/education/resources/climate-challenge-7-11 

Subject skills (to explain what has been worked or relationship with Steam areas)  

Competentele subiectului ales (sa se explice cum s-a lucrat in raport cu Metodologia STEAM) 
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Science Experimentul cu efectul de seră 

Technology Informații pe computer- realizarea Copacului Justiției Climatice 

Engineering Macheta cu impactul schimbărilor climatice în lume 

Art Colorarea Mâinii ecologice, posterele 

Maths Clasificarea enunțurilor după gravitatea acțiunilor; comparare  emisia de gaze  pentru diferite țări 

Assessment: EVALUARE SUCCEEDED 

realizat 

ONGOING 

In curs de 

realizare 

DIDN´T SUCCEED 

nerealizat 

Students have reached most of the planned goals.Elevii si-au insusit competentele    

Lessons have been well planned according to the level of students and curriculum. 

Lectiile au fost realizate tinand cont de nivelul de vasta al elevilor si de curriculum 

   

The difficulties encountered have been solved during the process 

Dificultatile intalnite au fost rezolvate in timpul procesului de lucru 

   

Stem activities have increased students knowledge and curiosity for the topic. 

Activitatile STEM au sporit cunostintele si curiozitate elevilor pe aceasta tema 

   

Outcomes of Stem lesson plans have been understood by most of the students. 

Rezultatele activitatilor STEM au fost intelese, insusite de catre majoritatea elevilor 

   

In aceasta parte se va scrie titlul activitatii, o scurta descriere si se vor adauga poze , code QR, sau orice alte resurse ale muncii 

elevilor si profesorilor 

STARTING-POINT   

Activity 1  

Efectul de seră- Alcătuirea Pământului- Atmosfera și interacțiunea omului cu mediul  

a)Ce este efectul de seră? 

Acesta este cauzat, în parte, de o creștere a emisiilor de gaze de eșapament în mașină (CO2) și de faptul că oamenii 

folosesc din ce în ce mai multă energie. Există și alte motive pentru încălzirea globală. Gazele cu efect de seră, cum 

ar fi dioxidul de carbon, captează căldura de la Soare. 

b) Pământul are o atmosferă și că gazele cu efect de seră atârnă ca o pătură în atmosferă, motiv pentru care Pământul se 

încălzește în continuu. Explicați-le că efectul de seră are consecințe pozitive, precum și negative. Fără efectul de seră, 

oamenii nu ar putea trăi pe Pământ! 

Temperatura medie ar fi de -15 ° Celsius. 

c) Care sunt consecințele efectului de seră?  
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Activity 2  

Atmosfera și realizarea unui experiment  

Materiale necesare: 

• 2 sticle goale de 1/2 litru, 2 termometre, ață, pământ, apă, lingură, pâlnie, bandă adezivă 

• Sarcina pentru elevi:  

• Împreună cu colegul tău, faceți o planetă Pământ cu o atmosferă și o planetă fără atmosferă. Faceți ambele planete 

identice. Pentru fiecare planetă: 

1 Puneți pâlnia în gura sticlei 

2 Turnați pământ în pâlnie până nu ajunge la câțiva centimetri grosimela fundul sticlei. 

3 Umeziți pământul adăugând 2 sau 3 linguri de apă 

4 Acum atașați ața la termometru folosind o bandă adezivă. Așezați termometrul în sticlă așa 

cum este ilustrat în desen. 

5 Lipiți celălalt capăt al firului de ață la exteriorul sticlei, asigurându-vă că 

termometrul este suspendat chiar deasupra solului. 

6 Puneți capacul la sticla care reprezintă Pământul. Acum Pământul are o atmosferă, iar 

cealaltă planetă nu. Scrieți pe fiecare sticlă numele planetei și numărul vostru. 

7 După 15 minute, citiți temperaturele afișate pe termometru 
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MIDWAY PROCESS  

Activity 3  

Impactul schimbării climatice în lume  

a)Cercetare, apoi realizarea unor lapbook-uri / postere / machete cu privire la impactul schimbărilor climatice în lume (  

vezi materialul Cum să salvăm clima)  
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b) joc- Elevii primesc bilețele cu enunțuri despre cauzele care au dus la schimbările climatice în lume. Trebuie să le  

ordoneze, după consideră ei, așezând la bază cea care a cauzat cel mai puțin schimbările climatice, în vârf punând-o pe  

cea considerată ca fiind cea mai gravă acțiune  

c) Copacul Justiției climatice: ( 1)  

Trunchiul- problema( Schimbarea climatică)   

Rădăcinile- Care sunt problemele care cauzează efectul de seră și schimbările  

 climatice  

Ramurile- Impactul în lume  

d) macheta EFECTUL DED SERĂ ȘI ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINAL RESULT  

Activity 4  
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Cum putem acționa pentru încetinirea ritmului schimbărilor climatice?  

1. Jocul palmei- Ecological handprint  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Copacul Justiției climatice ( 2) Soluții:  

Trunchiul- Soluția pentru problema climatică supusă analizei  

Rădăcinile- Care sunt acțiunile pentru a ajunge la soluția propusă  

Ramurile- Impactul în lume  

 

 

 

 

 

 

3. Evaluare- Kahoot  
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