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DAMAGES CAUSED BY HUMAN BEING  

NAME (tittle of lesson plan) titlul planului de lectie 

Energia eoliană 

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 

În contextul actual, caracterizat de creşterea alarmantă a poluării cauzate de producerea energiei din 

arderea combustibililor fosili, devine din ce în ce mai importantă reducerea dependenţei de aceşti 

combustibili.Energia eoliană s-a dovedit deja a fi o soluţie foarte bună la problema energetică globală. 

Utilizarea resurselor regenerabile se adresează nu numai producerii de energie, dar prin modul 

particular de generare reformulează şi modelul de dezvoltare, prin descentralizarea surselor. Energia 

eoliană în special este printre formele de energie regenerabilă care se pretează aplicaţiilor la scară 

redusă iar principalul avantaj este emisia zero de substanţe poluante şi gaze cu efect de seră, datorită 

faptului că nu se ard combustibili. De asemenea, producerea de energie eoliană nu implică producerea 

nici unui fel de deşeuri iar costurile sunt reduse pe unitate de energie produsă. De aceea, considerăm 

că un proiect pe tema aceasta este util elevilor, viitori cetățeni implicați în salvarea resurselor și 

protejarea celor rămase. 
Contents 

continut 

( describe 4/5 contents 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- Recapitulare înmulțirea numerelor naturale 

Organizarea datelor în tabele, interpretare, comparare 

2. CLR- Două puncte- exemplificare cu informații despre energia eoliană, creare de texte, utilizând 

informațiile despre eoline 

3. AVAP- Elemente de limbaj plastic:linia,punctul,forma 

Aims 

obievtive 

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

Mentionati 4/5 obiective pe care le urmariti 

Elevii  să: 

 exemplifice modalități de folosire de către om a puterii vântului 

 descopere avantajele utilizării puterii vântului  

 înțeleagă din ce e alcătuită și cum funcționează o eoliană sau o moară de vânt  

 simuleze utilizând computerul construirea și funcționarea unei eoliene, îmbunătățindu -i 
eficiența prin încercări succesive  

 realizeze în miniatură eoliene/ mori de vânt funcționale 

Resources 

Resurse  

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

Scrieti resursele folosite online si fizice 

https://www.romstal.ro/blog/ce-sunt-turbinele-eoliene-si-cum-functioneaza/ 
https://www.youtube.com/watch?v=DjHkx6trrhk 
https://www.youtube.com/watch?v=inoSuZV1Ss8 
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https://www.slideshare.net/mimlov/energia-eoliana 
https://www.youtube.com/watch?v=zzhrqtKNwIo 
https://realitatealive.md/despre-resursele-energetice--pe-intelesul-copiilor--a-fost-lansat-primul-desen-animat-despre-
energia-verde--produs-in-moldova--video----80072.html?fbrefresh=1530614634 
https://www.eia.gov/kids/resources/teachers/pdfs/WendyWizardPrimary.pdf 
https://www.eia.gov/kids/energy.php?page=wind_home-basics 
https://www.alliantenergykids.com/RenewableEnergy/WindEnergy?utm_source=WS&utm_campaign=EnergyandTheEnv
ironment/RenewableEnergy/022397 
https://www.alliantenergykids.com/RenewableEnergy/WindEnergy?utm_source=WS&utm_campaign=EnergyandTheEnv
ironment/RenewableEnergy/022397 
https://www.youngscientistlab.com/sites/youngscientistlab.com/files/interactives/wind-energy/ 
https://www.naturenergy.ro/noua-generatie-de-materiale-pentru-palele-turbine-eoliene-159519.htm#.XGBhaKBS_IU 
http://www.greensource.ro/avantaje&dezavantaje.html 
https://www.ducksters.com/science/environment/wind_power.php 
https://www.onlytoys.ro/Moara-de-vant-solara-din-lemn-cu-motoras-solar 
https://www.onlytoys.ro/Centrala-de-vant-turbina-eoliana-moara-solara 
http://webenergie.ch/actions/brico_wiki/examineGuide.php?bricoID=183&lang=en&fbclid=IwAR3iEUZ3xxnkqQIZjqmr4vf
Zl8RbuGYa-UUS4N0AzfSg5ESrETKAeC1Z1bY 

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) 

Science Realizarea unor postere cu informații despre utilizarea de către om a puterii vântului  

Technology SImulare- construirea unei eoliene, funcționarea, observarea și eficientizarea acesteia: 

https://www.youngscientistlab.com/sites/youngscientistlab.com/files/interactives/wind-energy/ 

Engineering Realizarea unor mini eoliene / mori de vânt funcționale 

Art Realizarea unor desene  

Maths Calcularea eficienței eolienelor realizate online și compararea rezultatelor obținute 

Completarea datelor în tabele, interpretarea acestora 

Compunere de probleme   

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 x   

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 

x   

The difficulties encountered have been solved during the process 

Dificultatile intalnite au fost rezolvate in timpul procesului de lucru 

x   

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

Activitatile STEM au sporit cunostintele si curiozitate elevilor pe aceasta tema 

x   

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

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

x   
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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  

a) Ce este vântul și cum poate utiliza omul puterea acestuia  

Vizionarea / citirea unor materiale informative, selectarea informațiilor și realizarea de postere  

 

Discuții despre avantaje/ dezavantaje ale utilizării puterii vântului  

Redactare de texte și propoziții folosind informații despre utilizarea energiei eoliene  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 2  

b) Realizarea de desene privind utilizarea vântului de către om  

Copiii vor desena eoliene, mori de vânt  
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MIDWAY PROCESS  

 

Activity 3  

- la IT copiii vor accesa linkul: https://www.youngscientistlab.com/sites/youngscientistlab.com/files/interactives/wind-

energy/, simulând realizarea unor eoliene 

https://www.3m.com/3M/en_US/power-generation-us/solutions/wind-energy/applications/ 

- rezolvare de înmulțiri- jocuri  aplicative pe tema Eoliene 

- Vor calcula eficiența eolienelor realizate online și vor compararea rezultatelor obținute în mici grupuri/ perechi, 

notând datele în tabele 

- Vor compune probleme  , utilizând informații din timpul activităților despre energia eoliană 
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FINAL RESULT  

Activity 4  

Copiii vor realiza mini eoliene / mori de vânt funcționale, cu diverse materiale și motorașe , pentru a le face 

funcționale, beneficiind de ajutorul unui adult pentru montarea lor 
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Vizitarea unui parc 

de eolieme 
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ANEXE: 

MEM 

Adevărat sau fals? 

1. Egiptenii au fost  primii care au folosit energia generată de vânt 

2. Prima moară de vânt a fost construită în sec. VII. 

3. Turbinele de vânt ce pot genera o energie de 250 până la 300 de kilowaţi. 

4. Turbinele eoliene au pale orientate pe un ax orizontal sau vertical. 

5. O turbină eoliană simplă are în componență două părți importante: palele  rotorului, și 

generatorul . 

6. Turnul metalic sau pilonul are rolul de a susţine turbina eoliană şi de a permite accesul în 

vederea exlploatării şi executării operaţiilor de întreţinere, respectiv reparaţii. 

7. Pentru a ne permite utilizarea permanentă a electricității de la turbinele eoliene , trebuie să 

le folosim cât mai puțin 

8. Morile de vânt sunt folosite pentru măcinarea grâului, pomparea apei, tăierea lemnului sau 

pentru furnizarea altor forme de energie mecanică. 

9. Majoritatea turbinelor produc energie peste 75 % din timp 
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 IT- 

 SIMULARE JOC - CONSTRUIM O EOLIANĂ 

https://www.youngscientistlab.com/sites/youngscientistlab.com/files/interactives/wind- 

Blade = pală 

Nacelle = nacelă 

Tower= turn 

1. Please choose a location-Alege o locație 

în mare- pot genera mai multă energie decât cele de pe mal, dar costurile sunt mai mari, depinde de vreme, întreținerea e mai greu de realizat 

pe câmp= în medie produce mai puțină energie electrică ( vați) decât cea din mare, are costuri mai mici 

pe deal= costurile pot fi mai mari decât la câmpie, dar produce mai multă energie electrică 

2.Blade design- designul palelor 

blade length- lungimea lamei 

blade pitch - unghiul de înclinare spre pământ 

blade twist- se referă la răsucirea lamei- da/ nu,  curbată sau nu 

tip shape- dacă e lată sau subțire pala 

artfoil shape- aveți de ales între subțire, groasă, foarte subțire 

turbine height- înălțimea turbinei 

3. CLICK- TEST, așteptați să calculeze eficiența eolienei voastre, completați tabelul următor cu informațiile din partea dreaptă a ecranului: 

PERFORMANȚA TURBINEI 

 ÎNCERCAREA 1 ÎNCERCAREA 2 ÎNCERCAREA 3 

VAȚI PRODUȘI- WATTS PRODUCED    

FACTORUL DE EFICIENȚĂ/ 

EFFICIENCY FACTOR 

   

COST/ VAT   WATT COST    

https://www.youngscientistlab.com/sites/youngscientistlab.com/files/interactives/wind-
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PUTEREA OBȚINUTĂ ACASĂ / HOMES 

POWERED 

   

Element îmbunătățit    

 

next- îmbunătățire, folosind  materiale 3M ( încercarea 2 și încercarea 3) 

3M  MATRIX RESIN - producție mai mare, îmbunătățește performanțele, 3 M RIBLETS FILM- se pierde mai puțină energie, 3M FILTER - e rezistentă, 

flexibilă, 3M BLADE PROTECTION TAPE- protejează palele de vânt, de eroziune ..., 3M BLADE BONDING ADHESIVE- dă rezistență și durabilitate 

 

 

 


