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DAMAGES CAUSED BY HUMAN BEING  

NAME  Defrisarea padurilor, prima problema de mediu 

inconjurator 

Clasa a IV-a A  și a 

IV-a B 

Nr. de lectii- 6 lectii 

 

Sumar 

 

        Cele mai mari păduri ale lumii sunt în grav pericol. Jumătate din suprafaţa originala de pădure 

a fost distrusă si lucrurile sunt pe cale să se înrăutăţească dacă rata actuală de deforestare nu este 

încetinită. În fiecare minut, 26 de hectare de pădure sunt pierdute – şi nu e greu de văzut că, dacă 

continuăm, vom avea o planetă lipsită de pădure. Acest lucru ar fi catastrofic nu numai din pricina 

faptului că multe specii de animale îşi au habitatul în pădure, ci şi deoarece pădurile joacă un rol 

important in reglarea climei planetei.  
 

 

Continutul 

activitatii 

 

Pe parcursul activităţilor,   elevii  trebuie să descopere ce sunt defrişările,  care sunt cauzele defrisării pădurilor 

şi consecinţele defrişării  pentru oameni şi mediul înconjurător şi , cel mai impoeratnt lucru, să găsească 

răspuns    la întrebarea:”Care sunt soluţiile ce trebuie luate împotriva defrişării pădurilor?” 

Prin aceste activitaţi, elevii vor reuşi să dobândească instrumente  şi metode capabile să-i ajute să caute 

răspunsuri la întrebări diverse şi să ia decizii fundamentale în privinţa unor aspecte legate  de propria 

persoană , de mediul înconjurător  sau de raportul dintre acestea. 

 

Obiective 

Obiectivele activităţilor sunt: 

-identificarea unor relaţii în cadrul unor fenomene şi procese; 

-elaborarea unui plan propriu pentru realizarea unei investigaţii a mediului înconjurător; 

-aplicarea planului propriu pentru efectuarea  unei investigaţii a mediului înconjurător; 

-reprezentarea grafică a unor observaţii realizate în cadrul investigaţiei proprii, utilizând tabele, diagrame, 

formule simple. 

 

Resurse  

 

           Resurse online: 

http://yryna07.byethost15.com/Defrisarea-padurilor-cauze-si-efecte.html 

https://www.slideshare.net/hantiumariana42/defrisarea-in-romania 

http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3936/10803945/8/ 
https://www.greenpeace.org/romania/ro/campanii/paduri/Raportul-taierilor-ilegale-din-padurile-Romaniei-in-2017/ 

https://www.slideshare.net/hantiumariana42/defrisarea-in-romania 
http://www.osrgh.ro/cultura-padurilor-impadurari.php?lang=ro 
 

    Resurse fizice: 

-calculatoare, telefoane mobile,  coli A4, flipchart,carioci, chestionare, albume , carton colorat, imagini, postere 

etc. 

http://yryna07.byethost15.com/Defrisarea-padurilor-cauze-si-efecte.html
https://www.slideshare.net/hantiumariana42/defrisarea-in-romania
http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/1/186/3936/10803945/8/
https://www.greenpeace.org/romania/ro/campanii/paduri/Raportul-taierilor-ilegale-din-padurile-Romaniei-in-2017/
https://www.slideshare.net/hantiumariana42/defrisarea-in-romania
http://www.osrgh.ro/cultura-padurilor-impadurari.php?lang=ro


           ERASMUS+KA219 "ENERGY FOR LIFE" STEAM LESSON PLAN 

  2 
 

 

  

                                                                    COMPETENTELE SUBIECTULUI ALES 

1.Science 1.DEFRIŞĂRILE PĂDURILOR-PRIMA PROBLEMĂ A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR: 

- Definirea concptului de “ defrişare“cuvinte ce vin in minte , gandindu-ne acest concept-Braistorming 

- Descoperirea cauzelor defrişării pădurilor şi clasificarea lor în cauze naturale  şi cauze antropice; 

 - Completarea ciorchinelui cu efectele defrişării asupra mediului înconjurător;  

2.Cum contribuie plantele la circuitul apei în natură?-experiment 

3.Cum obtinem hartie din hartie reciclabila? 

4. Topirea ghețarilor, datorită încălzirii globale produse de defrișarea pădurilor. 

- Experiment – topirea ghețarilor; 

- Realizarea unor postere și a unor cărți cu informații despre efectele defrișărilor; 

5. Efectele încălzirii globale datorate  defrișărilor- experiment 

2.Technology Utilizarea “Wikipedia”si “Youtube” pentru definitie si informatii, “Google Maps” pentru identificarea zonelor 

defrisate  si “Kahoot” pentru evaluarea cunostintelor 

3.Engineering Cum putem  reduce efectele defrisarii?Cine poate face? 

Ingineri de mediu-ecosisteme 

Ingineri  in industria lemnului 

Ingineri constructori 

4.Art  “ Salvez pădurea!” 

5.Maths Top 5 ani de regenerări artificiale 

Probleme cu organizatori grafici ce  cuprind date ale efectelor defrișărilor 

 

Assessment: EVALUARE Chestionar 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.     
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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-  Science 

Elevii vor citi un text( prima parte din material) din care vor inţelege de ce defrişările pădurilor    sunt  

prima problemă a mediului înconjurător.  

Profesorul perzintă elevilor informații despre efectele defrișărilor.  

      

http://yryna07.byethost15.com/Defrisarea-padurilor-cauze-si-efecte.html 

 

 

 

http://yryna07.byethost15.com/Defrisarea-padurilor-cauze-si-efecte.html
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Profesorul cere elevilor să foloseacă surse diferite de informare pentru a defini “defrişarea”.   

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia este scrisă pe postituri ce vor fi prezentate la tablă. Se alege definiţia corectă şi completă.Se  

realizeaza un brainstorming si se gasesc cuvinte ce au legatura cu defrisarea.  

Elevii sunt rugaţi să descopere cauzele defrişării pădurilor şi să le treacă corespunzător în următorul tabel:  

 CAUZE NATURALE  CAUZE ANTROPICE(provocate de om)  

  

 

https://www.slideshare.net/hantiumariana42/defrisarea-in-romania  

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.slideshare.net/hantiumariana42/defrisarea-in-romania
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Pornind de la importanţa pădurilor, elevii vor descoperi care sunt  efectele negative ale defrişării , având ca  

surse de informare materialele aduse de acasă(atlase, articole din presă etc) , cât şi discuţiile din cadrul  

grupei.  

 

 

 

 

 

 

2.Cum contribuie plantele la circuitul apei în natură?-experiment 

          Se acoperă o plantă cu o pungă de plastic, se observă picături  de apă pe pereţii pungii. Ce parte  a plantei 

intervine în pierderea apei?Se acoperă o frunză cu vaselină, apoi cu o pungă de plastic. Se acoperă o altă frunză 

numai cu o pungă.Se compară cantitatea de apă eliminată de cele  două Frunze şi se trag concluzii. 

                                                          

Efectele 

negative ale 

defrişării 

pădurilor 



           ERASMUS+KA219 "ENERGY FOR LIFE" STEAM LESSON PLAN 

  6 
 

3.Cum obtinem hartie din hartie reciclabila?  

Din hârtie reciclabilă , mărunţită, amestecată cu apă , elevii vor  obţine o pastă.Aceasta este pusă în diferite  

forme deasupra unei site şi presată  pentru a se elimina apa din ea.Forma obţinută este aşezată la soare sau  

lângă o sursă de căldură pentru a se usca. Poate să fie apoi colorată şi utilizată ca element de décor.  

 

 

 

 

 

 

 Profesorul cere copiilor să se gândească la soluţii pentru a reduce efectele defrişării ce vor fi listate şi trecute ,  

în ora de arte, pe pliantul “Salvez  pădurea“.  

4. Topirea ghețarilor datorită defrișărilor pădurilor  
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5. Efectele încălzirii globale datorate defrișărilor –experiment  

 

 

 

Activity 2-  Technology –Identificarea zonelor defrisate, utilizand “Google Maps” 
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MIDWAY PROCESS  

 

Activity3-  Engineering- Cum putem  reduce efectele defrisarii?Cine poate face? 

Inginerii de mediu-ecosisteme 

Inginerii in industria lemnului- 

Inginerii constructori- 

  

Activity4-Art-  Realizarea unor pliante/ecusoane/postere “ Salvez pădurea!”            

                             Marele naturalist Georges-Louis Leclerc, baron de Buffon,   spunea: 

                               “O ţară devine săracă în apă  cu cât defrişează mai multe păduri. “ 

 

Elevii vor realiza pliante/postere cu soluţiile pentru a reduce efectele defrişării (descoperite în Activitatea 1), pe care le  

vor scrie cu scris artistic. Pliantele/posterele vor fi decorate cu imagini corespunzătoare mesajului transmis.  
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Activity5-  Maths-Regenerări naturale şi artificiale  

 Elevii vor studia  datele privind regenerările artificiale din perioada 2004-2018 , le vor sintetiza într-o diagramă , apoi 

vor afla cu câte hectare a fost mai mare suprafaţa de teren regenerată natural decât suprafaţa de teren regenerată 

artificial în ultimii cinci ani. 

http://www.osrgh.ro/cultura-padurilor-impadurari.php?lang=ro 

 

FINAL RESULT  

Evaluare-Chestionar-întrebări cu alegere duală –pe mobil , utilizand aplicatia “Kahoot”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osrgh.ro/cultura-padurilor-impadurari.php?lang=ro

