PROIECT DIDACTIC – Învăţare prin descoperire (experiment)
Profesor: Eusebiu Munteanu
Grupa: mijlocie Spiriduşii, Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 21 Iaşi
An şcolar: 2013-2014
Categoria de activităţi de învăţare: Activitate pe domeniul experienţial Ştiinţe
Mijloc de realizare: experiment
Subiectul: Micii magicieni (experiment Aerul)
Tipul activităţii: predare-învăţare
Scopul: Formarea spiritului de investigaţie şi stimularea curiozităţii copiilor prin explorarea ştiinţifică a
realităţii înconjurătoare.
Obiective operaţionale:
Preşcolarul va fi capabil să:
O1 – să explice culoarea albastră a apei după ce aceasta a intrat în contact cu cerneala;
O2 – să analizeze cauza stingerii lumânării după ce aceasta a fost acoperită cu un pahar;
O3 – să facă legătura dintre momentul stingerii lumânării şi pătrunderea a mai mult lichid în pahar;
O4 – să noteze pe fişa de observare a experimentului momentul în care lumânarea se stinge şi apa
colorată pătrunde în pahar într-o cantitate mai mare;
O5 – să compare rezultatele propriului experiment cu rezultatele experimentelor realizate de ceilalţi
copii.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, brainstorming, problematizarea,
învăţarea prin descoperire, munca independentă.
Materiale şi mijloace didactice: farfurii din plastic, plastilină, lumânări, apă, cerneală, pahare, vas din
sticlă, borcan, hârtie, minge de tenis, carton, sticky-notes.
Resurse bibliografice:
Marea carte despre experimente, Instituto Geografico DeAgostini, Editura Litera Internaţional,
Bucureşti, 2006
Christine Chaille, Lory Britain, The Young Child as Scientist: A Constructivist Approach to Early
Childhood Science Education (3rd Edition), Allyn & Bacon, 2002
http://www.earlytechnicaleducation.org/
Resurse temporale: 20 -25 de minute
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