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Introducere 

 

Sistemul solar este un ansamblu format din Soare şi o serie de corpuri cereşti, care se mişcă în jurul lui sub influenta forţei de atracţie, 

precum şi spaţiul cosmic delimitat de orbitele acestor corpuri cereşti. Sistemul solar cuprinde Soarele, 9 planete cu sateliţii lor, comete, 

meteoriţi şi o materie interplanetară (pulberi, molecule, atomi). 

Mişcările corpurilor cereşti sunt: 

a) Mişcarea de rotaţie - mişcarea pe care o execută planeta în jurul propriei axe; 

b) Mişcarea de revoluţie - mişcarea planetelor în jurul Soarelui. 

Totodată, direcţia de revoluţie indică sensul mişcării planetelor (în sensul acelor de ceasornic / în sensul invers acelor de ceasornic). 
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Activităţile experimentului 

 

OBIECTIVE: 

a) Elevii vor înţelege relaţia dintre cele 9 planete ale sistemului solar cu Soarele, utilizând un instrument virtual; 

b) Elevii vor imprima mişcarea de revoluţie a planetei preferate cu ajutorului instrumentului virtual creat cu aplicaţia GeoGebra; 

c) Elevii vor percepe distanţa (aproximativă) dintre planete şi Soare, şi mărimea lor în comparaţie cu Terra. 

MATERIALE: 

a) Computer, videoproiector; 

b) ”Planetele sistemului solar - mişcarea de revoluţie” (instrument virtual creat cu aplicaţia GeoGebra); 



c) Planşa ”Planetele sistemului solar” (un tabel în care elevii vor regăsi: distanţa faţă de Soare, diametrul ecuatorial, perioada şi direcţia 
de revoluţie); 

d) Carton colorat (culorile depind de culoarea convenţională a planetei), placă de polistiren, carioca şi bolduri. 

METODE: 

Activităţile de învăţare proiectate pentru elevi sunt: 

1. Scurtă discuţie despre planetele sistemului solar: Câte planete are sistemul nostru solar? Care este ordinea lor începând de la Soare? 
Care este cea mai mare planetă? Care este planeta cu cea mai mare perioadă de revoluţie? (se realizează următorul desen pe placa de 
polistiren)  

 

2. Grupaţi în perechi (18 elevi = 9 perechi = 9 planete) aceleaşi care s-au format după prima lecţie a seriei, pentru culegere de informaţii, 
elevii vor decupa din cartonul colorat discuri ce ilustrează planetele, vor scrie numele planetei pe disc şi o vor plasa pe orbita 
corespunzatoare desenată pe placa de polistiren. 

3. Fiecare pereche se va aşeza la calculator şi va imprima  planetei mişcarea corespunzătoare (direcţia de revoluţie) pe orbita acesteia (în 
sensul acelor de ceasornic sau invers). Folosind mouse-ul, fiecare copil din pereche va ”mişca” planeta pe ½ din orbită.  



 



.  



 

4. În vederea evaluării, se cere completarea unei fişe de evaluare, care propune următorii trei itemi: 

1. Marchează cu A / F propoziţiile: 

• Mişcarea de rotaţie este mişcarea unei planete în jurul Soarelui. 
• Terra este a IV-a planetă de la Soare. 
• Toate planetele se rotesc în sensul acelor de ceasornic. 

2. Alege varianta corectă: 

• Soarele / Luna se află în centrul sistemului nostru solar. 
• Planeta cu cea mai mare perioadă de revoluţie este Pluto / Mercur. 
• Mişcarea unei planete în jurul Soarelui se numeşte miscare de rotaţie / revoluţie. 



3. Completează enunţurile cu termenii potriviţi: 

• ............................. este cea mai mare planetă a sistemului nostru solar. 
• Galaxia noastră este cunoscută sub denumirea de ................................................. . 
• Sistemul solar este alcătuit din: Soare, planete, ......................., ........................., ………………….. . 
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Evaluare 

 

Rubrică Începător Mediu Expert 

Implicarea în 
activităţi 

- Participă timid şi nesigur la discuţii; 
este ajutat de mai multe întrebări; 

 
- Amplasează cu ajutor planeta pe 

orbită; 
 

- Întâmpină dificultăţi în folosirea 
instrumentului virtual; 

- Participă la discuţii, se remarcă însă 
prin răspunsuri corecte la întrebări; 

 
- Amplasează ezitând planeta pe 

orbită; 
 

- Realizează timid mişcarea planetei 
folosind instrumentul virtual; 

- Participă sigur pe sine la discuţii, 
aducând consideraţii personale notabile; 

 
- Amplasează cu uşurinţă planeta pe 

orbită; 
 

- Imprimă cu rapiditate mişcarea de 
revoluţie a planetei respective; 

Înţelegerea 
conceptelor 

- Înţelege cu uşurinţă expresiile: 
”mişcare de rotaţie” şi cu dificultate 
”mişcare de revoluţie” şi ”direcţie de 

revoluţie”; 

- Întâmpină dificultăţi în înţelegerea 
termenului de ”direcţie de revoluţie”; 

- Înţelege şi operează cu uşurintă cu 
conceptele utilizate în lecţie; 

Colaborarea în 
echipă 

- Satisfăcătoare: doreşte mai mult 
implicarea partenerului; 

Bună: se sfătuieşte cu colegul, îi 
acceptă părerile; 

- Foarte bună: comunică eficient, îşi 
împart sarcinile şi realizează cu succes 

tema dată; 
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Concluzii 

 

INSTRUMENTE VIRTUALE - beneficii: 

a) Cu ele pot simula fenomene fizice imposibil / foarte greu de observat în mod natural; 

b) Îmi pot crea propriul instrument, nefiind nevoie să-mi adaptez lecţia la unul deja creat; 

c) Înlocuiesc mijloace didactice ce-ar presupune cheltuieli foarte mari; 

d) Elevii învaţă să înveţe (celebrul dicton "Magister dixit" începe să piardă teren!); 

INSTRUMENTE VIRTUALE - riscuri: 

- Ar fi de luat în calcul şi dezavantajul dependenţei de computer precum şi acela al lipsei de contact fizic cu anumite obiecte / instrumente 
(ceea ce conducea - în învăţarea tradiţională - la o anumită dezvoltare a dexterităţii, atât de necesară în anumite profesii!). 
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