
   INSPIRAȚI  DE ...................(Completează titlul) 

 

• Scopul jocului: Verificarea și evaluarea cunoștințelor, priceperilor și 

deprinderilor.Stimularea creativității elevilor. 

• Sarcina didactică:  Recunoașterea personajului pornind de la legea care-i poartă 

numele și descoperirea aplicațiilor ascunse într-un aritmogrif. Realizarea unui 

dispozitiv cu mijloacele puse la dispoziție. 

• Materiale și mijloace didactice necesare:  jetoane conținând cuvintele ce compun 

enunțul legii aflate într-un plic, fișa cu aplicații, pai de limonadă, gumă de mestecat , 

șuruburi, ace cu gămălie, pahare cu apă și 2 lichide necunoscute. 

• Desfășurarea jocului:  Elevii se grupează la cele 5 mese din laborator care conțin 

materialele necesare, după ce au numărat de la1 la5.Profesorul explică etapele 

activității: mai întâi deschid plicul și pe masa de lucru reconstituie enunțul și apoi 

identifică personajul. Descoperă apoi 5 aplicații conținute în aritmogrif, iar partea 

finală este proba practică în care trebuie să realizeze, cu mijloacele puse la dispoziție, 

una din aplicațiile descoperite . 

• Regulile jocului: 

-Activitățile trebuie să se încadreze în timp(45min);                             

-Se  alege un lider al grupului care va prezenta produsul realizat;             

-Toți elevii din echipă trebuie să se implice în rezolvarea sarcinilor;                   

-Se poate desfășura și sub formă de concurs între echipe (criteriile de 

departajare   ținând cont de rapiditatea și corectitudinea rezolvării sarcinilor, de 

colaborarea în cadrul echipei, produsul final realizat, prezentarea lui). 

 

• Evaluarea jocului:  Se face prin acordarea unui puctaj pentru fiecare probă 

(reconstituirea enunțului și recunoașterea personajului (10p); descoperirea 

aplicațiilor(20p); realizarea dispozitivului(30p); asigurarea condiției de plutire(20p); 

prezentarea dispozitivului(20p). 
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ARTMOGRIF 

       II. 

                            I.    4  5  5  1  9  4  5  2  9  3    

       3     

             III.               2  1  2  9  1  3  1  6    

       4     

             IV.           4  1  7  6  9     

                    V.       1  5  9  6  1  2  1  2    

                    9     

       5       

    Înlocuind cifrele cu litere ale alfabetului, descoperiți 5 aplicații ale legii pe care a-ți 

reconstituit-o.  

DISPOZITIV: 

      Ai la dispoziție: o eprubetă, gumă de mestecat, bolduri, șuruburi de fier de diferite 

dimensiuni, o riglă gradată, carioca, trei recipiente A, B, C conținînd apă (A) și două lichide 

necunoscute (B, C). 

1.Realizează, cu ajutorul materialelor puse la dispoziție, un dispozitiv pe care l-ai găsit în 

exercițiul anterior. Prezintă o scurtă descriere a dispozitivului experimental și precizează 

condițiile necesare realizării echilibrului vertical. 

2.Compară cele trei lichide  cu ajutorul dispozitivului obținut. 

 


