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 Competențe specifice:  

 

1.2. Organizarea de date despre lumea vie, selectate din diverse surse de documentare, 

pentru rezolvarea unor sarcini de lucru variate; 

  4.2. Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare; 

 

 Resurse procedurale /materiale /forme de organizare:  

 

1. problematizarea, metoda cadranelor, conversația euristică, demonstrația, jocul didactic;  

2. resurse educaționale deschise RED: puzzle, prezentare sistem circulator, joc didactic, 

fișă metoda cadranelor;  

3. Activitate individuală, frontală. 
 

Anatomia sistemului circulator, inima 

1. -”Funcționează toată viața” Ce este? Cu ce se aseamănă? Rezolvați următorul puzzle: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=15d2

92ae3870 

 

În prima etapă (perceperea problemei, 

momentul declanşator) principala misiune a 

profesorului este aceea de a prezenta probleme noi) 

- identificarea problemei-”Funcționează toată viața. 

De ce?” prin rezolvarea unui puzzle. 

2. Prin urmărirea materialului prezentat, individual, identificați și notați pe caiete componentele 

inimii (se vizionează capitolul 1) https://library.livresq.com/view/5eca1e0dc016199e126cdcdc/ 

  Împreună observăm desenul și completăm noțiunile notate pe caiete! 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=15d292ae3870
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=15d292ae3870
https://library.livresq.com/view/5eca1e0dc016199e126cdcdc/


2. - A doua etapă (momentul tensional) constă în studierea aprofundată şi restructurarea datelor 

problemei prin activitatea independentă a elevului 

3.  Folosind următorul material, individual, verificați ceea ce ați identificat  ca fiind 

componentele inimii  

https://learningapps.org/10527232 

 A treia etapă reprezintă căutarea soluţiilor posibile 

la problema pusă, analiza condiţiilor, formularea 

ipotezelor şi verificarea lor. 

4. Completați următoarele cadrane: 

A patra etapă (momentul rezolutiv) constă în 

obţinerea rezultatului final şi evaluarea acestuia pe baza confruntării şi comparării diferitelor 

variante. Un registru amplu de alegeri (idei, soluţii posibile) permite alegerea celei mai bune 

variante METODA CADRANELOR 

Peretele inimii 
Pericard 

MIOCARD 

Endocard 
 

 Cavitățile inimii 
Două atrii (AS, AD) 

Două ventricule (VS, VD) 
 

Vase de sânge care vin la inimă 
Venele cave (AD) 

Venele pulmonare (AS) 
 

Vase de sânge care pleacă de la 

inimă 
Artera aortă (VS) 

Artera pulmonară (VD) 
 

 

5. Verificare, fixare, feed-back:  

•Rezolvați următorul joc: https://wordwall.net/resource/1152941/circulatia-la-om 

 

 

•Rezolvați următorul joc:  

https://wordwall.net/resource/1152941/circulatia-

la-om 
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