
      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

În data de 16. 09.2014, la fel ca şi anul 

trecut, elevii clasei a III-a B de la şcoala 

Gimnazială “Al. I. Cuza” Fălticeni, au 

sărbătorit Ziua Internaţională a stratului 

de Ozon, organizând o lecţie de științe în 

aer liber, în parcul din imediata apropiere 

a Colegiului Tehnic “Mihai Băcescu”.  

 Obiectivele educaţionale urmărite 

pe toată desfăşurarea acestei frumoase 

activităţi au fost următoarele:  

  -Cunoaşterea importanţei protejării  

mediului înconjurător cu impact pe termen 

lung pentru protejarea vieţii pe Terra; 

-Demonstrarea prin experiment a 

existenţei aerului; 

- Manifestarea interesului şi plăcerii pentru desfăşurarea unor lecţii în aer liber. 
 

Activitatea a debutat cu prezentarea informaţiilor pe care elevii le-au avut de 

pregătit din ziua precedentă pornind de la explicarea cuvântului “ OZON”, căutat în 

dicţionare, cărţi şi site-uri ştiinţifice.  

Cele mai importante informaţii au fost notate în caiete. 

Apoi lecţia de științe în aer liber a continuat cu fixarea termenilor vehiculaţi, prin 

desfăşurarea unui frumos experiment de demonstrare a existenţei aerului ( un corp gazos 

care nu se poate vedea cu ochiul liber, şi despre care s-ar putea crede astfel că nu există);  

La finalul activităţii elevii au primit ca sarcină să ilustreze grafic modalitatea prin 

care cred ei că stratul de ozon protejează planeta Pământ de radiaţiile emise de Soare.  

 

Rezultatele activităţii:  

- fiecare elev a primit câte un balon pentru experiment, cu care apoi s-a putut juca, 

observând existenţa aerului care putea fi transferat dintr-un vas ( plămânii, corpul uman) 

în alt vas ( balonul) după modelul experimentului  utilizat la demonstrarea existenţei 

solului şi apei  -alţi factori importanţi de mediu care asigură viaţa pe planeta Pământ. 

- elevii au realizat frumoase compoziţii plastice în care stratul de ozon era înfăţişat ca o 

uriaşă umbrelă de soare cu rol în protejarea Terrei; 

- îmbogăţirea cunoştinţelor privitoare la termenii ştiinţifici vehiculaţi ( ozon, planetă, 

Soare, protejare).  
 

LECŢIA DE ŞTIINŢE ÎN AER LIBER – 

ACTIVITĂŢI DEDICATE  

ZILEI INTERNAŢIONALE A 

STRATULUI DE OZON 

 

EXPERIMENT: DEMONSTRAREA 

EXISTENŢEI AERULUI 



 

 

 

 

            

 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadru didactic coordonator: 

 prof. TRIŞI ALEXANDRINA 


