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Diferențiindu-se de alte mări și oceane ale planetei prin faptul că este o mare 
interioară, Marea Neagră este locul în care trăiesc milioane de organisme vii și 
în jurul căreia supraviețuiesc multe vestigii culturale și istorice. În prezent, al-
cătuirea ecologică unică a Mării Negre este grav afectată. Acum, Marea Nea-
gră este sinonimă cu probleme ecologice precum poluarea, pescuitul excesiv 
și schimbările fi zice aduse fundului mării, zonei costiere și râurilor. Amenințată 
cu distrugerea ireversibilă a bogățiilor sale naturale, Marea Neagră a pierdut 
multe din speciile sale de pești, iar echilibrul său ecologic a fost tulburat.

În prezent, oameni de știință, organizații neguvernamentale și guverne de-
pun eforturi importante pentru a împiedica pierderea bogățiilor ecologice ale 
acestei mări unice. WWF Turcia (World Wide Fund for Nature), UNDP (Pro-
gramul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare), Coca-Cola și Comisia pentru 
protejarea Mării Negre împotriva poluării (SP CMN) s-au întrunit în cadrul 
proiectului „Fiecare picătură contează” fi nanțat de UNDP și Coca-Cola și au 
elaborat un set educativ bazat pe ideea că soluționarea problemelor Mării 
Negre depinde de creșterea gradului de conștientizare a acestor probleme 
de către copii, viitorii noștri conducători. Setul educativ, care ar trebui să adu-
că o perspectivă proaspătă în munca depusă pentru Marea Neagră și să fi e 
folosit în țările riverane Mării Negre, a fost realizat cu mult entuziasm și cu 
contribuții inestimabile ale unor prestigioși oameni de știință din aproape 
toate țările din zonă, în lumina datelor științifi ce bazate pe cercetări actuale.

Cu sprijinul Directoratului General de educație primară din cadrul Ministerului 
Național al Educației din Turcia, am dorit să elaborăm un instrument educativ 
pe care elevii de școală primară și gimnaziu să îl folosească cu plăcere. Spe-
răm ca el să contribuie în mod pozitiv la creșterea unor generații care să își 
asume răspunderea protejării mediului natural al Mării Negre.

Setul educativ „Cartea Mării Negre” se adresează tuturor elevilor de școală 
primară și gimnaziu din regiunea Mării Negre, prin contribuțiile talentaților 
noștri profesori. Prin acest set educativ urmărim să atragem atenția asupra 
problemelor cu care se confruntă Marea Neagră, explicând profesorilor ui-
mitorul ecosistem al Mării Negre și al organismelor vii din aceasta. Oferim 
sugestii de comunicare a informațiilor din acest set prin jocuri distractive, 
precum și de îmbogățire a acestor informații prin postere și cărți de joc. 

Dorința noastră este ca, prin realizarea acestui prim pas important și anume 
Setul educativ „Cartea Mării Negre”, copiii noștri să cunoască mai bine aceas-
tă mare și să o protejeze, iar Marea Neagră să rămână o sursă de viață pentru 
generațiile viitoare.

Sperăm ca Setul educativ să le fi e util copiilor, profesorilor și persoanelor im-
plicate în protejarea mediului, care trăiesc în țările riverane Mării Negre.

MAREA NEAGRĂ ESTE A COPIILOR



Setul educativ „Cartea Mării Negre” a fost elabo-
rat pentru a oferi îndrumări profesorilor din șase 
țări riverane Mării Negre, care acordă importanță 
acestei mări și doresc să contribuie la protejarea ei. 
Principalul scop al setului este de a crește gradul de 
conștientizare la copii și la cei din jurul lor cu privire 
la subiectele legate de Marea Neagră, regiunea în 
care trăiesc și din care fac parte, altfel decât prin 
simpla prezentare a informațiilor.

Setul educativ „Cartea Mării Negre” cuprinde ur-

mătoarele materiale:

• Manualul profesorului pentru Setul educativ „Car-
tea Mării Negre”

•  Cărțile de joc „Viața din Marea Neagră”
•  Posterul „Viața din Marea Neagră”
•  Harta Mării Negre
•  CD

Manualul profesorului pentru Setul educativ 

„Cartea Mării Negre”:

Manualul profesorului are în total 5 părți:
Partea 1: Informații generale despre Marea Neagră
Partea 2: Viața marină din Marea Neagră
Partea 3: Ce ne aduce Marea Neagră și de ce tre-
buie să o protejăm?
Partea 4: Problemele cu care se confruntă Marea 
Neagră
Partea 5: Să protejăm Marea Neagră

Fiecare parte cuprinde texte informative și activități 
concepute pentru elevi din ciclul primar si gimnazial.

Înainte de a începe lucrul cu elevii, vă recomandăm 
să citiți textele informative pregătite în secțiunile 
din care fac parte activitățile respective. Ele au fost 
structurate pe baza acestor informații. Conținutul 
teoretic va facilita răspunsul la întrebările probabile 
ale elevilor și vă vor ajuta în efortul de a-i ghida pe 
aceștia, permițându-vă să îi îndrumați pe elevi să 
continue să se informeze.

Setul educativ „Cartea Mării Negre” poate fi  adaptat 
diferitelor grupe de vârstă, în funcție de aptitudinile 
și nevoile elevilor, de abilitatea și experiența profe-
sorului și de programa de studii din țările cu litoral 
la Marea Neagră.

Setul poate fi  folosit în cadrul unui curs despre me-
diu sau în cadrul Clubului de Mediu/Natură, ca par-
te din cursurile cu care are legături (matematică, 
știință și tehnologie, științe sociale etc.) sau în afara 
școlii. Astfel, el le oferă fl exibilitate profesorilor. Le re-
comandăm profesorilor să își structureze activitățile 
din Setul educativ „Cartea Mării Negre” ținând cont 
de diferite aspecte, precum cele economice, soci-

Cum puteți folosi Setul educativ „Cartea Mării Negre”

ale, sau de tradițiile locale și, în acest fel, să crească 
nivelul de interes al elevilor și să îi ajute pe aceștia să 
contribuie cu propriile lor puncte de vedere.

Activitățile au fost concepute astfel încât elevii să 
interacționeze cu spațiul în care trăiesc, cu dum-
neavoastră și cu prietenii lor. În cadrul acestui pro-
ces, elevii trebuie să își dea seama că nu există o 
singură abordare corectă și, așa cum se întâmplă în 
multe cazuri, pot exista puncte de vedere diferite și 
interpretări distincte referitoare la mediu.

Durata activităților poate varia, în funcție de nevoile 
grupurilor și de nivelul lor de cunoștințe și abilități. 
Prin urmare, aceasta este dată numai cu titlu de 
sugestie.

Toate activitățile din manual au fost elaborate fo-
losind același format. Mai jos este prezentat un 
exemplu de format standard de activitate.



Cărțile de joc „Viața din Marea Neagră”: Aceste 
cărți de joc au fost realizate pentru a le permite 
elevilor să recunoască principalele organisme din 
Marea Neagră. Organismele ilustrate în cărțile de 
joc cu „Viața din Marea Neagră” au fost grupate în 
cinci categorii:

• Plante
• Nevertebrate
• Pești
• Păsări
• Mamifere

Jocurile care se pot juca cu aceste cărți sunt ex-
plicate pe verso. De asemenea, Anexa la Manualul 
profesorului prezintă diferite jocuri în cadrul căro-
ra pot f folosite cărțile de joc (vezi Activitățile cu 
cărțile de joc „Viața din Marea Neagră”).

Posterul „Viața din Marea Neagră”: Acest poster 
prezintă organisme care trăiesc în Marea Neagră. 
Puteți folosi acest poster în cadrul activităților și/sau 
atunci când jucați jocurile Viața din Marea Neagră.

Harta Mării Negre: Puteți folosi această hartă în 
timpul activităților, sau puteți inventa activități noi 
care să includă folosirea hărții.

Website-ul Setului educativ „Cartea Mării Ne-

gre”: website-ul creat în cadrul acestui proiect 
poate fi  folosit de elevii și profesorii care vor să afl e 
mai multe informații despre Setul educativ Cartea 
Mării Negre și care folosesc acest set. În prezent, 
acest website este disponibil în limbile română și 
engleză.

Website-ul Setului educativ „Cartea Mării Negre”: 
www.carteamariinegre.ro și www.blackseabox.org.

De pe website puteți descărca toate materialele folo-
site în Setul educativ „Cartea Mării Negre”. Chiar dacă 
nu aveți setul, puteți descărca ușor toate documen-
tele de pe website și le puteți folosi. Pe website există 
versiuni web ale cărților de joc „Viața din Marea Nea-
gră” care pot fi  folosite online. Profesorii pot deveni 
membri ai website-ului dacă doresc. Membrii vor 
primi un nume de utilizator și o parolă.

Ce pot face profesorii care devin membri ai web-

site-ului Setului educativ „Cartea Mării Negre”?

1) Prezentarea materialelor vizuale legate de 

activitățile din Setul „educativ Cartea Mării Negre”: 

Profesorii pot încărca fotografi i și fi lme cu activitățile 
realizate din Setul educativ „Cartea Mării Negre”, 
folosind numele de utilizator și parola. Elementele 

vizuale vor fi  evaluate de o comisie care va analiza 
dimensiunea și conținutul lor și vor fi  încărcate pe 
Internet dacă vor fi  considerate potrivite, sau profe-
sorul care le-a realizat va avea ocazia de a le revizui.

2) Activități noi elaborate de profesori: Profesorii 
pot elabora activități noi legate de oricare dintre cele 
cinci părți ale manualului Cartea Mării Negre, con-
form formatului prevăzut și le pot posta pe Internet.

ACTIVITATE Titlul

SCOP

Cunoștințele și aptitudinile pe care 
activitatea urmărește să le transmită 
elevilor

MATERIALE
Toate materialele și echipamentele 
care sunt necesare pentru activitate

DOMENIUL
DE STUDIU

Domeniile de studiu în care poate fi  
încadrată activitatea

CUVINTE
CHEIE

Expresiile/conceptele/cuvintele folosite 
pentru a pune în evidență activitatea

DURATA Durata prevăzută pentru activitate

PREGĂTIRE
Pregătirea necesară a fi  realizată de 
profesor înainte de activitate

MODALITATE DE
DESFĂȘURARE
A ACTIVITĂȚII

Etapele activității

ÎNTREBĂRI
PENTRU
DISCUȚII

Întrebări concepute pentru a crea 
o dezbatere în timpul activității sau 
după aceasta

EVALUARE

Întrebările/activitățile concepute 
pentru a verifi ca dacă au fost obținute 
benefi ciile prevăzute

ÎMBOGĂȚIREA
CUNOȘTINȚELOR

Activități suplimentare care pot fi  
realizate în funcție de timpul rămas
și de necesitățile elevilor



Activitățile din Setul „Cartea Mării Negre” și Tabelul cursurilor

Acest tabel este realizat în scop informativ pentru a-i ajuta pe profesori să găsească mai ușor activități care se încadrează în dis-
ciplinele predate de ei. Planurile de activitate sugerate pot fi  folosite așa cum au fost pregătite sau pot fi  modifi cate sau dezvoltate.

Dezvoltarea 

limbajului

Științe 

sociale

Știință și 

tehnologie
Matematică

Arte

vizuale
Muzică

Educație 

fi zică
Teatru

Tehnologie și 

design
Informatică
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Să facem o hartă tridimensională a Mării Negre

Vecinii mei

Jocul „Ce țară sunt eu?”

Să calculăm suprafața Mării Negre

Râurile care se varsă în Marea Neagră

Cât de sărat?

Ghidul de imagini de la Marea Neagră
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Să facem fosile

Cum putem vedea planctonul?

Să facem un model de plancton

Explorarea coastei Mării Negre

Relația dintre pradă și prădător

Lanțul trofi c

Rețeaua trofi că

Cum trăiesc plantele acvatice?

Plantele din apă sunt foarte harnice

Găsiți partea care lipsește

Fișa de memorare a peștilor

Cartea de rețete de la Marea Neagră

Grafi cul cu dimensiunile peștilor

Să facem o pisică de mare cu ajutorul tehnicii Origami

Peștii pe scaune t

Să facem un binoclu pentru observarea păsărilor

Zmeu cu păsări din Marea Neagră

Telefonul fără fi r despre păsări

Muzeul păsărilor
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Să ne jucăm, să cântăm și să dansăm…

Acorduri și convenții pentru protejarea Mării Negre

Pot auzi delfi nii din Marea Neagră

„Am întrebat 100 de oameni”

Tricourile vorbitoare de la Marea Neagră

Campania „Să protejăm Marea Neagră”
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10

Marea Neagră este una dintre cele mai fascinante mări ale lumii. Se poate spune, de exemplu, 
că este cea mai tânără mare a lumii. Ea a început să capete proprietățile unei mări salmastre la 
sfârșitul ultimei ere glaciare, cu aproximativ 7000 de ani în urmă, când era un lac de apă dulce, iar 
apele din Marea Mediterană se vărsau în acesta prin strâmtoarea Bosfor.

Marea Neagră atrage interesul oamenilor de știință datorită istoriei sale unice, caracteristicilor geo-
grafi ce și extraordinarei vieți marine. Poluarea provenită din râuri și fl uvii, care a început în anii 90, 
creșterea cantității de nutrienți, invazia speciilor străine, precum și pescuitul excesiv au avut efecte 
negative în ecosistem. Acest lucru a dus la adoptarea unor metode diferite în ceea ce privește 
Marea Neagră și la o creștere continuă a numărului de studii științifi ce care au fost lansate pentru 
protejarea acestei mări unice. În lumina informațiilor general acceptate de oamenii de știință, ca-
racteristicile Mării Negre pot fi  rezumate după cum urmează.

Caracteristicile geografi ce ale Mării Negre

Marea Neagră este una dintre cele mai izolate mări interioare din lume. Situată între Europa de 
Sud-Est și Anatolia (Turcia), ea are o suprafață de aproximativ 430.000 km² și conține o cantitate 
de apă de 547.000 km³. Adâncimea sa medie este de 1.240 m, adâncimea maximă fi ind de 2.212 
m. Lungimea coastei sale este de aproximativ 4.340 km. Ucraina este statul cu cel mai lung litoral 
la Marea Neagră (1.628 km), urmată de Turcia (1.400 km) (Vezi fi gura 1.1).

Marea Neagră

Fig. 1.1 Poziția Mării Negre și țările riverane

1.1

1.2

Marea Mediterană
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Figura 1.2 Fundul mării și secțiunile sale

Figura 1.3 Bazinul râurilor care se varsă în Marea Neagră și materiile aduse de 
râurile dintr-un bazin de 21 de țări, cu un posibil rol în poluarea Mării Negre

În regiunea numită „fundul mării” există diferite struc-
turi geomorfologice. Mai simplu spus, pe fundul mării 
există structuri precum platforma continentală, pan-
ta continentală și piemontul (povârnișul) continental. 
Platforma continentală din Marea Neagră are, în ge-
neral, 0,5 – 50 km lățime și o adâncime mai mică de 
100 m. Panta continentală reprezintă trecerea de la 
mare la uscat. După această pantă, începe piemontul 
continental (Fig. 1.2).

Marea Neagră are foarte puține insule. Cea mai mare 
este Insula Șerpilor, la aproximativ 35 km de Delta Du-
nării. Alte insule sunt Insula Pirezin (Ucraina), la numai 
câțiva km de coastă, și Insula Kefken (Turcia). Cea mai 
mare peninsulă din Marea Neagră, unde coasta nu 
are multe brațe și golfulețe, este Peninsula Crimeea 
care pătrunde în Marea Neagră dinspre nord.

În partea de nord-est, Marea Neagră este legată de 
Marea Azov prin Strâmtoarea Kerch. Marea Azov re-
prezintă aproximativ 11% din suprafața Mării Negre. 
Marea Azov, recunoscută ca cea mai puțin adâncă 
mare de pe planetă, are adâncimea maximă de 14m. 
Pe coasta Mării Negre și a Mării Azov există plaje nisi-
poase și numeroase lacuri sărate, salmastre, precum 
și lagune. În sud-vest, Marea Neagră este legată de 
Marea Marmara prin Strâmtoarea Bosfor, iar de Marea 
Mediterană – prin Strâmtoarea Dardanele (denumirea 
turcească - Strâmtoarea Canakkale).

Peste 300 de râuri și fl uvii, inclusiv unele din cele mai 
mari fl uvii ale Europei: Dunărea, Nipru și Don, se var-
să în Marea Azov și în Marea Neagră. Unele dintre 
ele (Dunărea, Donul, Kuban, Kizilimak și Yeșilirmak) 
formează o deltă înainte de a ajunge în mare. Delta 
Dunării este cea mai mare zonă umedă din regiune. 
Bazinul râurilor care se varsă în Marea Neagră cu-
prinde 22 de țări (Figura 1.3).
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Marea Neagră este mai izolată față de alte mări și oceane ale planetei. Prin urmare, cantitatea de 
apă care se varsă în și din Marea Neagră în fi ecare an este foarte importantă. Cea mai mare parte 
a apei dulci care ajunge în Marea Neagră provine din râuri și fl uvii. Acestea aduc cu ele sedimente 
care se varsă, odată cu apa, în Marea Neagră. Apa din Marea Neagră este, din această cauză, mai 
închisă la culoare decât multe alte mări. Precipitațiile anuale aduc o altă cantitate de apă în Marea 
Neagră, însă nu atât de mare precum cea adusă de râuri și fl uvii. Aportul acestora crește în special 
în sezonul precipitațiilor masive din toamnă și iarnă. Cantitatea de apă pierdută prin evaporare 
variază în funcție de anotimp și de viteza vântului. Aproximativ jumătate din cantitatea de apă 
evaporată anual din Marea Neagră se evaporă vara și toamna.

Curenții de apă de suprafață și de adâncime din Marea Neagră sunt, de asemenea, importanți 
pentru echilibrul acvatic. Aceștia sunt mai puternici în Strâmtoarea Kerch și în Strâmtoarea Bosfor. 
Sistemul de curenți din Bosfor este alcătuit din doi curenți care merg în direcții opuse. Cantitatea de 
apă de suprafață care se revarsă anual din Marea Neagră în Marea Marmara este aproximativ dublă 
față de cea adusă de curenții de adâncime din Marea Marmara în Marea Neagră.

În afară de curenții din strâmtori, circulația apei în Marea Neagră se desfășoară și pe orizontală și 
pe verticală. Apele de suprafață se mișcă, în principal, datorită forței vântului. În general, în Marea 
Neagră există doi curenți circulari care se mișcă în sens invers acelor de ceasornic. Aceștia permit 
distribuția uniformă a unor elemente precum oxigenul, căldura, salinitatea și hrana, asigurând un 
habitat favorabil pentru organismele vii. Trecând de la suprafață în adâncul mării, temperatura 
scade deoarece apele mai reci sunt mai dense și ajung la fundul mării. Circulația verticală a apei 
formată ocazional din cauza acestei diferențe de densitate a apei este destul de slabă în Marea 
Neagră. Schimbarea apelor adânci și reci cu cele de suprafață poate dura secole.

Variațiile cauzate de fl ux și refl ux nu sunt mai mari de câțiva centimetri. Furtunile puternice cu 
valuri de înălțimi de 5-6 metri se produc în special în timpul iernii.

Din cauza cantității mari de ape aduse de râuri, salinitatea medie a Mării Negre este mai puțin de 
jumătate din cea a Mării Mediterane. Apele Mării Azov sunt mai puțin sărate decât rata medie a 
Mării Negre. Salinitatea apelor de suprafață din Marea Marmara este mai ridicată decât cea a Mării 
Negre, iar această rată crește în părțile mai adânci din Marea Marmara și în apropierea Strâmtorii 
Dardanele.

Caracteristicile hidrologice ale Mării Negre1.3

Vedere de pe coasta bulgară 

Foto: Michel Gunther / WWF- Canon
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Pescărușul râzător (Larus ridibundus) este o pasăre des întâlnită la Marea Neagră

Foto: Kadir Dabak

În Marea Neagră, temperatura apelor de suprafață variază între -1ºC pe timp de iarnă, la +31 ºC 
pe timp de vară. Temperatura medie anuală a bazinului Mării Negre este de 12 ºC în partea de 
nord-vest și +16 ºC în partea de sud-est. La adâncimi de 50-150 m, temperatura apei scade semni-
fi cativ. Sub 500 m, apa are o temperatură constantă de 9 ºC. Pe timp de iarnă, când se instalează 
gerul, apele de coastă cu salinitate scăzută sunt acoperite de gheață. Formarea gheții se poate 
observa, deși rar, pe malul sud-vestic al Mării Negre și al Bosforului.

Apele Mării Negre sunt stratifi cate, astfel încât stratul de suprafață are oxigen, în timp ce stratul 
inferior nu are. Stratul lipsit de oxigen din părțile cele mai adânci ale Mării Negre conține un nivel 
ridicat de hidrogen sulfurat (H2S) format ca urmare a proceselor geologice. Din această cauză, în 
jur de 90% din Marea Neagră reprezintă un strat mort, nefavorabil vieții. Se crede că acest strat este 
populat numai de bacterii anaerobe. Cu toate acestea, studiile au indicat faptul că respirația aerobă 
apare la unii viermi cilindrici (Nematode) prin folosirea de către aceștia a oxigenului din nămolul 
de pe fundul mării.

În concluzie, un procent de doar 10-13% din volumul de apă al Mării Negre asigură un mediu po-
trivit pentru viața marină și permite existența unei importante biodiversități.
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Cu aproximativ 60 de milioane de ani în urmă, la începutul erei terțiare, adică atunci când au 
apărut pentru prima dată mamiferele pe Pământ, exista un bazin oceanic mare între Europa de 
Sud-Est și Asia Centrală, care lega Oceanul Atlantic de Oceanul Pacifi c. Această mare sărată a fost 
numită Tetis. Odată cu ridicarea scoarței terestre la mijlocul erei terțiare, Marea Tetis s-a separat de 
Oceanul Pacifi c și Oceanul Atlantic. Mișcările majore ale scoarței terestre au declanșat perioada 
miocenă, când s-au format munții (cu 5-7 milioane de ani în urmă), apărând Munții Alpi, Carpați, 
Balcani și Caucaz. Drept urmare, Marea Tetis s-a micșorat și a fost împărțită în mai multe bazine 
cu apă salmastră.

Marea Sarmatică
 
Prima mare care s-a format după micșorarea Mării 
Tetis a fost Marea Sarmatică, aceasta întinzându-se 
din locul în care azi se afl ă Viena și până în Asia 
Centrală, cuprinzând Marea Neagră, Marea Azov, 
Marea Caspică și Lacul Aral de azi. Această regiune 
s-a separat de ocean. În urma vărsării râurilor în ea, 
salinitatea sa a început să scadă.

Marea Meotică
 
Marea Meotică s-a format atunci când Marea Sar-
matică s-a micșorat, cu 5 milioane de ani în urmă. 
În această perioadă, s-a creat din nou o legătură cu 
oceanul, salinitatea apei a crescut, iar animalele și 
plantele marine au început să crească.

Lacul Pontic
 
Cu aproximativ 3 milioane de ani în urmă, Ma-
rea Meotică a fost înlocuită de Lacul Pontic, care 
conținea numai apă dulce. Cu această schimbare, 
viitoarea Mare Neagră s-a unit cu Marea Caspică în 
partea de Nord a Caucazului.

Marea Neagră
 
Cu aproximativ 10.000 de ani în urmă, bazinul Mării 
Negre a luat forma sa actuală. Mai întâi, Marea Nea-
gră s-a unit cu Mediterana și cu oceanele lumii prin 
Strâmtorile Bosfor și Dardanele (Strâmtorile Turcești). 
Apoi, salinitatea sa a început să crească. Cu aproxi-
mativ 1500 de ani în urmă, salinitatea Mării Negre a 
crescut la un asemenea nivel încât multe specii din 
Mediterana puteau migra în Marea Neagră.

Erele geologice ale Mării Negre1.4

Marea Sarmatică

Marea Meotică

Lacul Pontic

Marea Neagră
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1. De ce este numită Marea Neagră „mare interioară” sau „mare închisă”?

Marea Neagră este înconjurată aproape în întregime de uscat. Ea este situată între 
Anatolia și Europa de Sud-Est. Comunică cu alte mări și oceane doar prin interme-
diul strâmtorilor.

2. Cum este legată Marea Neagră de mările lumii?

Marea Neagră este legată de Oceanul Atlantic mai întâi prin Strâmtoarea Bosfor, 
apoi prin Marea Marmara, Strâmtoarea Dardanele, Marea Mediterană și Strâmtoarea 
Gibraltar.

3. De ce Marea Neagră nu este la fel de sărată precum Marea Mediterană și 
Oceanul Atlantic?

Deoarece râurile varsă în ea cantități uriașe de apă dulce. Peste 30 de râuri și fl uvii, 
inclusiv cele mai lungi fl uvii ale Europei, precum Dunărea, Nipru și Don, se varsă în 
Marea Azov și în Marea Neagră.

4. La ce nivel este concentrată viața în Marea Neagră?

În Marea Neagră, oxigenul se găsește numai în stratul superior, cu adâncime mai 
mică de 200 de metri. Acest strat asigură un mediu potrivit pentru organismele 
care respiră oxigen, precum ciupercile, algele, plantele superioare, nevertebratele, 
pești și mamiferele marine.

5. Râurile căror țări se varsă în Marea Neagră?

Râuri din șase țări – Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina – se varsă 
în Marea Neagră.

6. Câte țări poluează Marea Neagră prin eliminarea deșeurilor?

În Marea Neagră se varsă râuri și fl uvii care curg prin 22 de țări. Prin urmare, 
deșeurile deversate de toate aceste țări poluează Marea Neagră prin râurile și fl uviile 
care traversează teritoriul acestora.

Întrebări
pentru cercetare
și evaluare
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ACTIVITATE Să facem o hartă tridimensională a Mării Negre

SCOP:  Învățarea localizării Mării Negre pe hartă.
   Numirea țărilor riverane.

MATERIALE:  Harta lumii, materiale reciclate, sfoară, ziare și reviste noi, foarfece, lipici,
   Anexa 1: Fișa de lucru “Indicii pentru: Să facem o hartă a Mării Negre”

DOMENII DE STUDIU: Științe sociale, matematică, arte vizuale, știință și tehnologie, activități artistice

TERMENI CHEIE: Hartă

DURATA:  80 min.

PREGĂTIRE

• Pentru această activitate este nevoie de un spațiu liber.

• Cu 4-5 zile înainte de activitate, spuneți-le elevilor să adune și să aducă cu ei materiale reciclate.

• Decupați fi ecare paragraf din Anexa 1: Fișa de lucru “Indicii pentru: Să facem o hartă a Mării Negre”, pe 
linia punctată.

• În funcție de numărul de elevi, grupul poate fi  împărțit în două sau trei grupe pentru a realiza activitatea.

• Se recomandă ca, înainte de această activitate, să se realizeze activitatea „Ce țară sunt eu?” iar elevii să 
studieze harta regiunii Mării Negre.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Așezați pe tablă harta lumii. Cereți-le elevilor să găsească Marea Neagră pe hartă.

• Cereți întregului grup să se gândească la modul în care Marea Neagră apare pe hartă, la detalii legate de 
poziția ei (țările cu care se învecinează, detalii despre aceste țări, râurile și fl uviile care se varsă în ea etc) și 
să le spună cu voce tare.

• Spuneți-le elevilor că urmează să realizați o hartă tridimensională a Mării Negre pe podea, folosind ma-
terialele reciclate pe care le-au adus, pe care le pot utiliza în orice mod doresc. Încurajați-i să fi e creativi 
atunci când lucrează cu materialele. Dacă este necesar, dați exemple. De exemplu, pot folosi sfoara pentru 
a trasa linia de coastă a Mării Negre. Sau, pot tăia fâșii de ziare pentru a desena coasta Mării Negre.

• Luați harta lumii de pe tablă.

• Dacă elevilor le este greu să facă harta Mării Negre, le puteți da câte un indiciu din cele incluse în Anexa 1: 
Fișa de lucru „Indicii pentru: Să facem o hartă a Mării Negre”. Ei pot completa harta cu materiale pe po-
dea, în funcție de indicii. De exemplu, elevii care primesc indiciul „Este clar că bazinul Mării Negre, a cărui 
populație totală era de 160 – 170 de milioane de oameni la sfârșitul secolului al XX-lea, este afectat de 
activitățile antropice” pot face bărci de pescuit din hârtie și le pot pune pe Marea Neagră. 

• Faceți fotografi i ale acestei activități.

EVALUARE

• Există informații pe care le-ați afl at pentru prima dată în cadrul acestui proces? Explicați.

• Ce instrucțiuni ați da cuiva care nu cunoaște locul în care Marea Neagră îl ocupă pe hartă, pentru a găsi 
această mare?

SUPLIMENTAR

• Dacă puteți obține ajutorul unui profesor de arte, se poate realiza o scenă din obiectele asamblate, iar 
aceasta poate fi  expusă.
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Anexa 1: Indicii pentru: 
Să facem o hartă

  a Mării Negre

Marea Neagră este înconjurată de șase țări, ale căror râuri și fl uvii se varsă în ea: în 

nord – Ucraina, în nord-est – Rusia, în est – Georgia, în sud – Turcia, iar în vest – Bul-

garia și România. Marea Azov și Strâmtoarea Kerch sunt situate în nord, mărginite 

de Ucraina și Rusia. Strâmtorile Turcești, alcătuite din Marea Marmara, Strâmtoarea 

Bosfor și Strâmtoarea Dardanele fac parte din teritoriul Turciei.

Marea Neagră este legată de Marea Azov în partea de nord-est prin Strâmtoarea Kerch. 

La est de Strâmtoarea Kerch se afl ă Golful Taman, cu ape puțin adânci, și Pensinsula Ta-

man, iar la vest de aceasta se afl ă Peninsula Kerch, care este o prelungire a Crimeei.

Marea Neagră este legată de Marea Marmara (și, prin urmare, de Strâmtoarea Darda-

nele și de Marea Mediterană) în sud-vest, prin Strâmtoarea Bosfor. Insula Marmara, de 

la intrarea în Dardanele, este cea mai mare insulă din Marea Marmara.

Este clar că bazinul Mării Negre, a cărui populație totală era de 160 – 170 de milioane de 

oameni la sfârșitul secolului al douăzecilea, este afectat de activitățile oamenilor.

Există doi curenți marini cu direcții opuse, în Strâmtoarea Kerch.  Curentul de suprafață 

se mișcă dinspre Marea Azov înspre Marea Neagră, iar al doilea, de adâncime, se mișcă 

în direcția opusă. Un tip similar de curenți cu direcții opuse există și în Strâmtoarea 

Bosfor. Apa care curge din Marea Neagră în Marea Marmara este dublă ca volum față 

de apa care curge din Marea Marmara în Marea Neagră.

Din cauza nivelurilor ridicate de hidrogen sulfurat (H2S) și din alte cauze, 87-90% din 

Marea Neagră este alcătuită dintr-un strat mort, care nu permite existența formelor de 

viață care au nevoie de oxigen și care poate fi  locuit numai de bacterii care nu au nevoie 

de oxigen pentru a respira. În consecință, numai partea superioară, reprezentând 10-13% 

din Marea Neagră, este potrivită pentru majoritatea organismelor marine, putând, astfel 

susține biodiversitatea.

Peste 300 de râuri, inclusiv fl uviile Dunărea, Nipru și Don care sunt, ca mărime, pe 

locurile doi, trei și patru în Europa, se varsă în Marea Neagră și în Marea Azov. Unele 

râuri (Dunărea, Kuban, Kizilirmak și Yeșilirmak) formează un estuar sau o deltă înainte 

de a ajunge în mare. Delta Dunării este cea mai mare zonă umedă din regiune. Bazinul 

râurilor care se varsă în Marea Neagră este alcătuit din 22 de țări. Printre acestea se 

numără Germania, Republica Cehă, Polonia, România, Elveția și Italia.
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ACTIVITATE Vecinii mei

SCOP:   Numirea țărilor riverane Mării Negre.

   Găsirea pe hartă a țărilor care se învecinează cu Marea Neagră.

   Prezentarea diferitelor caracteristici (geografi ce, culturale etc.) ale țărilor care  
   se învecinează cu Marea Neagră.

MATERIALE:  Creioane colorate, foarfece, harta lumii cu steagurile țărilor sau un atlas,
   bandă adezivă sau lipici, Anexa 1: „Bună ziua, Marea Neagră”, Anexa 3: „Hărțile
   țărilor adiacente Mării Negre”, hârtie, creion, 6 saci mici din plastic sau pânză.

DOMENII DE STUDIU: Științe sociale, dezvoltarea limbajului, activități artistice

TERMENI CHEIE:  Țară învecinată, hartă, Marea Neagră

DURATA:   80 min.

PREGĂTIRE

• Faceți fotocopii ale Anexei 1: „Bună ziua, Marea Neagră”, astfel încât fi ecare elev să aibă câte un bilețel.
• Pentru prima parte a acestei activități este nevoie de spațiu, astfel încât fi ecare elev să  aibă loc să se plimbe.

• Faceți fotocopii ale Anexei 3: „Hărțile țărilor adiacente Mării Negre”.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

EVALUARE

• Fiecare grupă pregătește 5 indicii pe baza celor mai importante caracteristici ale țării sale, scrie indiciile 
pe o bucată de hârtie și aruncă biletul într-un săculeț pregătit pentru țara sa. Astfel, rezultă șase săculeți 
cu indicii. Fiecare grupă alege un săculeț, altul decât cel pregătit de ea, și încearcă să ghicească țara 

despre care sunt scrise indiciile din săculeț.

SUPLIMENTAR

• Înainte sau după această activitate, puteți repeta subiectul jucând jocul „Ce țară sunt eu?”.

• Împărțiți bilețele din Anexa 1: „Bună ziua, Marea 
Neagră”, astfel încât fi ecare elev să aibă un bilețel. 
Cereți elevilor să citească cuvintele de pe bilețel și 
să ghicească în ce limbă sunt scrise și ce înseam-
nă. Ascultați răspunsurile elevilor și întrebați-i pe 
baza căror criterii au răspuns.

• Cereți elevilor să repete ceea ce este scris pe 
bilețelul lor cu voce tare și să se plimbe în spațiul 
prevăzut, după cum vor.

• Cereți elevilor să îi găsească pe ceilalți elevi care 
spun același lucru. După ce elevii care spun același 
lucru se găsesc între ei, aceștia trebuie să aștepte pe 
margine și, până la urmă, se formează 6 grupe (ro-
mână, bulgară, turcă, rusă, ucraineană, georgiană). 

• Cereți tuturor grupelor să ghicească ce limbă vor-
besc. Apoi, decupați hărțile țărilor din Anexa 3: 
Hărțile țărilor adiacente Mării Negre și distribuiți-le 
grupelor, în funcție de limba vorbită. Hărțile tre-
buie să fi e corect alese pentru limbile vorbite de 
grupe. De exemplu, grupa care vorbește în rusă, 
trebuie să primească harta Rusiei.

• Cereți grupelor să studieze hărțile și să se gândeas-
că cărei țări îi corespunde harta pe care au primit-o.

• Grupele trebuie să ghicească cu voce tare. Dați in-
dicii grupelor care nu ghicesc răspunsul corect și 
ajutați elevii să găsească țările.

• Spuneți elevilor că reprezintă țări diferite și 
întrebați-i care ar putea fi  caracteristicile comune 

ale acestora. Ascultați răspunsurile elevilor.

• Prindeți pe tablă o hartă a lumii. Cereți elevilor să 
găsească hărțile care le-au fost date, pe harta lu-
mii. Întrebați-i, din nou, ce trăsătură comună au 
aceste țări și dați-le sugestii.

• Spuneți-le că trăsătura comună acestor șase țări 
este faptul că sunt adiacente Mării Negre și că ceea 
ce au spus mai devreme în limbi diferite înseamnă 
„Bună ziua, Marea Neagră” în limbile țărilor pe care 
le reprezintă.

• Cereți grupelor să găsească steagurile acestor țări 
pe harta lumii sau în atlas și să coloreze în interio-
rul hărților, folosind creioanele colorate.

• Cereți grupelor să adune informații scurte de pre-
zentare despre aceste țări, folosind surse precum 
cărțile, Internetul, atlasul etc. Dacă doriți, puteți 
da restul activității ca temă de casă pe grupe și le 
puteți cere să își prezinte lucrările în zilele urmă-
toare în funcție de etapele următoare.

• Atârnați harta Mării Negre primită împreună cu 
acest manual și cereți fi ecărei grupe să facă urmă-
toarele lucruri:

• Fiecare grupă (țară) va spune în limba sa cuvin-
tele care înseamnă „Bună ziua, Marea Neagră!”.

• Grupele pot face prezentări în orice mod do-
resc (prezentări verbale, prezentări în Power-
Point, poezii, scenete, cântece etc.).
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Anexa 1: Bună ziua, Marea Neagră

Bună ziua Marea Neagră
(Boona zeeyoowahMareeah Nayaugra)

(Zdră-vei Cerno Morei)

(MER-hă-bă
Kă-RA-den-iz)

(Zdravstvuei, Cior Noiei)

(Zdrastuei, Cior
Nei Morei) Ga-mar-jo-bă Șaviz-vă)
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Anexa 2: Rezolvare

Bună ziua Marea Neagră

(Boona zeeyoowah

Mareeah Nayaugra)
(Zdră-vei Cerno Morei)

(MER-hă-bă
Kă-RA-den-iz)(Zdravstvuei, Cior Noiei)

(Zdrastuei, Cior
Nei Morei)

Ga-mar-jo-bă Șaviz-vă)

Rom
ână

Bulgară

Rusă
Turc

ă

Ucraineană
Georgiană
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Anexa 3: Hărțile țărilor adiacente Mării Negre
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Anexa 4: Rezolvare

Rusia

Ucraina

România

Bulgaria

Turcia

Georgia
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ACTIVITATE Jocul „Ce țară sunt eu?”

SCOP:   Denumirea țărilor riverane Mării Negre.

   Indicarea pe hartă a țărilor riverane.

MATERIALE:  Hârtie A4, creion, bold, harta lumii

DOMENII DE STUDIU: Științe sociale, activități artistice, matematică, știință și tehnologie,
   dezvoltarea limbajului

TERMENI CHEIE:  Țară

DURATA:   40 min.

PREGĂTIRE

• Dacă nu se poate găsi o hartă mare a lumii, faceți fotocopii pe foi de hârtie A4 cu harta lumii și împărțiți-le 
elevilor.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Rupeți foile A4 în două și scrieți pe fi ecare jumătate  numele uneia dintre următoarele țări: România, Geor-
gia, Ucraina, Turcia, Bulgaria, Grecia, Irak, Italia, Marea Britanie etc.

• Spuneți fi ecărui copil să ia o foaie de hârtie și să nu arate nimănui țara scrisă pe aceasta. Cereți fi ecărui elev 
să prindă hârtia pe spatele unui prieten. Astfel, pe spatele fi ecărui elev va fi  scris numele unei țări.

• Dacă numărul de elevi depășește numărul de țări, puteți scrie de două ori numele aceleiași țări pe hârtii 
diferite, sau puteți crește numărul de țări, după cum doriți. Ceea ce contează este ca în joc să fi e și numele 
celor șase țări adiacente Mării Negre (România, Bulgaria, Turcia, Rusia, Ucraina, Georgia) scrise pe hârtie.

• Puneți pe tablă harta lumii.

• Elevii trebuie să se plimbe la întâmplare în spațiul prevăzut. În timp ce se plimbă, fi ecare elev îi va da prie-
tenului său un indiciu de pe țara scrisă pe spatele acestuia, folosindu-se de harta de pe tablă.

• Scopul fi ecărui elev este să afl e ce țară este scrisă pe spatele său, folosind indiciile pe care le primește. 
Acesta poate verifi ca și confi rma dacă țara al cărei nume crede că se afl ă pe spatele său întrebând un 
prieten. Jucătorul care afl ă răspunsul corect va trece pe margine și va aștepta.

• Regula jocului este că fi ecare elev trebuie să dea prietenului său cel puțin un indiciu.

• Elevii pot găsi indiciile folosindu-se și de harta de pe tablă.

Exemple de indicii:

• Te afl i în Europa.

• Te învecinezi cu ………….

• Forma țării tale seamănă cu ………..

• Pe steagul tău este un ………….
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• Desenați o formă curbată închisă pe tablă așa cum se 
arată în fi gura 1. Întrebați elevii cum pot fi  calculate 
formele neregulate precum cele ale lacurilor și mări-
lor. Răspunsurile date trebuie să fi e auzite de întreaga 
clasă. 

Figura 1. Formă geometrică neregulată

• Întrebați elevii ce hartă arată mai detaliat regiunea 
reprezentată, una cu o scară de 1/300.000 sau una 
cu o scară de 1/2.000.000 și ascultați răspunsurile.

• Prezentați elevilor informațiile de mai jos. Cereți-le 
să spună care este legătura dintre numitorul scării și 
detaliile prezentate pe hartă. (Cu cât numitorul este 
mai mic, cu atât harta este mai detaliată).

• Spuneți elevilor că veți realiza o activitate în cadrul 
căreia veți calcula suprafața Mării Negre.

Explicați metoda de mai jos:

• „Metoda cea mai simplă prin care se pot calcula ast-
fel de suprafețe este de a pune suprafața pe hârtie 
milimetrică și numărarea pătratelor”.

• Împărțiți elevilor Anexa 1: Hârtie milimetrică. Cereți-
le să numere pătratele acoperite de harta Mării Ne-
gre pe care au primit-o. Spuneți-le că pătratele care 

acoperă suprafața pot să nu fi e întregi și că, în acest 
caz, jumătățile de pătrate vor fi  numărate ca pătrate 
întregi.

• „Știind că suprafața unui pătrat este egală cu pătra-
tul laturii, adică latura înmulțită cu latura, calculați 
suprafața acoperită de fi ecare pătrat pe hartă și 
înmulțiți rezultatul cu numărul total de pătrate aco-
perite de hartă. Să spunem că ați realizat acest lucru 
pentru harta Mării Negre și ați obținut o suprafață 
de 3027 cm2”.

• „Pasul următor este să afl ați valoarea reală a 
suprafeței folosind scara hărții”.

• „De exemplu, în cazul unei hărți cu scara de 
1/1.200.000, 1cm corespunde unui număr de 
1.200.000 cm, cu alte cuvinte 12 km. Un pătrat cu 
laturile de 1cm x 1 cm acoperă o suprafață de 12 km 
x 12 km = 144 km2”ww.

• Dacă dorim să folosim fracții pentru a rezolva pro-
blema:

Harta Realitate
1 suprafață de 1 cm2  - reprezintă 144 km2

O suprafață de 3.027 cm2   -  X
-------------------------------------------------------

X= 144 x 3.027 = 435.888 km2

ATENȚIE: Când calculați suprafața pe hartă, trebuie 
luat pătratul numitorului scării.

• Spuneți elevilor că suprafața Mării Negre este de 
420 – 436 de mii de kilometri pătrați.

• Cereți elevilor să vină la tablă și să scrie rezultatul pe 
care l-au obținut în kilometri pătrați.

ACTIVITATE Să calculăm suprafața Mării Negre!

SCOP:   Realizarea de calcule folosind scara indicată pe hartă.

MATERIALE:  Anexa 1: hârtie milimetrică

DOMENII DE STUDIU: Științe sociale, matematică, știință și tehnologie, tehnologie și design

TERMENI CHEIE: Hartă

DURATA:  80 min.

PREGĂTIRE

• Anexa 1: Hârtie milimetrică poate fi  fotocopiată pe hârtie transparentă iar în timpul acestei activități pot fi  date 
explicații prin proiectarea imaginii.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII
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ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII

• Ce ar putea face ca rezultatele să nu fi e corecte? 
Cum putem calcula mai precis rezultatul estimat 
care a fost obținut? (Observație pentru profesor: pot 
apărea erori de calcul. Pentru a preveni acest lucru, 
puteți număra de mai multe ori pătratele acoperite 
de Marea Neagră. Dimensiunea pătratelor poate fi  
micșorată, jumătățile de pătrate nu ar mai fi  numă-
rate ca pătrate întregi).

• Cereți-le elevilor să calculeze suprafața Mării Azov 
folosind aceeași hartă a Mării Negre. Comparați re-
zultatele.

EVALUARE

• Cereți elevilor să facă exerciții asemănătoare cu dife-
rite hărți ale Mării Negre, la scări diferite, și să com-
pare rezultatele.

SUPLIMENTAR

• Cereți elevilor să se gândească cum ar putea fi  cal-
culată lungimea coastei și cum se poate face acest 
calcul. Comparați rezultatele cu valorile reale.
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Anexa 1: Hârtie milimetrică

Sc
ar

a:
 1

/1
0.

00
0.

00
0.

00
0
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ACTIVITATE Râurile care se varsă în Marea Neagră

SCOP:   Înțelegerea faptului că râurile și fl uviile sunt un factor care modelează pământul.

   Găsirea de exemple de râuri sau fl uvii care se varsă în Marea Neagră.

MATERIALE:  Cutii goale de lapte sau suc, având formă de prisme dreptunghiulare, foarfece,
   nisip, lemn, apă și recipient de apă

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, științe sociale, matematică, tehnologie și design

TERMENI CHEIE:  Forța apei, râu, caracteristicile terenului

DURATA:   40 min.

MODALITATE DE
DESFĂȘU RARE
A ACTIVITĂȚII

• Discutați cu elevii dacă apa are un im-
pact asupra formării caracteristicilor 
terenului și ce tip de schimbări sunt ca-
uzate de ploaie, ninsoare, râuri și valuri 
asupra suprafeței pământului.

• Spuneți-le elevilor că veți face un ex-
periment, pentru a explica forța exer-
citată de impactul apei asupra modului 
în care se formează terenul.

• Împărțiți elevii în grupe de 4 sau 5.

• Împărțiți materiale sufi ciente grupelor, 
pentru a realiza experimentul.

• Stați într-un loc în care fi ecare elev să 
vă poată vedea și urmați pașii următori:

• Puneți o cutie goală de lapte sau suc 
de 1 litru orizontal pe masă (cu baza 
dreptunghiulară mai mare în sus).

• Tăiați partea superioară a cutiei.

• Umpleți cutia cu nisip.

• Ridicați un colț al cutiei cu o pană de 
lemn.

• În colțul mai ridicat, formați un deal de 
nisip. 

• Turnați încet apă de deasupra și 
permiteți-le elevilor să observe.

• Apa va forma un șanț pe măsură ce 
curge.

• Discutați traseele râurilor și fl uviilor pe 
harta Mării Negre și tipurile de teren pe 
care acestea le-ar putea avea.

• Prezentați elevilor informațiile de mai 
jos.
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ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII

• Ce ați observat în urma experimentului?

• Ce caracteristici ale terenului sunt produse de apă?

• În funcție de ce factori se poate modifi ca impactul produs de eroziunea apei? Cum poate fi  acesta redus sau 
mărit?

EVALUARE

• Ce caracteristici ale terenului au fost produse de forța apei în Marea Neagră?

• Spuneți numele principalelor râuri și fl uvii care se varsă în Marea Neagră.

Peste 300 de râuri și fl uvii, inclusiv fl uviile Du-

nărea, Nipru și Don care sunt, ca mărime, pe 

locurile doi, trei și patru în Europa, se varsă în 

Marea Neagră și în Marea Azov. Unele râuri și 

fl uvii (Dunărea, Kuban, Kizilirmak și Yeșilirmak) 

formează un estuar sau o deltă înainte de 

a ajunge în mare. Delta Dunării este cea mai 

mare zonă umedă din regiune. 

După diferite estimări, bazinul râurilor care 

se varsă în Marea Neagră acoperă, integral 

sau parțial, 22 de țări, având o suprafață de 

1.875 – 2.500 kilometri pătrați. Râurile trans-

portă cantități mari de sedimente (în special 

Dunărea, care transportă 52 de milioane de 

tone de sedimente) în mare, fapt ce determină 

scăderea transparenței apei în zonele costiere 

și, în special, în partea de nord-vest a Mării Ne-

gre și în Marea Azov.

Pentru elevi
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MODALITATE DE DESFĂȘURARE
A ACTIVITĂȚII

• Luați apă din Marea Neagră într-un recipient. 
Cântăriți apa cu cântarul de precizie pentru a ve-
dea câți litri/mililitri sunt. Notați rezultatul. Dacă nu 
aveți cântar de precizie, folosiți un cilindru gradat.

• Puneți apa de mare într-un creuzet și încălziți-o.

• Pe măsură ce fi erbe apa, sarea va rămâne pe fund.

• După ce apa s-a evaporat complet, pe fund va ră-
mâne doar sarea.

• Cântăriți sarea rămasă la fund cu un cântar de 
precizie sau puneți-o într-un cilindru gradat pen-
tru a afl a cantitatea.

• Faceți același experiment cu aceeași cantitate de 
apă de la robinet și diferite amestecuri de apă cu 
sare pe care le pregătiți dumneavoastră.

• Puteți repeta acest experiment cu apă obținută 
din două puncte îndepărtate din Marea Neagră.

• Comparați și discutați rezultatele cu elevii.

• Citiți cu elevii informațiile de mai jos.

ACTIVITATE Cât de sărată este apa?

SCOP:   Explicarea metodelor de calcul al salinității apei.

   Compararea apelor cu salinități diferite cu cea a Mării Negre.

   Explicarea impactului pe care evaporarea îl are asupra salinității.

MATERIALE:  Creuzet, cântar de precizie sau cilindru gradat, arzător Bunsen, creion,
   hârtie, creioane colorate

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, științe sociale, matematică, tehnologie și design

TERMENI CHEIE:  Salinitate, apă de mare

DURATA:   30 min.
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ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

• Dacă ați repetat experimentul cu ape cu salinități diferite, în care dintre ele evaporarea s-a produs mai repede? 
În cel cu apă mai puțin sărată sau în cel cu apă mai sărată?

• Ce infl uențează salinitatea apei?

• Ce infl uențează salinitatea apei din Marea Neagră?

• De ce apa potabilă este mai puțin sărată? Explicați.

• Citiți cu elevii informațiile de mai jos:

EVALUARE

• Ce ați observat în timpul experimentului pe care l-am făcut?

• Arătați etapele experimentului folosind o diagramă și colorați-o.

SUPLIMENTAR

• Cereți elevilor să găsească și alte metode de măsurare a salinității

Întrucât în Marea Neagră se varsă multe râuri și fl uvii, salinitatea acesteia este 

destul de scăzută. De exemplu, salinitatea Mării Negre este aproximativ jumăta-

te din cea a Mării Mediterane. Pe timp de iarnă, când se instalează gerul, apele 

puțin adânci, cu salinitate scăzută, sunt acoperite de gheață. Întrucât coasta de 

nord-vest a Mării Negre și Marea Azov au cele mai mici salinități, acestea sunt 

frecvent acoperite de gheață pe timpul iernii. Formarea gheții a fost observată și 

pe coasta de sud-vest a Mării Negre și în Bosfor.

Salinitatea din mări variază. În mările în care temperatura este mai ridicată iar 

evaporarea este mai intensă, salinitatea este, și ea, mai mare. De asemenea, nu-

mărul de râuri și fl uvii care se varsă într-o mare și cantitatea de apă pe care 

acestea o aduc infl uențează salinitatea mării respective. Cu cât aportul râurilor și 

fl uviilor este mai  mare, salinitatea scade.

Pentru elevi

Pentru elevi
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ACTIVITATE Ghidul cu imagini de la Marea Neagră

SCOP:   Defi nirea diferitelor caracteristici culturale ale Mării Negre.

   Povestirea propriilor experiențe și caracteristici culturale legate de Marea Neagră. 

MATERIALE:  Anexa 1: Fișa de lucru pentru „Broșura de prezentare”, imagini,
   fotografi i despre subiect

DOMENII DE STUDIU: Științe sociale

TERMENI CHEIE:  Marea Neagră, cultură

DURATA:   1-2 săptămâni.

PREGĂTIRE

• Realizați sufi ciente fotocopii ale Anexei 1: Fișa de lucru pentru „Broșură de prezentare”, astfel încât fi ecare 
grupă să primească 3 fotocopii.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Înainte de a începe activitatea, scrieți pe tablă următorul lucru:
„.....………………………………………………………………….. despre Marea Neagră”.

• Spuneți-le elevilor să completeze ei spațiul liber (mâncare, instrumente muzicale, îmbrăcăminte, plante, 
legume…).

• Scrieți pe tablă răspunsurile elevilor. Spuneți-le că veți pregăti împreună o broșură de prezentare a ca-
racteristicilor culturale și locale ale Mării Negre.

• Împărțiți elevi în grupe de câte patru sau cinci. Dați câte o temă fi ecărei grupe. De exemplu:

• Portul local • Lucrări arhitecturale

• Muzică • Ritualuri/ceremonii (înmormântări, nunți etc.)

• Istorie • Expresii/proverbe

• Limbă / limbi ale minorităților • Povestiri/legende

• Prezentarea regiunii • Case

• Rețete specifi ce. Diferite gusturi • Dansuri populare

• Plante, legume sau fructe crescute aici • Orice alte subiecte

• Artizanat

• Spuneți-le elevilor că broșura de prezentare va fi  pregătită pentru oameni care nu au văzut niciodată 
Marea Neagră și că aceasta trebuie realizată în mod corespunzător.

• Împărțiți elevilor fi șa de lucru Anexa 1. Lăsați-le timp elevilor pentru a-și fi naliza lucrarea.

• Dacă aveți un alt ghid de prezentare scris în această limbă, puteți să îl arătați elevilor.

• Fișele de lucru pregătite cu diferite titluri și imagini și fotografi i vor fi  centralizate și împreună vor forma broșura.

• Puteți da acest exercițiu elevilor ca temă de casă și le puteți sugera să ceară informații de la părinți. Ast-
fel, puteți folosi fotografi i din casele elevilor legate de subiectele abordate.

• Broșura rezultată poate fi  distribuită instituțiilor implicate în turism sau poate fi  expusă.

SUPLIMENTAR

• Această activitate poate fi  realizată separat pentru fi ecare țară cu litoral la Marea Neagră, iar ghidul poate 
fi , de asemenea, adaptat la regiunea în care este folosit.

EVALUARE

• Ce v-a plăcut la această activitate?

• Ce părți vi s-au părut difi cile la această activitate?
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Anexa 1 – Fișa de lucru pentru
  „Broșura de prezentare”

Realizat de: Loc pentru 
fotografi ede la Marea Neagră
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Ecosistemul și lanțurile trofi ce din Marea Neagră2.1

383888

Oceanele și mările acoperă 70% din planeta noas-
tră. Viața în această vastă lume marină  are o mare 
diversitate și presupune existența unor relații com-
plexe. Valurile, fl uxul și refl uxul, curenții acvatici, 
salinitatea, temperatura, presiunea și lumina, toa-
te acestea infl uențează viața marină. De aseme-
nea, relațiile dintre organismele vii (relații precum, 
concurența, hrana și traiul în comun) reprezintă alți 
factori relevanți.

Din punct de vedere ecologic, mările pot fi  studiate 
prin împărțirea lor în două zone. Una din ele este 
reprezentată de întregul fund al mării, începând de 
la litoral și până la cel mai adânc punct, este numită 
zona bentică, iar cea de a doua este numită zona 
pelagică și cuprinde masa de apă care acoperă 
zona bentică. În aceste zone, care au caracteristici 
diferite, trăiesc o varietate de organisme vii.

Organismele vii din zona bentică formează bento-
sul și trăiesc pe fundul mării, unele dintre ele fi xa-
te, iar altele capabile să se miște. Organismele care 
trăiesc în zona pelagică și care nu au capacitatea 
de a opune rezistență curenților și valurilor și care 
prin urmare, își pot schimba poziția în mod pasiv, 
alcătuiesc planctonul. Organismele vii din plancton 
sunt grupate în fi toplancton - planctonul vegetal, 
zooplancton – planctonul animal și bacterioplanc-
ton – planctonul bacterian. Organismele din planc-
ton sunt, de obicei, microscopice și nu pot fi  văzute 
cu ochiul liber, dar există și excepții. Meduzele, care 
pot fi  adesea văzute în ecosistemul Mării Negre, 
fac parte din zooplancton, în ciuda dimensiunii 
lor. Viețuitoarele acvatice care se pot mișca liber în 
zona pelagică formează nectonul. Peștii care înoată 
în bancuri, așa cum sunt hamsia, sardina și pălă-
mida, precum și delfi nii, sunt organisme nectonice.

Exemple de organisme din fi toplancton

Exemple de organisme din zooplancton
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Există o strânsă legătură între organismele vii și mediul 
în care trăiesc. Fiecare parte din natură care prezin-
tă astfel de legături se numește ecosistem. În natură 
există numeroase ecosisteme, iar mărimea lor poa-
te varia de la cea a unui acvariu la cea a unui ocean. 
Viața în ecosisteme depinde de fl uxurile de energie și 
de lanțurile trofi ce. Prin urmare, fi ecare ecosistem are 
o componentă vie (producători, consumatori și des-
compunători) și o componentă nevie (materie anorga-
nică, materie organică și factorii de mediu). Pe primul 
loc între elementele vii sunt plantele (producătorii). În 
mări, ele funcționează ca o fabrică și sintetizează ma-
terii organice. Animalele fac parte din categoria  con-
sumatorilor și sunt împărțite în consumatori primari 
(erbivori) și consumatori secundari (carnivori). Ultimul 
eșalon al elementelor vii din ecosisteme este alcătu-
it din bacterii și ciuperci (descompunătorii), ale căror 
enzime dizolvă țesutul plantelor și animalelor moarte.

Noi oamenii ne luăm din mâncare energia necesară 
pentru alergare, joacă și viață. În același mod, organis-
mele din apă trebuie să se hrănească sau să primească 
energie pentru a se putea mișca și pentru a crește. În 
lumea vieții marine, energia este generată prin con-
sumarea organismelor mai mici. Astfel, în funcție de 
ceea ce mănâncă, organismele alcătuiesc un lanț al 
vieții, de la cele mai mici organisme la prădătorii mai 
mari. La nivelul cel mai jos al lanțului trofi c din mări 
se afl ă plantele unicelulare (fi toplancton). Acestea se 
hrănesc doar cu substanțe minerale. La nivelurile mai 
ridicate se afl ă organismele din zooplancton, deasupra 
cărora se afl ă peștii mici, iar la vârf se găsesc speciile 
foarte mari, așa cum sunt rechinii și delfi nii.

Plantele își produc hrana prin procesul de fotosinte-
ză din dioxid de carbon, apă, și din energia pe care 
o primesc de la soare. Astfel, plantele marine își sin-
tetizează singure hrana. Alte organisme vii din mare 
nu au această capacitate. Toate organismele vii, în afa-
ră de plante, trebuie să se hrănească pentru a primi 
elemente nutritive și pentru a crește. Animalele foarte 
mici cresc doar prin consumarea plantelor unicelula-
re. Organismele vii mai mari le mănâncă pe cele care 

sunt mai mici decât ele. Astfel, energia care este ne-
cesară vieții este transmisă de la un nivel trofi c la altul 
sub forma unui lanț (vezi fi gura 2.1). Cu toate acestea, 
în timpul trecerii de la un nivel la altul, cantitatea de 
energie se diminuează treptat. Prin urmare, pe măsură 
ce se ajunge la speciile de pești mai mari, se observă 
o  scădere a numărului de organisme vii. Cu alte cu-
vinte, organismele vii formează o piramidă trofi că care 
are la vârf speciile mai mari reprezentate de un număr 
mic de exemplare. Unul din cele mai bune exemple 
este cel al hamsiilor din Marea Neagră. Conform unui 
studiu, 100 de kg de fi toplancton trebuie consumate 
pentru a produce 10 kg de zooplancton, care trebuie 
consumate pentru a rezulta 1 kg de hamsii.

Un lanț trofi c tipic întâlnit în Marea Neagră este cel pre-
zentat în fi gura alăturată (Fig. 2.1). La nivelul cel mai de 
jos se afl ă fi toplanctonul. Acesta este consumat de ani-
male microscopice (zooplancton) așa cum se arată în 
imagine. La rândul său, zooplanctonul este consumat 
de pești mici precum hamsia, în timp ce hamsia este 
mâncată de prădători precum pălămida și delfi nii. 

Orice schimbare care poate surveni în lanțul trofi c are 
un impact asupra altor specii sau grupuri din lanț. De 
exemplu, dacă în mediu sunt multe hamsii, este posibil 
ca fi toplanctonul să nu fi e sufi cient pentru a hrăni toa-
te hamsiile. În acest caz, poate crește rata mortalității 
în rândul hamsiilor din cauza lipsei de hrană. De ase-
menea, proporțional cu scăderea populației de hamsii, 
poate scădea și cantitatea de hrană necesară peștilor 
mai mari. Astfel, mor și pești mai mari din cauza hra-
nei insufi ciente. După un timp, ca urmare a scăderii 
numărului peștilor mai mari, peștii mai mici încep să 
se înmulțească din nou. Astfel de schimbări pot apărea 
din cauze naturale sau pot fi  generate de activitatea 
umană. Organismele marine au fost folosite ca sursă 
importantă de hrană în întreaga istorie a omenirii. Na-
vele  construite ca urmare a dezvoltării tehnologice și 
a intensifi cării pescuitului au forțat, adesea, echilibrul 
ecosistemelor. În multe mări din lume a fost observa-
tă creșterea numărului de pești mai mici ca urmare a 
pescuitului excesiv de pești mari (adică prădători).

Exemple de organisme din bentos

Un tip de crab care trăiește în cochilii goale
(Diogenes pugilator)

Midii negre
(Mytilus galloprovincialis)

Crab
(Eriphia verrucosa)
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Biodiversitatea2.2

Animalele marine au fost folosite în întreaga isto-
rie a umanității ca o sursă importantă de hrană și 
au fost pescuite în diferite moduri. Vasele constru-
ite cu tehnologie avansată și pescuitul intensiv au 
ajuns, adesea, să destabilizeze echilibrul ecosiste-
mului. De exemplu, din cauza pescuitului excesiv 
de pești mari (adică de pești prădători) din mediu, 
s-a observat creșterea în mai multe mări a numă-
rului de pești mici care înainte reprezentau prada 
peștilor prădători.

La fel ca organismele vii de pe uscat, organismele 
marine nu au o singură sursă de hrană, ci folosesc 
surse alternative. Prin urmare, fi ecare specie poa-
te face parte din mai multe lanțuri trofi ce. Astfel, în 
viața marină pot exista lanțuri trofi ce ce se intersec-
tează și, împreună, alcătuiesc rețeaua trofi că. 

Se estimează că în lume există aproape 10 milioane 
de specii de plante și animale. Cu toate că se cre-
de că oceanele și mările sunt ecosisteme bogate în 
specii, numărul de organisme marine vii se ridică la 
aproape 300.000. Ceea ce le diferențiază este faptul 
că anumite specii din regnul animal trăiesc numai în 
ecosisteme acvatice. De exemplu, nu există specii de 
stea de mare și arici de mare care să trăiască pe uscat.

Biodiversitatea Mării Negre este mai săracă în 
comparație cu cea a Mării Mediterane. Printre factorii 
care limitează diversitatea speciilor din Marea Neagră 
se numără salinitatea scăzută, apele reci și sărace în 
oxigen din cauza conținutului de H2S toxic. Din aceste 
motive, multe specii termofi le și organisme care tră-
iesc de obicei în adâncul Mării Mediterane nu trăiesc 
în Marea Neagră. Invers, însă, productivitatea biolo-
gică a Mării Negre este mai mare decât cea a Mării 
Mediterane. În Marea Neagră au fost găsite 3.774 de 
specii marine, majoritatea fi ind nevertebrate și plante 
(Fig. 2.2). Cu toate acestea, există un mare număr de 
specii microscopice diverse (virusuri, bacterii, ciuperci, 
alge și protozoare) asupra cărora trebuie realizate stu-
dii științifi ce.

Pentru a putea fi  studiată, viața specifi că Mării Ne-
gre este împărțită în cinci grupuri, în funcție de ori-
ginile probabile ale speciilor:

• rămășițe pontice din erele geologice mai vechi, în 
bazinele cu apă salmastră

• speciile boreale care s-au adaptat traiului în ape reci

• „migratori mediteraneeni” care constituie 80% din 
speciile de animale din Marea Neagră

• speciile de apă dulce care vin din râuri

• speciile alohtone care trăiesc, în mod normal, în 
oceane și alte ecosisteme îndepărtate, dar care au 
ajuns într-un fel sau altul în Marea Neagră.

Începând cu anul 1970, biodiversitatea Mării Negre a 
fost afectată semnifi cativ din cauza acțiunii oameni-
lor asupra mării și asupra bazinelor râurilor. Populația 
de organisme vii s-a diminuat în mod semnifi cativ 
din cauza suprapopulării cu organisme alohtone 
care au invadat ecosistemul, a pescuitului exce-
siv și a poluării. Această situație reprezintă cel mai 
bun exemplu de schimbare a diversității speciilor. De 
exemplu, foca mediteraneană a dispărut aproape 
complet din Marea Neagră. Delfi nii din Marea Nea-
gră, pe de altă parte, au fost grav afectați de pescuitul 
comercial din anii 80. Populațiile de mamifere mari-
ne au fost afectate de acțiunile oamenilor precum 
distrugerea habitatelor și scăderea surselor de hrană. 

Fig. 2.2 Numărul de specii de organisme vii din  
 Marea Neagră

Fig. 2.1 Un lanț trofi c simplifi cat din ecosistemul
 Mării Negre

Delfi n

Hamsii

Zooplancton

Fitoplancton

Pești 168 de specii

Mamifere
 4 specii

Ciuperci 175 speciit

Plante 
1444 specii

Nevertebrate
1983 specii
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La fel ca în alte mări ale planetei, speciile de plante re-
prezintă fundamentul vieții în Marea Neagră. Aceste 
organisme vii constituie prima verigă din lanțul trofi c 
acvatic, prin realizarea fotosintezei. Populațiile de plan-
te care trăiesc în Marea Neagră sunt mult mai nume-
roase față de cele care trăiesc în alte mări ale lumii. 
Întrucât în anumite părți din Marea Neagră unde poate 
pătrunde lumina se afl ă o producție mare a organis-
melor vegetale, nivelul de oxigen dizolvat în aceste 
zone este ridicat. Unele tipuri de alge care sunt im-
portante pentru organismele vii din ecosistem sunt, de 
asemenea, folosite de oameni ca hrană. De asemenea, 
există și alge cu valoare economică și care sunt folosi-
te în cercetarea medicală și farmacologie, în activități 
agricole, în cosmetică și în industria chimică.

Caracteristici biologice generale: Plantele acva-
tice din Marea Neagră au habitate diferite din cauza 
caracteristicilor lor structurale.

Algele reprezintă cele mai importante comunități de 
plante de-a lungul coastelor cu apă mai puțin adâncă. 
Acestea sunt plante fără fl ori, fără tulpină, rădăcini și 
frunze. Ele pot avea diferite aspecte. Algele care de-
pind de fundul mării pentru existența lor (fi tobentos)  
pot trăi în orice mediu în care se pot prinde, precum 
pietrele de pe coaste, stânci, scoici și construcții hidro-
tehnice. Organismele fi tobentice sunt prea mici pentru 
a putea fi  văzute cu ochiul liber și au corpul  alcătuit 
dintr-o singură celulă. Ele trăiesc pe fundul mării, pe 
nisip și pietre. Organismele care alcătuiesc fi toplancto-
nul trăiesc în ape în care lumina poate pătrunde. Dacă, 
din cauza poluării și întunericului, lumina nu poate pă-
trunde, numărul algelor din apă scade. Pentru a crește, 
algele au nevoie de nutrienți care conțin azot și fosfor. 
Aceste elemente au o funcție importantă în metabo-
lismul celular.

Plantele marine cu fl ori trăiesc, în general, pe funduri 
de mare nisipoase din apele de coastă și alcătuiesc 
comunități asemănătoare câmpiilor. Ele se reproduc 
prin hidrogamie iar polenizarea are loc în apă. Din 
totalul de șase plante marine cu fl ori, specia cea mai 
răspândită este Zostera marina. Câmpiile marine aduc 
echilibru condițiilor ecologice din mediul lor. Ele reduc 
puterea valurilor cu ajutorul frunzelor, iar cu ajutorul 
rădăcinilor lor fac ca structura fundului mării să rămâ-
nă stabilă.

În Marea Neagră, speciile de alge bentice sunt vitale 
pentru ecosistem. Principala funcție a acestor alge în 
ecosistem este de a realiza fotosinteză și de a forma 
prima verigă a lanțului trofi c. De asemenea, ele asigu-
ră hrană și adăpost peștilor mici care trăiesc pe fun-
dul mării, crustaceelor și moluștelor și îi protejează pe 
aceștia de prădători.

Plantele acvatice2.2.1

Imaginea satelitară a algelor larg răspândite
pe litoralul Mării Negre
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Pericolele cu care se confruntă: Pierderea 
calității habitatului este singurul pericol major cu 
care se confruntă speciile fi tobentice. În general, 
eutrofi zarea cauzată de activitățile umane și dis-
trugerea coastelor au un impact negativ asupra 
diversității speciilor și, în anumite circumstanțe, duc 
la distrugerea lor totală.

Nutrienții sunt importanți pentru creșterea și dez-
voltarea atât a algelor cât și a fi toplanctonului. 
Totuși, o creștere a concentrației de nutrienți din 
apa mării duce la apariția unor probleme la nivelul 
ecosistemului, dintre care, cea mai importantă este 
eutrofi zarea. Eutrofi zarea este lanțul de procese 
prin care deșeurile menajere, agricole și industriale 
bogate în nutrienti ajung în mare, ducând la repro-
ducerea excesivă a planctonului și a algelor. În Ma-
rea Neagră, eutrofi zarea a început în anii 60. Acest 
lucru a dus la schimbări ale densității fi toplancto-
nului, ale diversității speciilor și ale ciclurilor sezo-
niere. Aceste schimbări nefavorabile au ajuns să se 
manifeste la niveluri mai ridicate ale lanțului trofi c 
și au alterat sănătatea ecosistemului Mării Negre. 
Câmpiile marine sunt, și ele, afectate de creșterea 
nivelului de nutrienți. Creșterea nivelului de azot și 
de fosfor a dus la o creștere a fi toplanctonului și o 
scădere a transparenței apei. De asemenea, diferite 
alge numite epifi te cresc pe frunzele plantelor din 

câmpia marină. Acest lucru împiedică lumina ne-
cesară pentru fotosinteză să ajungă la frunze.

Zostera marina, una din cele mai răspândite plante 
marine cu fl ori din bazinul Mării Negre era colectată 
în trecutul îndepărtat pentru agricultură și, în speci-
al, pentru a fi  dată ca hrană animalelor. Frunzele din 
câmpia marină au fost folosite ca material pentru 
umplerea pernelor și pentru ambalarea obiectelor 
fragile. Speciile de Zostera marina au fost puse sub 
protecție în prezent prin convenții internaționale 
(cum este și Convenția de la Berna).

Strategii de protecție: Conform „Cărții Roșii a 
Mării Negre” întocmite în anul 1997, există opt spe-
cii de plante acvatice amenințate. Printre măsurile 
de protecție se numără prevenirea poluării zonelor 
costiere și creșterea gradului de transparență a apei 
prin prevenirea supra-acumulării de azot și fosfor. 
Pe scurt, trebuie luate măsuri pentru a îmbunătăți 
condițiile ecologice existente. O altă strategie im-
portantă este protejarea zonelor bogate în plante 
acvatice prin declararea lor „rezervații marine”. Ast-
fel, în timp ce speciile existente vor avea o viață 
sănătoasă, diversitatea genetică a speciilor rare și a 
celor amenințate va fi  protejată și multe probleme 
ecologice vor fi  prevenite.

Guvernul din Ucraina a pus în vigoare o serie de 
acorduri pentru protecția zonelor populate cu Phy-
lofora.

Cartea Roșie a Mării Negre a UNPD
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În Marea Neagră, nevertebratele reprezintă grupul de 
animale marine cu cea mai mare diversitate. Impor-
tante pentru lanțul trofi c, ele sunt o sursă de hrană, 
în special pentru numeroasele specii de pești. Pot fi  
întâlnite în toate habitatele din ecosistemul marin. 
Unele dintre aceste specii sunt consumate de oa-
meni și recoltate prin diferite metode pentru valoa-
rea lor economică.

Caracteristicile biologice generale: așa cum su-
gerează numele lor, aceste organisme nu au coloană 
vertebrală din cartilaj sau os. Cu toate acestea, ele 
au o structură scheletică rigidă din calciu, siliciu sau 
keratină care le asigură suportul. 

Spongierii (Porifera) se numără printre nevertebra-
tele primitive din Marea Neagră. Corpul lor nu are, 
de obicei, o formă defi nită și nu au țesut muscular. 
Prinși pe structuri solide precum stâncile, ei trăiesc în 

colonii sau separat, fără să se deplaseze. Hrana spon-
gierilor este alcătuită din organisme microscopice. Ei 
se hrănesc prin fi ltrarea apei cu ajutorul numeroșilor 
pori din corpul lor. Numărul de specii de spongieri 
găsiți în Marea Neagră reprezintă 1/5 din numărul ce-
lor care trăiesc în Marea Mediterană.

Grupul Cnidaria include anemona, meduza și cora-
lul, cuprinzând 35 de specii din Marea Neagră. Cea 
mai importantă caracteristică a acestei grupe este că 
au cnidoblaste, celule otrăvitoare, urzicătoare. Orici-
ne ajunge la Marea Neagră poate vedea anemone 
de mare și poate chiar observa populații numeroase 
de astfel de animale. De exemplu, meduza, frecvent 
întâlnită în Marea Neagră, seamănă cu o umbrelă. Pe 
marginea corpului are celule urzicătoare care, atunci 
când intră în contact cu pielea umană, pot provoca 
mâncărime și iritație. 

Nevertebratele2.2.2

Specia de meduze cea mai întâlnită în Marea Neagră (Aurelia aurita)
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O altă specie de nevertebrate, Ctenophora, are o 
mare importanță pentru ecosistemul Mării Negre. 
Asemănătoare meduzelor mici, corpul său este 
transparent, meduza mișcându-se liber în apă.  
Aceasta nu prezintă însă, celule urzicătoare. Este 
numită meduză pieptene datorită prezenței pe 
suprafața corpului său a rândurilor de piepteni cten 
în latină, înseamnă pieptene). Aceste rânduri de 
piepteni, dispuse longitudinal și la intervale egale, pe 
partea laterală, sunt bioluminescente, adică produc 
lumină, o caracteristică a acestui grup. Se conside-
ră că specia de meduză numită Mnemiopsis leidyi 
a ajuns în Marea Neagră de pe țărmurile Americii 
de Nord în anii 80, aduse de nave, și au invadat în 
scurt timp ecosistemul, ducând la scăderea masivă 
a populației de hamsii într-o anumită perioadă, din 
cauza supra-consumului de icre și zooplancton. 

Un lucru interesant este acela că, se crede că o altă 
meduză, Beroe ovata, adusă tot de vase, a început 
să mănânce M. leidyi, fi ind zărită pentru prima dată 
în anul 1997,  și a jucat un rol în limitarea populației 
acestei specii periculoase. Acest lucru demonstrea-
ză cât este de afectat ecosistemul prin introducerea 
de specii alohtone în Marea Neagră.

Viermii plați Platyhelminthes sunt organisme moi, 
cu corpul ca o panglică, și sunt reprezentați în Ma-
rea Neagră prin mai mult de 100  specii. Trăiesc în 
principal liber pe fundul mării, dar există și exem-
plare parazite.

În Marea Neagră găsim peste 300 de specii de 
viermi inelați (Annelida). Aceștia au corp lung, al-
cătuit din multe segmente. Aproape toate speciile 
existente trăiesc pe fundul mării, pe stânci și pie-
tre, printre alge sau în nămol. Ei alcătuiesc un grup 
foarte important în lanțul trofi c, mulți pești de adân-
cime hrănindu-se cu viermi inelați. Specia Hedis-
te diversicolor, răspândită în întreaga Mare Neagră, 
este cunoscută ca viermele roșu și are importanță 
economică, acest vierme fi ind folosit ca momeală 
pentru pescuit.

Artropodele reprezintă încrengătura cu cea mai 
numeroasă populație. Caracteristica cea mai im-
portantă o reprezintă picioarele articulate. Artropo-
dele au un exoschelet din chitină și sunt alcătuite 
din cap, torace și abdomen. Cea mai importantă 
sub-încrengătură de artropode din mediul marin 

Cea mai mare specie de meduze întâlnită în Marea Neagră (Rhizostoma pulmo)

Mnemiopsis leidyi

Crab (Liocarcinus depurator)
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o reprezintă crustaceele. Din acest grup fac parte și 
crabii și crevetele. Tot în acest grup există specii care 
trăiesc fi xate pe fundul mării sau care se mișcă liber în 
mare, făcând parte din zooplancton.

Crustaceele din zooplancton sunt principala hrană a 
unor pești precum hamsiile, stavridul și șprotul. Crus-
taceele care trăiesc în zona bentală joacă un rol im-
portant ca hrană, pentru peștii de adâncime, precum 
barbunul și merlanul.
  
După artropode, una dintre cele mai bogate încren-
gături o reprezintă moluștele (Mollusca). Corpul 
moluștelor este, de obicei, fără segmente, alcătuit din 
cap, picioare și masa viscerală. Adesea au un exosche-
let din carbonat de calciu. Printre cele mai răspândi-
te grupuri de moluște se numără gasteropodele, din 
care fac parte melcii, speciile bivalve, precum scoicile 
și cefalopodele care includ caracatița și calmarul. Ce-
falopodele nu sunt întâlnite în Marea Neagră deoarece 
ele trăiesc numai în ape cu salinitate ridicată. Moluștele 
din Marea Neagră sunt întâlnite în ape cu adâncimi 
de până la 60-70 de metri, pe funduri nisipoase și nă-
moloase ale mării, precum și în regiuni stâncoase și 

în cele populate de alge. Unele sunt microscopice, în 
timp ce altele pot ajunge la o lungime de 20 de cm. 
Rapana venosa, una dintre cele mai mari moluște,  
este un melc de mare invadator care se dezvoltă foar-
te bine în medii noi. În anii 50, a ajuns în Marea Neagră 
pe vase care veneau din Marea Japoniei. Hrănindu-se 
în principal cu scoici bivalve care trăiesc în părțile mai 
adânci ale mării, aceștia au afectat lanțul trofi c. Carnea 
și cochilia sa au valoare economică, fapt ce a dus la 
pescuitul excesiv al acestei specii, iar populația din Ma-
rea Neagră a scăzut foarte mult.

Pericolele cu care se confruntă: Nevertebratele din 
Marea Neagră sunt afectate de poluarea umană și de 
distrugerea coastelor, la fel ca alte animale. În unele 

regiuni, creșterea nivelului de nutrienți cauzată de râ-
uri și a zonelor fără oxigen din adâncul mării au dus la 
moartea a milioane de tone de nevertebrate.

Cu toate că, în ultimii 25 de ani, nu a fost observa-
tă scăderea numărului de nevertebrate, a avut loc o 
schimbare importantă a biomasei anumitor specii. Ex-
ploatarea economică a midiilor și melcilor a dus la pes-
cuitul lor excesiv. Acest lucru a avut drept consecință 
scăderea populațiilor existente. Și peștii au fost afectați, 
deoarece structura fundului mării a fost modifi cată din 
cauza metodei de pescuit folosite.

Unele nevertebrate care trăiesc în oceane și mări tro-
picale au fost aduse de vase în Marea Neagră și au 
început să intre în concurență cu speciile autohtone. 
Biomasa speciilor autohtone s-a redus din cauza inva-
ziei de astfel de specii invazive.  

Strategii de protecție: Conform „Cărții Roșii a Mării 
Negre”, 1 specie de spongieri, 1 specie de meduză, 2 
specii de viermi inelați, 29 de specii de crustacee, 5 
specii de moluște și o specie de stea de mare sunt în 
pericol. Cu toate acestea, se așteaptă ca acest număr 
să crească pe măsură ce cercetarea este actualizată.

Mulți cercetători au propus reducerea pescuitului de 
specii de crabi și de moluște cu valoare economică. 
Există acorduri juridice referitoare numai la câteva din-
tre aceste specii. Majoritatea nevertebratelor nu pot 
suporta scăderea valorilor oxigenului dizolvat în me-
diul lor. Combaterea poluării este una dintre cele mai 
importante măsuri care poate fi  luată pentru proteja-
rea acestor organisme. 

Eforturile de conservare a mediului care au în vedere 
ecosistemul se aplică și Mării Negre. Unele specii de 
nevertebrate enumerate în Cartea Roșie au fost indi-
cate ca fi ind în pericol, din cauza distrugerii habitatu-
lui lor, astfel încât s-a subliniat importanța protecției 
acestuia. 

Fo
to

: T
A

h
m

e
t E

. K
id

e
y

ș

Melc din Marea Neagră (Rapana venosa)



46

Peștii sunt cele mai numeroase vertebrate de pe 
planetă și sunt grupați în aproximativ 31.000 de 
specii. Numărul lor crește constant în fi ecare an, din 
cauza descoperirii în ecosisteme virgine a multor 
specii a căror existență nu era cunoscută anterior. 
Numai în anul 2008, au fost identifi cate 479 de spe-
cii de pești. Peștii, cu o atât de mare diversitate a 
speciilor, au o răspândire mult mai mică în Marea 
Neagră față de Marea Mediterană.

Caracteristicile biologice generale: Peștii pot 
trăi în habitate diferite, de la apele cele mai adânci 
la cele mai puțin adânci. Grupați în șase clase, 
peștii sunt reprezentați numai de trei grupuri în 
Marea Neagră. Primul dintre acestea este cel al ci-
clostomilor, cunoscuți ca fi ind pești destul de pri-
mitivi. Deși nu există informații adecvate despre 
fosilele lor, se crede că rudele lor cele mai apropi-
ate au apărut cu 400 de milioane de ani în urmă. 
Peștii din acest grup se diferențiază prin lipsa făl-
cilor și gura în formă de disc. După ce eclozează, 
trăiesc sub formă de larve timp de patru sau cinci 
ani, apoi trec printr-o nouă metamorfoză, deve-
nind adulți. Majoritatea ciclostomilor adulți din 
mare au un comportament parazit și se hrănesc 
de pe peștii mai mari, de care se atașează  cu gura 
lor în formă de cupă. După câțiva ani de astfel de 
comportament, ciclostomii trec în cursuri de apă 
curgătoare precum râuri și pâraie pentru a se re-
produce și nu se hrănesc deloc în această perioa-
dă. Numai câțiva ciclostomi au fost înregistrați în 
Marea Neagră, însă s-a raportat că populația lor a 
scăzut semnifi cativ și este în pericol de dispariție.

O altă clasă de pești din Marea Neagră sunt peștii 
cartilaginoși, din care fac parte rechinii și pisicile 

de mare. Aceștia sunt considerați specii primiti-
ve și se diferențiază de alți pești prin caracteristici 
precum scheletul cartilaginos, cinci branhii (rar 
6-7) și prin absența veziculei gazoase din abdo-
men. Marea Neagră nu este bogată în rechini, iar 
specia Squalus acanthias cunoscută sub numele 
de „câinele de mare” este singura care trăiește în 
întreg bazinul acestei mări. Acesta trăiește aproa-
pe de fundul mării și rar depășește 120 cm în lun-
gime. Se caracterizează prin prezența unui spin 
otrăvitor în fața aripioarei dorsale. Este carnivor, 
dar nu prezintă pericol pentru oameni. Carnea sa 
este consumată de oameni, în timp ce din fi catul 
său se extrag ulei și vitamine. Populația de rechini 
din Marea Neagră a suferit masiv din cauza pes-
cuitului excesiv, iar rechinul a fost raportat ca spe-
cie pe cale de dispariție.

Pisica de mare este, de asemenea, un pește car-
tilaginos. Cu toate acestea, spre deosebire de 
rechin, corpul său este plat în partea dorsală și 
abdominală iar coada este lungă, sub formă de 
bici. Există două specii de pisică de mare larg 
răspândite în Marea Neagră: pisica de mare 
(Dasyatis pastinaca) și vulpea de mare (Raja cla-
vata). Pe coada pisicii de mare există cel puțin 
un spin veninos, care prezintă pericol pentru 
oameni. Vulpea de mare, pe de altă parte, are 
spini pe corp și pe coadă, dar aceștia nu sunt 
veninoși, iar această specie nu prezintă pericol 
pentru oameni. La fel ca și „câinele de mare”, 
vulpea de mare este exploatată economic și 
este pe cale de dispariție din cauza pescuitului 
excesiv. Toate pisicile de mare din Marea Neagră 
trăiesc pe fund, îngropate în nisip și hrănindu-se 
cu nevertebrate și pești.

Hamsii (Engraulis encrasicolus)
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Clasa de pești cu cea mai mare diversitate a specii-
lor este cea a peștilor osoși. Caracteristicile cele mai 
importante sunt scheletul osos, branhiile acoperi-
te și sacul de aer. Lungimea peștilor care trăiesc în 
Marea Neagră variază între 5 cm (de ex. guvizi) și 
400 cm (păstruga). Peștii osoși sunt prezenți în toa-
te tipurile de habitat. Cele mai cunoscute specii din 
Marea Neagră, printre care se numără hamsia, sardi-
na, pălămida și lufărul, trăiesc în bancuri aproape de 
suprafață. Merlanul și barbunul, pe de altă parte, sunt 
pești de apă adâncă, trăind pe fund de mare stâncos 
și nămolos. Acul de mare și căluțul de mare trăiesc 
în zone acoperite de alge, integrându-se coloristic în 
mediu și fi ind, astfel protejați de prădători. De ase-
menea, există un pește mai mic numit cocoșel de 
mare, care trăiește în crăpături și găuri din pietre și 
stânci. Unele exemplare trăiesc între stânci, la numai 
10 cm de suprafață, sărind din apă periodic, pentru 
o scurtă „baie de soare”, înainte de a reveni sub apă. 
Calcanul, limba de mare și cambula, care trăiesc pe 
fundul mării, au caracteristici interesante. În stadiul 
de larve, aceștia trăiesc masa apei. Apoi, trec prin-
tr-o transformare, în timpul căreia ochii lor se mută 
pe partea dorsală a corpului și încep să trăiască pe 
fundul mării. O parte a corpului lor plat ca o farfurie 

este colorată (aceasta este partea pe care sunt ochii), 
în timp ce cealaltă parte este, de obicei, albă. Pentru 
a vâna, se ridică de pe fundul mării, își prind prada și 
revin pe fundul nisipos. 

Peștii de apă adâncă din Marea Neagră se hrănesc 
cu nevertebrate mici, precum artropode, moluște și 
viermi inelați. Hamsiile și sardinele, care se mișcă în 
bancuri, se hrănesc aproape exclusiv cu zooplancton. 
Speciile mai mari, precum pălămida și lufărul, se hră-
nesc cu pești mai mici. Cu toate acestea, preferințele 
pentru hrană ale exemplarelor mai mici și adulte pot 
varia. În general, speciile erbivore din Marea Neagră 
sunt rare. Migrația în rândul peștilor reprezintă o dez-
voltare importantă. De obicei, aceștia migrează pe pe-
rioada iernii, pentru a se reproduce și pentru a se hrăni.

Pisica  de mare (Dasyatis pastinaca)
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Pericolele cu care se confruntă: Există patru 
factori principali care amenință viața peștilor:

1) pescuitul excesiv,
2) poluarea și eutrofi zarea,
3) speciile alohtone,
4) schimbarea regimului apelor din râuri.

La fel ca multe alte organisme vii, peștii au nevo-
ie să depună icre pentru a asigura supraviețuirea 
speciei. Calitatea apei trebuie să fi e ridicată pentru 
supraviețuirea puietului. Populațiile de pești din 

Marea Neagră sunt în pericol din cauza poluării 
și a pescuitului de exemplare care nu au depus 
încă icre. În timp ce în anii 50 existau 26 de specii 
exploatate economic, numărul acestora a scăzut 
la 5 în anii 90, în unele zone de pe coasta Mării 
Negre, în principal din cauza poluării și a pescui-
tului excesiv.

Unele exemplare de scrumbie și păstrugă ies din 
mare și trec în ape curgătoare pentru a se repro-
duce. Schimbarea regimului apelor din râuri are 
un efect negativ asupra acestor pești. Construcția 
de baraje, poluarea și creșterea nivelului de 
nutrienți au scăzut în mod considerabil calitatea 
habitatului lor. În plus, în funcție de pierderea ha-
bitatului, au fost observate fl uctuații distincte ale 
unor populații de pești. 

Barbun (Mullus barbatus)

Cocoșel de mare (Parablennius Tentacularis)

Calcan (Psetta maxima)

Guvid (Gobius niger)

Ac de mare (Syngnathus sp.)
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Strategii de protecție: În ceea ce privește practicile de pescuit, fi ecare 
țară care are ieșire la Marea Neagră are o legislație specifi că. Odată cu 
intrarea în UE, România și Bulgaria au pus în aplicare legislația în dome-
niul pescuitului armonizată cu „Politica comună în domeniul pescuitului 
a Uniunii europene”. Mai jos sunt prezentate câteva dintre măsurile de 
protecție pe care țările cu ieșire la Marea Neagră încearcă să le aplice:

• Interzicerea completă a pescuitului de specii de pește pe cale de dispariție 
și, în acest scop, realizarea unui catalog al speciilor pe cale de dispariție din 
Marea Neagră, cu studii actualizate.

• Interzicerea pescuitului în sezonul de reproducere pentru a proteja speciile.

• Închiderea completă a anumitor zone de pescuit, pentru a proteja zonele 
de reproducere și hrană pentru pești.

• Interzicerea echipamentelor și metodelor de pescuit care afectează habi-
tatele peștilor.

• În ceea ce privește speciile pentru care pescuitul este liber, stabilirea di-
mensiunii capturii, a orelor de pescuit, a zonelor și a mijloacelor și echi-
pamentelor folosite pentru pescuit (dimensiunile ochiurilor plaselor, lungi-
mea și adâncimea plasei).

• Declararea nivelului maxim de poluare a apelor mării.

• Punerea în aplicare a unui sistem efi cient de colectare a datelor și 
informațiilor.

• Înfi ințarea unui serviciu de protecție și control pentru elementele de mai 
sus.

În urma intrării României și Bulgariei în Uniunea Europeană, Marea Nea-
gră a ajuns în zona de interes a UE. În prezent se lucrează la punerea în 
aplicare în Marea Neagră a principiilor Politicii comune în domeniul pes-
cuitului, dezvoltată pentru industria pescuitului. Consiliul General pentru 
pescuit din Marea Mediterană (GFCM), înfi ințat sub controlul Organizației 
pentru Alimentație și Agricultură (FAO), ia măsuri pentru a include Marea 
Mediterană în mandatul său.

„Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și 
fl oră pe cale de dispariție”  (CITES) include măsuri pentru protejarea unor 
specii de pești din Marea Neagră.
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Marea Neagră este un sanctuar pentru o mare vari-
etate de păsări. Datorită salinității și temperaturii scă-
zute a apei sale, este mai productivă decât alte mări. 
De asemenea, este deosebit de bogată în pești care 
trăiesc în bancuri. Acest lucru este foarte important 
pentru păsările care se hrănesc cu pești. Folosirea 
litoralului ucrainean și rusesc de către pescărușii de 
mare și chirele de baltă în timpul perioadei de repro-
ducere are o mare importanță la nivel global. 

În timpul zborului dinspre țările nordice spre Afri-
ca, păsările marine migratoare se opresc pentru 
a se odihni în Marea Neagră, dată fi ind poziția sa 
geografi că. Situată în sudul zonei temperate, Ma-
rea Neagră nu îngheață ca alte mări interioare (de 
ex. Marea Baltică), astfel încât păsările acvatice care 
trăiesc pe lacurile din Sud-Estul Europei se refugi-
ază la Marea Neagră după ce lacurile lor îngheață 
în lunile ianuarie și februarie. Salinitatea scăzută a 
Mării Negre le permite și păsărilor de apă dulce să 
se hrănească. Pe scurt, Marea Neagră este o zonă 
importantă pentru păsări în toate anotimpurile, asi-
gurând adăpost, refugiu și hrană pentru păsări de 
la Marea Nordului și chiar din stepele Asiei Centrale.

Caracteristicile biologice generale: Marea 
Neagră are habitate numeroase și diverse pentru 
păsări. Majoritatea păsărilor de la Marea Neagră 
sunt dependente de coastă pentru a se odihni, 
pentru a dormi și pentru a se împerechea. Carac-
teristicile coastei sunt, prin urmare, factorul decisiv 
pentru alegerea habitatului.
Râurile mari care se varsă în partea de nord al Mării 
Negre formează delte și lagune (lacuri puțin adân-
ci legate de mare), cele mai importante fi ind cele 
legate de Marea Azov. Apa din aceste zone are o 
salinitate redusă și este mai întunecoasă din ca-
uza particulelor aduse de râuri. Prin urmare, apa 
este bogată în minerale. Aceste condiții creează o 
zonă minunată pentru depunerea icrelor de pești. 
Concentrația atât de mare de pești, combinată cu 
peisajul bogat de dune de nisip și mlaștini, atrage 
sute de mii de chire de baltă și pescăruși care își fac 
cuiburi acolo. Aici se găsesc principalele colonii de 
reproducere ale pescărușului mediteranean și ale 
pescărușului cu cioc subțire. Coasta de sud a Mării 

negre este, însă, diferită. Întrucât munții au o dis-
punere paralelă cu marea, adâncimea mării crește 
abrupt. Apa mai limpede are mai puține sedimente. 
Insulele stâncoase de-a lungul coastei turcești sunt 
zonele în care păsările își fac cuiburi. Cormoranul 
de mare, cormoranul creț și pescărușul pontic pre-
feră aceste zone.

Estuarele râurilor sunt zone care atrag foarte multe 
păsări. Pelicani, cormorani de mare și chire de baltă 
formează colonii de reproducere în aceste zone în 
care apa sărată se amestecă cu apă dulce. Estuarele 
formate de Nipru, Nistru, Dunăre, Sakarya, Kizilirmak, 
Yeșilirmak și Coruh formează habitate importante. În 
afară de zona de coastă, luciul apei reprezintă, de ase-
menea, un habitat important pentru păsările marine. 
Păsările care trăiesc pe luciul apei în Marea Neagră, 
precum furtunarul, se hrănesc pe mare, se odihnesc și 
dorm pe mare. Furtunarul ajunge pe uscat doar pen-
tru a depune ouă. Odată cu sosirea iernii, multe specii 
de pești, inclusiv hamsiile și sardinele, părăsesc coasta 
de nord și se reunesc departe de coasta turcească a 
Mării Negre. Astfel, pe lângă furtunar, pescărușul sur, 
cormoranul de baltă și pescărușul de mare reprezintă 
cele mai numeroase grupuri de păsări din regiunea 
estică a Mării Negre pe timpul iernii.
Unele din păsările din Marea Neagră se hrănesc cu 
pește, altele cu nevertebrate, iar altele cu plante acvati-
ce. Cele care mănâncă pești sunt pelicanul, furtunarul,  
pescărușul sur, cormoranul de mare și chira de baltă. 
Rața moțată mănâncă nevertebrate mici care trăiesc 
în mâl sau pe fundul apei, în timp ce alte rațe, pre-
cum eiderul și rața sunătoare, se hrănesc cu scoici de 
pe fundul mării. În timp ce lebedele și lișița mănâncă 
alge din apele curate ale porturilor, cufundarul preferă 
peștii mici și alte nevertebrate. Hrana variază în funcție 
de sezon. În timpul verii, pe perioada în care peștii își 
depun icrele, pescărușul cu cap negru care își depu-
ne ouăle de-a lungul coastei Ucrainei și Rusiei, prinde 
insecte din stepe și câmpii. Se întoarce, însă, la mare 
pentru a-și petrece iarna. Pescărușul de mare s-a 
adaptat bine la schimburile cu oamenii și exploatează 
noile surse de hrană. Mulți pescăruși urmăresc vasele 

Păsările marine2.2.4

Furtunar (Puffi  nus yelkouan)

Cormoranul (Phalacrocorax carbo)
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de pescuit și se hrănesc cu surplusul de pește fără valoare economică din 
plase. În zonele de coastă, pescărușii de mare merg la gropile de gunoi și se 
hrănesc cu animale moarte și gunoaie. De asemenea, pescărușii care ur-
măresc tractoarele se hrănesc cu insecte care apar la suprafața solului arat.

Amenințările cu care se confruntă: Păsările marine sunt afectate 
de accidentele vaselor petroliere care cauzează moartea prin murdări-
rea cu petrol a sute de cufundari, cormorani și pescăruși. Atât timp cât 
trafi cul greu cu petrol continuă în Marea Neagră, această situație va 
persista. De asemenea, plasele de pescuit cauzează moartea a sute de 
păsări în fi ecare an. Cu toate că nu există date defi nitive asupra acestor 
probleme cauzate de plasele de pescuit în Marea Neagră, situația poate 
pune probleme pentru furtunar, populația acestuia fi ind în scădere.

Păsările marine au o longevitate considerabilă și se pot apăra împotriva 
dușmanilor. În schimb ouăle și puii acestora sunt expuși pericolelor. Co-
loniile de pe dunele de nisip și insule pot fi  vizitate de vulpi, șacali, șerpi 
și chiar câini vagabonzi. Șobolanii de pe insulele stâncoase mănâncă 
ouă și amenință păsările marine vulnerabile precum furtunarul.

Păsările de pradă, precum șoimul călător și codalbul care vânează de-a 
lungul coastei sunt o prezență nedorită de micii pescăruși și lișițe. Cu 
toate acestea, majoritatea animalelor marine cad rar pradă altor animale 
dacă nu sunt bolnave sau vulnerabile. De asemenea, păsările nu reprezin-
tă o hrană atractivă pentru peștii mari, precum rechinii și delfi nii din mare.

Nu au fost observate boli specifi ce în rândul păsărilor din Marea Nea-
gră. Nici măcar gripa aviară, care a avut un impact extins în lume, nu a 
afectat păsările din Marea Neagră.

Lișița (Fulica atra)

Rața moțată (Aythya fuligula)

Chira de mare (Sterna sandvicensis)
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Strategii de protecție: Pentru protejarea 
păsărilor marine pot fi  puse în aplicare două 
strategii diferite. Lagunele, insulele și insule-
le stâncoase unde se adună păsările pentru 
sezonul de împerechere trebuie protejate. În 
Turcia, se depun numeroase  eforturi pen-
tru  a impune  măsuri de protecție în Insulele 
Șile, în Kozlu, Cam Point și Insula Giresun. În 
timpul iernii, însă, păsările se împrăștie înspre 
largul mării sau spre zonele de coastă. Prin 
urmare, nu se poate delimita o zonă pentru 
protecția lor. Cu toate acestea, este important 
să se ia măsuri privind braconajul, pescuitul 
ilegal și alte activități care pot pune în pericol, 
aceste animale. De exemplu, ca strategie de 
protecție, este importantă luarea de măsuri 
privind plasele de pescuit, astfel încât acestea 
să nu mai rănească păsările.

Păsările din Marea Neagră nu sunt vânate. 
Multe specii de păsări sunt protejate în con-
formitate cu Legea vânătorii. Dintre păsări, 
numai rațele pot fi  vânate, iar acestea numai 
în perioadele și zonele stabilite. Vânătoarea tu-
turor celorlalte păsări este interzisă prin legea 
care prevede sancțiuni aspre. Coloniile de îm-
perechere pot fi  puse sub protecție dacă este 
necesar. Distrugerea cuiburilor poate fi  împie-
dicată prin interzicerea accesului oamenilor la 
insule în timpul perioadelor de reproducere.

În prezent, dintre păsările de la Marea Nea-
gră, pelicanul creț se găsește numai în 10-15 
zone și este clasifi cat drept specie vulnerabi-
lă. Zonele locuite de pelicanul creț sunt lagu-
nele și zonele acvatice de-a lungul țărmurilor 
României, Bulgariei, Ucrainei și Turciei. De 
asemenea, furtunarul este clasifi cat ca specie 
care poate deveni pe cale de dispariție. Cu 
alte cuvinte, dacă sunt luate măsurile nece-
sare acum, înainte de a fi  prea târziu, specia 
va fi  protejată și va supraviețui.

Organizația Bird Life International (reprezenta-
tă în România de SOR - Societatea Ornitologi-
că Română) stabilește Zonele de păsări impor-
tante (Important Bird Area – IBA). Pentru ca o 
zonă să fi e declarată IBA, populația speciei rare 
din zona respectivă trebuie să fi e endemică 
sau să trăiască într-un singur ecosistem. Un alt 
mod de a determina o IBA este atunci când un 
anumit procent al populației regionale sau glo-
bale dintr-o anumită specie de păsări marine 
sau acvatice trăiește în zona respectivă. Corcodelul mare (Podiceps cristatus)

Prundărașul gulerat mic (Charadius dubius)
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În Marea Neagră trăiesc numai patru specii de mami-
fere marine. Trei dintre acestea sunt specii de delfi ni: 
marsuinul (Phocoena phocoena), afalinul (Tursiops 
truncatus) și delfi nul comun (Delphinus delphis). Cel 
de-al patrulea mamifer marin este foca mediterane-
ană (Monachus monachus). Calitatea ecosistemelor 
din Marea Neagră depinde în special de sănătatea 
acestor specii care se afl ă în vârful lanțului trofi c. Dacă 
celelalte specii de mamifere sunt pe cale de dispariție, 
așa cum se întâmplă în cazul focii monah (sau călu-
găr) mediteraneene, este difi cil să se prevadă efectele 
negative create asupra ecosistemului Mării Negre. 

Caracteristicile biologice generale: Delfi nii și fo-
cile sunt mamifere ale căror membre au evoluat în 
înotătoare de-a lungul timpului și astfel aceste ani-
male au devenit parte din ecosistemul marin. Mami-
ferele marine pot sta sub apă mult timp, însă trebuie 
să ajungă la suprafață pentru a respira. Una dintre 
cele mai importante trăsături care diferențiază del-
fi nii de celelalte mamifere este faptul că nările s-au 
mutat pe partea superioară a capului. Există o părere 
generală eronată conform căreia delfi nii „aruncă apă” 
pe nări. De fapt, ceea ce se observă este aerul cald 
scos pe nări. De asemenea, mulți oameni cred că 
delfi nii sunt pești, fără a-și da seama că aceștia sunt, 
de fapt, mamifere.

Marsuinii pot fi  observați destul de departe de 
țărm, în largul mării, în ape adânci. Se crede, însă că 
aceștia trăiesc pe platoul continental al coastei Mă-
rii Negre. În sezonul cald, ei se găsesc, de obicei, în 
Marea Azov și în Strâmtoarea Kerch. De asemenea, 
pot fi  văzuți în Bosfor precum și în Marea Marmara. 
Ambele strâmtori reprezintă coridoare importante în 
timpul migrațiilor. Partea de Nord-Vest a Mării Negre, 
Marea Azov și Marea Marmara sunt zone importante 
pentru împerechere, nașterea puilor și hrănire.

Afalinul trăiește de-a lungul coastelor litoralului Mă-
rii Negre și poate fi  văzut în apele de coastă. S-a ra-
portat prezența câtorva exemplare și în Marea Azov 
și în estuarele unor fl uvii precum Dunărea și Nipru. 
Afalinii de la Marea Neagră trăiesc în grupuri răzlețe, 
numărul exemplarelor dintr-un grup variind de la 10 
la 150.

Delfi nul comun trăiește în principal în largul mă-
rii, însă poate fi  observat și în ape mai puțin adânci. 
Acești delfi ni nu trăiesc în Marea Azov, însă se știe că 
trăiesc în Strâmtoarea Istanbul și în Marea Marmara.

Mamiferele marine2.4.5

Afalini (Tursiops truncatus)
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Pericolele cu care se confruntă: Până la interzicerea vânătorii de delfi ni 
în anul 1983, populațiile de delfi ni de la Marea Neagră au scăzut cu rapiditate. 
Situația este gravă chiar și în prezent.

În trecut, delfi nii erau vânați din diferite motive. Printre acestea se numără folo-
sirea grăsimii de delfi n în industria farmaceutică, folosirea mușchilor acestuia 
în producția de carne și mezeluri, folosirea pielii pentru realizarea de obiecte 
din piele, în timp ce restul părților era folosit ca hrană pentru pești, pentru prin-
derea rechinilor, pentru întărirea oaselor și pentru fabricarea de clei.

Se crede că, în fi ecare an, cel puțin o mie de marsuini și sute de afalini sunt 
prinși în plasele de pescuit. Majoritatea animalelor prinse în plase sunt mar-
suini, iar incidentele au loc în zona platoului continental. Cu toate acestea, nu 
există date clare privind pierderile înregistrate de populație în întreaga Mare 
Neagră. Extinderea plaselor de pescuit pentru prinderea de calcan și rechin 
constituie cauza principală a morții accidentale a delfi nilor. În fi ecare an, 
perioada dintre aprilie și iunie este deosebit de periculoasă pentru marsuini, 
deoarece atunci este perioada de prindere intensivă a calcanului.

Pescuitul excesiv, eutrofi zarea și înmulțirea excesivă a speciei invazive de 
Mnemiopsis leidyi a dus la o scădere gravă (de 8-12 ori) a populațiilor de 
hamsie și șprot în anii 90. Scăderea rapidă a stocurilor de hrană a afectat toți 
delfi nii și, în special, marsuinul, fapt ce a dus la decese în masă. 

Strategii de protecție: În prezent, prinderea delfi nilor în scopuri comerci-
ale a fost interzisă în toate țările cu litoral la Marea Neagră. Din momentul in-
terzicerii, au fost aplicate o serie de măsuri importate prin legislația națională 
și internațională pentru protejarea ecosistemului, biodiversității și, în special, 
a populațiilor de delfi n din Marea Neagră.

Până acum, au fost delimitate 60 de zone de protecție de către țările cu ieșire 
la Marea Neagră și au fost propuse alte 40 de zone pentru urmărire. Unele 
dintre acestea includ mamiferele marine. Dacă se elaborează o metodă de 
management corespunzătoare și se furnizează o formare adecvată pentru 
grupurile de interes, mamiferele marine pot fi  monitorizate și protejate.

În 2007, semnatarii convenției ACCOBAMS (Convenția privind protecția spe-
ciilor de cetacee din Marea Neagră, Marea Mediterană și zona adiacentă din 
Atlantic) au declarat populațiile de marsuini, delfi ni comuni și afalini din Ma-
rea Neagră drept specii pe cale de dispariție.

În 2008, delfi nii de la Marea Neagră au fost incluși în Cartea Roșie a speciilor 
pe cale de dispariție de către IUCN (Uniunea Internațională pentru Conser-
varea Naturii). Marsuinul și afalinul sunt numiți „specii pe cale de dispariție”, 
în timp ce delfi nul comun este numit „specie vulnerabilă”.

Afalin (Tursiops truncatus)
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1. Ce este lanțul trofi c?

În lumea organismelor acvatice, energia necesară pentru viață este obținută prin 
consumarea organismelor mai mici. Astfel, în funcție de cine mănâncă și de cine 
este mâncat, se formează un lanț al vieții, de la organismele cele mai mici la pră-
dătorii cei mai mari. În veriga de început a lanțului trofi c se afl ă plantele unicelulare 
(fi toplacton). Acestea se hrănesc numai cu sărurile chimice din mare. În verigile 
următoare se găsesc organismele din zooplancton, urmate de peștii mici, lanțul 
terminându-se cu cele mai mari animale, precum rechinii și delfi nii.

2. De ce biodiversitatea din Marea Neagră este mai redusă decât cea din Ma-

rea Mediterană?

Marea Neagră este mai săracă decât Marea Mediterană în ceea ce privește biodi-
versitatea. Temperaturile mai reci ale apelor Mării Negre, salinitatea mai redusă și 
cantitatea ridicată de hidrogen sulfurat, care este otrăvitor, sunt câțiva dintre factorii 
care limitează diversitatea speciilor din Marea Neagră. Prin urmare, multe specii 
termofi le și organisme marine tipice Mării Mediterane nu există în Marea Neagră.

3. Care este grupul de organisme vii cu cel mai mare număr de specii din 

Marea Neagră?

În Marea Neagră au fost descoperite, în total, 3774 de organisme marine. Majorita-
tea acestora sunt nevertebrate și plante.

4. Ce rol au algele bentice în ecosistemul Mării Negre?

Speciile de alge bentice din Marea Neagră sunt foarte importante pentru ecosis-
tem, deoarece rolul principal al algelor în ecosistem este de a face fotosinteză și de 
a asigura, astfel, prima verigă a lanțului trofi c. De asemenea, aceste specii furnizea-
ză hrană și adăpost peștilor, crustaceelor și moluștelor care trăiesc pe fundul mării.

5. Cu ce condiții adverse se confruntă peștii din Marea Neagră?

Există patru factori de bază care afectează peștii. Aceștia sunt pescuitul excesiv, 
poluarea și eutrofi zarea, introducerea de specii alohtone și, în sfârșit, schimbarea 
regimului apelor din râuri.

Întrebări
pentru cercetare
și evaluare
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ACTIVITATE Să facem fosile

SCOP:   Defi nește conceptul de fosilă.

   Recunoaște caracteristicile unor exemplare de fosile din Marea Neagră.

   Creează un model de fosilă folosind materiale diferite.

MATERIALE:  fosile / fotografi i cu fosile de diferite organisme, plastilină, plante și pești
   din diferite materiale care să fi e imprimate, hârtie, creion, stilou, cuțit

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, științe sociale, arte vizuale, dezvoltarea limbajului

TERMENI CHEIE:  Fosilă

DURATA:   40 min.

PREGĂTIRE

• Dacă este posibil, faceți rost de o fosilă reală de plantă sau animal din Marea Neagră sau faceți copii de 
fotografi i cu fosile găsite în Marea Neagră, folosindu-vă de surse precum Internetul, ziare și reviste.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Distribuiți fosile reale sau fotografi i cu fosile elevilor. Cereți-le elevilor să privească aceste materiale și să vă 
spună care sunt caracteristicile fosilelor pe care le pot observa.

• Spuneți-le elevilor că urmează să facă modele de fosile.

• Dați-le elevilor plastilină și cereți-le să întindă plastilina pe o suprafață plană și să o aplatizeze într-un strat 
gros de 2 cm.

• Cereți-le să preseze resturile de plante sau animale (frunze, scoici, ramuri de copac etc.) și să le imprime 
în plastilină. Spuneți-le să taie plastilina cu un cuțit pe conturul obiectului imprimat.

• Spuneți-le elevilor să pregătească etichete pentru fosile și să specifi ce următoarele informații pe acestea:

• Numele organismului 

• Unde a fost găsit obiectul

• Data estimată (vechimea probabilă)

• Puneți etichetele fosilelor lângă fosile și organizați o expoziție de fosile împreună cu grupul.

EVALUARE

• Ce este o fosilă?

• De ce este important să găsim fosile?

• Fosilele căror organisme vii pot fi  găsite în Marea Neagră?

• Fosila cărui organism v-ar plăcea să o găsiți?

ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR

• Se pot organiza vizite la Muzeul de Istorie Naturală, la instituții care dețin colecții de fosile și la secții din ca-
drul universităților (de ex. secția de paleontologie).

Pentru elevi

Resturile care rămân dintr-un organism viu și care se păstrează după ce contactul 

cu aerul este întrerupt brusc, se numesc „fosilă”. Fosilele de cochilii, oase, dinți, 

semințe, frunze, animale sau plante ne permit să obținem informații despre orga-

nismele care au trăit cu milioane de ani în urmă. „Paleontologia” este știința care 

studiază fosilele și formarea lor.
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Numele organismului

Locul

Vechimea probabilă
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ACTIVITATE Cum putem vedea planctonul?

SCOP:   Explică împărțirea planctonului în două clase numite fi toplacton și zooplancton.

   Face diferențe între fi toplancton și zooplancton la microscop.

MATERIALE:  Hârtie A4, creioane (pastel sau creioane), fi șa de lucru Planctonul I, plic

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, științe sociale, arte vizuale, dezvoltarea limbajului

TERMENI CHEIE:  Plancton, fi toplancton, zooplancton

DURATA:   50 min.

PREGĂTIRE

• Formați grupe de câte 5-6 elevi și faceți pentru fi ecare grup câte o fotocopie a fi șei de lucru Planctonul 1.  
Decupați toate pozele cu fi toplancton și zooplancton de pe fi șa de lucru Planctonul 1 și puneți-le într-un 
plic, astfel încât fi ecare grup să aibă un plic.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Împărțiți grupul în două. O parte primește cuvântul „fi toplancton” iar cealaltă parte primește cuvântul 
„zooplancton”.

• Împărțiți-le elevilor foi de hârtie A4. Fiecare elev trebuie să îndoaie pe jumătate foaia pe care o primește.

• Fiecare elev trebuie să deseneze, pe partea stângă a foii îndoite, orice îi trece prin minte în legătură cu 
cuvântul primit. De exemplu, dacă a primit cuvântul „zooplancton”, elevul trebuie să deseneze ceea ce îi 
trece prin minte în legătură cu acest cuvânt. Cei care doresc, pot să și coloreze desenele realizate.

• Cereți-le elevilor să își scrie numele pe hârtie și adunați hârtiile pentru a le folosi la sfârșitul activității.

• Formați grupuri de 5-6 elevi.

• Citiți-le elevilor următorul text sau distribuiți-le fotocopii cu acesta:

• În timpul fazei de pregătire, împărțiți-le elevilor plicurile completate de dinainte.

• Cereți grupurilor să împartă imaginile cu zooplancton și fi toplancton la microscop în două grupuri, unul 
cu fi toplancton și celălalt cu zooplancton, folosindu-se și de informațiile din textul de mai sus. Cereți 
grupurilor să spună după ce criterii au făcut clasifi carea.

• Cereți fi ecărui grup să aleagă un reprezentant care să prezinte.

Pentru elevi

Planctonul este denumirea generală 

dată organismelor care trăiesc în apă 

și care depind de curenți pentru a se 

mișca. Planctonul alcătuit din  plante de 

numește fi toplancton iar cel alcătuit 

din animale se numește zooplancton. 

Fitoplanctonul este alcătuit din organis-

me microscopice (adică foarte mici) care 

trăiesc în mare. Plantele de pe uscat nu 

se mișcă și sunt foarte mari, în timp ce 

plantele din fi toplanctonul din mare sunt 

prea mici pentru a fi  văzute cu ochiul li-

ber. Ele sunt organisme cu o singură celu-

lă, sunt purtate de curenți dintr-un loc în 

altul, ca niște călători, și produc mult mai 

mult oxigen decât copacii și plantele din 

jurul nostru. Deși au doar o celulă, ele for-

mează lanțuri în care sunt prinse unele de 

altele, astfel încât, dacă sunt privite la mi-

croscop, arată ca niște stele sau diamante 

sclipitoare.

În prima verigă a lanțului trofi c se afl ă or-

ganismele unicelulare (fi toplanctonul). 

Acestea se hrănesc numai cu nutrienții 

din mare. În verigile superioare se găsesc, 

mai întâi nevertebratele mici (zooplanc-

ton), apoi peștii mici, speciile cele mai 

mari, cum sunt rechinii și delfi nii, afl ându-

se în veriga superioară. 
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• Grupurile studiază clasifi carea iar fi ecare prezentator stabilește împreună cu 
grupul care au fost criteriile folosite pentru clasifi care.

• Prezentați-le elevilor clasifi carea corectă a planctonului.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII

• Este important planctonul pentru ecosistemul marin? De ce?

• Credeți că planctonul se afl ă la suprafața apei, la mijloc sau la adâncimea apei din 
Marea Neagră? De ce?

• Când vă plimbați pe malul mării, apa pare uneori verde, iar alteori albastră. 
Care credeți că este explicația? Răspuns: culoarea verde indică o concentrație 
a fi toplanctonului, în timp ce culoarea albastră ne spune că fi toplanctonul este în 
concentrație mică.

• Ce se întâmplă cu planctonul când moare? Răspuns: se scufundă.

• Există vreo legătură între planctonul mort și scăderea nivelului de oxigen la 
adâncimi de peste 200 de metri din Marea Neagră? Răspuns: cantitatea de 
biomasă (materie vie) afl ată la adâncimi de până la 150-200 de metri în Marea 
Neagră este foarte mare. Cu toate acestea, după ce adâncimea depășește 200 
de metri, nivelul de oxigen scade și în aceste zone nu trăiesc decât puține specii 
de bacterii și materiale. Motivul îl constituie factorii fi zici și biologici din Marea 
Neagră. În primul rând schimbul de curenți pe verticală este foarte redus în 
Marea Neagră. Apele de la suprafață, bogate în oxigen, nu se pot amesteca cu 
apele de la adâncime care au mai puțin oxigen. De asemenea, atunci când algele 
unicelulare care formează fi toplanctonul mor, acestea se scufundă. Bacteriile 
responsabile de procesul de descompunere care începe la adâncime consumă 
oxigenul din aceste zone.

EVALUARE

• Returnați-le elevilor foile completate pe partea stângă la începutul activității. Și 
cereți-le acestora să deseneze / să coloreze pe partea dreaptă a foii cuvântul pe 
care l-au primit (zooplancton sau fi toplancton).

ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR

• Elevii pot studia la microscop un eșantion real de fi toplancton sau zooplancton 
obținut din Marea Neagră.
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ANEXA 1: Fișa de lucru Planctonul (pentru elevi)
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ANEXA 2: Fișa de lucru Planctonul (rezolvare)

Fitoplancton

Fitoplancton Fitoplancton

Fitoplancton

Zooplancton Zooplancton

Zooplancton

Zooplancton

Zooplancton
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ACTIVITATE Să facem un model de plancton

SCOP:   Defi nește adaptările generale ale corpului care diferențiază planctonul

MATERIALE:  Găleată cu apă, acvariu plin cu apă (este important să fi e din sticlă), ceas de mână
   cu cronometru sau secundar, argilă, scobitoare, folie din plastic, pai, spumă artifi cială

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, tehnologie și design, dezvoltarea limbajului, matematică

TERMENI CHEIE:  Plancton

DURATA:   60 min.

PREGĂTIRE

• Faceți fotocopii ale fi șei de lucru Planctonul folosită în activitatea „Cum arată planctonul”, astfel încât să 
existe o fotocopie la doi elevi.

• Dacă începeți această activitate înainte de  activitatea „Cum arată planctonul”, citiți-le elevilor textul.

• Mergeți la un magazin de pești de acvariu sau rugați pe cineva care are un acvariu nefolosit acasă să adu-
că un acvariu de sticlă la locul unde se va desfășura activitatea. Puneți acvariul într-un loc sigur, de unde 
să poată fi  văzut de toată lumea și umpleți-l pe trei sferturi cu apă.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Distribuiți elevilor fi șa de lucru Planctonul 1.

• Spuneți-le elevilor că veți crea o hartă (mindmap) pentru defi nirea cuvântului „plancton”. Pentru aceasta, 
desenați pe tablă fi gura următoare.

• Cereți elevilor să răspundă la prima întrebare de pe hartă (cum arată planctonul?) și scrieți răspunsurile la 
această întrebare cu săgeți pe care le extindeți din balonul cu întrebarea. Faceți același lucru și cu celelalte 
întrebări. Această parte a fost elaborată pentru a afl a ceea ce cunosc elevii despre plancton.

• Aveți grijă ca harta defi niției să rămână pe tablă pe toată durata activității.

Pentru elevi

Planctonul este denumirea generală dată 

organismelor care trăiesc în apă și care de-

pind de curenți pentru a se mișca. Planc-

tonul alcătuit din plante se numește fi to-

plancton iar cel alcătuit din animale se 

numește zooplancton. 

Fitoplanctonul este alcătuit din organisme 

microscopice (adică foarte mici) care trăiesc 

în mare. Plantele de pe uscat nu se mișcă și 

sunt foarte mari, în timp ce plantele din fi to-

planctonul din mare sunt prea mici pentru a fi  

văzute cu ochiul liber. Ele sunt organisme cu 

o singură celulă, sunt purtate de curenți din-

tr-un loc în altul, ca niște călători, și produc 

mult mai mult oxigen decât copacii și plante-

le din jurul nostru. Deși au doar o celulă, ele 

formează lanțuri în care sunt prinse unele de 

altele, astfel încât, dacă privite la microscop, 

arată ca niște stele sau diamante sclipitoare.

În prima verigă a lanțului trofi c se afl ă orga-

nismele unicelulare (fi toplanctonul). Acestea 

se hrănesc numai cu nutrienții din mare. În 

verigile superioare se găsesc, mai întâi ne-

vertebratele mici (zooplancton), apoi peștii 

mici, speciile cele mai mari, cum sunt rechi-

nii și delfi nii, afl ându-se în veriga superioară. 

Cum arată?

Plancton

Care sunt

funcțiile sale?
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• Citiți-le elevilor textul următor:

• Adresați-le elevilor următoarele întrebări: 

• a) Cunoașteți și alte exemple de adaptări precum cele ale acului de mare și ale cal-
canului? Dacă elevii nu știu să răspundă, dați-le exemple simple precum cele ale 
păianjenului / insectelor și ale calmarului.

• b) Ce tip de adaptare și-a format planctonul pentru a putea fi  purtat dintr-un loc în 
altul și pentru a fi  aproape de suprafața apei?

• Formați grupe de câte 4-5 elevi. Arătați-le textul de mai jos și spuneți-le că vor face un 
model de plancton folosind informațiile din text.

• Distribuiți grupurilor materialele necesare pentru modelul de plancton. Spuneți grupu-
rilor că au la dispoziție 20 de minute pentru a realiza modelul de plancton care să plu-
tească pe apă cât mai mult timp. Amintiți-le elevilor că planctonul rămâne suspendat 
în apă însă nu înoată.

• Dacă este nevoie, dați fi ecarui grup găleți cu apă pentru a testa modelele de plancton.

• Faceți un semn pe acvariu pentru a vedea nivelul apei. După fi ecare grup, verifi cați ni-
velul apei și adăugați apă, dacă este necesar.

• Găsiți doi voluntari, unul responsabil de cronometrare iar celălalt de notarea timpilor 
pentru fi ecare grup.

• După ce modelele sunt terminate, stabiliți cu elevii criteriile pentru concursul „plancto-
nul care stă cel mai mult în apă”. De exemplu, modelul nu trebuie să plutească pe apă, 
modelul care plutește va fi  descalifi cat. Modelul care rămâne în apă cel mai mult timp 
va câștiga concursul.

• Cereți fi ecărui grup să prezinte mai întâi modelul și apoi să îl testeze în acvariu. Între timp, vo-
luntarii trebuie să cronometreze și să noteze timpul cât modelul rămâne suspendat în apă.

EVALUARE

• Reveniți la harta de defi nire realizată la începutul activității. Cereți-le elevilor să dea și 
alte răspunsuri la întrebări și să le pună pe hartă cu culori diferite.

Pentru elevi

Adaptarea este o schimbare ereditară care per-

mite organismelor vii să trăiască în habitatul lor. 

Ea are loc în forme diferite. De exemplu, orga-

nismele se pot adapta la regiune prin culoarea 

pielii, forma corpului, acoperirea corpului, ca-

pacitatea de a produce toxine sau de a secreta 

mucus pentru a se apăra.

Peștii s-au adaptat la viața marină în diferite 

moduri. De exemplu, peștele scorpion negru se 

poate camufl a între stânci datorită culorii sale. 

De asemenea, cu țepii de pe aripioarele sale se 

poate proteja de prădători.

Acul de mare se poate ascunde ușor în câmpi-

ile marine, datorită corpului său lung și subțire. 

Pentru că adesea rămâne în apă fără să se miște, 

ca o frunză moartă, este destul de difi cil de ob-

servat. Calcanul trăiește, de obicei, îngropat în 

nisip, ținându-și numai ochii la suprafață. Astfel 

poate prinde ușor prada. 

Pentru elevi

Toate organismele planctonice trebuie să nu se 

scufunde. Fitoplanctonul trebuie să stea la cel 

mult 100 de metri de suprafața apei pentru că are 

nevoie de lumina soarelui pentru fotosinteză. De-

oarece zooplanctonul se hrănește cu fi toplanc-

ton și cu zooplanctonnici acesta nu trebuie să 

se scufunde. Organismele din plancton reușesc 

să nu se scufunde prin lărgirea suprafeței lor sau 

prin reducerea densității lor. Corpurile lor plate și 

alungite, oasele sau spinii lor și alte caracteristici 

ale corpului le ajută la aceasta. Unele specii planc-

tonice reușesc să nu se scufunde  prin structura 

lor de lanț.  
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ACTIVITATE Explorarea coastei Mării Negre

SCOP:   Găsirea plantelor / animalelor care trăiesc în zonele de coastă ale Mării Negre.

MATERIALE:  Pahar din plastic de iaurt și capac transparent (în loc de capac se poate folosi
   și un plastic transparent gros), cutter, bandă elastică

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, tehnologie și design, arte vizuale

TERMENI CHEIE:  Observare, sub apă

DURATA:   30 min.

PREGĂTIRE

• Cereți elevilor să aducă o cutie de plastic gros 
(cum ar fi  un recipient de iaurt) cu 3-4 zile îna-
inte de activitate.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A 
ACTIVITĂȚII

• Întrebați elevii ce organisme trăiesc sub apă și 
ascultați-le răspunsurile.

• Cereți-le să ghicească ce instrumente sunt 
folosite pentru observarea organismelor care 
trăiesc sub apă.

• Spuneți-le elevilor să observe organismele 
care trăiesc în apă.

• Realizarea unui instrument de observare 

a organismelor care trăiesc în apă:

• Spuneți-le elevilor să taie fundul recipi-
entului din plastic cu ajutorul cutter-ului. 
Supravegheați-i cu atenție în timp ce taie 
fundul recipientului și ajutați-i pe cei care 
nu reușesc. În funcție de vârsta elevilor, tăiați 
dumneavoastră dacă este necesar.

• După îndepărtarea părții tăiate, spuneți-le ele-
vilor să pună capacul transparent pe recipient, 
tăiați elasticul și legați-l în jurul capacului pen-
tru a-l prinde bine. 

• Instrumentul de observare a organismelor din 
mare este gata.

• Mergeți lângă mare, țineți capacul transparent 
la suprafață și observați organismele care tră-
iesc aproape de suprafață.

EVALUARE

• Desenați organismele pe care le-ați observat 
și afi șați desenul.

ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR

• Elevii pot proiecta și perfecționa instrumente-
le de observare folosind diferite materiale.
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ACTIVITATE Relația dintre pradă și prădător

SCOP:   Găsirea de exemple de relație dintre pradă și prădător în natură

MATERIALE:  Eșarfă

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, educație fi zică, teatru, dezvoltarea limbajului

TERMENI CHEIE:  Pradă, prădător

DURATA:   30 min.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Găsiți doi voluntari, unul care să fi e fi toplanctonul și celălalt zooplanctonul.

• Înainte de a trece la etapa următoare a jocului, amintiți-le pe scurt elevilor ce sunt fi toplanctonul și zoo-
planctonul:

• Ceilalți elevi formează un cerc, așezându-se la distanță de o lungime de braț unul de celălalt.

• Spuneți-le elevilor, în afara celor care joacă rolul fi toplanctonului și zooplanctonului, că reprezintă diferite 
organisme din mare și că trebuie să stea în cerc.

• Fitoplanctonul și zooplanctonul stau în mijlocul cercului, legați la ochi. Verifi cați să nu vadă nimic în jurul lor.

• Dați următoarele explicații elevilor: „Zooplanctonul 
este la vânătoare – își caută prada. Fitoplanctonul 
încearcă să scape de zooplancton. De fi ecare dată 
când zooplanctonul întreabă „unde ești?”, fi toplanc-
tonul răspunde „sunt aici” și să aibă grijă să nu fi e 
prins de zooplancton, fără a ieși din cerc. Trebuie să 
avem grijă ca fi toplanctonul și zooplanctonul să nu 
iasă din apă. 

• Puneți elevii care reprezintă zooplanctonul și fi to-
planctonul, legați la ochi, la distanță unul de celălalt 
în interiorul cercului și porniți jocul. 

• Zooplanctonul trebuie să întrebe la intervale regulate 
unde este fi toplanctonul iar acesta trebuie să răspun-
dă „sunt aici!”. Dacă fi toplanctonul este prins de zoo-
plancton, jocul s-a terminat. În acest caz, alegeți un 
voluntar pentru fi toplancton și altul pentru zooplanc-
ton dintre membrii cercului și jucați din nou jocul.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII

• Ce se întâmplă dacă zooplanctonul nu poate prinde fi toplanctonul?

• Ce caracteristici ar ajuta zooplanctonul să prindă mai ușor fi toplanctonul?

• Ce caracteristici ar permite fi toplanctonului să scape de zooplancton și să nu fi e prins?

• Planta poate fi  pradă sau prădător?

• Este posibil ca un animal să fi e atât pradă cât și prădător? Dați un exemplu.

EVALUARE

• Dați exemple de la Marea Neagră de relații de tipul pradă-prădător (fi ecare elev trebuie să dea cel puțin 
un exemplu).

Pentru elevi

Planctonul este numele general dat organismelor care trăiesc în apă și a căror capacitate de 

a se mișca depinde de curenți. Planctonul alcătuit din plante se numește „fi toplancton”, iar 

planctonul alcătuit din animale se numește „zooplancton”.
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ACTIVITATE Lanțul trofi c

SCOP:   Formarea unui model de lanț trofi c care să arate relațiile trofi ce dintre organisme.

MATERIALE:  Pix, hârtie și creion, ac. Anexa 1 fotocopie a fi șei de lucru – „Să le punem
   în ordinea lanțului trofi c”

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, matematică, dezvoltarea limbajului, teatru, educație fi zică

TERMENI CHEIE:  Pradă, prădător, lanț trofi c

DURATA:   60 min.

PREGĂTIRE

• Scrieți cuvintele „fi toplancton”, „zooplancton”, „hamsie”, „pălămidă”, „om” pe fi ecare foaie A4 pentru a le 
folosi în partea a doua a activității. Pregătiți încă două seturi. Scrisul trebuie să fi e lizibil și ușor de văzut de 
toată lumea.

• Citiți textul de mai jos cu elevii.

Pentru elevi

Noi ne luăm din mâncare energia necesa-

ră pentru a alerga, pentru a ne juca, pentru 

a trăi. În același fel, organismele din apă 

trebuie să se hrănească sau să primească 

energie pentru a se putea mișca și pentru a 

crește. În lumea vieții marine, energia este 

generată de consumul organismelor mai 

mici. Astfel, în funcție de ceea ce mănân-

că, organismele alcătuiesc un lanț al vieții, 

de la cele mai mici organisme la prădătorii 

mai mari. La nivelul cel mai jos al lanțului 

trofi c din mări se afl ă plantele unicelula-

re (fi toplancton). Acestea se hrănesc doar 

cu nutrienți. La nivelurile mai ridicate se 

afl ă organismele din zooplancton, deasu-

pra cărora se afl ă peștii mici, iar la vârf se 

găsesc speciile foarte mari, așa cum sunt 

rechinii și delfi nii.

Plantele produc hrană din dioxid de car-

bon și apă prin energia pe care o primesc 

de la soare prin procesul de fotosinteză. 

Alte organisme vii din mare nu au astfel de 

caracteristici. Toate elementele vii, în afa-

ră de plante, trebuie să mănânce pentru a 

obține hrană și pentru a crește. Animalele 

cele mai mici cresc mâncând numai plan-

te unicelulare. Organismele mai mari mă-

nâncă organisme mai mici decât ele.

Un lanț trofi c tipic întâlnit în Marea Nea-

gră este cel prezentat în fi gură. La nivelul 

cel mai jos se afl ă fi toplanctonul. Acesta 

este mâncat de animale microscopice (zo-

oplancton) așa cum se arată în fi gură. La 

rândul său, zooplanctonul este consumat 

de pești mici precum hamsia, în timp ce 

hamsia este mâncată de prădători precum 

pălămida și delfi nii.

Lanț trofi c simplifi cat din ecosistemul Mării Negre

Delfi n

Hamsii

Zooplancton

Fitoplancton
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MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Formați grupe de 3 elevi. Fiecare grupă primește fi șa de lucru „Să le punem în 
ordinea lanțului trofi c” din Anexa 1. Fiecare grupă trebuie să ordoneze grupurile 
de organisme începând de la producători, respectând ordinea lanțului. Verifi cați 
după ce au terminat.

Corectați ordinea lanțurilor trofi ce, care trebuie să fi e următoarea:

• Lanțul 1: iarbă, șoarece, bufniță, leu de munte

• Lanțul 2: iarbă, lăcustă, broască, șarpe, uliu

• Lanțul 3: iarbă, lăcustă, șoarece de câmp, bufniță

• Lanțul 4: iarbă de mare microscopică, larvă, larvă de insectă, pește mic, biban, 
egretă

• Lanțul 5: fi toplancton, zooplancton, hamsie, ton, om

Observație: Primele trei lanțuri au fost date pentru a le reaminti elevilor 
lanțul trofi c de pe uscat

• Fiecare elev trebuie să aleagă unul din organismele notate pe hârtiile A4 și să 
lipească hârtia pe piept. Scrisul trebuie să fi e lizibil și ușor de văzut de toată 
lumea.

• Jucătorul care are biletul cu cuvântul „om” pe piept va acționa precum un liant. 
El va prinde cu mâna stângă și mâna dreaptă consumatorii în ordinea corectă 
a lanțului trofi c, începând cu „fi toplancton”, „zooplancton”, „hamsie”, „pălămidă”.

• Lanțurile care se formează în mâna sa dreaptă și în mâna sa stângă sunt inde-
pendente unul de celălalt.

• În timp ce elevul care are biletul cu cuvântul „om” încearcă să prindă celelalte 
organisme, acestea fug de el. Cu mâna dreaptă / stângă „omul” trebuie să prindă 
pălămida, care urmează în lanț. De exemplu, dacă a prins „pălămida” cu mâna 
dreaptă, la rândul său, „pălămida” se va ține de mâna dreaptă a „omului” iar cu 
cealaltă mână va încerca să prindă organismul care urmează în lanțul trofi c.

• Similar, „omul” trebuie să prindă „pălămida” cu mâna stângă.

Hamsie

Om

Pălămidă
Zooplancton

Fitoplancton
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• Mâna dreaptă și cea stângă nu trebuie să prindă simultan sau succesiv 
organisme. De exemplu, după „pălămidă” urmează „hamsia”. Dacă nu 
a prins nici un organism cu mâna stângă, poate prinde „hamsia” cu 
mâna dreaptă.

• Acest lucru va permite lungirea lanțului cu ajutorul ambelor mâini. 
După ce lanțul trofi c este fi nalizat în ambele mâini, jocul se termină.

Observație: În funcție de numărul de elevi, se pot forma mai multe 
grupe iar jocul poate fi  jucat cu mai multe lanțuri trofi ce.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

• Ați văzut vreodată organismele menționate în acest joc?

• Ce caracteristici ale acestor organisme cunoașteți?

• Există o legătură între relația pradă-prădător din activitatea anterioară 
și lanțul trofi c? Explicați.

• Lanțul trofi c este realizat numai în apă sau numai pe uscat? Dați exemple.

• Lanțul trofi c este important în natură? De ce / De ce nu?

EVALUARE

• Formați un cerc. Cineva din cerc trebuie să spună numele unui orga-
nism afl at în prima verigă a lanțului trofi c. Persoana următoare spu-
ne numele unui organism care îl mănâncă pe primul. Jocul continuă 
până când se formează un lanț trofi c. Acesta poate fi  fi nalizat înainte ca 
toți elevii să ajungă să numească un organism. În acest caz, începeți un 
alt lanț trofi c cu persoana următoare celei care a fi nalizat lanțul anteri-
or. Membrii grupului pot să îi ajute pe cei care nu găsesc numele unui 
organism corespunzător.



69

Să ordonăm organismele din fi ecare rând în succesiunea pe care o au în lanțul trofi c. Pentru formarea lanțului 
puteți folosi numele organismelor în locul pozelor lor. Exemplu:

• „om, trifoi, vițel” trebuie ordonate astfel: trifoi, vițel, om.

Anexa 1: Ordonați organismele în ordinea pe c
are

  o au în lanțul trofi c

lup

broa
scă

peșt
i 

mici
larve de 
insecte

biba
n de

 

apă 
dulc

e
vier

mi 

mici

uliu 
păsă

rar

om

plante
microbiene
acvatice

șarpe
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ACTIVITATE Rețeaua trofi că

SCOP:   Formează modelul lanțului trofi c arătând relațiile trofi ce dintre organismele
   care trăiesc pe uscat.

   Formează modelul lanțului trofi c arătând relațiile trofi ce dintre organismele
   care trăiesc în apă.

   Discută consecințele ruperii unui lanț trofi c prin impactul uman.

MATERIALE:  Fișa de lucru „Lanțul trofi c pe uscat” din Anexa 1, fi șa de lucru „Lanțul trofi c în apă”
   din Anexa 2, creioane colorate (creioane / carioci), hârtie A4

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, matematică, dezvoltarea limbajului, teatru, informatică

TERMENI CHEIE:  Pradă, prădător, lanț trofi c, rețea trofi că

DURATA:   70 min.

PREGĂTIRE

• Pentru această activitate, elevii trebuie să aibă la dispoziție diferite surse de informare (Internet, cărți, revis-
te etc.). Dacă este necesar, aduceți materiale pe care elevii să le poată folosi în locul în care se desfășoară 
activitatea.

• În cazul în care considerați că elevii cunosc deja sufi ciente lucruri despre lanțurile trofi ce de pe uscat, nu 
mai este nevoie să faceți partea despre uscat a acestei activități.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Citiți cu elevii textul de mai jos:

• Grupați elevii în perechi. Mai întâi, fi ecare pereche primește fi șa de lucru „Lanțul trofi c pe uscat” din Anexa 
1. Conform instrucțiunilor, cereți grupelor să completeze fi șele.

• În timpul activității, elevii trebuie să aibă la dispoziție diferite surse de informare (Internet, cărți, reviste etc.).

Pentru elevi

Există o puternică legătură între organisme 

și habitatul anorganic în care acestea trăiesc, 

și orice parte din natură cu aceste caracteris-

tici se numește „ecosistem”. În natură există 

multe ecosisteme, care pot varia ca dimen-

siune, de la cele mai mici, de mărimea unui 

acvariu, la cele mai mari, oceanele. Viața în 

ecosisteme se bazează pe fl uxul de energie și 

pe lanțurile trofi ce. Prin urmare, fi ecare eco-

sistem cuprinde elemente vii (producători, 

consumatori și  descompunători) și elemente 

care nu sunt vii (materie anorganică, mate-

rie organică și condiții fi zice). Producătorii, 

reprezentând principalele elemente vii, sunt 

plantele, care funcționează ca o fabrică în 

mări, sintetizând materia organică. Pe de altă 

parte, consumatorii includ animale care, la 

rândul lor, se împart în consumatori primari 

(erbivorele) și consumatori secundari (carni-

vorele). Ultima verigă a componentelor vii din 

ecosisteme este cea a descompunătorilor, 

adică bacteriile și ciupercile care descompun 

țesutul plantelor și animalelor moarte.

Toate elementele vii, în afară de plante, tre-

buie să se hrănească pentru a obține ener-

gie și pentru a crește. Organismele vii mai 

mari le mănâncă pe cele care sunt mai mici 

decât ele. Astfel, energia care este necesară 

vieții este transmisă către grupul mai mare 

sub forma unui lanț.

La fel ca organismele vii de pe uscat, orga-

nismele marine nu au o singură sursă de 

hrană, ci folosesc surse alternative. Prin ur-

mare, fi ecare specie poate contribui la mai 

multe lanțuri trofi ce. Astfel, în viața marină 

pot exista lanțuri trofi ce intersectate care, 

împreună, alcătuiesc rețeaua trofi că.
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• Perechile care au completat fi șele de lucru se pot reuni cu grupul mare și discuta ceea ce au notat.

• Între timp, arătați fi gura reprezentând rețeaua trofi că de pe fi șa de lucru pe tablă. Prima etapă este să scrieți pe 
tablă doar numele, nu le desenați imaginea. În funcție de sugestiile primite de la perechile de elevi, desenați 
săgeți la locurile potrivite din fi gură. Dacă nu sunteți de acord cu elevii, în loc să le spuneți direct răspunsul, 
puneți-le întrebări și cereți-le să găsească dovezi.

• Răspundeți la întrebările de pe fi șa de lucru împreună cu întregul grup. 

• Urmează partea a doua a activității. Spuneți-le elevilor să se grupeze în alte perechi decât cele formate pentru 
activitatea anterioară.

• Noile perechi primesc fi șa de lucru „Lanțul trofi c în apă” din Anexa 2 și lucrează în același mod. Încurajați elevii 
să folosească surse de informare diferite (Internet, cărți, reviste) în timpul activității.

• Răspundeți la întrebările legate de fi gură împreună cu întregul grup.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

• Amintiți-vă ce ați învățat în cadrul activităților anterioare și explicați diferența dintre lanțul trofi c și rețeaua trofi că.

• Ce este mai mare în rețeaua trofi că / piramida trofi că: numărul de organisme de la baza piramidei sau cel din 
vârful piramidei? De ce?

• Citiți cu elevii textul și arătați-le fi gura de mai jos:

• Cum este afectată rețeaua trofi că de dispariția sau scăderea numărului oricăror organisme din ea?

Observație pentru profesor: Desenați
pe tablă piramida trofi că pentru hamsii.

EVALUARE

• Formați grupe de câte 3 elevi. Fiecare grupă trebuie să găsească 
un slogan care să sublinieze importanța rețelei trofi ce și a lanțului 
trofi c. Sloganurile trebuie să fi e scrise pe hârtie cu creioane colo-
rate și arătate în fața clasei de către reprezentantul  fi ecarei grupe. 
Încurajați creativitatea - elevii pot crea chiar și postere, pe care 
după aceea le pot lipi pe perete sau le pot agăța cu clești de rufe 
sau bandă adezivă pe o sfoară.

Pentru elevi

Animalele foarte mici cresc hrănindu-se nu-

mai cu plante unicelulare. Organismele vii 

mai mari le mănâncă pe cele mai mici de-

cât ele. Astfel, energia necesară vieții trece la 

grupul mai mare, sub forma unui lanț. Însă, 

în timpul transportului, cantitatea de hrană 

scade treptat. Prin urmare, pe măsură ce tre-

cem la speciile de pești mai mari, numărul 

organismelor vii scade. Cu alte cuvinte, or-

ganismele vii formează o piramidă având în 

vârf speciile mai mari, care sunt mai puțin 

numeroase. Un exemplu foarte bun este 

cel al hamsiei din Marea Neagră. Un studiu 

a arătat că sunt necesare 100 de kg de fi to-

plancton și 10 kg de zooplancton pentru a 

forma 1 kg de hamsii.

Hamsii

Zooplancton

Fitoplancton
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Conform fi gurii:

Care dintre organisme sunt producători?

Răspuns: …………………………………………………………………………..

Care sunt consumatori?

Răspuns: …………………………………………………………………………..

Există  descompunători în această fi gură?

Răspuns: ……………………………………………………………………………

Care animale sunt erbivore conform acestei fi guri?

Răspuns: ……………………………………………………………………………

Care sunt carnivore? 

Răspuns: ……………………………………………………………………………

Dați exemple de relație pradă-prădător privind rețeaua trofi că de pe uscat. 

Răspuns:……………………………………………………………………………

Dați exemplu de lanț trofi c privind rețeaua trofi că de pe uscat.

Răspuns: …………………………………………………………………………….

Unde ați fi  pus descompunătorii în această imagine? De ce?

Răspuns: …………………………………………………………………………….

Anexa 1:  Rețeaua trofi că pe uscat

Șerpar Bufniță

Veveriță

Fruct

Vrabie

Iepure
Lăcustă

Iarbă

Șoarece

În fi gura de mai jos este o rețea trofi că a animalelor de pe uscat. Ea nu prezintă, însă, 

săgețile care arată legătura dintre pradă și prădător.

Este dat un exemplu (șoarece – iarbă). Puneți săgețile la locul corespunzător în rețeaua 

trofi că și răspundeți la întrebări. Nu uitați că un animal poate fi  atât pradă, cât și prădător. 

În timp ce lucrați, puteți consulta diferite surse de informare (Internet, cărți, reviste etc.)
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Priviți imaginea și:
• Dați exemple de relații pradă-prădător.
• Dați un exemplu de lanț trofi c care ține de rețeaua trofi că din mare.

Anexa 2: Rețeaua trofi că marină

Afalin

Fitoplancton

Zooplancton

Meduză

PălămidăSarpa salpa

Iarbă de mare

Crab

Merlan

Furtunar

Mai jos este o rețea trofi că de organisme care trăiesc în mare. Găsiți ce nume indicate mai jos trebuie puse în fi ecare loc numerotat și răspundeți la întrebările de mai jos.Este dat un exemplu pentru crab – merlan. Puneți săgețile la locul corespunzător în rețeaua trofi că și răspundeți la întrebări. Nu uitați că un animal poate fi  atât pradă, cât și prădător. În timp ce lucrați, puteți consulta diferite surse de informare (Internet, cărți, reviste etc.).
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Anexa 3: Rezolvare

Anexa 4: Rezolvare

Șerpar Bufniță

Veveriță

Fruct

Vrabie

Iepure
Lăcustă

Iarbă

Șoarece

Afalin

Fitoplancton

Zooplancton

Meduză

Pălămidă
Sarpa salpa

Iarbă de mare

Crab

Merlan

Furtunar
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ACTIVITATE Cum trăiesc plantele acvatice?

SCOP:   Elevii diferențiază caracteristicile plantelor acvatice.

   Defi nesc condițiile de mediu ale plantelor acvatice.

   Explică importanța plantelor acvatice pentru alte organisme care trăiesc în apă.

MATERIALE:  Sticlă din plastic de 5 litri, foarfece, plante acvatice, apă, acvariu

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, matematică, științe sociale

TERMENI CHEIE:  Acvariu, plante acvatice

DURATA:   60 min.

PREGĂTIRE

• Puteți obține plante acvatice și nisip de acvariu de la magazinele de pește de acvariu.
Este preferabil să folosiți planta Elodea deoarece este mai ieftină și se adaptează repede.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Formați grupe de câte cinci elevi. Fiecare grupă va face un acvariu folosind sticlele de plastic.

• Distribuiți materialele fi ecărei grupe.

Realizarea acvariului

• Tăiați partea superioară mai îngustă a sticlei de plastic de 5 litri.

• În sticlă puneți nisipul și apoi plantele.

• Umpleți acvariul cu apă dulce astfel încât să nu deranjați nisipul și rădăcinile 
plantelor puse pe nisip. 

• Puneți acvariul în fereastră, expus la soare. Evitați sursele de căldură precum 
caloriferele.

Observați acvariul

• Introduceți zilnic un pai în apă și sufl ați aer în apă prin pai. Astfel aerul poate 
circula în acvariu.

• Elevii trebuie să observe cu regularitate schimbările suferite de plante, precum 
creșterea, schimbarea culorii etc.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII

• Cunoașteți plante care trăiesc în apă? (de ex. lintița, nymphaceae)

• De ce este important soarele pentru aceste plante?

• Există oxigen în acvarii și în mare, și dacă da, cine consumă oxi-
gen?

EVALUARE

• De ce sunt importante organismele vii din mare? (de ex. ele pro-
duc oxigen, asigură hrana și zona de protecție pentru organisme-
le vii etc.).

• Unde credeți că este mai mult oxigen în Marea Neagră, în primii 
100-200 de metri sau în zonele mai adânci de 200 de metri? De ce?

ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR

• Fiecare elev își poate face propriul acvariu.

• Elevii pot studia diferitele specii de plante acvatice și pot observa 
ritmurile lor diferite de creștere.

• Puteți obține o plantă acvatică din Marea Neagră, pe care să o 
studiați la microscop, dacă aveți acces la unul.

Observație: Puteți obține 
un acvariu adevărat în care 
să asigurați nutrienți și dioxid 
de carbon pentru plantele 
dinăuntru.. Astfel, plantele vor 
crește mai repede. Pentru 
aceasta, vă puteți adresa unui 
magazin de pești de acvariu. 
Dacă nu asigurați dioxid de 
carbon și nutrienții necesari, 
plantele vor crește mai încet.
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ACTIVITATE Plantele din apă sunt foarte harnice

SCOP:   Arată că plantele acvatice produc oxigenul necesar supraviețuirii lor în apă.

   Explică modul în care funcționează plantele acvatice în mare.

   Prezintă capacitatea plantelor de a realiza fotosinteză.

MATERIALE:  Elodea (un tip de plantă acvatică), 2 eprubete, 2 recipiente mici, lumânare,
   chibrituri, creioane, hârtie

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, dezvoltarea limbajului, arte vizuale, matematică

TERMENI CHEIE:  Oxigen, plante acvatice

DURATA:   2-3 zile

PREGĂTIRE

• Elodea este un tip de plantă acvatică. Ea se poate găsi la magazinele cu pești de acvariu.

• Dacă nu puteți găsi 2 eprubete, puteți folosi două recipiente transparente din sticlă.

• Recipientele mici pot fi  și păhărele goale de iaurt.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE
A ACTIVITĂȚII

• Întrebați elevii dacă animalele care trăiesc în apă 
au nevoie de oxigen și cum se formează oxige-
nul în apă.

• Spuneți-le că veți face un experiment despre 
modul în care oxigenul se formează în apă.

• Puneți plante Elodea de aceeași dimensiune în 
cele două eprubete în care ați pus puțină apă. 
Puteți folosi recipientele din sticlă indicate mai 
sus în locul eprubetelor.

• Puneți recipientul mic peste eprubetă, cu gura în 
jos. Apoi, întoarceți recipientul, cu tot cu eprubetă, 
având grijă ca apa din eprubetă să nu se verse în 
recipient, așa cum indică fi gura alăturată. 

• Faceți același lucru și cu cealaltă eprubetă.

• Puneți o eprubetă într-un loc luminos iar cealaltă 
într-un loc întunecos.

• Așteptați câteva zile iar în eprubeta care a stat la 
lumină se vor acumula gaze.

• După ce gazele devin vizibile, arătați elevilor am-
bele eprubete, apoi discutați cu aceștia diferența 
dintre cele două eprubete. 

• Aprindeți lumânarea.

• Întoarceți cu grijă una din eprubete invers pu-
nând degetul pe gura acesteia pentru ca gazele 
să nu iasă.

• Țineți lumânarea aprinsă aproape de gurile 
eprubetelor și observați efectul ieșirii gazelor din 
eprubete asupra lumânării.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

• Puteți observa bulele de gaz din eprubeta care a 
stat la lumină? Ce gaz ar putea fi ? De ce?
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• Citiți cu elevii următoarea explicație:

• Plantele care trăiesc pe uscat eliberează gaze? Dacă 
da, de unde știți acest lucru?

• Soarele este important pentru plante? De ce? (pentru 
a crește / pentru a se dezvolta / pentru a face fotosin-
teză etc.).

• Există oxigen în mare? Dacă da, cine îl produce?

• De ce sunt importante plantele pentru organismele 
care trăiesc în mare? (de exemplu, ele produc oxigen, 
hrană și asigură adăpost pentru organismele vii).

• Unde credeți că este mai mult oxigen în Marea Nea-
gră: în primii 100-200 de metri sau la adâncimi mai 
mari?

EVALUARE

• Formați grupe de câte 2. Cereți-le elevilor să desene-
ze experimentul făcut și etapele fotosintezei.

ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR

• Puteți structura experimentul folosind diferite plante 
acvatice și lăsându-le în eprubete perioade diferite de 
timp.

Pentru elevi

Atunci când lumânarea aprinsă este pusă lângă 

eprubeta care a stat la lumină, fl acăra crește 

din cauza oxigenului produs în eprubetă.

Oxigenul și hrana, care au un rol major în 

viețile noaste, sunt produse prin „fotosinteză”, 

care poate fi  realizată numai de plantele verzi. 

Prin fotosinteză, plantele transformă dioxidul 

de carbon din aer în oxigen, care este esențial 

pentru organismele vii. În plus, plantele pro-

duc hrană, combinând dioxidul de carbon și 

apa pe care o preiau din sol cu ajutorul rădă-

cinilor. Plantele care trăiesc sub apă produc, 

de asemenea, oxigenul necesar organismelor 

acvatice.
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ACTIVITATE Găsiți partea care lipsește

SCOP:   Cunoașterea caracteristicilor fi zice ale diferiților pești care trăiesc în Marea Neagră.

MATERIALE:  Anexa 1: Fișa de lucru „Să cunoaștem peștii din Marea Neagră și să găsim părțile
   care lipsesc”, creioane

DOMENII DE STUDIU: Arte vizuale, știință și tehnologie

TERMENI CHEIE:  Pești, Marea Neagră

DURATA:   60 min.

PREGĂTIRE:

• Faceți fotocopii color ale Anexei 1: Fișa de lucru „Să cunoaștem 
peștii din Marea Neagră și să găsim părțile care lipsesc” în număr 
sufi cient pentru un sfert din elevi. Dacă nu puteți face fotocopii 
color, folosiți pozele din ghid.

• Înaintea activității, se poate juca jocul din „Fișa de memorare a 
peștilor” (paginile 82-83).

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Decupați materialele din Anexa 1: Fișa de lucru „Să cunoaștem 
peștii din Marea Neagră și să găsim părțile care lipsesc” pe liniile 
punctate și dați fi ecărui elev câte o poză cu o parte lipsă.

• Elevii trebuie să se uite la partea din poza cu pește pe care au 
primit-o și, pe baza acesteia, să își imagineze aripioarele, solzii, 
culorile și forma peștelui și să completeze imaginea. Cei care do-
resc, pot colora imaginile.

• Cu lucrările realizate, faceți o expoziție și găsiți-i un nume.

• Arătați-le elevilor poze reale cu acești pești din Marea Neagră. 
Întrebați-i pe elevi ce știu despre fi ecare pește. Folosind cartonașele 
de joc, prezentați pe scurt peștii din Marea Neagră.

EVALUARE

• Ce pești din Marea Neagră ați văzut azi?

• Care sunt asemănările și deosebirile dintre acești pești?
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Anexa 1: Fișa de lucru „Să cunoaștem peștii

din Marea Neagră și să găsim părțile care lipsesc”

Ce pește credeți că este?

Ce pește credeți că este?

Ce pește credeți că este?

Ce pește credeți că este?
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Anexa 2: Rezolvare

Vulpea de mare

Chefal

Lufăr

Calcan
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ACTIVITATE Fișa de memorare a peștilor

SCOP:   Identifi carea speciilor de pești din Marea Neagră.

MATERIALE:  Anexa 1: Fișa de lucru „Fișe cu pești”

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, arte vizuale

TERMENI CHEIE:  Pești, specii de pești

DURATA:   40 min.

PREGĂTIRE

• Faceți fotocopii color ale Anexei 1: Fișa de lucru „Fișe cu pești” și formați perechi de fi șe în același număr 
ca și numărul de grupe.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Formați grupe de câte 4 elevi. Fiecare grupă primește un set de fi șe cu pești pregătit anterior.

• Fiecare grupă de câte patru se împarte în echipe de câte doi membri.

• Elevii vor juca jocul de memorare cu ajutorul fi șelor.

• Cereți fi ecărei grupe să stabilească ce echipă va începe jocul.

• Fișele date fi ecărei grupe conțin câte două imagini ale fi ecărui pește.

EVALUARE

• Ce specii de pești din Marea Neagră ați văzut în acest joc? Dați exemple.

Jocul de memorie: Fișele sunt puse cu fața în jos și amestecate. Jucătorul întoarce două fi șe de-

odată. Dacă peștele este același pe ambele fi șe, cele două fi șe sunt puse deoparte. De exemplu, 

dacă ambele fi șe întoarse au pe ele lufărul, acestea sunt puse deoparte fără a se deranja celelalte 

fi șe. Dacă peștii nu sunt aceiași, fi șele se întorc din nou cu fața în jos, fără a li se schimba locul, iar 

jocul continuă cu întoarcerea altor două fi șe. Pentru ca jocul să se termine, jucătorul trebuie să 

întoarcă toate perechile de fi șe.
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Anexa 1: Fișe de memorare a peștilor

LUFĂR

VULPEA DE MARE

STAVRID

HAMSIE

ȘPROT
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Anexa 1: Fișe de memorare a peștilor

BARBUN

RECHIN

PEȘTELE SCORPION
NEGRU

MERLAN

SMARID



84

ACTIVITATE Cartea de rețete de la Marea Neagră

SCOP:   Cunoașterea specialităților culinare de la Marea Neagră.

MATERIALE:  Anexa 1: Fișa de lucru „Rețeta”

DOMENII DE STUDIU: Științe sociale, știință și tehnologie, arte vizuale, dezvoltarea limbajului,
   informatică

TERMENI CHEIE:  Rețetă

DURATA:   1 săptămână

PREGĂTIRE:

• Faceți fotocopii ale Anexei 1: Fișa de lucru „Rețetă” pentru toți elevii

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Înainte de a trece la lucru, întrebați-i pe elevi ce mâncăruri speci-
fi ce Mării Negre le plac.

• Dați-le elevilor fi șa de lucru „Rețeta” din Anexa 1.

• Cereți-le elevilor să pregătească pentru săptămâna următoare 
rețete de mâncăruri specifi ce Mării Negre pe care mamele sau 
alte persoane din familiile lor le vor găti și care sunt cunoscute în 
regiunea în care trăiesc.

• Pentru a evita repetarea rețetelor, le puteți oferi alternative (hamsii 
gătite la aburi, hamsii prăjite, hamsii cu orez, mămăligă etc.). Aveți 
grijă să împărțiți sarcinile astfel încât aceeași rețetă să fi e gătită în 
mod diferit.

• Cereți-le elevilor să fi e prezenți când mâncarea este gătită, să 
completeze fi șele primite și să noteze rețeta pregătită. Elevii vor 
nota multe elemente precum numele rețetei, caracteristicile sale, 
benefi ciile, ingredientele necesare și modul în care trebuie gătite 
acestea și, de asemenea, vor completa cu părinții fi șele primite.

• Adunați rețetele aduse de elevi și realizați cartea de bucate „Rețete 
de la Marea Neagră” punându-i coperte concepute de dumnea-
voastră.

• Pe fi ecare pagină puteți nota numele persoanelor care au gătit 
rețetele respective precum și orice alte sugestii date de acestea.

• Paginile pot include și fotografi i ale mâncărurilor gătite.

EVALUARE

• Dați exemple de rețete din Regiunea Mării Negre.

• Dacă ingredientele specifi ce Mării Negre nu sunt disponibile, le 
puteți sugera elevilor să adapteze rețetele cu pești din zonă. De 
asemenea, elevii pot opta doar pentru a face cercetarea cu ajuto-
rul Internetului sau a altor surse.

ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR

• Adunați rețetele aduse. Puteți realiza astfel cartea de bucate a gru-
pului, concepând și coperte pentru aceasta.

Materiale necesare
Durata
Pregătirea mâncării
Principalele caracteristici 
ale mâncării
Fotografi a mâncării
Cui aparține rețeta?
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Cui aparține rețeta?

Fotografi a mâncării sau a peștelui

Principalele caracteristici ale mâncării

Pregătirea mâncării

Durata

Materialele necesare

Anexa 1: FOAIE DE ACTIVITATE PENTRU REȚETĂ
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ACTIVITATE Grafi cul cu dimensiunile peștilor

SCOP:   Recunoașterea speciilor de pești care trăiesc în Marea Neagră.

   Exprimarea trăsăturilor importante ale acestor pești.

MATERIALE:  O bucată de carton (1,60 x 15 cm), creioane colorate, creion, metru, lipici, cartonașe
   colorate, bucățele de materiale (bucățele de material textil colorat pentru modelele
   de pești, bucăți mici de plastic etc.), Anexa 1: Fișa de lucru „Dimensiunea peștilor
   din Marea Neagră”, cartonașe din jocul cu pești.

DOMENII DE STUDIU: Arte vizuale, științe sociale, matematică, știință și tehnologie

TERMENI CHEIE:  Pește, determinarea mărimii, caracteristicile fi zice ale peștilor

DURATA:   60 min.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

Realizarea cartonașelor cu pești

• Împărțiți elevii în atâtea grupe câte specii de pești sunt date mai jos. Puneți Anexa 1 fi șa de lucru „Dimensiu-
nea peștilor din Marea Neagră” și cartonașele cu jocul cu pești pe tablă, de unde să poată fi  văzute de elevi.

• Speciile de pești care trăiesc în Marea Neagră:

Hamsie   Chefal cu cap mare  Calcan   Păstrugă

Lufăr  Rechin    Limbă de mare   Pălămidă

• Împărțiți-le cartoane, foarfece, materiale de lucru și creioane colorate. Elevii trebuie să taie cartonașe 
dreptunghiulare cu dimensiunile 10x20cm.

• Spuneți-le să îndoaie în două cartonașele și să deseneze pe o parte a cartonașului peștele pe care l-ați dat grupei.

• Cereți elevilor să apropie marginile cartonașului îndoit și să decupeze cu grijă conturul peștelui desenat 
pe cartonaș. Astfel, vor avea 2 cartonașe cu același pește, de aceeași formă și mărime, exact ca o vedere.

• Cereți-le elevilor să coloreze o față a cartonașelor, în funcție de caracteristicile peștelui, și să adauge deta-
lii ale acestuia (solzi, branhii, ochi etc.). În 
funcție de diferitele materiale pe care le 
au la dispoziție, ei pot realiza vederi tridi-
mensionale cu pești.

• Spuneți elevilor că pot folosi Anexa 1: Fișa 
de lucru „Dimensiunea peștilor din Marea 
Neagră” și cartonașele din jocul cu pești, 
precum și diferite surse (Internet, reviste 
etc.) atunci când realizează vederile. 

• Pe partea goală a cartonașului aceștia 
trebuie să scrie informații despre peștele 
respectiv. Pentru o prezentare standardi-
zată, fi ecare cartonaș va conține urmă-
toarele informații, care pot fi  completate 
și cu altele, dacă elevii doresc acest lucru:

• Numele peștelui

• Dimensiunea și greutatea peștelui

• Avertizări legate de prinderea lui

• Alte informații interesante

• Lipiți cartonașele pe partea de sus, astfel 
încât să arate ca niște vederi.
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Realizarea grafi cului cu dimensiunile peștilor

• Folosind o ruletă, marcați dimensiunile peștilor pe cartonul de 
1,60x15 cm și creați un grafi c. Acesta va fi  grafi cul pe care veți 
pune cartonașele cu pești și dimensiunile peștilor.

• Puteți realiza grafi cul și în alt mod, colorând fundalul acestuia sau 
dându-i formă tridimensională, de val.

• Pe fi șa de lucru 1 „Dimensiunea peștilor din Marea Neagră”, sunt 
date dimensiunile peștilor din Marea Neagră. Studiați-le împreună 
cu elevii.

• Cereți-le să pună pe grafi c cartonașele cu pești realizate anterior 
în funcție de dimensiunea peștilor. Puneți cartonașul cu peștele în 
intervalul corespunzător și indicați dimensiunea peștelui folosind 
capete de săgeți.

În acest exemplu indicăm în acest mod faptul că dimensiunea 
peștilor variază între 5 și 10 cm.

• În acest fel, cu cartonașele puse pe grafi c, vom vizualiza peștii 
respectivi și vom afl a mai multe informații despre aceștia, ridicând 
partea din față a cartonașelor.

EVALUARE

• După realizarea centimetrului și prinderea cartonașelor cu pești la 
locul corespunzător, prindeți grafi cul în clasă și studiați-l.

• Cereți-le elevilor să își măsoare înălțimea folosind ruleta și să își 
transforme înălțimea în lungimi de pește. De exemplu „Eu am 140 
de cm ceea ce este echivalent cu 7 hamsii, 2 pălămide și 2 limbi 
de mare”.

ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR

• Puteți merge la o pescărie și să măsurați cu centimetrul lungimea 
unor pești.

• Grafi cul de măsurare realizat poate fi  pus în pescăria respectivă. 
Acest lucru le va permite cumpărătorilor să afl e mai multe lucruri 
despre pești, pe care nu le știau de dinainte.

RECHINUL

LUFĂR

PĂLĂMIDĂ

CHEFAL CU CAP MARE

SMARID
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Anexa 1: Dimensiunile maxime ale peștilor din    Marea Neagră

Dimensiunile indicate mai jos sunt 
dimensiunile maxime ale peștilor 
respectivi, în natură fi ind obser-
vate, de obicei, exemplare mai mici.

Specia         Lungimea
         maximă (cm)
Hamsie  20

Pălămidă  90

Calcan   45

Peștele scorpion negru 37

Limbă de mare  70

Cambulă  60

Lufăr   130

Stavrid  60

Barbun   30
Șprot   16

Vulpe de mare 105

Smarid  25

Chefal cu cap mare 100

Chefal   80

Păstrugă  220

Merlan   70

Drac de mare  53

Calul de mare  15

Macrou spaniol 64

Rândunică de mare 75

Rechinul   160



89

ACTIVITATE Să facem o pisică de mare cu tehnica origami

SCOP:   Defi nirea artei Origami.

   Realizarea unei pisici de mare cu tehnica origami.

MATERIALE:  Foi de hârtie colorată (sufi ciente pentru fi ecare elev)

DOMENII DE STUDIU: Arte vizuale, matematică, științe sociale, dezvoltarea limbajului, educație fi zică

TERMENI CHEIE:  Pisică de mare, origami

DURATA:   40 min.

PREGĂTIRE

• Repetați mai întâi această activitate de unul singur înainte de a o realiza cu elevii.

• Pentru ca elevii să poată urmări activitatea, folosiți foi de hârtie A3.

• Dacă elevii nu au mai lucrat cu tehnica origami, realizați mai întâi una sau două proceduri origami simple. 
Puteți obține instrucțiuni pe site-uri web sau din cărți de profi l.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Întrebați elevii dacă știu ce înseamnă origami (arta japoneză de îndoire a hârtiei). Prezentați pe scurt ele-
vilor ce înseamnă origami.

• Împărțiți-le hârtie colorată.

• Prezentați fi ecare pas de mai jos folosind o foaie de hârtie A3. Dacă este necesar, repetați fi ecare pas de 2-3 ori.

• Cereți-le elevilor să repete pașii pe care i-ați arătat, iar celor care au executat pașii cereți-le să îi ajute și pe 
ceilalți.

• Spuneți-le elevilor că în origami clasic se folosește hârtie de formă 
pătrată. Cereți-le să taie hârtiile dreptunghiulare astfel încât să devină 
pătrate, așa cum se arată în fi gura de mai jos (vezi Figura 1).

• Faceți forma pisicii de mare cu elevii, parcurgând pașii din Anexa 1 
„Realizarea unei pisici de mare cu tehnica origami”.

• Prezentați pe tablă lucrările elevilor. Puteți crea o mică expoziție în 
clasă, folosind, de pildă, o coală albastră ca fundal.

EVALUARE

• Împărțiți-le elevilor câte o altă foaie de hârtie. Cereți-le să facă pisica 
de mare, fără ajutor, de această dată.

Origami este arta japoneză 

a împăturirii hârtiei. Cuvân-

tul este compus din cuvântul 

japonez „ori” (a împături) și 

„kami” (hârtie). În origami se 

folosește, de obicei, hârtie de 

formă pătrată. Hârtia capătă 

forme diferite numai prin îm-

păturire și fără a se folosi lipici 

sau foarfece.
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Anexa 1. Realizarea unei pisici de mare cu tehnica origami

Îndoiți 
hârtia pe 
jumătate.

Repetați pasul 
trei și aplatizați 
hârtia.

Veți avea 
forma 
arătată în 
fi gură.

Împăturiți 
din nou 
pe linia 
punctată.

Acum întoarceți 
hârtia invers.
Îndoiți-o din nou 
pe linia punctată 
după ce întoarceți 
hârtia invers.

Nu uitați să desenați 
ochii pisicii de mare 
după ce ați parcurs 
toți acești pași.

Îndoiți hârtia 
de-a lungul liniei 
punctate pentru 
a crea un pliu.

Deschideți 
partea de sus 
așa cum se 
arată în fi gură 
și aplatizați.

Îndoiți hârtia 
pătrată așa cum 
se arată în fi gură 
și aveți grijă 
să se formeze 
semnele de 
îndoitură.

Îndoiți din 
nou hârtia 
pe jumătate.

Deschideți 
partea de 
sus pe care 
ați îndoit-o 
și aplatizați.

Acum 
întoarceți 
hârtia invers.
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ACTIVITATE Peștii pe scaune

SCOP:   Cunoașterea numelor de pești din Marea Neagră.

MATERIALE:  Scaun (pernă, ziar etc.)

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, teatru, dezvoltarea limbajului

TERMENI CHEIE:  Specii de pești

DURATA:   40 min.

PREGĂTIRE

• Pentru acest joc, este nevoie de un spațiu liber.

• Trebuie aduse scaune sufi ciente pentru elevi. Dacă nu găsiți un număr corespunzător de scaune, puteți 
folosi, în locul acestora, perne, ziare etc.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Alegeți din speciile de mai jos câte o specie pentru fi ecare grupă de cinci elevi. De exemplu, dacă aveți 35 
de elevi, alegeți 35:5=7 specii de pești din lista de mai jos. În funcție de numărul de elevi, o grupă poate 
avea și 6 elevi.

Specii de pești: șprot, rechin, stavrid, pisică de mare, limbă de mare, chefal cu cap mare, zărgan, drac de 
mare, păstrugă

• Scrieți speciile de pești alese pe o bucată de hârtie pe care o veți folosi doar dumneavoastră.

• Aranjați scaunele în cerc. Fiecare elev trebuie să stea pe scaunul pe care îl alege.

• Conform listei de pești de pe hârtie, șoptiți la urechea fi ecărui elev numele unui pește (aveți grijă să spuneți 
fi ecărui elev numele unei specii de pește).

• Prezentați-le elevilor regula jocului: atunci când spuneți numele unei specii de pește din lista dum-
neavoastră, grupa care are peștele anunțat se ridică în picioare și fi ecare membru încearcă să se așeze pe 
alt scaun decât cel de pe care s-a ridicat. De exemplu, când spuneți „pisică de mare”, toți elevii cărora le-ați 
șoptit la ureche numele acestui pește se ridică și încearcă să se așeze pe unul din celelalte scaune de pe 
care s-au ridicat ceilalți membri ai grupei. Fiecare participant trebuie să stea pe un alt scaun decât cel de 
pe care s-a ridicat. În acest timp, ceilalți elevi, care au primit alți pești, nu se ridică de pe scaun. Atunci când 
spuneți „adunarea peștilor din Marea Neagră”, toți elevii trebuie să se ridice și să încerce să se așeze pe alt 
scaun decât cel de pe care s-au ridicat.

• Jucați jocul cu pașii următori.

• După ce fi ecare grupă s-a ridicat cel puțin o dată și după ce ați anunțat “adunarea peștilor din Marea Nea-
gră” de cel puțin 2-3 ori, treceți la pasul următor.

• Ceea ce se schimbă în această etapă a jocului este faptul că numărul de scaune scade cu un scaun de 
fi ecare dată când anunțați numele unui pește.

• Spuneți din nou numele unui pește și cereți-le elevilor să se așeze pe alte scaune decât cele de pe care 
s-au ridicat. În acest caz, elevul rămas în picioare și fără scaun iese din joc. Fiecare jucător care părăsește 
jocul ia cu el și un scaun. Jocul continuă până când nu mai rămâne decât un singur jucător. Echipa căreia 
îi aparține ultimul jucător câștigă jocul.

EVALUARE

• Enumerați numele de pești folosite în cadrul acestui joc.

ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR

• Le puteți cere elevilor să modifi ce jocul sau să inventeze o nouă versiune a acestuia.
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ACTIVITATE Să facem un binoclu pentru observarea păsărilor

SCOP:   Aplicarea pașilor de realizare a binoclului.

MATERIALE:  Lentile cu focalizare de 10 cm și 20 cm, sârmă de prindere, suporturi de lemn sau
   metal de aceeași lungime, pe care să poată fi  puse lentilele.

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, matematică, tehnologie și design, dezvoltarea limbajului,
   științe sociale

TERMENI CHEIE:  Observarea păsărilor, realizarea unui binoclu

DURATA:   45 min.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Întrebați elevii ce instrumente sunt folosite pentru observare.

• Cereți-le elevilor să ghicească ce instrumente sunt necesare pentru observarea păsărilor.

• Aduceți un binoclu simplu, dacă puteți găsi, și discutați alcătuirea sa.

• Prezentați-le elevilor materialele necesare realizării unui binoclu pentru observare.

• Prindeți lentila concavă cu focalizare de 20 cm și lentila convexă cu focalizare de 10 cm folosind lipici și 
lăsând o distanță de 20 cm între ele.

• La binoclu, lentila cea mai aproape de ochi 
se numește ocular, iar cea mai îndepărtată se 
numește lentilă.

• Puteți pune lentila cu focalizare de 10 cm la ochi, 
apoi îndreptați obiectivul lentilei cu focalizare de 
20 cm spre cer și începeți să observați păsările, 
Elevii pot folosi binoclul punând lentilele și într-o 
cutie.

EVALUARE

• Cereți-le elevilor să facă un caiet de observații în care să noteze păsările observate.

ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR

• Le puteți cere elevilor să își construiască singuri un binoclu folosind materialele proprii.

• Puteți contacta grupuri de observare a păsărilor din zonă și să mergeți cu acestea în excursie.

Notă pentru profesor: La un binoclu, lentila 

mai apropiată de ochi se numește ocular, iar 

cea mai îndepărtată se numește lentilă.

Distanță mai 

mică de 30 cm

“F” reprezintă lungimea dintre centrul lentilei și obiectul observat



93

ACTIVITATE Zmeu cu păsări de la Marea Neagră

SCOP:   Recunoașterea speciilor de păsări care trăiesc la Marea Neagră.

   Realizarea calculelor matematice necesare pentru zmeu.

MATERIALE:  3 scândurele de lemn cu dimensiunile 0,5 cm x 1 cm x 70 cm, foarfece, hârtie de  
   diferite culori, cui, riglă, lipici, sfoară, creioane de colorat, vopsea, mărgele

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, arte vizuale, matematică, tehnologie și design

TERMENI CHEIE:  Specii de păsări, zmeu

DURATA:   60 min.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Spuneți-le elevilor că urmează să facă un zmeu cu păsări care 
trăiesc în regiunea Mării Negre.

Pentru realizarea zmeului, urmați pașii următori:

• Suprapuneți scândurelele așa cum se arată în fi gură și prindeți-le 
bătând un cui în mijloc.

• Depărtați scândurelele la unghiuri egale.

• Legați vârfurile scândurelelor cu o sfoară, ținând sfoara bine întinsă.

• Puneți cadrul astfel realizat pe o hârtie și decupați conturul cadru-
lui, lăsând o margine de 2 cm pe toate părțile. 

• Lipiți marginea rămasă de cadru.

• Prindeți sfori la cele două capete ale scândurii care formează o 
latură a hexagonului și de cuiul din centru cu care sunt prinse 
scândurelele. Legați aceste sfori una de alta astfel încât să formeze 
o piramidă, după cum indică fi gura alăturată.

• Legați sfoara care formează coada zmeului de partea opusă celei 
pe care se afl ă baza piramidei.

• Împărțiți copii în grupe și dați-le hârtie colorată, foarfece, lipici, 
sfoară și mărgele.

• Scrieți numele de păsări care trăiesc în regiunea Mării Negre 
(pescărușul cu cap negru, cufundarul polar, corcodelul mare, fur-
tunarul, cormoranul, rața moțată, lișița, prundărașul, pescărușul 
pontic, chira de mare) pe bilețele de hârtie. Fiecare grupă trebuie 
să aleagă un bilețel. 

• Dați grupelor cartonașul de joc pentru pasărea pe care au ales-o. 
De exemplu, dacă au ales bilețelul cu corcodelul mare, găsiți 
cartonașul cu corcodelul mare și dați-l grupei respective.

• Cereți grupelor să analizeze poza / desenul păsării pe care au 
ales-o și să facă un model de pasăre care să fi e pus pe zmeu. 

• Dacă sunt prea puțini elevi, fi ecare elev poate să tragă câte un 
bilețel. 

• Zmeul este gata.

EVALUARE

• Cereți-le elevilor să spună ce specii de păsări au ales și să prezinte 
trăsăturile păsărilor respective, așa cum și le aduc aminte.

ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR

• Puteți înălța zmeul într-o zi cu vânt. Dacă elevii doresc, fi ecare 
poate să își realizeze câte un zmeu cu păsări de la Marea Neagră.
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ACTIVITATE Telefonul fără fi r cu păsări

SCOP:   Cunoașterea caracteristicilor păsărilor care trăiesc la Marea Neagră: pescărușul 
   cu cap negru, cufundarul polar, corcodelul mare, furtunarul, cormoranul, rața 
   moțată, lișița, prundărașul, pescărușul pontic și chira de mare

MATERIALE:  Anexa 1: Fișa de lucru „Telefonul fără fi r cu păsări de la Marea Neagră”

DOMENII DE STUDIU: Dezvoltarea limbajului, știință și tehnologie, teatru, arte vizuale

TERMENI CHEIE:  Pescărușul cu cap negru, cufundarul polar, corcodelul mare, furtunarul, cormoranul,
   rața moțată, lișița, prundărașul, pescărușul pontic și chira de mare

DURATA:   40 min.

PREGĂTIRE

• Faceți sufi ciente copii ale Anexei 1: Fișa de lucru „Telefonul fără fi r cu păsări de la Marea Neagră” pentru 
fi ecare grupă. Tăiați fi ecare propoziție din punctele marcate și puneți-le în plicuri.

• În funcție de vârsta elevilor, puteți fi e simplifi ca fi e face mai complexe frazele din Anexa 1: Fișa de lucru 
„Telefonul fără fi r cu păsări de la Marea Neagră”

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Împărțiți elevii în grupe de câte 5-6.

• Cereți grupelor să stea în cerc sau să formeze o linie, stând umăr lângă umăr.

• Spuneți-le că urmează să joace Telefonul fără fi r și amintiți-le pe scurt regulile acestui joc.

Regulile Telefonului fără fi r: 

• Jocul de la capătul șirului citește fraza scrisă în 30 de secunde, șoptind-o, în urechea jucătorului următor, 
astfel încât ceilalți jucători să nu audă și să nu poată vedea textul scris. Jucătorul următor șoptește jucăto-
rului care urmează ceea ce a înțeles iar jocul continuă până când se ajunge la ultimul jucător. Acesta spune 
cu voce tare propoziția. Apoi, primul jucător citește fraza de pe hârtie. De obicei, propoziția se schimbă 
până ajunge la ultimul jucător.

• După ce propoziția este citită cu voce tare, arătați cartonașul cu pasărea despre care era vorba. Întrucât nu 
aveți la dispoziție decât un singur set de cartonașe, fi ecare grupă trebuie să primească propoziții despre 
păsări diferite.

• În prima rundă, prima frază care apare în Anexa 1: Fișa de lucru „Telefonul fără fi r cu păsări de la Marea 
Neagră” este „Marea Neagră, care găzduiește multe păsări, este bogată în pește, deoarece este mai rece și 
mai puțin sărată”.

• Continuați apoi cu celelalte păsări.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

• Care sunt cele mai interesante păsări din propozițiile pe care le-ați auzit și care sunt trăsăturile lor?

EVALUARE

• Pe foi de hârtie A4 separate scrieți denumirile speciilor: pescărușul cu cap negru, cufundarul polar, cor-
codelul mare, furtunarul, cormoranul, rața moțată, lișița, prundărașul, pescărușul pontic și chira de mare 
și lipiți fi ecare foaie pe perete. Cereți fi ecărui elev să meargă la una din foi și să scrie sau să deseneze o 
trăsătură a păsării respective pe care și-o amintește. Citiți cu voce tare ceea ce s-a scris.

ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR

• Jucați jocul folosind toate păsările din Anexa 1: Fișa de lucru „Telefonul fără fi r cu păsări de la Marea Neagră” 
sau folosind numai 3-4 păsări la alegere. Împărțiți elevilor cartonașe științifi ce. Pe baza informațiilor de pe 
acestea, cereți-le elevilor să pregătească fraze pentru telefonul fără fi r care să fi e jucat de o altă grupă. Aveți 
grijă ca frazele să nu fi e prea lungi. Verifi cați corectitudinea textului. Acum jucați jocul cu frazele pregătite 
de elevi.
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Marea Neagră, care găzduiește multe păsări, este bogată 
în pește deoarece este mai rece și mai puțin sărată

Anexa 1:Telefonul fără fi r cu păsări     de la Marea Neagră
Fraza model:
Marea Neagră, care găzduiește multe păsări, este bogată în pește, deoarece este mai rece și mai puțin sărată.

Rața moțată
Rața moțată, care se hrănește cu organ-isme mici de la suprafața apei, este cea mai răspândită specie de rață din Marea Neagră.

Lișița
Lișița, care nu este nici rață nici cormoran, se hrănește cu iarbă de mare, își mișcă capul înainte și înapoi precum o găină, iar picioarele sale nu au membrana interdigitală.

Corcodelul mare
Corcodelul mare își rupe și își mănâncă propriile pene și doarme pe apă chiar și noaptea.

Furtunarul
Furtunarul care trăiește în strâmtorile turcești trăiește pe apă cu lunile fără a ajunge deloc pe uscat și își găsește prada cu ajutorul mirosului.

Cormoranul
Cormoranul, care mănâncă 1 kg de pește pe zi, intră și iese din apă în mod con-stant și, spre deosebire de alte păsări marine, se udă atunci când rămâne în apă.

Pescărușul râzător
Acest pescăruș, al cărui cap este alb iar-na și negru vara, scoate sunete ascuțite în mod constant și mănâncă bucățelele de pâine aruncate din vasele de pasageri.

Cufundarul polar
Cufundarul polar, care este una din păsările care se scufundă cel mai adânc în apă, seamănă cu cormoranul, vine în Marea Neagră iarna și nu ajunge deloc pe uscat în timpul iernii.

Prundărașul
Prundărașul, cea mai răspândită pasăre de coastă din regiunea Mării Negre, trăiește pe nisip, își depune ouăle în nisip și se pref-ace că are o aripă ruptă pentru a îndepărta prădătorii de cuib și ouă.

Pescărușul pontic
Pescărușul pontic, care se poate hrăni cu diferite lucruri, de la pește mort la gunoi, este cea mai răspândită pasăre marină din regiunea Mării Negre, însă nu se poate scu-funda complet în apă.

Chira de mare
Chira de mare, care are o vedere foarte bună grație unei substanțe din ochii săi, se aruncă în mare de la înălțimi mari și prinde pește.
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ACTIVITATE Muzeul păsărilor

SCOP:   Prezentarea caracteristicilor generale ale speciilor de păsări care trăiesc la Marea  
   Neagră și în jurul acesteia.

MATERIALE:  Anexa 1: „Fișe cu păsări”, Anexa 2: „Puzzle cu păsări”, acuarele, carton care să poată 
   fi  folosit ca bază, pentru aluat: 1 kg de făină, 1 pahar de apă, 1 linguriță de sare, 2 lingurițe
   de ulei vegetal, 2 linguri de clei/ adeziv pentru plastic, lighean de apă, hârtie, stilou.

DOMENII DE STUDIU: Arte vizuale, dezvoltarea limbajului, știință și tehnologie, tehnologie și design,  
   matematică

TERMENI CHEIE:  Marea Neagră, pasăre

DURATA:   90 min.

PREGĂTIRE

• Se poate solicita ajutor din partea unui profesor de arte.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Pregătiți un aluat amestecând într-un lighean 1 kg de făină cu o ceașcă de apă (se poate adăuga apă până 
când aluatul este format), 1 linguriță de sare.

• Adăugați două lingurițe de ulei vegetal și 2 linguri de clei alb. Frământați până când aluatul capătă consistența 
potrivită. Nu mai frământați dacă aluatul ajunge la o consistență similară cu cea a lobului urechii.

• Pentru a colora aluatul, puteți să îl împărțiți în mai multe părți și să adăugați colorant în funcție de culoarea 
dorită. Puteți realiza păsări în basorelief folosind acest tip de aluat colorat. Dacă nu folosiți colorant, puteți 
picta aluatul ulterior, folosind acuarele. 

• Împărțiți elevii în grupe de câte 4-5.

• Fiecare grupă primește fi șe cu păsări din Anexa 1: “Fișe cu păsări”.

• Distribuiți aluat grupelor, împărțindu-l în funcție de dimensiunea păsărilor.

• Fiecare grupă primește câte un carton pe care să lucreze.

• Cereți grupelor să deseneze o schiță a păsării pe carton, folosind un creion și utilizând informația de pe 
cartonașul păsării.

• Grupele modelează pasărea folosind aluat colorat, în tehnica basoreliefului.

• După ce lucrarea este fi nalizată, lăsați basoreliefurile să se usuce. 

• Cereți-le elevilor să pregătească cartonașe cu informații despre păsările pe care le-au modelat, în limba 
„păsărească”.

• Cereți grupurilor să picteze basoreliefurile folosind acuarele și să își termine modelul.

• După ce termină de pictat, puteți lăcui lucrarea, cu ajutorul unei pensule.

• Creați un spațiu adecvat pentru prezentarea lucrărilor și stabiliți programul pentru Muzeul Păsărilor.

• Expuneți basoreliefurile alături de cartonașele pregătite de elevi.

• Grupele prezintă caracteristicile generale ale păsărilor modelate. Înainte de a începe, spuneți elevilor să 
asculte cu atenție prezentările și spuneți-le că acestea conțin indicii pentru concursul la care vor participa 
mai târziu. Elevii care doresc, pot lua notițe.

EVALUARE

• După expoziție și prezentare, formați grupe de câte doi și 
împărțiți Anexa 2: Puzzle cu păsări pentru rezolvare.

• Folosind răspunsurile furnizate, fi ecare grupă își verifi că lu-
crările. Stabiliți grupa care a dat cele mai multe răspunsuri 
corecte.

ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR

• Puteți invita elevi din grupe de vârstă diferite să viziteze 
expoziția și să asiste la prezentări.
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Anexa 1: Fișe cu păsări (pagina 1)

Cufundarul polar  Gavia arctica

Lungime: 58 – 73 cm. Cufundarul polar este o pasăre acvatică de dimensiune 
mare. Plutește întotdeauna pe mare și poate fi  confundată cu cormoranul 

de la distanță. Corpul și partea inferioară a gâtului sunt alburii, în timp 
ce partea superioară este maro închis. De la distanță, pare a fi  alb-
negru. Înainte de a se scufunda, își bagă des capul în apă, căutând 

pește. În timpul sezonului de reproducere, năpârlește în Marea Nea-
gră, înainte de a migra spre nord, apărând pieptul negru magnifi c, care îi 

dă și numele său turcesc (cufundarul cu piept negru).

Corcodelul mare Podiceps cristatus

Lungime: 49 cm. Anvergura aripilor: 88 cm. Cu corpul său lung, se scu-
fundă des în apă. Își ține drept gâtul lung și subțire. Când zboară, gâtul 

său lung și picioarele rămân sub nivelul corpului. Când e ghemuit 
poate semăna cu un cufundar. Bate foarte repede din aripile sale 
gri cu alb. Poate fi  văzut în ape calme, înainte de a se scufunda 
fără a sări și adâncindu-se în apă fără a stropi. În timpul sezonului 

de reproducere, poate fi  ușor recunoscut cu creasta sa neagră și cu 
gulerul maro roșiatic.

Furtunarul Puffi  nus yelkouan

Lungime: 33 cm. Anvergura aripilor: 82 cm. Această pasăre este destul de 
mică și viu colorată în culori închise. Bate din aripi foarte rapid și face planări 
scurte. Din cauza corpului său, face niște mișcări agitate și bate din aripi 
imediat ce se ridică de pe apă, în mare grabă, făcând planări scurte. Partea 
superioară a corpului este maro (însă poate părea neagră de la distanță, mai 
ales dacă penajul este nou), în timp ce partea inferioară este albă. Penele 
sale nu par niciodată în alb-negru. Sub aripi este de un alb șters iar penele 

de pe aripi au nuanțe diferite de maro.

Cormoranul Phalacrocorax carbo

Lungime: 90cm. Anvergura aripilor: 140cm. Cormoranul este o pasăre ac-
vatică de dimensiuni mari, cu cioc gros și încovoiat. Se scufundă mult în 
apă atunci când plutește și este adesea văzut cu aripile deschise. Numai 

pieptul și gâtul păsării adulte rămân albe pe timpul iernii. Exemplarele 
tinere sunt mai maro decât cele adulte. Cormoranul iese în evidență 
prin caracteristicile sale particulare sale precum dimensiunea mai 

mare decât a păsărilor mai tinere, gâtul gros, ciocul mare, baza proe-
minentă a ciocului și lipsa marginilor deschise pe penele aripilor.

Rața moțată Aythya fuligula

Lungime: 42cm. Anvergura aripilor: 70cm. Rața moțată este o rață de 
dimensiune mică, ce se scufundă în apă. Capul său este rotund și 

fruntea este ascuțită. Pana din creasta masculului este lungă și 
subțire. Pana din creasta femelei este scurtă și atârnă spre spate 
de la ceafă. Ciocul masculului este gri albăstrui, cu vârful negru. 
Ciocul femelei este mai închis la culoare. Pe părțile laterale, femela 

este maro. Femela prezintă rar inelul alb de la baza ciocului. Zboară 
repede și se adună în stoluri iarna.
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Anexa 1: Fișe cu păsări (pagina 2)

Lișița Fulica atra

Lungime: 38cm. Anvergura aripilor: 70cm. Este o pasăre acvatică al cărei 
corp este complet negru sau gri închis, în timp ce ciocul și fruntea lipsită 
de pene sunt albe. Este mai îndesată și mai rotundă decât rața. Înainte de a 
se ridica în aer, fuge perioade mai lungi pe suprafața apei. În stoluri, lișițele 
adesea se fugăresc unele pe altele. Se reproduc în lacuri cu apă dulce încon-
jurate de plante și trestie, iar iarna formează stoluri mari. Se găsesc în lacuri 
puțin adânci, bogate în plante acvatice, și pe coastele mării.

Prundărașul gulerat mic Charadrius dubius

Lungime: 15cm. Anvergura aripilor: 45cm. Este o pasăre mică și zveltă, cu 
aripi largi. Pe pământ, are o ținută orizontală. Păsările tinere au fața albă și gât 

gălbui. Prundărașul gulerat mic se diferențiază de ceilalți prundărași prin 
sunetele pe care le scot și lipsa marginilor deschise pe penele aripilor.

Pescărușul râzător Larus ridibundus

Lungime: 38cm. Anvergura aripilor: 93cm. Este un pescăruș de dimensiune 
medie. Creasta sa, care este maro închis vara, devine albă și apoi se trans-
formă într-o pată albă pe ureche și două benzi albe șterse care pornesc de 

la ochi și merg înspre creastă, de la urechi spre ceafă. Exemplarele tinere 
au modelul de aripă la fel ca al exemplarelor adulte. Este elegant atunci 

când zboară. Când bate din aripi, corpul se mișcă în sus și în jos.

Pescărușul pontic Larus cachinnans

Lungime: 61 cm. Anvergura aripilor: 120 – 150 cm. Este mare și îndesat și 
are un cioc mare. Picioarele sunt lungi iar pieptul este proeminent și aripile 
colorate. Adulții au spatele de culoare gri deschis iar în timpul iernii capul 

este ușor colorat, în timp ce picioarele sunt galbene. Partea superioară a 
corpului este destul de închisă la culoare, la exemplarele tinere, însă 

în jurul cozii și pe aceasta, are pete rare pe penajul alb pur, în timp 
ce sub aripi apar adesea modele proeminente. În vârful aripilor are 

pete albe.

Chira de mare Sterna sandvicensis

Lungime: 38cm. Anvergura aripilor: 93cm. Are aproximativ dimensiunea 
pescărușului râzător. Aripile sale sunt mult mai subțiri, corpul este 

mai mic iar ciocul este mai lung și mai subțire. Ciocul și creasta 
sunt negre în timpul sezonului de reproducere iar vârful ciocului 

este galben. În timpul iernii, penele de pe creștet cad. Masculii sunt 
foarte zgomotoși. Sunetul său ca un scârțâit „kri-ack” poate fi  auzit de 

la distanță. Coada este bifurcată și scurtă.
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Fete și băieți! În tabelul de mai jos sunt ascunse numele a zece păsări. 
Găsiți mai întâi numele păsărilor folosindu-vă de indiciile de mai jos, apoi 
căutați numele păsărilor în tabel.

• Înainte să mă scufund, îmi bag capul în apă și caut pește. Mă recunoști?
• Sunt o pasăre marină iar ciocul meu subțire și gâtul meu lung și zvelt mă diferențiază de rațe. 

Mă recunoști?
• Bat din aripi foarte repede și fac planări scurte. Mă recunoști?
• Am un cioc gros și puternic. Mă recunoști?
• Sunt o rață mică, scufundătoare. Mă recunoști?
• Am ciocul și fruntea albe. Mă recunoști?
• Când sunt tânără, am fața și gâtul galbene. Mă recunoști?
• Sclipesc atunci când mă vezi de la distanță. Mă recunoști?
• În vârful aripilor am pete albe. Mă recunoști?
• Creștetul meu negru devine chel în timpul iernii. Mă recunoști?

Anexa 2: Puzzle cu păsări

R O T Ă Z Â R L U Ș U R Ă C S E P

Ț H U N A R A Ț A M O Ț A T Ă A R

Â N Î D V C M Ă M R S K N O C T U

U D S A T O N F Z B K X C E A Î N

N Y G S L C P D U U A Ț H Z H Ț D

K C N L R U S X G C Z M I B V S Ă

V O Ș F K F U R T U N A R U L F R

Z R Â B N U U N G E P F A X T Î A

K C Î X C N Ă U C E A H D M J P Ș

M O V N O D V B A Ț O D E Z R X G

P D K Ă R A D Ș I Ț E F M L B E U

C E X Z M R G Ș N H J N A P V O L

T L S Q O U I M Î M A W R G J N E

F U C A R L Ș O I B H Z E V D L R

Ț L M Ă A P U J Â D N B T Z I X A

Ă M J B N O R C G Â L P V J Â Ș T

F A G P U L P K J K S B L J A N M

S R Z D L A M A V Ț C V Ă N X D I

P E S C Ă R U Ș U L P O N T I C C

H J B A O Ș I Î R K T Q B D O A Ș
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R O T Ă Z Â R L U Ș U R Ă C S E P

R A Ț A M O Ț A T Ă R

U

C N

C H D

C U I Ă

O F U R T U N A R U L R

R U A A

C C N A D Ș

O O D Ț E G

D R A I M U

E M R Ș A L

L O U I R E

U R L E R

L A P
A

M N O
T

A U L
M

R L A
I

P E S C Ă R U Ș U L P O N T I C C

Anexa 2: Puzzle cu păsări 
(rezolvare)

Pescărușul râzător: Înainte să mă scufund, îmi bag capul în apă și caut pește. 

Corcodelul mare:   Sunt pasărea scufundătoare a mărilor, cu ciocul meu subțire și gâtul meu lung

   și zvelt mă diferențiază de rațe. 

Furtunarul:   Bat din aripi foarte repede și fac scurte planări. 

Cormoranul:   După ce prind pește, zbor pe uscat și îmi usuc aripile întinzându-le.

Rața moțată:   Sunt o rață mică, scufundătoare. 

Lișița:    Am ciocul și fruntea albe. 

Prundăraș gulerat mic:  Alerg mai repede decât omul atunci când sunt pe nisip. 

Pescărușul râzător:  Sclipesc atunci când mă vezi de la distanță. 

Pescărușul pontic:  Aripile mele sunt gri cu vârfurile negre, iar partea chiar din vârf are pete albe.

Lișița:    Creștetul meu negru devine chel în timpul iernii. 
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ACTIVITATE   Delfi nii de la Marea Neagră

SCOP:  Cunoașterea cel puțin a trei trăsături fi zice ale delfi nilor care trăiesc în Marea Neagră.

MATERIALE:  Anexa 1: „Indicii pentru desenele cu delfi ni”, Anexa 2: „Delfi nii care trăiesc în Marea Neagră”,      
   creioane colorate, hârtie de desen

DOMENII DE STUDIU: Arte vizuale, științe sociale, știință și tehnologie, matematică, dezvoltarea limbajului

TERMENI CHEIE: Delfi n, Marea Neagră

DURATA:  60 min.

PREGĂTIRE

• Fotocopiați Anexa 1: „Indicii pentru desenele cu delfi ni” într-un 
număr sufi cient de exemplare.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Decupați indiciile din Anexa 1: „Indicii pentru desenele cu delfi ni” 
separat, ca indiciul nr. 1, indiciul nr. 2 și indiciul nr. 3 și dați-le ele-
vilor, astfel încât fi ecare elev să aibă un indiciu. Verifi cați ca fi ecare 
elev să aibă un indiciu.

• Reamintiți-le elevilor că indiciile prezintă câteva caracteristici ale 
delfi nilor care trăiesc la Marea Neagră.

• Dați fi ecărui elev foaie A4 și stilou.

• Cereți-le elevilor să își imagineze cum arată delfi nii, fără a le arăta 
pozele, în funcție de caracteristicile date în indicii, să deseneze 
delfi nii și să le dea un nume.

• După ce au terminat, grupați desenele în funcție de indicii și 
expuneți-le. De exemplu, desenele cu delfi ni pentru care s-a fo-
losit indiciul nr. 1 etc.

• Spuneți numele delfi nilor în funcție de caracteristici și întrebați 
elevii dacă au mai auzit de ele.

• Delfi nul corespunzător indiciului nr. 1: marsuinul

• Delfi nul corespunzător indiciului nr. 2: delfi nul comun

• Delfi nul corespunzător indiciului nr. 3:  afalinul

• Anexa 2: Arătați fi șa de lucru cu „Delfi nii care trăiesc în Marea 
Neagră” și prezentați poze –desene cu delfi nii elevilor.

• Cereți-le elevilor să găsească asemănări și deosebiri între pozele 
reale și desenele lor.
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Anexa 1: Indicii pentru desenele cu delfi ni

Indiciul nr. 1

Indiciul nr. 2

Indiciul nr. 3

• Cea mai mică specie de delfi n din Marea Neagră, cei mai lungi adulți 
ajungând la 1,8 metri.

• Corpul său este de forma unui trabuc gros.• Are un cap gros cu botul scurt.• Are o aripioară dorsală scurtă în formă de triunghi cu bază largă.• Vârfurile aripioarelor laterale și ale cozii sunt rotunjite.• Spatele este gri închis sau maro, iar burta este albă.• Are dinți mici și tociți, asemănători unei spatule.

• Cei mai lungi adulți ajung la 2,2 metri.

• Are un corp mai zvelt, mai ascuțit la capete. 

• Deși nu este lung, are un bot proeminent și o aripioară dorsală în formă 

de coasă.

• Are pete caracteristice, gălbui și gri, în formă de clepsidră, pe partea la-

terală a corpului. De asemenea, culoarea pielii pe partea dorsală este gri 

închis (aproape negru), în timp ce pe lateralul burții culoarea este albă.

• Dinții sunt mici și pătați.

• Este cel mai mare delfi n din Marea Neagră, putând ajunge la 3,3 
metri.

• Are un corp puternic.
• Are un bot de lungime medie și puternic, cu un pliu proeminent.• Are aripioară dorsală lungă, în formă de coasă.• Culoarea zonei dorsale și laterale a corpului variază de la gri închis 
la gri deschis, în timp ce burta este albă sau într-o nuanță de roz.• Are dinți puternici, conici.
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Anexa 2: Delfi nii care trăiesc în Marea Neagră

MARSUINUL

AFALINUL

DELFINUL COMUN
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ACTIVITATE Care este numele meu?

SCOP:   Recunoașterea speciilor de organisme din Marea Neagră.

MATERIALE:  Tablă, cretă, fi șele cu specii de organisme de la activitățile anterioare

DOMENII DE STUDIU: Dezvoltarea limbajului, știință și tehnologie

TERMENI CHEIE:  Pește, mamifer, plantă

DURATA:   40 min.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Desenați un omuleț așa cum se arată mai jos în cei zece pași, desenând capul, corpul, brațul stâng, brațul 
drept, ochii, nasul, gura și părul.

• Împărțiți elevii în două grupe. Dumneavoastră aveți rolul 
de arbitru, să țineți scorul pentru concurs sau puteți cere 
ca un elev voluntar să fi e arbitrul.

• Cereți-le elevilor să stabilească ce echipă începe.

• Șoptiți-i la ureche unui elev voluntar astfel încât să nu 
mai audă nimeni, numele unei vietăți de la Marea Neagră.

• Cereți-i voluntarului să deseneze o linie pe tablă pentru 
fi ecare literă din cuvântul șoptit. Spuneți-le elevilor că vor 
concura pentru a găsi numele vietății respective de la Ma-
rea Neagră.

Regulile jocului:

• Scopul jucătorilor din echipa adversă este de a 
găsi cuvântul, ghicind literele care îl alcătuiesc. 

• Fiecare jucător din echipa adversă poate spune doar o literă atunci când îi vine rândul.

• Voluntarul alege un jucător din echipa adversă care ridică mâna pentru a ghici. Jucătorul spune litera care 
crede că este cuprinsă în cuvânt. Dacă litera chiar este inclusă în cuvânt, celălalt jucător scrie litera pe linia 
corespunzătoare locului ocupat de aceasta în cuvânt.

• Dacă litera nu există în cuvânt, voluntarul mai desenează o linie la omuleț, completând încet schema 
acestuia.

• Dacă grupul dorește să ghicească numele organismului, poate face maxim trei încercări. Dacă după trei 
încercări nu ghicește numele, punctul pe care l-ar fi  primit în caz de reușită e câștigat de echipa adversă.

• Echipa adversă încearcă să ghicească numele organismului înainte ca omulețul să fi e desenat complet. 
Dacă reușește, primește 1 punct. Dacă nu reușește, echipa pierde jocul iar cealaltă echipă primește punctul.

• După fi ecare cuvânt, arătați poza organismului selectat de pe fi șele de jocuri.

• Continuați jocul cu voluntarul ales din cealaltă echipă.

• După ce se sfârșește jocul, anunțați echipa câștigătoare.

EVALUARE

• Cereți-le elevilor să spună nume de organisme care au fost menționate în joc.

ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR

• Dacă se specifi că de la început dacă organismul respectiv este mamifer, pasăre, pește, plantă sau neverte-
brată, jocul poate fi  accelerat.

• Dacă preferați, jocul poate fi  jucat pe hârtie, în grupuri mai mici.

Jocul este cel pe care elevii îl joacă sub nu-

mele de „Spânzurătoare”, care a fost adap-

tat organismelor vii. Deoarece „Spânzu-

rătoarea” avea o conotație violentă, s-a 

evitat folosirea acestui termen, folosindu-

se desenul schematic al unui om.

Puteți da elevilor numele organismelor vii 

sau le puteți da fi șele de joc pentru a le fo-

losi în acest joc. 
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ACTIVITATE   Să facem un delfi n cu tehnica origami

SCOP:  Realizarea unui delfi n cu tehnica origami.

MATERIALE:  Foi de hârtie colorată (sufi ciente pentru fi ecare elev), foarfece

DOMENII DE STUDIU: Arte vizuale, matematică, științe sociale, dezvoltarea limbajului, educație fi zică

TERMENI CHEIE: Delfi n, Marea Neagră, origami

DURATA:  40 min.

PREGĂTIRE

• Repetați mai întâi această activitate de unul singur înainte de a o realiza cu elevii.

• Pentru ca elevii să poată urmări activitatea, folosiți foi de hârtie A3.

• Dacă elevii nu au mai lucrat cu tehnica origami, realizați mai întâi una sau două proceduri origami simple. Puteți 
obține instrucțiuni pe site-uri web sau din cărți de profi l. De asemenea, puteți studia activitatea „Realizarea unei 
pisici de mare cu tehnica origami” din secțiunea Pești.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Împărțiți-le elevilor hârtie colorată.

• Prezentați elevilor fi ecare pas de mai jos folosind o foaie de hârtie A3. Dacă este necesar, repetați fi ecare pas de 
2-3 ori.

• Cereți-le elevilor să repete pașii pe care i-ați arătat folosind hârtiile pe care le-au primit, iar celor care au executat 
pașii cereți-le să îi ajute și pe ceilalți.

• Spuneți-le elevilor că în origami clasic se folosește hârtie de formă pătrată. Cereți-le să taie hârtiile dreptunghiu-
lare astfel încât să devină pătrate, așa cum se arată în fi gură (vezi fi gura 1).

• Faceți forma delfi nului cu elevii, parcurgând pașii din fi șa de lucru „Realizarea unui delfi n folosind tehnica origami”.

EVALUARE

• Împărțiți-le elevilor câte o altă foaie de hârtie. Cereți-le să facă delfi nul, fără ajutor, de această dată. 

ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR

• Prezentați lucrările elevilor.

Origami este arta japoneză a împăturirii hârtiei. Cuvântul este compus din cuvântul japonez 

„ori” (a împături) și „kami” (hârtie). În origami se folosește, de obicei, hârtie de formă pătrată. 

Hârtia capătă forme diferite numai prin împăturire și fără a se folosi lipici sau foarfece.
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Realizarea unui delfi n folosind tehnica origami

Îndoiți hârtia pe jumă-
tate, așa cum se arată în 
fi gură, pentru a crea un 
pliu. 

Deschideți buzunarele 
din locul în care se văd 
săgețile.

Îndoiți pe linia punctată, 
așa cum se arată în 
fi gură.

Îndoiți de-a lungul liniei 
punctate, așa cum se 
arată în fi gură.

Pentru a forma coada delfi nului, 
îndoiți colțul indicat în fi gură, în 
direcția indicată de săgeată.

Îndoiți în două, pe 
direcția indicată de 
săgeată.

După ce desenați ochii, 
delfi nul este gata. Dacă 
doriți, ochii îi puteți 
face pe o altă hârtie și îi 
puteți lipi.

Întoarceți hârtia 
invers. Îndoiți de-a lungul 

liniei punctate.

Îndoiți de-a lungul liniei 
punctate.

Alungiți și aplatizați 
partea de sus și partea 
de jos. Faceți același lu-
cru și pe cealaltă parte. 

Îndoiți până la
linia de centru.

Îndoiți de-a lungul 
liniilor punctate, până 
la linia punctată.
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ACTIVITATE   Să desenăm un delfi n și un crab!

SCOP:  Abilitatea de a desena un delfi n, folosind tehnici de desen simple.

   Abilitatea de a desena un crab, folosind tehnici de desen simple.

   Abilitatea de a desena un rechin, folosind tehnici de desen simple.

   Abilitatea de a desena o pisică de mare, folosind tehnici de desen simple.

   Abilitatea de a desena un căluț de mare, folosind tehnici de desen simple.

MATERIALE:  Hârtie, creion, creioane colorate, tablă, cretă, Anexa 1: „Etapele desenării unui delfi n”,
   Anexa 2: „Etapele desenării unui crab”, Anexa 3: „Etapele desenării unui căluț de mare”,
   Anexa 4: „Etapele desenării unui rechin”, Anexa 5: „Etapele desenării unei pisici de mare”

DOMENII DE STUDIU: Arte vizuale, știință și tehnologie, tehnologie și design

TERMENI CHEIE: Delfi n, crab, căluț de mare, rechin, pisică de mare

DURATA:  40 min.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Împărțiți elevilor creioane, hârtie și creioane colorate. Spuneți-le că ur-
mează să deseneze un delfi n, folosind tehnici simple de desen.

• Desenați fi ecare etapă din Anexa 1: „Etapele desenării unui delfi n” pe ta-
blă, una câte una. Verifi cați dacă elevii reușesc să termine fi ecare etapă.

• Spuneți-le că, dacă doresc, pot colora delfi nii.

• Puteți face o activitate similară folosind fi șele de lucru pentru alte orga-
nisme vii.

EVALUARE

• Cereți-le elevilor să deseneze singuri delfi nul/crabul/căluțul de mare/pi-
sica de mare.

ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR

• Elevii pot modifi ca anumite părți ale delfi nilor, astfel încât să deseneze 
alte specii de delfi ni care trăiesc în Marea Neagră.

• Ei pot inventa metode noi în etapele de desenare a păsărilor sau peștilor 
care trăiesc la Marea Neagră.

• Animalele desenate pot fi  colorate în diferite moduri și pot fi  transforma-
te în fi guri ornamentale care să fi e aplicate pe abajururi de lămpi.
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Anexa 1: Etapele desenării unui delfi n
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Anexa 2: Etapele desenării unui crab
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Anexa 3: Etapele desenării unei pisici de mare

S
u

rs
ă:

 U
n

d
e

rw
at

e
r 

A
d

v
e

n
tu

re
, L

o
o

k!
 I

’m
 d

ra
w

in
g

 /
 D

e
se

n
: 

D
ia

n
a 

F
is

h
e

r



111

Anexa 4: Etapele desenării unui căluț de mare
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Anexa 5: Etapele desenării unui rechin
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ACTIVITATE   Nevertebratele din Marea Neagră

SCOP:  Defi nirea caracteristicilor vertebratelor.

   Defi nirea caracteristicilor nevertebratelor.

   Găsirea de exemple de nevertebrate care trăiesc în Marea Neagră.

   Realizarea unui model al unei nevertebrate care trăiește în Marea Neagră.

MATERIALE:  Aluat moale special pentru joacă, sârmă, patent, fi șele de joc cu „Nevertebratele care trăiesc  
   în Marea Neagră”, hârtie, creion, tablă, cretă, aparat de fotografi at, săculeț de pânză, foarfece,  
   plic, materiale reciclate, pungă de plastic, sfoară, bucăți de ziare, recipient, pânză, mărgele etc.

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, arte vizuale, tehnologie și design, dezvoltarea limbajului, informatică

TERMENI CHEIE: Nevertebrate, Marea Neagră

DURATA:  55 min.

PREGĂTIRE

• Aduceți aluat de joc de diferite culori pentru fi ecare elev, câțiva patenți și câțiva metri de sârmă și împărțiți-le elevilor.

• Cu o săptămână înainte de activitate, cereți-le elevilor să adune diferite materiale reciclate și să le aducă la școală 
în ziua în care este programată activitatea.

• Înainte de a începe activitatea, împărțiți numărul de elevi la șapte și pregătiți tot atâtea bilețele mici de hârtie câte 
grupe de elevi au rezultat, pe care scrieți denumirile speciilor: Mnemiopsis leidyi, crab, midie neagră, meduză, 
midie albă, midie de nisip, melc de mare.

• Pentru această activitate, alegeți nevertebrate din cele incluse în fi șele de joc „Viața în Marea Neagră”.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Întrebați elevii dacă cunosc trăsături ale vertebratelor. Scrieți răspunsurile pe tablă.

• Împărțiți elevii în grupe de câte patru sau cinci.

• Distribuiți grupelor de elevi aluat de culori diferite și cereți-le să facă o girafă numai din aluat.

• Întrebați-i dacă li s-a părut difi cil să facă o girafă care să stea pe picioare. Atunci când vreți să faceți o girafă nu-
mai din aluat, fără alte materiale, se va observa că este difi cil să puneți girafa în picioare. Întrebați-i pe elevi dacă 
știu care este explicația acestui fapt și cum ar putea rezolva problema. 

• Dați fi ecărei grupe un patent și o bucată de sârmă.

• Cereți-le elevilor să facă un schelet din sârmă pentru girafa lor și să-l acopere cu aluat, pentru a modela girafa. 

• Întrebați-i dacă au mai avut probleme cu pusul girafei în picioare. Discutați motivele. 

• Spuneți-le elevilor că girafa este o vertebrată și că acesteia îi este ușor să stea în picioare, datorită scheletului ei.

• Citiți textul de mai jos și analizați împreună cu elevii trăsăturile vertebratelor.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

• Dați exemple de vertebrate care trăiesc pe pământ.  (Notă pentru profesor: oameni, lei etc.)

• Dați exemple de vertebrate care trăiesc în Marea Neagră.  (Notă pentru profesor: corcodelul mare, hamsie, delfi n etc.)

• Cereți-le elevilor să dea exemple de nevertebrate care trăiesc pe uscat sau în mare.

• Citiți textul următor și analizați cu elevii trăsăturile nevertebratelor.

Pentru elevi

Caracteristica defi nitorie a vertebratelor este coloana vertebrală alcătuită dintr-un șir de ver-

tebre. Coloana vertebrală este o structură foarte puternică și se poate îndoi și fl exa. La unele 

vertebrate, coloana vertebrală are formă de cartilaj. La vertebratele superioare, cartilagiul în-

cepe să se osifi ce.



• Cereți-le elevilor să dea exemple de animale nevertebrate din 
Marea Neagră.

• Puneți bilețelele pe care le-ați pregătit în săculețul de pânză și 
cereți-le elevilor să extragă câte unul.

• Luați fi șa pentru jocul cu Nevertebrate. Citiți numele și trăsătu-
rile fi ecărei nevertebrate, pe rând.

• Prindeți fi șele într-un loc unde să poată fi  văzute ușor de toată 
lumea și spuneți-le elevilor că se pot apropia de tablă să le 
privească.

• Spuneți-le elevilor să alcătuiască fi ecare nevertebrată scrisă pe 
bilețelul extras, folosind materialele reciclate.

• Expuneți lucrările și mergeți cu întreg grupul pentru a vedea 
exponatele. Cereți fi ecărui elev să prezinte caracteristicile ani-
malului pe care l-a realizat.

• Fotografi ați fi ecare lucrare și postați pozele pe pagina de Face-
book: Cartea Mării Negre.

EVALUARE

• Dați exemple de nevertebrate care trăiesc în Marea Neagră..

ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘTINȚELOR

• Puteți aduce exemplare de nevertebrate care trăiesc în Marea 
Neagră și le puteți studia, cu condiția de a le elibera din nou în 
mediul lor natural.

• Le puteți cere elevilor să spună care este cea mai mare curiozi-
tate pe care o au în legătură cu animalele nevertebrate marine 
(cum se mișcă, cu ce se hrănesc etc.). Le puteți cere elevilor să 
se informeze asupra acestor aspecte până data viitoare și să 
prezinte pe scurt răspunsurile pe care le-au găsit.

Pentru elevi

Nevertebratele:

Așa cum sugerează și numele lor, aceste orga-

nisme din regnul animal nu au coloană verte-

brală din cartilaj sau din os. Cu toate acestea, 

ele au structuri rigide în corpul lor, din materiale 

calcaroase, din siliciu sau keratină, care le asigu-

ră suportul. Dintre toate organismele marine din 

Marea Neagră, grupul cu cel mai mare număr 

de specii este cel al nevertebratelor. Având un 

rol important în lanțul trofi c, aceste organisme 

constituie hrană îndeosebi pentru speciile de 

pești. Ele pot fi  întâlnite în aproape toate habi-

tatele din ecosistemul marin. Unele dintre specii 

sunt consumate de om și sunt prinse în diferite 

moduri pentru valoarea lor economică.
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ACTIVITATE  Pericolele cu care se confruntă nevertebratele din Marea Neagră

SCOP:  Exemple de nevertebrate care trăiesc în Marea Neagră.

   Enumerarea pericolelor cu care se confruntă nevertebratele care trăiesc în Marea Neagră.

MATERIALE:  Anexa 1: „Pericolele cu care se confruntă nevertebratele care trăiesc în Marea Neagră”

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, științe sociale, teatru, educație fi zică, dezvoltarea limbajului

TERMENI CHEIE: Nevertebrate, Marea Neagră, pericol

DURATA:  40 min.

PREGĂTIRE

• Alegeți un spațiu mare pentru desfășurarea jocului.

• Decupați textul din Anexa 1: „Pericolele cu care se confruntă nevertebratele care 
trăiesc în Marea Neagră” la fi ecare semn „/” și puneți fi ecare paragraf într-un plic. 
Scrieți pe plicuri Grupa 1, Grupa 2 și Grupa 3.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Găsiți un voluntar care să vă ajute cu jocul.

• Spuneți elevilor că urmează să joace un joc despre nevertebratele care trăiesc 
în Marea Neagră. Înainte de a începe jocul, cereți-le elevilor să dea exemple 
de nevertebrate care trăiesc în Marea Neagră: Mnemiopsis leidyi, crab, midie 
neagră, meduză, midie albă, midie de nisip, melc de mare. Adăugați-le dum-
neavoastră pe cele rămase pe dinafară.

• Explicați regulile jocului. În afara voluntarului care vă ajută cu jocul, ceilalți elevi 
se mișcă liber în încăpere. Cei pe care îi atinge voluntarul rămân nemișcați. 
Voluntarul poate atinge mai mulți elevi dacă reușește. Pentru ca cei care rămân 
nemișcați să se poată mișca din nou, ei trebuie să fi e atinși de elevii care încă 
au dreptul să se miște, spunând numele unei nevertebrate care trăiește in Ma-
rea Neagră. Dacă numele nevertebratei este incorect sau incomplet, spuneți-i 
elevului respectiv, iar jucătorul nemișcat nu are dreptul de a se mișca. Scopul 
voluntarului este de a-i face pe toți ceilalți elevi să stea nemișcați.

• Jucați jocul cu elevii.

• Împărțiți elevii în grupe. Distribuiți grupelor plicurile pe care le-ați pregătit. 
Spuneți-le că trebuie să îmbine grupurile de cuvinte din plicuri pentru a realiza 
un paragraf despre nevertebrate.

• Treceți pe rând pe la grupe și verifi cați paragrafele. Dacă nu au reușit să com-
pună textul original, acordați-le ajutor.

• După ce toate grupele termină de lucru, cereți-le să citească cu voce tare pa-
ragrafele compuse.

• Discutați cu elevii textul paragrafelor. 

EVALUARE

• Adresați-le elevilor întrebarea următoare: „Ce pericole amenință supraviețuirea 
nevertebratelor care trăiesc în Marea Neagră?” și ascultați-le răspunsurile.
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Anexa 1: Pericolele cu care se confruntă
nevertebratele care trăiesc în Marea Neagră

GRUPA 1

Nevertebratele din Marea Neagră / la fel ca și cele-
lalte organisme vii / sunt afectate / de poluarea 
produsă de activitățile oamenilor și / de distru-
gerea zonelor costiere . În unele regiuni, s-a rapor-
tat dispariția în masă a nevertebratelor / din cauza 
creșterii nivelului de nutrienți din râuri. În funcție 
de extinderea / zonelor de ape adânci fără oxigen/ 
se raportează că / în fi ecare an, mor în jur de 0,3 – 8 
milioane de tone de nevertebrate în Marea Neagră.

GRUPA 2

Cu toate că / în ultimii 25 de ani, nu a mai fost 
raportată vreo scădere / a numărului de specii de 
nevertebrate / au fost identifi cate modifi cări im-
portante ale ponderii / unor specii pe unitatea de 
suprafață. În special din cauza / pescuitului excesiv 
al / unor midii și melci cu valoare economică mare / 
populațiile existente s-au împuținat / iar peștii au 
fost, de asemenea, afectați în mod indirect / deo-
arece structura fundului mării a fost schimbată.
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Anexa 1: Pericolele cu care se confruntă
nevertebratele care trăiesc în Marea Neagră

GRUPA 3

Unele specii de nevertebrate / a căror zonă principală 
de răspândire o constituie / oceanele și mările tropicale 
/ ajung la Marea Neagră transportate pe vase (în apa de 
balast sau prin prinderea pe suprafața exterioară a vase-
lor) / și intră în concurență cu speciile existente.
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Răspuns

TEXTUL COMPLET

Nevertebratele din Marea Neagră la fel ca și celelalte 
organisme vii  sunt afectate de poluarea produsă de 
activitățile oamenilor și  de distrugerea zonelor costiere. 
În unele regiuni, s-a raportat dispariția în masă a neverte-
bratelor  din cauza creșterii nivelului de nutrienți din râuri. 
În funcție de extinderea  zonelor de ape adânci fără oxigen 
se raportează că  în fi ecare an mor în jur de 0,3 – 8 milio-
ane de tone de nevertebrate în Marea Neagră.

Cu toate că  în ultimii 25 de ani nu a mai fost raportată 
vreo scădere  a numărului de specii de nevertebrate  au 
fost identifi cate modifi cări importante ale ponderii  unor 
specii pe unitatea de suprafață. În special din cauza  pes-
cuitului excesiv al  unor midii și melci cu valoare economică 
mare  populațiile existente s-au împuținat  iar peștii au 
fost, de asemenea, afectați în mod indirect  deoarece 
structura fundului mării nu a fost schimbată.

Unele specii de nevertebrate a căror zonă principală de 
răspândire o constituie oceanele și mările tropicale, ajung 
la Marea Neagră transportate pe vase (în apa de balast sau 
prin prinderea pe suprafața exterioară a vaselor) și intră în 
concurență cu speciile existente.
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Pe lângă transport maritim, pescuit și acvacultură (cultivarea speciilor acvatice), Marea Neagră 
este folosită și pentru minerit, turism, recreere și exerciții militare. Pe măsură ce populația planetei 
crește, cresc și nevoile, ducând la o mărire a cererii pentru transportul de mărfuri și servicii. Atunci 
când vorbim despre transport, ne gândim la cel pe uscat, aerian și maritim. Dacă se analizează 
costurile și capacitățile de transport, transportul maritim are un mare avantaj. Pot fi  transportate 
încărcăturile cele mai mari, cu cel mai redus cost. Flotabilitatea și coefi cientul scăzut de frecare al 
apei fac ca transportul maritim să fi e net avantajos în comparație cu celelalte forme de transport. 
De exemplu, în cazul transportului aerian, care este mult mai rapid, avionul trebuie să cheltuiască 
mult mai multă energie pentru a duce încărcătura la o anumită altitudine. În cazul transportului 
pe uscat, pe de altă parte, sunt necesare investiții fi nanciare importante pentru construcția de 
drumuri și căi ferate. Transportul pe uscat comportă, de asemenea, riscuri de accidente, pierderi 
de vieți omenești și pierderi materiale. În prezent, un vas petrolier are capacitatea de a transporta 
400.000 de tone de încărcătură deodată. Pentru a transporta aceeași încărcătură cu cisterne, este 
nevoie de 20.000 de cisterne. De asemenea, un vas de croazieră poate transporta peste 3000 de 
persoane, echivalentul capacitatii de transport a 100 de vagoane intercity.

Cu toate că este cel mai lent mijloc de transport, transportul maritim este foarte potrivit pentru 
încărcături ce ocupă mult spațiu. Volumul comerțului internațional pe căi maritime crește rapid, 
de la o zi la alta. 90% dintre mărfurile de export și import din comerțul mondial sunt transportate 
cu vase. 

Rezumând, transportul maritim este forma de transport preferată în întreaga lume, deoarece:

• Se poate transporta o încărcătură mult mai mare cu un singur drum.

• Este sigur.

• Nu trebuie trecute granițe.

• Pierderea de mărfuri transportate este minimă.

• Pierderile care se produc comparativ cu alte tipuri de transport sunt rare.

• Este de 14 ori mai ieftin decât transportul aerian, de 7 ori mai ieftin decât transportul rutier și de 
3,5 ori mai ieftin decât transportul feroviar.

Marea Neagră și navigația

Tipurile de transport

3.1

3.1.1

Transportul maritim se împarte în transportul de pasageri și transportul de mărfuri. Transportul de 
pasageri se desfășoară cu vase de croazieră, nave de pasageri și feriboturi. Transportul cu vase de 
croazieră este destinat turismului și, de obicei, se face cu vase mari. Navele de pasageri sunt vase 
care transportă pasageri pe linii regulate. Navele care transportă atât pasageri cât și autovehicule 
sunt numite feriboturi (Ro Pax). Prin intermediul acestora se asigură transportul, fi ind un mijloc de 
transport multiplu.

Pentru transportul de mărfuri, vasele variază în funcție de tipul de încărcătură. Ele se clasifi că în 
vase pentru mărfuri uscate, petroliere, nave Ro-Ro și vase pentru transportul substanțelor chimice. 
Vasele pentru mărfuri uscate sunt nave comerciale relativ mai sigure decât petrolierele. La trans-
portul de containere, mărfurile sunt puse pe nave în cutii mari, în timp ce navele Ro-Ro (roll on 
– roll off ) au fost dezvoltate pentru transportul de vehicule cu roți. Ca urmare a creșterii rapide a 
consumului de energie la nivel mondial, petrolierele joacă un rol important în transportul țițeiului 
la destinațiile unde acesta este rafi nat. În ultimii ani, pe lângă transportul petrolier s-a dezvoltat 
și transportul de gaze naturale. De asemenea, tancurile chimice sunt folosite pentru transportul 
diferitelor substanțe.
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Tipurile de vase folosite pentru transportul maritim

Navă Ro-Ro

Navă de pasageri

Navă pentru mărfuri uscate

Navă pentru substanțe chimice

Navă pentru containere

Petrolier
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Navigația se desfășoară atât între porturile de la Marea Neagră, din țările riverane Mării Negre 
-Turcia, Georgia, Rusia, Ucraina, România și Bulgaria-, cât și în afara Mării Negre, prin Strâmtorile 
Turcești. Cursul de apă alcătuit din Strâmtoarea Bosfor (sau Istanbul), Marea Marmara și Strâmtoa-
rea Dardanele poartă denumirea de Strâmtorile Turcești. Navele care ies din Marea Neagră și care 
folosesc acest curs de apă ajung în apele Mării Egee și trec prin Marea Mediterană pentru a ajunge 
la ocean. În fi ecare an, peste 50.000 de nave trec prin Strâmtorile Turcești. 

O mare parte a petrolului din Asia Centrală ajunge în portul rusesc Novorossiysk prin conducte. 
Țițeiul care ajunge la acest terminal este încărcat în petroliere. Astfel, petrolierele creează trafi c 
greu de la Marea Neagră înspre alte mări. De asemenea, navele vin și pleacă din portul românesc 
Constanța, din cel ucrainean Odessa, din cel bulgăresc Varna, din cel georgian Batumi și din cele 
turcești Trabzon, Samsun și Eregli, creând astfel un trafi c semnifi cativ. 

 
Desenul 1. Rutele de navigație din Marea Neagră

Pentru ca o navă să stea în echilibru pe apă, se folosesc cisterne de balast umplute cu apă de mare. 
Din cauza trafi cului greu din Marea Neagră, transportul balastului este foarte important pentru 
ecosistemul marin. Balastul presupune transportul de apă, precum și de microorganisme acvatice 
și de substanțe poluante, dintr-o mare într-alta. Riscul crește odată cu creșterea trafi cul maritim. De 
exemplu, Mnemiopsis leidyi, cunoscută sub denumirea de „meduza pieptene”, a intrat accidental 
în Marea Neagră la începutul anilor 80, afectând peștii pelagici. Cei mai afectați au fost hamsiile și 
stavrizii precum și alte organisme care se hrănesc cu acești pești. Meduza pieptene, a cărei hrană 
principală o constituie zooplanctonul, a consumat cantități excesive de icre de pești și larve atunci 
când resursele de hrană s-au redus. Combinat cu pescuitul excesiv, populațiile bancurilor de pești 
din Marea Neagră au scăzut foarte mult la începutul anilor 90. Pentru a reduce impactul acestui 
risc, Ucraina și Rusia au introdus obligativitatea deversării balastului înainte de a intra în apele lor 
teritoriale.

În Marea Neagră, transportul cu vasele de croazieră se desfășoară îndeosebi între porturile Tra-
bzon, Sochi, Yalta, Odessa și Varna, pentru scopuri turistice. Vasele de croazieră care vin din mările 
Mediterană și Egee trec prin Strâmtorile Turcești și vizitează porturile de la Marea Neagră. În gene-
ral, transportul cu vasele de croazieră se desfășoară vara.

Comerțul maritim și Marea Neagră3.12

Constanța
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Problemele legate de transport și soluții propuse3.13

Navigația și comerțul global merg „mână în mână”. Odată cu dezvoltarea comerțului, a apărut și nevoia 
de a transporta bunuri. Ca urmare, navele au început să navigheze cu o frecvență mai mare. În paralel 
cu creșterea volumului de schimburi comerciale, a avut loc o creștere a tipurilor și numărului de nave 
care navighează în Marea Neagră. În ciuda reglementărilor internaționale și a controalelor, această 
creștere a navigației poate duce la probleme de mediu în Marea Neagră, ca urmare a unor accidente. 
De exemplu, este un lucru știut că un volum ridicat de transport de țiței cu petroliere în Marea Neagră 
și în Strâmtorile Turcești reprezintă un risc important. Prin urmare, trebuie luate măsuri de precauție în 
vederea minimizării riscului de accidente.

Întrucât este sigur și economic, transportul maritim trebuie susținut de toate țările care au ieșire la 
Marea Neagră. În acest fel, accidentele rutiere care duc la pierderea de vieți omenești și de mărfuri vor 
fi  prevenite într-o anumită măsură, iar acest lucru va conduce la dezvoltarea economiilor acestor țări.

Navele vin și pleacă prin Marea Neagră din diferite părți ale lumii. În timpul acestor călătorii, apa este 
încărcată în cisternele de balast, din oceanele sau din mările pe care acestea le traversează. Faptul că 
apa luată ca balast conține, adesea, organisme planctonice, duce la transportul acestora către porturi 
îndepărtate. Unele organisme care trec din mediul lor natural în alt mediu sunt, în mod surprinzător, 
capabile să supraviețuiască în mediul nou. De fapt, aceste organisme pot forma populații imense și pot 
invada zona în care se afl ă. Până acum, Marea Neagră a fost invadată de două organisme de origine 
indo-pacifi că. Una dintre acestea este melcul japonez (Rapana venosa) care a ajuns în anii 40, și cea-
laltă este meduza pieptene (Mnemiopsis leidyi). Ambele specii au adus daune grave lanțului trofi c din 
ecosistem. Prin urmare, Organizația Maritimă Internațională a elaborat anumite reguli obligatorii care 
prevăd tratarea apei de balast din nave în vederea prevenirii transportului anumitor specii. Secretariatul 
Permanent al Comisiei Mării Negre (SP CMN) a demarat activități de lobby pentru ca țările cu ieșire la 
Marea Neagră să adopte aceste reguli.

Bărci de pescuit mici
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Marea Neagră a reprezentat dintotdeauna un ecosistem 
important pentru activitățile de pescuit. Flotele de pescuit 
ale țărilor riverane Mării Negre folosesc diferite metode 
de pescuit. În ceea ce privește cantitatea anuală de pește 
pescuit, Turcia conduce cu 340.000 de tone, fi ind urmată 
de Ucraina, cu 63.000 de tone și Rusia cu 25.000 de tone.

În general, pescuitul se împarte în două categorii: pes-
cuitul activ și pescuitul pasiv. Metodele active cuprind 
mijloace mobile de pescuit. Mai întâi, localizarea peștelui 
este determinată fi e vizual fi e cu ajutorul mijloace-
lor electronice. Apoi, vasul de pescuit se deplasează și 
pescuiește în funcție de locul și direcția bancului de pești.

Pescuitul cu năvoade: Pentru acest tip de pescuit se fo-
losesc plase de pescuit lungi de 2 km și adânci de 150m. 
Mai întâi, cu ajutorul sonarului se determină locul în care 
se afl ă pești precum pălămidele, hamsiile sau sardinele. 
Apoi, se aruncă plasa în așa fel încât aceasta să înconjoa-
re bancul de pești, iar gura plasei este strânsă astfel încât 
peștii să rămână prinși în aceasta (Figura 3.4). Pentru fo-
losirea acestei metode de pescuit este nevoie ca mulți 
pescari să lucreze laolaltă. De exemplu, pentru bărcile 
mai lungi de 50 de metri, este nevoie de munca a 30 
de pescari. În funcție de lungimea vasului folosit pentru 
pescuit, de lungimea și adâncimea plasei, numărul pes-
carilor poate varia.

Pescuitul

Metodele și mijloacele de pescuit

3.2

3.2.1
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Barcă pentru pescuitul cu năvoade
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Pescuitul prin traulare: plasele de traulare sunt saci trași de traulere și care se folosesc pentru prinderea peștelui 
dintr-un loc prestabilit. (Fig. 3.5 și 3.6). Locul în care se afl ă peștele este determinat cu ajutorul unor dispozitive 
electronice care scanează vertical fundul mării, iar peștii sunt prinși prin aruncarea plaselor în direcția opusă celei 
în care înoată peștii. Dintre peștii de adâncime, calcanul, merlanul și barbunul sunt prinși cu plase aruncate pe 
fundul mării, în timp ce șprotul, sardina și hamsia sunt prinși în ape de adâncime medie.

Pentru pescuitul pasiv, peștii sunt așteptați să ajungă în echipamentele de pescuit. Plasele temporare sau perma-
nente, plasele întinse, cârligele de pescuit și undițele, capcanele și coșurile de pescuit sunt dispozitive pasive de 
pescuit. Avantajele lor sunt, în general, următoarele:

• Pot prinde numai pești de o anumită dimensiune, afectând, astfel, foarte puțin resursele de pește.

• Sunt relativ simple și ușor de realizat.

• Sunt ieftine și ușor de folosit.

Printre dezavantajele lor se numără dependența de mișcarea peștilor și avarierea lor atunci când se prind și alți 
pești decât cei pentru care au fost proiectate. Cel mai important exemplu de metode de pescuit pasiv îl reprezintă 
plasele întinse.

Năvod

Plasă întinsă

Plase de traulare
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Problemele legate de pescuitul în țările cu ieșire la Marea Neagră și câteva soluții propuse pentru 
rezolvarea lor pot fi  rezumate după cum urmează:

• Nu există sistem de pescuit care să concentreze sarcinile și responsabilitățile într-o singură au-
toritate centrală.

• Măsurile legislative nu au putut fi  puse în aplicare la timp și în mod corespunzător. Exceptând Ro-
mânia, Bulgaria și Turcia, celelalte țări nu au legislație specifi că pentru a reglementa funcționalitatea 
industriei pescuitului. În țările în care există o astfel de legislație, ea trebuie îmbunătățită.

• Serviciile de protecție și control nu au fost defi nite complet și organizate pe funcții și instituții.

• Nu s-a reușit implementarea completă a unei metode de management în zonele de coastă, adică 
nu există o convergență în metodele folosite.

• Nu a fost pus în aplicare un sistem funcțional de date pentru pescuit.

• Sprijinul acordat cercetărilor în vederea înțelegerii și protejării pescuitului și a resurselor naturale 
este inadecvat.

• De asemenea, populațiile de pești au nevoie de un mediu sănătos. De aceea, poluarea solului și 
a apelor trebuie împiedicată.

• Este necesară realizarea de studii de impact asupra mediului înainte de implementarea proiec-
telor de construcție de autostrăzi și de dezvoltare a zonelor costiere pentru locuințe și facilități 
industriale. Acest lucru are o importanță vitală pentru protejarea pescuitului în zonele vulnera-
bile. Toate țările cu ieșire la Marea Neagră trebuie să-și unească eforturile, la nivel local, regional 
și național, pentru a proteja Marea Neagră. Metodele de pescuit precum și echipamentele și 
specifi cațiile tehnice trebuie revizuite.

Problemele legate de pescuit și soluții propuse3.2.2



1. Care este forma de transport preferată la nivel mondial? 

Atunci când ne gândim la transport, ne vin în minte cele trei forme de transport: 
pe uscat, maritim și aerian. Dacă se ține cont de costuri și de capacitățile de încăr-
care, transportul maritim are un avantaj important. Acesta reprezintă modalitatea 
de transport cea mai utilizată din lume, deoarece se pot transporta încărcături mult 
mai mari deodată, este sigur și nu presupune traversarea de granițe, deteriorarea 
mărfurilor transportate este minimă și este de 14 ori mai ieftin în comparație cu 
transportul aerian, de 7 ori mai ieftin în comparație cu transportul rutier și de 3,5 ori 
mai ieftin în comparație cu transportul feroviar. 

2. Câte tipuri de transport există pe mare? 

Transportul maritim poate fi  împărțit în transportul de pasageri și transportul de 
mărfuri. Transportul de pasageri se realizează cu vase de croazieră, nave de pasa-
geri și feriboturi. Vasele de croazieră sunt folosite pentru turism iar pentru acest tip 
de transport se folosesc, de obicei, vase mari. Navele de pasageri sunt nave care 
transportă pasageri pe rute regulate. Navele care transportă atât pasageri cât și 
autovehicule sunt numite feriboturi (Ro Pax). Acestea ușurează transportul, fi ind un 
mijloc de transport multiplu. 

3. Ce este apa de balast și cum afectează ea ecosistemul? 

Navele vin în Marea Neagră din diferite regiuni ale lumii și pleacă din Marea Nea-
gră spre diferite părți ale lumii. În timpul acestor călătorii, cisternele de balast ale 
navelor sunt umplute cu apă din oceanele și mările prin care trec, pentru ca vasul 
să își mențină echilibrul în apă. Apa cu care se umplu aceste recipiente conține 
multe organisme planctonice care sunt, astfel, transportate spre porturi îndepărtate. 
Organismele care ajung în medii foarte diferite de mediul în care trăiesc de obicei 
reușesc, în mod surprinzător, să supraviețuiască în aceste medii noi și, de fapt, pot 
forma populații foarte mari, invadând noul habitat. 

4. Navele folosesc metode de pescuit diferite? 

Organismele care au valoare economică sunt pescuite prin diferite mijloace. În ge-
neral, pescuitul se împarte în pescuit activ și pescuit pasiv. Metodele de pescuit activ 
presupun mijloace mobile de pescuit. Acest tip de pescuit se desfășoară prin stabi-
lirea locului în care se afl ă peștii, fi e vizual fi e cu ajutorul dispozitivelor electronice, 
și prin deplasarea bărcii de pescuit spre bancul de pești, în direcția de deplasare a 
peștilor. Pentru pescuitul pasiv, care este o altă metodă de pescuit, echipamentele 
de pescuit sunt staționare, iar peștii sunt așteptați să se apropie de mijloacele de 
prindere și să fi e prinși. Astfel de mijloace pentru pescuitul pasiv sunt plasele de pești 
staționare și mobile, plasele întinse, undițele, capcanele și coșurile.

Întrebări
pentru cercetare
și evaluare
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ACTIVITATE Toate tipurile de nave 

SCOP:  Recunoașterea tipurilor de vase folosite în Marea Neagră pentru transportul maritim.

   Identifi carea  caracteristicilor  navelor de pescuit.

MATERIALE:  Anexa 1: „Toate tipurile de nave”, Anexa 2 „Fișele de prezentare a tuturor tipurilor
   de nave”, Anexa 3 „Rezolvare”, foarfece, lipici.

DOMENII DE STUDIU: Matematică, științe sociale, dezvoltarea limbajului, știință și tehnologie, arte frumoase

TERMENI CHEIE: Navă, transport maritim

DURATA:  40 min.

PREGĂTIRE

• Realizați câte o fotocopie a Anexei 1: „Toate tipurile de nave” și a Anexei 2 „Fișele de prezentare a tuturor 
tipurilor de nave” pentru fi ecare grupă.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Împărțiți elevii în grupe de câte 5-6. Dați fi ecărei grupe Anexa 1: „Toate tipurile de nave”, foarfece și lipici.

• Cereți-le elevilor să decupeze pozele navelor pe liniile punctate.

• Cereți-le grupurilor să studieze pozele navelor și să le grupeze în funcție de criteriile alese de ei (de 
exemplu, în funcție de lungime, formă, tipul de încărcătură transportată etc.). Acordați-le 10 minute pen-
tru această activitate.

• Spuneți grupelor să aleagă fi ecare câte o persoană care să prezinte în fața clasei criteriile pe baza cărora 
au clasifi cat navele. Această parte a exercițiului este importantă, deoarece îi face pe elevi conștienți de 
caracteristicile diferite ale vaselor.

• După ce elevii își explică metodele de clasifi care, distribuiți-le Anexa 2: „Fișele de prezentare a tuturor 
tipurilor de nave” în care sunt explicate caracteristicile navelor.

• Cereți grupelor să citească informațiile de pe fi șe și să împerecheze fi ecare fi șă cu poza navei corespun-
zătoare.

• După fi nalizarea acestei activități, elevii analizează rezultatele celorlalte grupuri.

• În sfârșit, împerecheați toate fi șele și pozele pe tablă, alături de întreg grupul (vezi Anexa 3 „Rezolvare”).

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

•  După ce ați văzut ce au realizat toate grupele, care au fost caracteristicile pe baza cărora au fost clasifi -
cate navele?

•  Care au fost criteriile cele mai folosite la clasifi carea navelor?

EVALUARE

•  Câte tipuri diferite de nave ați găsit?

•  Care erau asemănările și deosebirile dintre aceste nave?

•  Atunci când vă uitați la Marea Neagră, ce tip de navă vedeți cel mai des?

SUPLIMENTAR

•  Elevii pot aduce poze de nave decupate din ziare și reviste și pot încerca să le includă în aceste categorii.

•  Elevii pot lua notițe despre navele pe care le văd la Marea Neagră și caracteristicile lor, înregistrând ora 
și locul în care le-au observat.
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Anexa 1 „Toate tipurile de nave”
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Anexa 2: Fișele de descriere a tuturor tipurilor de nave

Navă de pasageri
Vase care transportă pasageri și care 

circulă după un program regulat.

Navă de croazieră
Nave mari care transportă pasageri

în scopuri turistice.

Petrolier
Au punți plate și transportă petrol

Navă de containere
Scopul acestora este de a transporta 

tipuri diferite de încărcătură în 
containere.

Ro-Ro
Încărcăturile sunt puse pe aceste vase 
cu ajutorul unor autovehicule precum 
TIR-urile și vagoanele de tren. Încăr-
carea și descărcarea acestor vase se 

desfășoară foarte rapid.

Navele care transportă 
substanțe chimice

Sunt folosite pentru transportul în 
condiții de siguranță al substanțelor 

chimice.

Navă pentru pasageri 
și autovehicule

Navele care transportă atât pasageri 
cât și autovehicule, în același timp, se 

numesc feriboturi.

Navă de mărfuri
uscate

Încărcăturile acestor nave sunt 
turnate în carene în vrac. Aceste nave 
transportă mărfuri precum cărbune, 

minereuri, cereale și ciment.
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Anexa 3: Rezolvare

Navă de pasageri
Vase care transportă pasageri și care circulă 
după un program regulat.

Navă de croazieră
Nave mari care transportă pasageri
în scopuri turistice.

Petrolier
Au punți plate și transportă petrol.

Navă pentru pasageri și autovehicule
Navele care transportă atât pasageri cât și 
autovehicule, în același timp, se numesc 
feriboturi.

Navă de containere
Scopul acestora este de a transporta tipuri 
diferite de încărcătură în containere.

Navă de mărfuri uscate
Încărcăturile acestor nave sunt turnate în 
carene în vrac. Aceste nave transportă mărfuri 
precum cărbune, minereuri, cereale și ciment.

Ro-Ro
Încărcăturile sunt puse pe aceste vase cu 
ajutorul unor autovehicule precum TIR-urile 
și vagoanele de tren. Încărcarea și descărca-
rea acestor vase se desfășoară foarte rapid.

Navele care transportă 
substanțe chimice
Sunt folosite pentru transportul în condiții de 
siguranță al substanțelor chimice.
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ACTIVITATE    Nave 

SCOP:  Recunoașterea tipurilor de vase folosite în Marea Neagră pentru transportul maritim.

MATERIALE:  Anexa 1: „Fișe colorate cu informații”, carton colorat, creioane colorate, creion,
   foarfece, lipici, sticle de plastic, pai de plastic, materiale reciclate (bucățele de  
   materiale textile, sfoară, bucățele de lemn etc.), hârtie A4.

DOMENII DE STUDIU: Tehnologie și design, dezvoltarea limbajului, științe sociale, arte vizuale, matematică 

TERMENI CHEIE: Navă, transport maritim

DURATA:  90 min.

PREGĂTIRE

•  Realizați o fotocopie ale Anexei 1: „Fișe colorate de informații” pentru fi ecare grupă.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

•  Împărțiți elevii în grupe de câte trei și dați fi ecărei grupe câte o foaie de hârtie A4.

•  Cereți-le să îndoaie foaia în două și să scrie pe o parte avantajele aduse de transportul maritim iar pe cea-
laltă parte dezavantajele acestuia.

•  Câte un reprezentant pentru fi ecare grupă prezintă cele scrise, în fața clasei.

•  Citiți cu elevii textul de mai jos:

Expoziția de vase pentru transport maritim în 
Marea Neagră

•  Împărțiți elevii în șapte grupe. Fiecare grupă primește ca temă 
un tip de navă și materialele necesare (Anexa 1 „Fișele colorate 
de informații”, carton colorat, creioane colorate, creion, foar-
fece, lipici, sticle de plastic, paie de plastic, materiale reciclate: 
bucățele de materiale textile, ață, bucățele de lemn etc.).

•  Cereți fi ecărei grupe să coloreze tipul de navă pe care l-au 
primit și, dacă doresc, să realizeze un model tridimensional al 
navei respective. Lăsați-i să își proiecteze nava cu ajutorul sti-
clelor de plastic.

•  Dacă este necesar, realizați mai întâi activitatea „Să facem nave 
folosind tehnica origami” (pagina 138) înainte de această activi-
tate, iar navele realizate astfel pot fi  folosite pentru această acti-
vitate. 

Transportarea mărfurilor pe mare este de preferat atunci când încărcăturile sunt mari, în ciuda fap-

tului că este cel mai lent tip de transport. Volumul comerțului mondial realizat cu folosirea rutelor 

maritime este în continuă creștere. 90% din mărfurile exportate și importate în întreaga lume sunt 

transportate de nave.

Concluzionând, transportul maritim este tipul de transport preferat în întreaga lume, deoarece:

• Cu un singur drum sunt transportate mai multe mărfuri, decât cu orice alt mijloc de transport.

• Este sigur.

• Nu presupune trecerea de granițe.

• Deteriorarea mărfurilor transportate este minimă.

• Daunele produse cu alte mijloace de transport nu apar în transportul maritim.

• Este de 14 ori mai ieftin decât transportul aerian, de 7 ori mai ieftin decât transportul rutier și

de 3,5 ori mai ieftin decât transportul feroviar.

Pentru elevi
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Punerea navelor realizate în sticlele de plastic:

•  Sticlele de plastic trebuie tăiate așa cum este prezentat în fi gură. 
Pozele/modelele de nave se lipesc în interiorul sticlelor cu 
ajutorul lipiciului sau benzii adezive. 

•  Partea deschisă a sticlei poate fi  închisă cu partea tăiată sau 
cu un al material precum bandă, hârtie sau hârtie transpa-
rentă (vezi fi gura 2).

•  După ce navele au fost puse în sticle, grupele pregătesc 
fi șele de prezentare a navelor, care să cuprindă numele na-
vei, tipul acesteia și încărcătura transportată. Fișele sunt puse 
lângă nave.

Ce facem cu modelele de nave?

•  Se poate organiza o expoziție cu modelele de nave reali-
zate. În timpul expoziției, fi ecare grupă prezintă informații 
despre tipul de navă realizat.

•  Navele pot fi  puse să plutească într-un bazin mai mare 
sau într-un lac artifi cial, cu ajutorul unor paie. Această 
activitate poate fi  concepută și ca un concurs. În timp 
ce încercați să faceți navele să plutească, puteți studia 
rutele de navigație din Marea Neagră (fi gura 3). Astfel 
puteți prezenta elevilor subiectul porturilor și transpor-
tul de mărfuri între porturi. Pentru a face acest lucru, 
puteți marca porturile în apă punând semne de port.

EVALUARE

•  Ce tipuri de nave sunt folosite în Marea Neagră?

•  Care sunt avantajele transportului maritim?

•  Care sunt dezavantajele transportului maritim?

SUPLIMENTAR

•  După ce au realizat modelele, elevii pot scrie o poveste despre 
nava lor. Pot găsi un nume pentru nava din povestea lor, pot pre-
zenta echipajul și călătoriile pe nave pe care le-au făcut până în 
prezent. 
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Anexa 1: Fișele colorate cu informații

Navă de croazieră
Nave mari care transportă pasageri

în scopuri turistice.

Petrolier
Au punți plate și transportă petrol.

Navă pentru pasageri și autovehicule

Navele care transportă atât pasageri cât și auto-

vehicule, în același timp, se numesc feriboturi.

Acestea asigură posibilitatea folosirii mai multor 

mijloace de transport.

Navă de containere
Scopul acestora este de a transporta tipuri 

diferite de încărcătură în containere standard, 

ca niște cutii, care sunt încărcate pe navă.

Navă de mărfuri vrac
Acestea sunt mai sigure decât alte nave.

Ro-Ro
(Roll on – Roll off ): Navele Ro-Ro au fost proiec-

tate pentru a transporta încărcături în vehicule 

pe roți. Încărcăturile sunt puse pe aceste vase 

cu ajutorul unor autovehicule precum TIR-urile 

și vagoanele de tren. Încărcarea și descărcarea 

acestor vase se desfășoară foarte rapid.

Navele care transportă substanțe chimice

Sunt folosite pentru transportul în condiții de 

siguranță al substanțelor chimice.
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ACTIVITATE Jocul „navă, țărm, punte”

SCOP:  Cunoașterea conceptelor și a folosirii unor termeni de navigație precum „căpitan”,  

   „punte”, „țărm”, „matelot”, „întins pe punte” 

DOMENII DE STUDIU: Dezvoltarea limbajului, științe sociale

TERMENI CHEIE: Navă, țărm, punte

DURATA:  20 min.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

•  Alegeți un elev voluntar. Acesta va fi  căpitanul.

• Spuneți-le celorlalți elevi că ei vor fi  mateloții și se vor afl a sub 
comanda căpitanului.

• Spuneți-i căpitanului că trebuie să dea patru comenzi. Atunci 
când căpitanul spune „navă”, mateloții vor fugi spre partea dreap-
tă a navei. Când spune „punte”, toți mateloții se mută în mijlocul 
navei. Când spune „țărm”, aceștia fug spre partea stângă a navei. 
Când căpitanul spune „întins pe punte”, mateloții aleargă pe punte 
și se întind pe burtă.

• Începeți jocul. Orice membru care nu respectă ordinul căpitanu-
lui este eliminat. Jucătorul care rămâne în joc până la sfârșit fără 
să facă vreo greșeală este câștigătorul.

EVALUARE

•  De ce sunt importante noțiuni precum „navă”, „punte”, „matelot” 
și „căpitan”?

•  Ce înseamnă expresia „întins pe punte” folosită de mateloți?

SUPLIMENTAR

•  În joc se mai pot adăuga și alte comenzi.

•  Jocul se poate juca într-o limbă străină, pentru ca elevii să învețe 
termeni noi. 

Căpitan: persoana care comandă nava.

Membru al echipajului/ matelot: persoană care execută diferite sarcini 

pe o navă.

Punte: partea de navă care se afl ă deasupra cabinelor și a magaziilor.

Pentru elevi
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ACTIVITATE Să facem o navă folosind tehnica origami

SCOP:  Elevii învăță să construiască un model de navă folosind tehnica origami

MATERIAL:  Foi albe A4, foarfece, Anexa 1: „Realizarea unei nave folosind tehnica origami 1”,

   Anexa 2: „Realizarea unei nave folosind tehnica origami 2”

DOMENII DE STUDIU: Arte vizuale, matematică, științe sociale, dezvoltarea limbajului, educație fi zică

TERMENI CHEIE: Navă

DURATA:  40 min.

PREGĂTIRE

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

•  Întrebați elevii dacă știu ce înseamnă origami (arta japoneză de îndoire a hârtiei). Prezentați pe scurt 
elevilor ce înseamnă origami.

Origami este arta japoneză a împăturirii hârtiei. Cuvântul este compus din cuvântul japonez „ori” 
(a împături) și „kami” (hârtie). În origami se folosește, de obicei, hârtie de formă pătrată. Hârtia 
capătă forme diferite numai prin împăturire și fără a se folosi lipici sau foarfece.

•  Împărțiți foi albe A4.

•  Spuneți-le elevilor că în origami clasic se folosește hârtie de formă pătrată. Cereți-le să taie hârtiile drept-
unghiulare astfel încât să devină pătrate, așa cum se arată în fi gură (vezi Figura 1). Spuneți-le să evite, pe 
cât posibil, folosirea foarfecelor. 

•  Pentru ca elevii să poată urmări activitatea, folosiți 
foi de hârtie A3.

•  Dacă elevii nu au mai lucrat cu tehnica origami, 
realizați mai întâi una sau două proceduri origami 
simple. Puteți obține instrucțiuni pe site-uri web 
sau din cărți de profi l. De asemenea, puteți studia 

activitățile „Să facem o pisică de mare folosind tehni-
ca origami” din secțiunea Pești și „Să facem un delfi n, 
folosind tehnica origami” din secțiunea Mamiferele.

•  Realizați sufi ciente copii ale Anexei 1: „Realizarea 
unei nave folosind tehnica origami 1” și Anexei 2: 
„Realizarea unei nave folosind tehnica origami 2”

•  Mai jos veți găsi Anexa 1: „Realizarea unei nave fo-
losind tehnica origami” și Anexa 2: „Realizarea unei 
nave folosind tehnica origami 2” care vă arată pașii 
pentru realizarea a două tipuri de nave, folosind 
tehnica origami. 

•  Împărțiți elevii în două grupe și dați unei grupe 
Anexa 1: „Realizarea unei nave folosind tehnica ori-
gami 1”, iar celeilalte  Anexa 2: „Realizarea unei nave 
folosind tehnica origami 2”.

•  Cereți-le elevilor să respecte pașii din aceste anexe 
și să facă navele.

•  Elevii care au terminat navele îi pot ajuta pe ceilalți. 

•  După terminarea navelor, alegeți câte un elev din 
fi ecare grupă și formați grupe de câte doi.

•  Împărțiți perechilor foi A4 și spuneți-le să își arate 

unii altora cum au realizat navele, repetând pașii.

EVALUARE

•  Împărțiți-le elevilor câte o altă foaie de hârtie. Cereți-le să 
facă modelul de navă dorit, fără ajutor, de această dată.

SUPLIMENTAR

•  Spuneți-le elevilor să coloreze navele și să le prindă 
pe tablă.



139

Îndoiți foaia de hârtie pătrată 

pe diagonală, așa cum se arată 

în imagine.

Îndoiți partea superioară a 

triunghiului care se formează, 

așa cum se arată în imagine.

După ce îndoiți partea de jos a triunghiului, așa cum se arată în 

imagine, nava este gata.

Anexa 1: Realizarea unei nave fol
osind

  tehnica origami 1
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Anexa 2: Realizarea unei nave folosind tehnica
  origami 2

Îndoiți pătratul ținându-l de colțuri, pe dia-
gonale și readuceți colțurile la forma inițială. 
Aveți grijă ca pliurile să fi e vizibile

Îndoiți așa cum se arată în imagine

Îndoiți așa cum se arată în imagine

Îndoiți ușor nava în direcția
indicată de săgeată

După ce desenați ferestrele
și le colorați, nava este gata

Îndoiți din nou hârtia, așa
cum se arată în imagine

Îndoiți pe linia punctată

Îndoiți pe linia punctată
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ACTIVITATE       Ce-ai pățit? Ți s-au înecat corăbiile în Marea Neagră? 

SCOP:  Exprimarea sensului expresiei „Ți s-au înecat corăbiile în Marea Neagră?”

   Furnizarea de exemple din viața reală legate de sensul expresiei 
   „Ți s-au înecat corăbiile în Marea Neagră?”

MATERIAL:  Creioane/carton/coală mare de hârtie 

DOMENII DE STUDIU: Dezvoltarea limbajului, teatru, arte vizuale, muzică, științe sociale

TERMENI CHEIE: Expresie

DURATA:  30 min.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

•  Întrebați elevii dacă știu vreun proverb sau vreo expresie cu Marea Nea-
gră și ascultați răspunsurile.

•  Scrieți pe tablă expresia „Ți s-au înecat corăbiile în Marea Neagră?” și 
spuneți-le elevilor să se gândească la ce ar putea însemna.

•  Citiți-le elevilor următoarea explicație:

Expresia „Ți s-au înecat corăbiile în Marea Neagră?”se referă la cine-
va care este total absorbit de gândurile sale și este foarte tăcut.

•  Cereți-le elevilor să se împrăștie în sală și să se gândească la cineva că-
ruia sa îi adreseze întrebarea „Ți s-au înecat corăbiile în Marea Neagră?” 
și la motivul pentru care persoana respectivă se simte astfel.

•  Cereți-le elevilor să imite expresia facială și postura persoanei respecti-
ve și să rămână nemișcați, ca o statuie. Întreaga clasă va fi  plină de statui 
în poziții diferite. Apoi, se vor uita toți unii la alții, fără a-și schimba poziția 
corpului.

•  Formați grupe de câte 4-5 elevi. Fiecare grupă trebuie să se gândească 
la una sau mai multe persoane cărora „li s-au înecat corăbiile în Marea 
Neagră” și să compună o mică scenetă (sau secvență de fi lm, cântec, 
glumă etc.) în care să prezinte îngrijorările și preocupările persoanelor 
respective. 

•  După compunerea și prezentarea scenetelor, ceilalți trebuie să ghiceas-
că problema descrisă în fi ecare scenetă.

EVALUARE

•  Distribuiți bilețele de hârtie și cereți-le elevilor să scrie ce înseamnă 
expresia „Ți s-au înecat corăbiile în Marea Neagră?” Citiți cu voce tare 
explicațiile.

SUPLIMENTAR

•  Se poate afl a dacă țările cu litoral la Marea Neagră au expresii similare 
despre Marea Neagră.

că, științeștiințe sociale
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ACTIVITATE Să facem o busolă și să găsim drumul

SCOP:  Cunoașterea rolului busolei.

   Realizarea unei busole simple, din materiale ușor de procurat.

MATERIAL:  Pahar, apă, ac, magnet, dop de sticlă 
DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, informatică, științe sociale

TERMENI CHEIE: Busolă, găsirea direcției, pescar

DURATA:  30 min.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Întrebați elevii dacă știu cum găsesc pescarii drumul pe mare 
în timpul nopții.

• Spuneți-le că oamenii se ghidează după direcția mușchiului 
de pe copaci, după Steaua Nordului, după mușuroaie de fur-
nici iar atunci când soarele strălucește, după umbra făcută 
de obiecte. Dacă este cazul folosiți una sau două din aceste 
metode cu elevii.

• Citiți elevilor următoarea frază: „Căpitanii / pescarii se ghidea-
ză după stele, lună și soare. Dacă norii acoperă aceste repere, 
atunci navigatorii folosesc busola”.

• Aduceți o busolă simplă. Discutați direcția pe care o indică și 
cum funcționează.

• Spuneți-le elevilor că pot face singuri o busolă, din materiale 
simple.

• Împărțiți elevii în grupe de câte 4-5 și distribuiți-le materialele 
necesare: pahar, apă, ac și magnet.

• Explicați pas cu pas modul de realizare a busolei, după cum 

se indică mai jos, și cereți fi ecărei grupe să facă o busolă.

Realizarea unei busole

• Umpleți paharul mai mult de jumătate cu apă.

• Puneți dopul în apă.

• Frecați acul de magnet de 100 de ori în aceeași direcție.

• Puneți acul pe dop pe orizontală, în echilibru.

• Mișcați ușor paharul. Acul va indica Nordul. 

EVALUARE

• La ce se folosește busola?

• Dați exemple de meserii în care este necesară busola. 

SUPLIMENTAR

• Se poate discuta avansul tehnologic reprezentat de sisteme-
le actuale de poziționare și se poate menționa sistemul GPS 
(Global Positioning System). Puteți explica elevilor modul în 
care funcționează GPS, și faptul că recent a fost inclus în te-
lefoanele mobile. 

• Puteți organiza un interviu cu un pescar despre modul în 
care navighează și se orientează.
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PREGĂTIRE

•  Faceți o fotocopie a Anexei 1: „Fișe de lucru pentru 
pescuit” și a Anexei 2: „Tabelul peștilor” și decupați-le 
pe linia punctată.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE
A ACTIVITĂȚII

•  Întrebați elevii ce metode de pescuit cunosc.

•  Împărțiți elevii în patru grupe.

•  Împărțiți o foaie A4 în patru și pe o bucată scrieți 
„Satul din Nord”, pe alta – „Satul din Sud”, pe alta „Satul 
din Est” și pe ultima – „Satul din Vest”.

•  Fiecare grupă trebuie să aleagă un bilet. Astfel, fi eca-
re grupă va avea un nume.

•  Spuneți-le că fi ecare grupă reprezintă un sat de pe 
coasta Mării Negre.

•  Împărțiți-le foarfece și cartoane / hârtii colorate. Aveți 
grijă ca fi ecare grupă să primească un carton de o 
altă culoare decât cel primit de celelalte grupe. Cereți 
fi ecărei grupe să facă 20 de pești din cartoanele pe 
care le-au primit.

•  Cu o sfoară, faceți un cerc pe podea.

Regulile jocului

•  Puneți fi ecare grupă în Nordul, Sudul, Estul și Vestul 
cercului în funcție de numele lor. Asigurați-vă că gru-
pele au la ele peștii pe care i-au pregătit.

•  Dați grupelor Anexa 1: „Fișe de lucru pentru pescuit” 
și Anexa 2: „Tabelul peștilor” pe care le-ați decupat.

•  Fiecare grupă trebuie să folosească metoda de pes-
cuit indicată pe fi șă și să pescuiască pește numai pe 
malul său.

•  În expedițiile de pescuit care urmează, grupele pot fi  
nevoite să prindă mai puțini pești decât numărul ce-
rut. De exemplu, dacă regula spune „Prindeți 4 pești”, 
iar grupa nu mai are decât 3 pești, toți peștii afl ați în 
mâinile celor din grupă trebuie colectați.

•  Grupele trebuie să înregistreze numărul de pești 
prinși în timpul jocului și numărul de pești prinși de 
fi ecare persoană, în Anexa 2: „Tabelul peștilor”

La sfârșitul activității:

•  Fiecare grupă trebuie să fi e întrebată câți pești a prins.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

•  Ce metode de pescuit au fost folosite în timpul 
jocului?

•  Cunoașteți și alte metode de pescuit? Explicați.

•  În timpul jocului, ce metode de pescuit au dus la 
distrugerea mai multor pești, din observațiile voastre?

•  Ce metode de pescuit trebuie folosite în Marea Nea-
gră pentru susținerea diversității peștilor?

EVALUARE

•  Trasați cercuri pe tablă sau, cu ajutorul unei sfori, pe 
podea. În fi ecare cerc, scrieți o metodă de pescuit în 
Marea Neagră. Dați fi ecărui copil un creion și tot atâ-
tea foi de hârtie câte cercuri ați făcut. Cereți elevilor 
să scrie avantajele și dezavantajele care le vin în min-
te în legătură cu metoda de pescuit și să le lipească/
pună în cercul respectiv. Apoi, cereți elevilor să ci-
tească tot ce s-a scris despre metodele de pescuit. 

SUPLIMENTAR

•  Puteți realiza interviuri cu pescari de la Marea Nea-
gră, și îi puteți întreba pe aceștia ce metodă de pescu-
it este folosită cel mai des și motivele folosirii meto-
dei respective. Se pot afl a variate metode de pescuit 
folosite de pescari iar informațiile le pot fi  transmise 
elevilor. 

ACTIVITATE Cum să pescuim?

SCOP:  Învață cum să pescuiască.

   Învață avantajele și dezavantajele metodelor de pescuit.

MATERIAL:  Carton / hârtie de patru culori diferite, foarfece, hârtie, sfoară, creion,
   Anexa 1: „Fișe de lucru pentru pescuit”, Anexa 2: „Tabelul peștilor” 

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, științe sociale, dezvoltarea limbajului, arte vizuale, matematică

TERMENI CHEIE: Metode de pescuit

DURATA:   60 min.
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Satul din Nord
În satul de Nord trăiesc în total 
10 oameni. Înainte ca aceștia să 
se ducă la pescuit, în apă erau 
20 de pești. Oamenii din acest 
sat folosesc metoda de pescuit 

cu năvoade. Pentru pescuitul cu 
năvoade, luați 8 pești și lăsați 2 

pești. 

Satul din Sud
În satul din Sud trăiesc în total 5 
oameni. Înainte ca aceștia să se 
ducă la pescuit, în apă erau 20 
de pești. Oamenii din acest sat 
folosesc metoda de pescuit cu 
năvoade. Pentru pescuitul cu 

năvoade, luați 8 pești și lăsați 2 
pești.

Satul din Vest
În satul din Vest trăiesc în total 10 
oameni. Înainte ca aceștia să se 

ducă la pescuit, în apă erau 20 de 
pești. Oamenii din acest sat folo-
sesc metoda de pescuit cu plase 
de pescuit convenționale. Pentru 

pescuitul cu această metodă, 
luați 4 pești și lăsați 1 pește. 

Satul din Est
În satul din Est trăiesc în total 5 
oameni. Înainte ca aceștia să se 

ducă la pescuit, în apă erau 20 de 
pești. Oamenii din acest sat folo-
sesc metoda de pescuit cu plase 
de pescuit convenționale. Pentru 

pescuitul cu această metodă, 
luați 4 pești și lăsați 1 pește.

Anexa 1: Fișe de lucru pentru pescuit
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Numele grupei:

Satul din Nord Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5

Numărul de pești prinși

Numărul de pești pe per-
soană

Numele grupei:

Satul din Sud Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5

Numărul de pești prinși

Numărul de pești pe per-
soană

Numele grupei:

Satul din Est Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5

Numărul de pești prinși

Numărul de pești pe per-
soană

Numele grupei:

Satul din Vest Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Runda 5

Numărul de pești prinși

Numărul de pești pe per-
soană

Anexa 2: Tabelul peștilor
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ACTIVITATE Meteorologii amatori de la Marea Neagră

SCOP:  Prelevarea de date regulate despre temperatură, precipitații și direcția vântului.

   Înregistrarea datelor despre temperatură, precipitații și direcția vântului în tabele.

   Realizarea de grafi ce cu datele despre temperatură, precipitații și direcția vântului.

   Observarea impactului asupra vieții umane pe care îl au factorii precum
   temperatura, precipitațiile și direcția vântului.

MATERIAL:  Sticlă de plastic, material textil, băț de lemn, termometru, foarfece,
   vopsea permanentă, hârtie, stilou, cilindru gradat 

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, matematică, științe sociale, informatică, tehnologie și design

TERMENI CHEIE: Meteorologie, grafi c, direcția vântului, temperatură, volum de precipitații

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Spuneți-le elevilor că, pe durata unui an, sau a unei alte perioade de timp pe care o stabiliți, pot urmări și 
înregistra vântul, precipitațiile și temperatura ca meteorologi amatori.

• Împărțiți elevii în trei grupe.

• Împărțiți în 3 o foaie A4. Pe fi ecare foaie scrieți „Observatori de vânt”, „Măsurători de ploaie” și „Observatori 
de temperatură”. Puneți biletele într-o pungă și cereți grupelor să aleagă câte unul.

• Spuneți-le elevilor că cele trei grupe vor lucra împreună și că fi ecare grupă va pregăti un grafi c pe care 
vor pune toate datele. 

Grupa de observare a temperaturii

Pentru o anumită perioadă care urmează să fi e stabilită, grupa responsabilă cu observarea temperaturii va 
citi și va înregistra temperaturile în fi ecare zi. Aveți grijă să existe un termometru pus afară în acest scop și 
învățați-i pe elevi să citească termometrul. 

Grupa de observare a vântului

Pregătiți un mic aranjament care să arate direcția vântului. Un băț de lemn și o bucată de pânză sunt adec-
vate pentru acest scop. Legați pânza de capătul bățului și puneți bățul afară, expus la vânt. Aveți grijă ca 
dispozitivul să poată fi  ușor observat de elevi. Discutați cu elevii direcția.

Grupa de măsurare a ploii

• Realizați un dispozitiv simplu de măsurare a cantității de ploaie, împreună cu elevii. Pentru acesta veți avea 
nevoie de o sticlă de plastic de 5 litri, de vopsea permanentă, de un cilindru gradat și de foarfece. Tăiați 
sticla de plastic în locul în care începe să se îngusteze. Umpleți cilindrul gradat (acesta poate fi  o cană de 
apă, eprubetă etc. cu gradație) și apă, goliți apa în sticla de plastic și marcați cantitățile de volum pe sticla 
de plastic sub formă de mililitri și litri. Fixați dispozitivul afară, lăsând locul gol în jurul sticlei.

• Grupa de observare a ploii trebuie să măsoare cantitatea de apă căzută după fi ecare ploaie și, apoi, să go-
lească sticla. Ținând seama de diametrul bazei sticlei și de cantitatea de apă care s-a acumulat în aceasta, 
puteți calcula cantitatea de apă căzută pe metru pătrat.

• Fiecare grupă va adăuga observații despre modul în care condițiile meteo afectează elevii și pe alți oa-
meni.

• La sfârșitul acestei activități, cereți grupei să realizeze grafi ce cu datele colectate și să le prezinte tuturor. 
Grafi cele fi ecăreia dintre cele trei grupe vor fi  studiate laolaltă și se vor face comparații.

• Cereți fi ecărei grupe să aleagă unul din grafi ce și să pregătească întrebări despre acesta. Fiecare grupă va 
pune întrebări unei alte grupe, care va răspunde.

• La sfârșitul acestei activități, elevii vor realiza un text pentru un buletin meteo și îl vor citi în fața clasei, la 
fel ca prezentatorii meteo de la TV. 
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ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚII

• Ce alte date meteorologice ar putea fi  importante?

• Credeți că vremea vă afectează viața? De ce?

• De ce este important să cunoaștem direcția vântului? Cine este afectat de 
schimbările de direcție a vântului și în ce mod? (De exemplu, cum sunt afectați 
pescarii de vânt?)

• De ce este important să măsurăm cantitatea de ploaie? Pentru cine este im-
portant să cunoască această cantitate de ploaie? De ce? (De exemplu, cum 
sunt afectați agricultorii de cantitatea de ploaie?)

• De ce se monitorizează constant temperatura?

• Cum sunt afectate organismele vii din Marea Neagră de creșterea și scăderea 
valorilor cantității de ploaie, temperaturii și vântului?

EVALUARE

• Alegeți un organism care trăiește în Marea Neagră și exprimați fi e printr-un 
desen, fi e printr-o povestioară scrisă din perspectiva acestui organism, cum 
sunt afectate organismele vii din Marea Neagră de creșterea și scăderea valo-
rilor cantității de ploaie, temperaturii și vântului.

SUPLIMENTAR

• Puteți organiza o excursie la un centru de observații meteorologice sau puteți 
invita un meteorolog la școală.

• Puteți compara datele colectate cu cele de pe website-ul Institutului de Me-
teorologie. Datele din regiunea Mării Negre pot fi  comparate cu cele din alte 
regiuni sau cu datele înregistrate în anii anteriori în regiunea Mării Negre.

•  Elevii pot elabora un dispozitiv care să măsoare viteza vântului, la ora de 
tehnologie.
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PREGĂTIRE

• Dacă doriți, puteți face o navă folosind tehnica 
origami.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE
A ACTIVITĂȚII

• Lipiți nava pe care ați realizat-o cu tehnica ori-
gami pe tablă sau desenați o navă. În jurul navei, 
adăugați elementele explicate în pașii de mai jos. În 
loc de tablă, puteți face desenul pe o coală mare de 
hârtie, cum ar fi  una sau mai multe foi de fl ipchart.

• Puneți valuri în jurul navei. Sub valuri (adică în 
mare), desenați diferite animale și plante marine. 

Desenați, de asemenea, câteva păsări în aer și 
completați poza. Dacă doriți, într-un colț puteți 
desena un port și oameni care stau în port (pot fi  
desenați doar schematic).

• Cereți elevilor să vă spună care sunt avantajele 
transportului maritim.

• Puneți răspunsurile în navă sau în jurul desenului 
navei. Citiți cu elevii informațiile de mai jos:

ACTIVITATE Transportul maritim

SCOP:  Dobândirea abilității de a vorbi despre impactul transportului maritim asupra  
   poluării mării.

MATERIAL:  Hârtie, bandă adezivă, carton 

DOMENII DE STUDIU: Științe sociale, arte vizuale, dezvoltarea limbajului, teatru, știință și tehnologie

TERMENI CHEIE: Poluarea mării, transport maritim

DURATA:  50 min.

Pentru elevi

Transportul maritim

Transportul maritim este tipul de transport 
preferat în întreaga lume, deoarece încăr-
cături foarte mari pot fi  transportate cu 
un singur drum, este sigur, nu presupune 
traversarea de granițe, avariile la bunurile 
transportate sunt minime și este de 14 ori 
mai ieftin față de transportul aerian, de 7 ori 
mai ieftin față de transportul rutier și de 3,5 
ori mai ieftin față de transportul feroviar. 

Activitatea vaselor și comerțul mondial sunt 
direct proporționale. Creșterea comerțului 
global a dus la creșterea nevoii de a transpor-
ta bunuri. În consecință, navele au început 
să transporte bunuri din ce în ce mai des. În 
paralel cu creșterea volumului comerțului, au 
crescut atât numărul cât și tipurile de nave 
care navighează în Marea Neagră.

Dezvoltarea navigației poate duce la ac-
cidente și probleme de mediu în Marea 
Neagră, în ciuda regulilor și reglementări-
lor internaționale. De exemplu, este un fapt 
binecunoscut că petrolierele folosite în Ma-
rea Neagră și în Strâmtorile Turcești aduc 
cu ele riscuri importante.
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• Formați grupe de câte 4. Cereți elevilor să se gândească la organisme marine, la 
porturi, la oamenii din porturi și la oamenii care trăiesc pe coasta pe care ați dese-
nat-o pe tablă sau pe cartonul pe care l-ați prins pe tablă. De asemenea, spuneți-le 
să se gândească la impactul pe care intensifi carea navigației îl are asupra mărilor, la 
ce probleme pot apărea din cauza transportului maritim și cine ar putea fi  infl uențat 
de acestea.

• Cereți grupelor să își exprime gândurile sub forma unei statui. Fiecare elev din gru-
pă rămâne nemișcat ca o statuie, iar împreună trebuie să dea impresia de mișcare 
grupului statuar pe care îl reprezintă. Această versiune vine ca răspuns la întrebarea 
„cum ar fi  dacă s-ar mișca statuia?” și „cum s-ar mișca și ce ar spune?”

• Când toată lumea este pregătită, statuile rămân nemișcate și trag cu ochiul la cele-
lalte statui.

• Stați în fața unei statui. Cereți celorlalte statui să revină la poziția normală. Întrebați 
elevii ce încearcă să exprime statuia și ascultați-le răspunsurile. Apoi, urmăriți statuia 
cum se mișcă și întrebați-i din nou pe elevi ce cred că exprimă. Apoi, întrebați-i pe 
elevii care au fost statui ce anume au dorit să reprezinte.

EVALUARE

• Spuneți-le elevilor că pe desenul de pe tablă pot indica dezavantajele transportu-
lui maritim, desenându-le. De exemplu, dacă un elev dorește să arate poluarea de 
la suprafața mării, acesta poate colora suprafața mării într-o culoare închisă. Dacă 
dorește să arate scăderea speciilor de pești, poate să pună poza unui pește într-un 
cerc.

• De exemplu, puneți o bulă de dialog pe tablă. Dați elevilor bilețele adezive mici sau 
mai mari și spuneți-le să facă bule de dialog pe acestea.

• Cereți-le elevilor să aleagă oricare dintre organismele vii desenate pe tablă (oameni, 
pești, plante, păsări și marea) și să se pună în locul acestuia, să gândească ca și cum 
ar fi  acest organism și să pună bula de dialog cu ceea ce gândește organismul ales 
de ei.

• Cereți elevilor să vină la tablă pe rând și să își lipească bilețelele în locurile corespun-
zătoare de pe desen.

• La fi nal, cereți tuturor grupelor să citească cu voce tare bulele de dialog.

• Spuneți-le elevilor să își imagineze că sunt o țară și să creeze un forum în care să 
discute ceea ce ar putea face.

SUPLIMENTAR

• Puneți aceste lucrări pe carton și creați un poster pe care îl veți expune ulterior.

Pentru elevi

Pentru ca navele să își mențină echilibrul în mare, se folosesc cisterne 
umplute cu apă de mare, numite „balasturi”. Din cauza trafi cului greu din 
Marea Neagră, transportul balastului este foarte important pentru eco-
sistemul din această mare. Balastul poate face ca apa și organismele vii și 
substanțele poluante din aceasta să fi e transportate dintr-o mare în alta. 
Riscul crește pe măsură ce crește trafi cul maritim.
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Primele semne ale deteriorării ecosistemului 
Mării Negre au apărut în anii 60. În anii următori, 
situația ecologică din regiune s-a înrăutățit. Scă-
derea treptată a presiunii și a stresului exercitate 
asupra ecosistemului de către activitățile antro-
pice, precum și îmbunătățirile observate azi în 
ecosistemul marin, chiar dacă sunt minore, re-
prezintă motive de speranță.

În Marea Neagră se practică, pe lângă navigație, 
pescuit și acvacultură la scară mică, și activități de 
minerit, turism, agrement și operațiuni militare. 
De asemenea, platforma continentală și bazinul 
Mării Negre sunt supuse unei presiuni puternice 
din cauza activităților umane intensive, inclusiv 
dezvoltarea urbană, industria, folosirea energiei 
hidroelectrice și nucleare, agricultura și artifi cia-
lizarea terenului. Principalii factori care amenință 
ecosistemul Mării Negre sunt următorii:

• Poluarea mării (cu deșeuri solide și lichide)

• Schimbările fi zice ale fundului mării, ale coas-
telor și ale afl uenților

• Diminuarea resurselor naturale cauzată de su-
pra-exploatarea speciilor marine cu valoare 
economică ridicată.

Poluarea generată de oameni este principa-
la amenințare la adresa regiunii Mării Negre și 
reprezintă cea mai gravă problemă de mediu. 
Cauzele principale ale poluării Mării Negre sunt 
deșeurile de pe uscat,  poluanții atmosferici, 
deșeurile deversate din nave intenționat sau ac-
cidental și poluanții aduși în mare de râuri.

Principalele tipuri de poluare observată în 

Marea Neagră sunt următoarele:

• Poluarea chimică ( nutrienți din agricultu-
ră, țiței și produse petroliere, poluanți sintetici 
persistenți și oligoelemente)

• Poluarea radioactivă

• Poluarea cu deșeuri solide

• Poluarea biologică produsă de organisme ma-
rine invazive vii. 

Principalele probleme cu care se confruntă Marea Neagră

Deșeurile și poluarea

4.1

4.2

Marea Neagră este poluată cu deșeuri agrico-
le (diferite tipuri de îngrășăminte) de origine 
animală, menajeră și industrială, precum și cu 
nutrienți organici și anorganici proveniți din di-
ferite surse. Majoritatea nutrienților  sunt aduși 
în mare de râuri. O creștere a concentrației 
nutrienților duce la dezvoltarea excesivă a 
populației din fi toplancton, fenomen numit 
“eutrofi zare”. Din cauza nutrienților, ciclul de 
viață al unei alge unicelulare devine foarte 
scurt, ea dezvoltându-se foarte repede și apoi 

murind la fel de repede. Descompunerea ma-
teriei organice moarte scade cantitatea de 
oxigen din mediul marin. În ecosistemele în 
care se observă fenomenul de eutrofi zare, apa 
devine închisă la culoare ca urmare a creșterii 
excesive a fi toplanctonului, iar organismele vii 
mor în masă din cauza lipsei de oxigen. Acest 
fenomen duce la scăderea biodiversității.

Se estimează că între anii 1972 – 1990, 60 de 
milioane de tone de organisme marine vii au 
murit din cauza lipsei de oxigen. Însă, conform 
cercetărilor recente, între anii 1999 – 2005 a 
avut loc o scădere a nutrienților transportați 
de râuri. Ca urmare a acestui fapt, s-a observat 
o îmbunătățire vizibilă a biodiversității în unele 
zone ale Mării Negre. 

În Marea Neagră, poluarea cu petrol este con-
centrată în zonele de coastă. Aceasta provine 
din surse permanente precum estuarele, punc-
tele de deversare a apelor reziduale, porturile și 
zonele industriale. Deversarea de petrol și pro-
duse petroliere în mare din nave, declanșată fi e 
în mod accidental, fi e din cauze operaționale, 
duce la poluarea coastelor sau a largului Mării 
Negre. Aproape 111.000 de tone de petrol sunt 
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deversate anual în Marea Neagră. Conform datelor ofi ciale, majoritatea acestor deversări 
se produc din cauze accidentale. Poluarea cu petrol dezechilibrează ecosistemul de coastă 
distrugând icrele de pește și larvele,  și afectând , de  asemenea, și păsările marine. Mai mult, 
țițeiul se lipește de penele păsărilor și le distruge penajul vulnerabil. Astfel,  păsările își pierd 
capacitatea de a-și menține temperatura corpului, de a zbura și de a se scufunda, precum 
și caracterul impermeabil al penelor, ceea ce duce la boli și deces.

Poluarea cauzată de metale grele nu este considerată o problemă ce afectează întregul bazin 
al Mării Negre. Cu toate acestea, în unele zone de coastă în care se găsesc structuri indus-
triale, suprafața sedimentelor conține cantități ridicate de crom, plumb, cupru, zinc, cobalt, 
nichel, arsenic, mercur și fi er. Această poluare poate ajunge să aibă niveluri toxice pentru con-
sumatorii din lanțurile trofi ce precum oamenii, păsările marine și mamiferele marine. Metalele 
grele au tendința de a ajunge în verigile superioare ale lanțului trofi c. De exemplu, midiile care 
trăiesc pe fundul mării pot acumula cantități mari de metale grele în corpul lor. Consumul 
acestor midii poate duce la intoxicație alimentară. Aportul de elemente toxice prin hrană poa-
te duce la diferite tulburări patologice (otrăvire cronică) ale diferitor sisteme, organe și țesuturi.

Pe coastele Mării Negre există o cantitate mare de deșeuri solide ce conțin plastic. Deșeurile 
care conțin plastic și plasele de pescuit pierdute reprezintă o amenințare gravă pentru ma-
miferele marine care le înghit. De pildă, au fost descoperite obiecte străine în stomacurile 
unor marsuini și delfi ni comuni eșuați.

Un alt tip de poluare din Marea Neagră este aceea cauzată de substanțele radioactive provenite 
din activitățile umane. În anul 1986, în URSS a avut loc dezastrul de la Cernobîl. Poluarea radio-
activă cauzată de acesta a fost purtată în mare prin râuri și precipitații. Acest fapt a dus la moartea 
multor organisme marine și la pierderea capacității de reproducere a mai multor specii de pești.

Fotografi ile de mai jos prezintă câteva exemple a nivelului de poluare din Marea Neagră. 
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Introducerea accidentală în Marea Neagră a unor specii de plante și anima-
le alohtone (sau invazive) reprezintă o amenințare la adresa ecosistemului 
și este difi cil de controlat. Organismele marine care provoacă acest tip de 
poluare sunt transportate, de obicei, pe suprafața exterioară a navelor. De 
asemenea, apa de balast netratată transportă astfel de organisme în Marea 
Neagră. În prezent, Marea Neagră este invadată de unele specii exotice de 
crab, meduză, vierme inelat, moluște și alge. Aceste specii s-au răspândit în 
toată Marea Neagră în secolul douăzeci.

De exemplu, Mnemiopsis leidyi, care mai este numită și „meduza pieptene”, 
a intrat accidental în Marea Neagră, la începutul anilor 80, afectând peștii 
pelagici. Dintre aceștia, cei mai afectați au fost hamsia și stavridul, precum și 
alte organisme care se hrănesc cu acești pești. Această meduză pieptene, a 
cărei hrană este alcătuită în principal din zooplancton, a consumat cantități 
excesive de icre de pește și larve atunci când sursele sale de hrană s-au re-
dus. Acestui fenomen i s-a adăugat și pescuitul excesiv, astfel că populațiile 
bancurilor de pești din Marea Neagră s-au diminuat extrem de mult la înce-
putul anilor 90.

Ca fapt interesant, o altă specie de meduză pieptene, Beroe ovata, a ajuns 
în Marea Neagră la sfârșitul anilor 90, tot prin apa de balast. Întrucât această 
specie de meduză se hrănește numai cu Mnemiopsis leidyi, dezvoltarea sa a 
avut un rol major în diminuarea impactului negativ pe care specia inițială de 
meduză pieptene l-a avut asupra Mării Negre.

Un alt factor care a determinat pătrunderea unor specii alohtone în Marea 
Neagră îl reprezintă delfi nariile sau acvariile mari de pe coaste. Mamiferele 
marine exotice din aceste locuri sunt ținute în adăposturi în aer liber, aproape 
de mal. De aici, animalele scapă uneori în mare. Printre mamiferele marine 
care reușesc să se elibereze singure sunt beluga (Delphinapteurs leucas), urșii 
de mare (Callorhinus ursinus), leii de mare Steller (Eumetopias jubatus), foca 
comună (Phoca vitulina), foca caspică (Phoca caspica).

Introducerea speciilor alohtone în Marea Neagră4.3
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Pescuitul în Marea Neagră datează de mii de 
ani, Herodot (484 – 425 î.e.n.) fi ind primul care 
a menționat prezența bancurilor mari de ham-
sii, sardine și păstrugi în bazinul Mării Negre. 
Păstrându-și până în anii 70 bogăția de organisme 
vii cu valoare economică, Marea Neagră a devenit 
în timp gazda unui număr tot mai mare de bărci 
de pescuit. Până în anii 90, pescarii foloseau me-
tode tradiționale de pescuit și localizau cu privirea 
bancurile de macrou spaniol și pălămidă. Odată cu 
progresul tehnologic, pescarii au început să folo-
sească sonarul pentru a găsi peștii, în timp ce băr-
cile din lemn au fost înlocuite cu bărci având care-
nele din metal. Aceste dezvoltări, care nu au lăsat 
nicio șansă de scăpare peștilor, au dus la exploata-
rea masivă a populațiilor de pești, lucru agravat și 
de creșterea numărului de bărci de pescuit. Studii 
recente indică faptul că anumite specii de pești au 
ajuns în pericol de dispariție din cauza pescuitului 
excesiv. 

Accidentele cu delfi ni prinși în plasele pescarilor 
reprezintă o altă problemă legată de pescuit. Înde-
osebi plasele pregătite pentru prinderea calcanului 
reprezintă o amenințare gravă pentru speciile de 
delfi n care înoată în zonele de coastă. 

Pescuitul4.4

Grup de pescari de pe țărmul rusesc al Mării Negre

Marsuin cu puiul său, prinși în plasa pescarilor
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1. Care sunt cele mai importante amenințări (probleme) la adresa mediului 
natural din Marea Neagră?

În prezent, Marea Neagră se confruntă cu patru categorii de probleme:

• Creșterea eutrofi zării / a cantității de  nutrienți

• Schimbările negative survenite în viața marină

• Poluarea chimică

• Modifi carea biodiversității/ habitatului, inclusiv introducerea de specii alohtone. 

2. Care este cea mai gravă problemă de mediu în regiunea Mării Negre?

Poluarea (atât cu deșeuri solide, cât și cu deșeuri lichide) stratului oxic din Marea 
Neagră. Aceasta este considerată prima și cea mai importantă problemă de mediu 
pentru regiunea Mării Negre.

3. Ce tipuri de poluare se observă în Marea Neagră?

Poluarea din Marea Neagră se împarte în următoarele categorii:

• Poluarea cauzată de diferite substanțe chimice (nutrienți , țiței și produse petro-
liere, poluanți sintetici persistenți)

• Poluarea radioactivă

• Poluarea cu substanțe solide

• Poluarea biologică, aceasta însemnând introducerea de organisme marine nea-
utohtone (alohtone sau invazive).

4. Ce se poate spune despre principala sursă a poluării cu nutrienți și impac-
tul acesteia ?

Terenurile agricole pe care se folosesc azot, fosfat și îngrășăminte organice re-
prezintă principala sursă de poluare care ajunge în Marea Neagră adusă de râuri. 
Îmbogățirea apelor marine cu nutrienți duce la creșterea producției  biologice în 
mare, ducând la dezechilibrarea ecosistemului. Consecința acestui fenomen se 
numește “eutrofi zare”. Odată cu eutrofi zarea apar și următoarele procese: dezvol-
tarea explozivă a planctonului, creșterea opacității apei, lipsa de oxigen în straturile 
apropiate de fund, pierderea de plante bentice și moartea în masă a unor pești și 
specii de nevertebrate din bentos. 

Întrebări pentru 
documentare
și evaluare
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5. Cum ajung în mare petrolul și produsele petroliere?

Aceste substanțe nocive ajung în mare prin:

• Deșeurile de pe uscat (apele uzate industriale sau menajere care fi e nu sunt tra-
tate deloc, fi e nu sunt tratate în mod corespunzător)

• Aducerea de către râuri și fl uvii

• Poluarea care ajunge în mare adusă de apele pluviale, de apele de adâncime 
provenite dinspre terenurile agricole sau terenurile folosite în zootehnie, de vase 
sau de platformele marine

• Poluarea atmosferică (fum, praf sau gaze emanate din orice parte a Pământului).

6. De ce sunt nocive pentru viața marină deșeurile din materiale plastice?

Deșeurile de plastic din mare se degradează foarte lent. Ele pot rămâne în apa mării 
sau pe plajă timp de zeci de ani. Materialele plastice amenință viața marină în ur-
mătoarele moduri:

• Provoacă moartea unor vertebrate (pești, mamifere marine și păsări marine) și a 
unor nevertebrate (de exemplu, artropode) din mare, deoarece acestea rămân 
captive printre deșeuri.

• Dacă sunt înghițite de animale vertebrate marine, le cauzează probleme ale sis-
temului digestiv și moartea prin inaniție.

• Fundul mării este afectat de materialele care se depun pe acesta.

• Speciile invazive se pot fi xa pe aceste elemente.

7. De ce este nocivă poluarea microbiană din mare pentru oameni și delfi ni?

Unele bacterii cauzatoare de boli își găsesc un habitat adecvat odată cu creșterea 
cantității de nutrienți  și pot trăi în apă mai mult timp. Aceste bacterii pot provoca 
răspândirea bolilor în rândul oamenilor sau delfi nilor care înoată în apa contaminată. 

8. De ce sunt numite “specii invazive” unele specii care intră accidental în 
Marea Neagră?

Aceste specii sunt numite “invazive” deoarece se adaptează bine la mediul din Ma-
rea Neagră și, adesea, devin specii dominante, având un impact distructiv asupra 
speciilor autohtone. 
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ACTIVITATE Găsiți diferențele dintre cele două mări

SCOP:   Identifi carea cauzelor poluării mării.

MATERIALE:  Anexa 1: Fișa de lucru „Găsiți diferențele dintre cele două mări”, creion, hârtie

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, științe sociale, dezvoltarea limbajului, arte vizuale

TERMENI CHEIE:  Poluare, poluarea mării, deșeuri

DURATA:   30 min

PREGĂTIRE

• Pentru fi ecare grup faceți câte o copie a Anexei 1: Fișa de lucru „Găsiți diferențele dintre cele două mări”

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Împărțiți elevii în perechi. Distribuiți fi ecărei perechi o copie a Anexei 1: „Găsiți diferențele dintre cele 
două mări”. Cereți-le elevilor să găsească diferențele dintre cele două imagini și să le noteze. 

• Cereți perechilor să prezinte diferențele pe care le-au găsit și să le scrie pe tablă.

• Fără a vă raporta la diferențe, începeți o dezbatere despre cauzele poluării și modul în care poluarea 
afectează viața marină. 

Diferențele dintre imagini:

• Scăderea numărului de specii de pești

• Diferite tipuri de vase de transport

• Diferite metode și mijloace de pescuit

• Poluarea

• Plante acvatice

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

• Cât durează ca o mare să se transforme din cea prezentată în imaginea 2 în cea din imaginea 1? 
Ghiciți răspunsul.

• Cât durează ca o mare să se transforme din cea prezentată în imaginea 1 în cea din imaginea 2? 
Ghiciți răspunsul.

• Ce schimbare este mai difi cil de realizat? De ce?

EVALUARE

• Observați transformări similare în Marea Neagră? Cum?

• Observați că Marea Neagră se transformă în timp? Explicați cu ajutorul exemplelor.

SUPLIMENTAR

• Puteți organiza interviuri cu copii, cu pescari și cu persoane în vârstă despre poluarea din Marea Neagră.

Text informativ:
Primele semne ale deteriorării ecosistemului din 
Marea Neagră au apărut în anii 60. În anii următori, 
situația ecologică din regiune s-a înrăutățit. Scăderea 
treptată a presiunii și stresului exercitate asupra 
ecosistemului de către activitățile antropice, precum 
și îmbunătățirile observate azi în ecosistemul marin, 
chiar dacă sunt minore, reprezintă motive de speranță.

Pe lângă navigație, pescuit și acvacultură restrân-
să, în Marea Neagră se practică, de asemenea, 
activități de minerit, turism, recreație și exerciții 
militare. De asemenea, platforma și bazinul Mării 
Negre sunt supuse unei presiuni intense din cauza

activităților umane intensive, inclusiv dezvoltarea 
urbană, industria, folosirea energiei hidroelectrice 
și nucleare, agricultura și artifi cializarea terenului. 
Principalii factori care amenință ecosistemul Mării 
Negre sunt:

• Poluarea mării (cu deșeuri solide și lichide).

• Schimbările fi zice ale fundului mării, ale coastelor 
și ale râurilor

• Scăderea resurselor naturale cauzată de supra-
exploatarea vieții marine.



161

Anexa 1: Găsiți diferențele dintre cele două mări
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Anexa 2: Răspunsuri
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ACTIVITATE Puneți imaginile la locul lor

SCOP:   Conștientizarea faptului că fi ecare organism viu trăiește într-un habitat diferit.
   Găsirea unor exemple pentru motivele degradării observate în Marea Neagră.
   Capacitatea de a prevedea impactul posibil al degradării observate în Marea Neagră.

MATERIALE:  Anexa 1: „Puneți imaginile la locul lor”, Anexa 2: „Imagini mici”, Anexa 3: „Rezolvare”,
   foarfece, lipici, foi de hârtie A4, creioane

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, științe sociale, arte vizuale

TERMENI CHEIE: Habitat, pierderea habitatului

DURATA:  50 min.

PREGĂTIRE

• Pentru fi ecare grup faceți o copie a Anexei 1: „Puneți imaginile la locul lor” și a Anexei 2: „Imagini mici”.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Cereți-le elevilor să dea exemple de diferite habitate.

• Formați grupe de câte doi. Împărțiți fi ecărei perechi lipici și câte o copie a Anexei 1: „Puneți imaginile la locul 
lor” și a Anexei 2:  „Imagini mici”;

• Cereți perechilor să discute și să studieze Anexa 1: „Puneți imaginile la locul lor”. Spuneți-le să decupeze ima-
ginile din Anexa 2: „Imagini mici” și să le pună la locurile lor în Anexa 1: „Puneți imaginile la locul lor”.

• După ce perechile de elevi au terminat aranjarea imaginilor, discutați cu fi ecare despre locul pe care l-a primit 
fi ecare organism și cauzele. (Vezi: Anexa 3: „Rezolvare”)

• Citiți cu voce tare următoarea frază: „Dacă râul din imagine este poluat cu deșeuri de la fabrică, ce organisme 
vii vor fi  afectate de poluare? Notați răspunsurile pe fi șa de lucru”.

• Distribuiți foi goale elevilor. Cereți-le elevilor să scrie motivele probabile pentru care fi ecare organism viu este 
infl uențat de poluare.

• Discutați cu întreg grupul despre ceea ce s-a scris. Sugerați elevilor să stabilească legătura dintre poluare și 
rețeaua trofi că prezentată în Partea 2 a prezentului manual.

• Scrieți în mijlocul tablei „Marea Neagră” și încercuiți. Întrebați-i pe elevi „Care sunt cauzele care afectează 
habitatele organismelor care trăiesc în Marea Neagră?”. Scrieți răspunsurile pe tablă desenând săgeți dinspre 
cercul în care ați scris „Marea Neagră”.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

• Ați avut păreri diferite de ale partenerului vostru atunci când ați pus imaginile la locul lor? Dați exemple.

• Care au fost lucrurile de care ați ținut seama atunci când ați pus organismele la locul lor pe fi șa de lucru?

• De ce trăiesc organismele vii în habitate diferite?

EVALUARE

• Cereți-le elevilor să noteze habitatele calcanului, hamsiei, pescărușului și corcodelului; alegeți una din aceste 
specii și descrieți amenințările existente la adresa habitatului său.

SUPLIMENTAR

• Puteți întreba „Ce alte organisme vii ar putea fi  incluse în Anexa 2: „Imagini mici”?” . Discutați răspunsurile cu 
elevii. 

Citiți cu elevii întrebările pentru cercetare 
și evaluare de la sfârșitul Părții 4.
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Anexa 1: Puneți imaginile la locul lor



165

Anexa 2: Imagini mici

Pescar

Pescăruș

Copaci

Alge

Navă

Hamsii

Câine

Crab

Calcan

Rață

Stele de mare

Vacă
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Anexa 3: Rezolvare
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ACTIVITATE Suntem poluați!

SCOP:   Identifi carea căilor prin care Marea Neagră este poluată.
   Găsirea unor exemple pentru modul în care este afectată viața din Marea Neagră în urma poluării.

MATERIALE:  Vas din sticlă transparentă / nevopsită, paie mari sau pâlnie, argilă, pudră de cacao, apă, pietricele,
   un obiect care să reprezinte un pește, o plantă adevărată sau un obiect care să reprezinte o
   plantă, lanternă, pană, scobitori groase, foi de hârtie albe, ulei, detergent pudră, Anexa 1: Fișa
   de lucru „Speciile de păsări afectate de petrol”.

DOMENII DE STUDIU: Științe sociale, știință și tehnologie, dezvoltarea limbajului

TERMENI CHEIE: Poluare, poluarea mării, deșeuri, țiței, petrol

DURATA:  90 min

PREGĂTIRE

• Pentru acest experiment este preferabil să vă afl ați împreună cu elevii într-o încăpere mai întunecoasă.

EXPERIMENT

• Puneți pe fundul vasului de sticlă pietricele, peștele și planta (ar fi  mai efi cient dacă plantele ar fi  reale). 
Apoi, umpleți vasul cu apă.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

• Există oxigen în mare?

• Cum puteți afl a că există oxigen? 

• Cum este produs oxigenul în mări? Ce este necesar să existe 
pentru producerea de oxigen?

• Spuneți-le elevilor că plantele din apă au nevoie de lumina soa-
relui pentru a realiza fotosinteză și pentru a produce oxigen.

• Țineți lanterna astfel încât lumina să ajungă în apă creând un 
unghi și spuneți-le elevilor să își imagineze că lumina lanter-
nei este lumina soarelui.

• Cereți-le elevilor să vadă cât de mult se poate răspândi lumi-
na în apă. Observați cu elevii că, în apa curată, lumina poate 
ajunge ușor la obiectele din apă.

• Citiți cu elevii informațiile de mai jos.

• Turnați uleiul, care reprezintă petrolul, în apă.

În fi ecare an, o cantitate mare de substanțe 

poluante ajung în mări și oceane. Una dintre 

principalele substanțe poluante este petrolul. 

Scurgerile de pe vase petroliere sau din zone în 

care au loc activități de explorare a rezervelor 

de petrol, accidentele și deversarea intenționată 

reprezintă principalele cauze care stau la baza 

acestei poluări.

Țițeiul este una dintre principalele cauze ale de-

cesului păsărilor. În Marea Neagră, poluarea cu 

petrol este concentrată în zonele de coastă, pro-

venind din surse permanente precum estuarele, 

punctele de deversare a apelor uzate, porturile 

și obiectivele industriale. Deversarea de petrol și 

produse petroliere în mare din nave, fi e în mod 

accidental, fi e din cauza operațiunilor desfășurate, 

duce la poluarea coastelor sau a largului Mării Ne-

gre. Țițeiul rămâne pe penele păsărilor și le dis-

truge penajul vulnerabil. Astfel,  păsările își pierd 

capacitatea de a-și menține temperatura corpului, 

de a zbura și de a se scufunda, precum și carac-

terul impermeabil al penelor, ceea ce duce la boli 

și la moartea acestora. Planctonul, peștii și crusta-

ceele, precum și animalele și oamenii care le con-

sumă pot, de asemenea, să fi e otrăviți cu petrol. 

Atunci când petrolul ajunge pe coastă, el acoperă 

pietrele și nisipul și ucide fauna sălbatică din zonă.

Pentru elevi
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ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE:

• Ce lichide vedeți acum? Răspuns: apă și ulei.

• Aceste lichide se amestecă? De ce / de ce nu? Răspuns: nu se amestecă din cauza densității 
specifi ce. Apa și uleiul nu se amestecă din cauza densității lor specifi ce. 

• Ce lichid a rămas deasupra? Răspuns: uleiul.

• Dacă petrolul sau țițeiul ar ajunge în mare, ar rămâne la fel, deasupra apei? De ce?

• Pentru viața marină, care ar putea fi  aspectele negative și cele pozitive ale faptului că petrolul și 
țițeiul rămân la suprafața apei?

• În ce alte moduri sunt poluate mările? Observație: scrieți pe tablă răspunsurile elevilor.

• Introduceți paiele în apă în zona în care se găsește ulei și cereți-le elevilor să vă ajute să țineți pa-
iele în poziție verticală. Turnați încet pudră de cacao, detergent și argilă prin paie. Întrebați elevii 
ce observă în acest timp. În loc de paie, puteți folosi o pâlnie. 

• Elevii vor observa cum claritatea stratului superior al apei și transparența apei  se schimbă. 

• Citiți cu elevii informațiile de mai jos.

Deșeurile solide din mare și de pe plaje ucid 

numeroase păsări marine, mamifere marine, 

țestoase marine și pești. Majoritatea acestor 

deșeuri solide ajung în mare de pe nave, în timp 

ce o parte a acestora este adusă de râuri. 

O cantitate mare de deșeuri menajere este de-

versată în mare prin canalizare. Deșeurile solide 

de la gropile de gunoi, la fel cu insecticidele și 

erbicidele folosite în agricultură ajung de ase-

menea în râuri și mări prin apele din sol, cau-

zând, la rândul lor, poluare. Fauna din mări și 

oceane este amenințată pe lângă poluare și de-

gradarea rețelei trofi ce, și de numeroase prac-

tici cauzate de lipsa de informare. 

Pentru elevi

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE: 

• Credeți că apa a fost poluată?

• De unde știți că apa a fost poluată? Îndreptați lu-
mina lanternei din nou spre apă. Lăsați elevii să 
vadă adâncimea până la care ajunge lumina lan-
ternei.

• Există vreo diferență între adâncimea la care a 
ajuns înainte și cea de acum? Care este aceea?

• Ce tip de probleme ar apărea în mare într-o ase-
menea situație?

Substanțele poluante precum apele reziduale ajung în mări și reduc claritatea apei. Acest lucru 

blochează posibilitatea organismelor vii de a primi sufi cientă lumină de la soare și de a produce 

sufi cient oxigen. Ca urmare, materia organică se acumulează la suprafața apei. 

Pentru elevi
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• Introduceți în apă o pană, o scobitoare și o bucată de 
hârtie și apoi scoateți-le pe un șervețel.

Observație: puteți folosi și un material lânos, precum o 
bucată de blană.

• Turnați apă distilată într-un alt recipient și introduceți o 
altă pană, o altă scobitoare și o altă bucată de hârtie în 
apă, apoi scoateți-le pe un șervețel

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE:

• Ce puteți spune despre rapiditatea cu care se usucă pana, hârtia și scobitoarea înmuiate în primul recipient față 
de cele înmuiate în al doilea recipient?

• Care este efectul petrolului sau țițeiului asupra vieții marine? De ce?

EVALUARE:

Desenați un cerc mare pe tablă și scrieți în el comentariile elevilor. Încercați să obțineți un comentariu de la fi eca-
re elev, chiar dacă este exprimat printr-un singur cuvânt. Adresați-le elevilor următoarele întrebări:

• Cum a ajuns Marea Neagră să fi e poluată?

• Cum sunt afectate organismele vii și oamenii de poluarea din Marea Neagră?

• În ce mod poate fi  curățat țițeiul din apele Mării Negre?

SUPLIMENTAR:

• Dacă este potrivit pentru grupa de vârstă, prezentați-le elevilor Anexa 1. Cereți-le elevilor să spună motivele 
pentru care corpul pescărușului are culoare închisă. Explicați-le că este din cauza petrolului. Cereți-le elevilor să 
se gândească ce probleme ar putea avea păsările din cauza scurgerilor de petrol.

Pescăruș pontic (Larus cachinnans)
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ACTIVITATE Ce fac acești oameni?

SCOP:   Explicarea schematică a difi cultăților curățării unor substanțe precum petrolul,
   care au fost aruncate sau deversate în mare.

   Elaborarea unor mijloace de curățare a substanțelor grase precum petrolul,
   care au fost aruncate sau deversate în mare.

MATERIALE:  Fotografi a 1, Fotografi a 2, Fotografi a 3, hârtie, creioane, creioane colorate

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, dezvoltarea limbajului, științe sociale, arte vizuale, teatru

TERMENI CHEIE:  Poluare, petrol

DURATA:   90 min.

PREGĂTIRE

• Faceți fotocopii ale fotografi ilor pentru jumătate dintre elevi.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Formați perechi de elevi. Dați fi ecărei perechi câte o copie a Fotogra-
fi ei 1 și lăsați-le timp să o discute.

• Cereți-le elevilor să-și exprime gândurile și sentimentele privind  cele 
discutate, în fața întregului grup.

• Dați perechilor Fotografi a 2. Repetați procedura și pentru Fotografi a 2. 

• Dați perechilor Fotografi a 3. Repetați procedura și pentru Fotografi a 3.

• Spuneți-le elevilor că Fotografi a 1 și Fotografi a 2 prezintă proceduri 
de curățare folosite pentru substanțe care s-au scurs în mare, precum 
petrolul, în timp ce Fotografi a 3 prezintă poluarea cu țiței apărută lân-
gă Insulele Kora Salt din Marea Neagră.

• Formați grupe de 4-5 elevi. Fiecare grupă trebuie să compună o sce-
netă despre incidentele din Fotografi a 1 și Fotografi a 2 și să o prezinte 
printr-un joc de rol. De exemplu, cum a ajuns petrolul sau țițeiul în 
această zonă? Cum arăta zona înainte de incident? Sceneta poate 
avea un narator care a trăit evenimentul respectiv, de exemplu o pa-
săre care zbura pe deasupra sau un pescar.

• Grupele prezintă scenetele.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

• Din ce cauze se produc scurgerile de petrol și țiței în mare?

EVALUARE

• Împărțiți elevii în grupuri de câte trei și prezentați situația: „În această 
zonă a avut loc un accident în care a fost implicat un petrolier. Țițeiul 
din petrolier a început să se scurgă în mare. Cum curățați petrolul din 
mare?” Fiecare grup prezintă soluția găsită și elaborează strategii de 
acțiune. Pentru fi ecare soluție trebuie să găsească avantaje și deza-
vantaje, pe care să le exprime fi e verbal, fi e prin imagini.

• Reprezentanții fi ecărei grupe prezintă soluțiile propuse în fața colegi-
lor și apoi se discută soluțiile împreună cu întregul grup.

• Prezentați-le elevilor metodele de rezolvare a acestor probleme.

SUPLIMENTAR

• Se pot organiza vizite la ONG-uri și persoane implicate în astfel de 
activități.
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Poluare cu țiței în Strâmtoarea Kerch

Poluare cu țiței în Strâmtoarea Kerch
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Pasăre afectată de poluarea cu țiței
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ACTIVITATE Ce ne spun desenele?

SCOP:   Identifi carea  impactului pe care îl au asupra organismelor vii produse precum
   petrolul, după ce ajung în mare

MATERIALE:  Anexa 1: Desene, hârtie, creioane, lipici. Puteți avea nevoie și de bandă adezivă și foarfece.

DOMENII DE STUDIU: Arte vizuale, știință și tehnologie, științe sociale

TERMENI CHEIE:  Desene, poluare

DURATA:   40 min.

PREGĂTIRE

• Faceți câte două fotocopii pentru fi ecare desen. Dacă doriți, puteți 
să puneți câte două desene pe o singură Foaie A4 și apoi să faceți 
fotocopii.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Formați grupe de câte 3-4 elevi. Lipiți desenele pe perete și cereți 
fi ecărei grupe să le studieze și să discute despre ce încearcă să 
transmită desenele. 

• Formați noi grupe de câte doi elevi. Dați noilor perechi câte două 
desene alese de dumneavoastră și creioane colorate.

• Cereți perechilor să creeze bule de dialog pentru un personaj 
sau un obiect din desen, folosind creioanele, sau cu decupaje din 
hârtia albă. 

• Creați o zonă de expoziție pe perete pentru desenele cu bule 
de dialog pe ele. Grupați desenele astfel încât să fi e afi șate toate 
împreună.

EVALUARE

• Ce desene v-au atras cel mai mult atenția? De ce ?

• Dacă v-ați propune să realizați un desen despre acest subiect, ce 
ați pune în evidență?

SUPLIMENTAR

• Elevii care doresc, pot face un desen despre acest subiect sau pot 
face un afi ș.
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Anexa 1: Desene
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Anexa 1: Desene
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Anexa 1: Desene
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ACTIVITATE Câtă apă folosim?

SCOP:   Înregistrarea cantității de apă folosită în fi ecare zi. 

   Găsirea unor exemple de moduri în care este utilizată apa.

   Găsirea unei explicații pentru ceea ce se întâmplă cu apa după folosire.

   Găsirea unor exemple pentru modul în care apa netratată care a ajuns în
   mare de la fabrici și locuințe amenință sănătatea mediului.

MATERIALE:  Hârtie, creioane, pahar, recipient gradat

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, informatică,  științe sociale, dezvoltarea limbajului,
   tehnologie și design, matematică

TERMENI CHEIE:  Utilizarea apei, grafi ce

DURATA:   Durata lucrării (1 zi), lucrul în grup (20 min.)

PREGĂTIRE

• Colectați informații referitoare la țările dezvoltate și în curs de dezvoltare. Puteți accesa aceste date pe 
site-ul ofi cial al UNESCO.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Cereți elevilor să se gândească la diferitele moduri în care folosesc apa și scrieți răspunsurile lor pe tablă.

• Cereți-le elevilor să ghicească câți litri de apă folosesc în medie pe zi, ținând cont de diferitele moduri în 
care folosesc apa.

• Pentru a-i ajuta la estimare, spuneți-le că un pahar de apă are cam 250 ml de apă, iar 4 pahare au în total 
1 litru de apă.

• Cereți-le să ghicească câtă apă folosesc pentru toaletă, duș, spălat pe mâini și față, spălat pe dinți, spălatul 
vaselor și al hainelor, băut și gătit. Elevii pot face un grafi c pentru aceste date.

• Ca temă pentru acasă, cereți-le elevilor să observe câtă apă folosesc într-o zi. Elevii pot folosi un recipient 
gradat sau un pahar pentru măsurare.

• Cereți elevilor să compare cifrele estimate cu datele pe care le-au înregistrat.

• Cereți fi ecărui elev să își facă un grafi c de folosire a apei. Dacă grafi cul în formă de plăcintă este prea difi cil 
pentru elevi, aceștia pot face grafi ce sub formă de coloane.

• Grupați elevii în perechi.

• Cereți membrilor fi ecărei perechi să își explice unul celuilalt grafi cele.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

• De unde provine apa de la robinet?

• Din ce surse este obținută apa de băut?

• Unde ajunge apa folosită în fabrici și în locuințe?

• Apa folosită în locuințe și în fabrici afectează sănătatea mediului? În ce mod?

EVALUARE

• Poate fi  curățată apa poluată? Cum?

• Apa uzată amenință viața marină? De ce?

SUPLIMENTAR

• Le puteți cere elevilor să studieze mecanismul prin care apa care provine din locuințele lor și din fabrici este 
deversată în mare după ce este tratată. 

• Se poate vizita o stație de tratare a apei.

• Le puteți prezenta elevilor conceptul de ”Amprentă asupra apei” (water footprint) și puteți căuta împreună pe 
internet calculatoare ale amprenta asupra apei (water footprint calculator).
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ACTIVITATE Încălzirea globală afectează mările?

SCOP:   Găsirea unor exemple pentru impactul pe care încălzirea globală îl are asupra
   ecosistemului marin.

MATERIALE:  Un bol de sticlă adânc și larg, lumânare sau lampă, termometru, diferite obiecte
   asemănătoare plantelor și vieții marine, ață, bețe, hârtie pentru realizarea unei bărci,
   creioane colorate, apă de mare sau de râu, gheață

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, științe sociale, arte vizuale, matematică

TERMENI CHEIE: Încălzirea globală

DURATA:  60 min.

PREGĂTIRE

• La începutul activității faceți o poză dispozitivului 
pe care l-ați realizat. După ce schimbările pot fi 
observate, faceți o altă poză.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE
A ACTIVITĂȚII

• Spuneți-le elevilor că viața marină continuă în mod 
natural și întrebați-i care sunt condițiile necesare 
pentru existența vieții marine. Notați răspunsurile 
elevilor pe tablă. Pentru ca organismele din mare să 
poată exista:

• Trebuie să existe sufi cient oxigen în apă pentru ca 
organismele vii să trăiască.

• Mările trebuie să fi e curate.

• Consumul resurselor marine și pescuitul trebuie 
să se desfășoare în mod echilibrat.

• Temperatura trebuie să fi e la un anumit nivel, 
pentru ca viața să fi e posibilă.

• Trebuie să existe sufi cientă hrană pentru toate or-
ganismele vii.

• Întrebați-i pe elevi care sunt primele lucruri la care se 
gândesc atunci când aud expresia „încălzire globală” 
și întrebați-i unde și din ce sursă au auzit-o pentru 
prima dată.

• Spuneți-le elevilor că principala sursă de căldură 
de pe Pământ este Soarele și că Pământul refl ectă 
majoritatea razelor care trec prin atmosferă înapoi 
în spațiu, iar razele de soare sunt prinse de Pământ 
prin gazele cu efect de seră.

• Întrebați elevii ce s-ar întâmpla dacă ar crește cantita-
tea acestor gaze care nu lasă să treacă razele Soarelui. 
Ascultați răspunsurile și creați un mediu propice dezba-
terii.

• Spuneți-le că temperatura Pământului va crește 
treptat, odată cu creșterea cantității de gaze cu efect 
de seră, precum vaporii de apă, metanul și dioxi-
dul de carbon. Explicați-le că aceasta este cea mai 
importantă cauză a unui fenomen natural de mare 
amploare numit „încălzirea globală”.

• Găsiți diferite materiale vizuale și informați elevii în 
legătură cu încălzirea globală și efectele sale.

• Cereți-le elevilor să ghicească efectul încălzirii glo-
bale asupra mărilor. Scrieți răspunsurile pe tablă și 
spuneți-le că veți realiza un experiment cu dispoziti-
vul pe care l-ați pregătit. 

• Puneți apa de mare sau de râu în recipientul din sti-
clă. Marcați nivelul apei cu un pix pe recipientul din 
sticlă. Cereți elevilor să își imagineze că vasul din sti-
clă este marea. 

• Puteți pregăti un dispozitiv mult mai colorat, punând 
cât mai multe obiecte colorate în apă. 

De exemplu: 

• Pietricele

• Câteva plante asemănătoare speciilor marine

• Obiecte asemănătoare peștilor, reprezentând di-
ferite specii de pești

• Bărcuțe care să plutească pe apă (dacă nu găsiți 
un model care să plutească, faceți o barcă simplă 
folosind tehnica origami și vopsiți-o)

• O undiță de pescuit care să reprezinte consumul 
și pescuitul (în funcție de dimensiunea recipien-
tului, puteți să legați o ață de un băț și să o puneți 
în apă)

• Puneți bucăți de gheață în apă, spunându-le ele-
vilor că acestea reprezintă iceberguri. Astfel, ele se 
topesc din cauza încălzirii globale.

• Lângă recipient, puneți o lampă îndreptată direct 
spre apa din recipient, sau câteva lumânări pe 
care le aprindeți.

• Spuneți-le elevilor că temperatura mării este foar-
te importantă pentru ecosistem. Explicați că ma-
rea se încălzește direct de la soare și de la căldu-
ra din atmosferă. Pe măsură ce temperatura din 
atmosferă crește, iar pe Pământ sunt reținute tot 
mai multe raze de soare, temperatura mării va 
crește și ea.
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• Spuneți-le copiilor că lampa aprinsă reprezintă soarele. Atât timp cât lampa e aprinsă – aceasta trebuie 
aprinsă cel puțin 40-50 de minute – observați efectele sale probabile împreună sau cereți-le să ghicească 
ce s-ar întâmpla dacă temperatura crește. Observați:

• Nivelul apei

• Temperatura apei (puteți măsura temperatura apei folosind un termometru)

• Temperatura recipientului

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

• Peștii migrează? Dacă răspunsul este “da”, întrebați de ce. 

Observație: pentru a le arăta că în mare vor avea loc schimbări, schimbați direcția obiectelor puse 
în apă pentru a reprezenta peștii.

• Dacă temperatura necesară pentru ca organismele vii să trăiască se schimbă, mai pot acestea să trăiască? 
Dacă răspunsul este “da”, cereți-le să explice de ce. 

Observație: Scoateți din apă un obiect care reprezintă un pește și unul care reprezintă o plantă. 

• Dacă numărul speciilor de pești scade, cum afectează acest lucru peștii?

Observație: scoateți din apă undița. Discutați cum ar afecta această situație economia, pescuitul, 
șomajul și consumul de pește. 

• Este posibil ca organisme vii diferite sau nocive să se adapteze într-un mediu în care ecosistemul s-a 
schimbat?

Observație: Puneți un obiect străin (o radieră, mărgea etc) în apă.

• Astfel, dispozitivul pregătit la început și-a modifi cat foarte mult aspectul. Această activitate se încheie cu 
o discuție de grup în cadrul căreia să analizați aceste diferențe. 

EVALUARE

• La începutul activității i-ați întrebat pe elevi ce cred despre impactul încălzirii globale asupra mărilor și ați 
notat pe tablă răspunsurile lor. Adresați-le elevilor aceeași întrebare și notați-le răspunsurile pe tablă cu 
o culoare diferită. 
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ACTIVITATE Invadatorul este în Marea Neagră

SCOP:   Defi nirea caracteristicilor speciilor invazive.

   Exprimarea faptului că speciile invazive sunt aduse de nave în Marea Neagră.

   Enumerarea impactului pe care speciile invazive le au asupra Mării Negre.

MATERIALE:  Anexa 1: ”Speranța Mării Negre: Meduza pieptene canibală”, Anexa 2: Fișa de lucru
   „Speciile invazive sunt în Marea Neagră”, imagini cu Mnemiopsis leidyi și Beroe ovata

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, dezvoltarea limbajului, arte vizuale

TERMENI CHEIE: Specii invazive, Marea Neagră

DURATA:  30 min.

PREGĂTIRE

• Faceți câte o fotocopie a Anexei 3: Fișa de lucru „Speciile invazive sunt în Marea Neagră” pentru fi ecare elev.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Întrebați-i pe elevi ce au înțeles din această defi niție.

• Cereți-le să ghicească modul de răspândire a speciilor invazive în mări.

• Citiți prima parte din textul din Anexa 1: „Speranța Mării Negre: Meduza pieptene canibală”.

• Împărțiți Anexa 2: Fișa de lucru „Speciile invazive sunt în Marea Neagră” elevilor. Cereți-le să răspundă 
la prima întrebare și să discute răspunsurile și motivele care au stat la baza acestora.

• Cereți-le elevilor să deseneze specia Mnemiopsis leidyi.

• Citiți partea a doua a textului „Speranța Mării Negre: Meduza pieptene canibală”.

• Cereți elevilor să răspundă la a doua întrebare pe fi șa de lucru și să discute răspunsurile și motivele care 
au stat la baza acestora.

• Cereți elevilor să deseneze specia Beroe ovata.

• Citiți partea a treia a textului „Speranța Mării Negre: Meduza pieptene canibală”.

• Cereți elevilor să deseneze în spațiul prevăzut schimbările care ar apărea în Marea Neagră după intro-
ducerea în Marea Neagră a meduzei Beroe ovata.

• Arătați elevilor fotografi ile celor două specii.

• Cereți elevilor să prezinte în fața grupului desenele pe care le-au făcut cu meduza Beroe ovata.

• Explicați-le că, odată cu introducerea meduzei Beroe ovata, importanța primei specii invazive a fost 
în mare parte redusă și că a avut loc o scădere a populației de Beroe ovata din cauza lipsei de hrană. 
Puneți-le elevilor că această concurență a ajutat Marea Neagră să revină la ecosistemul său natural, 
însă nu întotdeauna este atât de ușor ca un ecosistem care a fost tulburat să își regăsească echilibrul.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

• Prin ce alte mijloace pot să ajungă specii invazive în Marea Neagră?

EVALUARE:

• Ce caracteristici asemănătoare au Mnemiopsis leidyi și Beroe ovata?

• Care este impactul acestor specii asupra ecosistemului în care sunt introduse?

Pentru elevi

Speciile invazive sau alohtone sunt organisme precum plantele, animalele, bacteriile 

și ciupercile, care au fost transportate din habitatul lor și care amenință atât numărul 

și habitatul natural ale organismelor autohtone în al căror habitat au fost introduse 

cât și diversitatea relațiilor dintre aceste organisme”.
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Anexa 1: Speranța Mării Negre:
  Meduza pieptene canibală

Partea 1

Partea a 2-a

Partea a 3-a

Există o specie care provoacă distrugeri în ecosistemul Mării Negre. Cu 
toate aceasta, tocmai o rudă a acestei specii ajută Marea Neagră să revină 
la ecosistemul său natural. Iat-o: „meduza pieptene canibală”. Aceste crea-
turi ciudate care au invadat Marea Neagră, accelerând distrugerea cauzată 
de oameni, se luptă acum să-și salveze propriile vieți. Meduza Mnemiopsis 
leidyi, care aproape că nu a mai lăsat nicio altă creatură vie în mările în care 
a ajuns în anii 80, a devenit acum ținta unei rude și mai agresive.
Conform biologului american Monthy Graham, povestea acestei invazii 
tăcute din Marea Neagră a început în anii 70, când salinitatea crescută, 
poluarea și pescuitul excesiv au pregătit terenul pentru dezastru. Apoi, 
Mnemiopsis leidyi a intrat în Marea Neagră, cel mai probabil pe o navă 
care transporta mărfuri. Hrănindu-se cu zooplancton, icre și larve de 
pești, care reprezintă sursa principală de hrană pentru multe specii de 
pești, Mnemiopsis leidyi a fost atât de încântată de noua sa casă încât 
în 1989 populația sa a ajuns la 1 miliard de tone. În schimb, populația de 
pești, în special cea a hamsiei, a scăzut foarte tare.

Biologii marini s-au gândit mai întâi să introducă o altă specie de meduză, Beroe 
ovata, inamicul de temut al meduzei Mnemiopsis leidyi, pentru a evita dezastrul. 
Cu toate acestea, s-au răzgândit, temându-se că acest lucru poate declanșa un 
dezastru și mai mare. Însă, în 1997, ceea ce s-a dorit chiar s-a întâmplat de la 
sine, iar Beroe ovata a fost introdusă în Marea Neagră, fi ind adusă pe o navă.

Omul de știință rus Tamara Shiganova, ca urmare a unui studiu pe care l-a reali-
zat împreună cu colegii ei, a ajuns la concluzia că „Deși este greu de crezut, de 
la venirea noii meduze, populația de Mnemiopsis a scăzut foarte mult, însă unele 
specii din plancton au început să devină tot mai numeroase.”
Biologul american Graham adaugă că, pe baza experienței sale în alte mări, în 
cazul în care nou-venita elimină populația de Mnemiopsis, aceasta va fi , la rândul 
său, eliminată, deoarece ea nu mănâncă nimic altceva. Conform acestui biolog 
marin, de acum încolo, prin reglementarea pescuitului și a poluării din Marea 
Neagră, ecosistemul acesteia poate fi  readus la viață. 

Acesta este un fragment din revista „New Scientist Magazine” din data de 9 septembrie 2000
(revista Tübitak Science and Technology Magazine, octombrie 2000).
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Fotografi i ale Mnemiopsis leidyiși Beroe ovata
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Anexa 2:  Speciile invazive sunt
   în Marea Neagră

Întrebarea 1

Care credeți că sunt caracteristicile meduzei Mnemiopsis leidyi 

care v-a fost prezentată mai devreme? Citiți următoarele fraze 

și bifați-le pe cele cu care sunteți de acord:

Se reproduce și se
înmulțește foarte repede.

Se poate răspândi într-o
zonă limitată.

Nu rezistă speciilor
concurente.

Încălzirea globală poate
duce la distrugerea sa.

Reduce biodiversitatea.

Imaginați-vă cum arată această specie și desenați-o în spațiul de mai jos.

Întrerupe lanțul trofi c. Poate trăi în multe condiții
de mediu diferite.

Se poate adapta ușor
la un mediu nou.

Se poate adapta la 
schimbările de temperatură.
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Anexa 2:  Speciile invazive sunt   în Marea Neagră

Întrebarea 2
Care credeți că sunt caracteristicile meduzei Beroe ovata care v-a fost prezentată mai devreme? Citiți și marcați următoarele fraze:

Se reproduce și se
înmulțește foarte repede.

Se poate răspândi într-o
zonă limitată.

Nu rezistă speciilor
concurente.

Încălzirea globală poate
duce la distrugerea sa. Reduce biodiversitatea.

Imaginați-vă cum arată această specie și desenați-o în spațiul de mai jos.

Întrerupe lanțul trofi c. Poate trăi în multe condiții
de mediu diferite.

Se poate adapta ușor
la un mediu nou.

Se poate adapta la 
schimbările de temperatură.
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Anexa 2:  Speciile invazive sunt
   în Marea Neagră

Întrebarea 3

Ce schimbări ar apărea în Marea Neagră dacă ar fi  adusă meduza 

Beroe ovata? Desenați această schimbare în spațiul de mai jos.
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Caracteristicile Mării Negre sunt diferite de cele 
ale altor mări de pe planetă. Marea Neagră se 
diferențiază de alte mări din lume deoarece 
este o mare semi-închisă, cu o salinitate relativ 
redusă față de cea a oceanelor lumii, precum 
și din cauza nivelului său de hidrogen sulfurat. 
Protejarea împotriva poluării a acestei mări unice 
trebuie să fi e responsabilitatea nu doar a țărilor 
riverane acestei mări, ci a tuturor țărilor care 
benefi ciază de bazinul hidrografi c al Mării Negre.

Dându-și seama de amenințarea cu care se con-
fruntă această mare, țările de pe litoralul Mării Ne-
gre (România, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Georgia și 
Turcia) au ajuns la un acord în anul 1986, privind 
necesitatea încheierii unui tratat internațional 
care să îmbunătățească și să protejeze Marea 
Neagră. Astfel a fost semnată Convenția pen-

tru Protecția Mării Negre împotriva Poluă-

rii, la București, în anul 1992 (cunoscută și sub 
numele de ”Convenția de la București”).

Cea mai importantă consecință a semnării 
Convenției de la București a fost înfi ințarea Pro-
gramului de Mediu la Marea Neagră (PMMN) 
de către Fondul Global de Mediu în parteneri-
at cu organizații internaționale de top, printre 
care și Banca Mondială, UNDP și UNEP. Prin-
cipalele două activități ale PMMN sunt ac-
ceptarea „Planului strategic de acțiune pentru 
Marea Neagră” de către țările care au semnat 
Convenția de la București și înfi ințarea Secreta-
riatului Permanent al Comisiei pentru Protecția 
Mării Negre împotriva Poluării (SP CMN).

Secretariatul Permanent al Comisiei Mării Negre 
(SP CMN) este compus din câte un reprezentant 
din Ministerele Mediului ale celor șase țări rive-
rane Mării Negre. În anul 2000, pentru îndepli-
nirea atribuțiilor sale, Secretariatul Permanent a 

fost înfi ințat la Istanbul pentru SP CMN.

Acesta desfășoară activități precum: stabilirea 
surselor de poluare și evaluarea efectelor lor, 
monitorizarea biodiversității, a populațiilor de 
pești, managementul integrat al zonelor de 
coastă, efectele asupra mediului ale transpor-
tului maritim și elemente legate de siguranță. 
La 31 octombrie 1996 a fost semnat Planul stra-
tegic de acțiune, prin care această dată a fost 
declarată Ziua internațională a Mării Negre. 

De asemenea, în paralel cu Convenția de 
la București, a fost semnată „Convenția 
Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea” 
care vizează protecția Mării Negre. Scopul aces-
tei convenții este de a reduce poluarea fl uviului 
Dunărea și reducerea impactului negativ pe care 
poluarea Dunării îl are asupra Mării Negre.

În ultimul deceniu au fost luate numeroase 
măsuri pentru îmbunătățirea și protejarea Mării 
Negre. Acestea pot fi  rezumate prin încheierea 
de acorduri, programe și proiecte de mărimi 
diferite, care să fi e puse în aplicare în Marea 
Neagră și găsirea de investiții care să fi e rea-
lizate de fi nanțatori naționali și internaționali. 
Totuși, cea mai importantă măsură a fost inclu-
derea activă a participării autorităților de stat, 
a organizațiilor societății civile și a sectorului 
privat în dezvoltarea de parteneriate regionale 
și internaționale. În acest cadru, a fost înfi ințat 
Forumul Organizațiilor Neguvernamentale 
din Regiunea Mării Negre, parțial fi nanțat de 
PMMN. În anul 1999, a fost înfi ințată Rețeaua 
Organizațiilor Neguvernamentale din Regiu-
nea Mării Negre. Au fost întreprinse numeroase 
activități, precum curățarea coastelor, salvarea 
delfi nilor, organizarea de expoziții mobile și săr-
bătorirea Zilei Mării Negre (31 octombrie).

Măsurile luate de țările riverane Mării Negre5.1
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Pescărușul pontic (Larus cachinnans)
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Punerea în aplicare a planului de protecție pentru delfi nii din Marea Neagră

Măsurile care pot fi  luate pentru a proteja pescuitul în Marea Neagră

5.3

5.2

• Țările riverane Mării Negre trebuie să adopte o politică 
în domeniul pescuitului care să țină cont de aspecte 
precum impactul schimbări climatice asupra pescuitu-
lui, presiunea creată de pescuit și distrugerea habitatelor.

• Trebuie elaborat un sistem regional pentru cote de 
pescuit acceptabile și mobilitatea populațiilor de 
pește, perioadele de prohibiție și dimensiunea minimă 
a peștilor care pot fi  prinși.

• Metodele de pescuit care nu sunt durabile trebuie in-
terzise.

• Trebuie elaborate planuri naționale pentru redu-
cerea sau eliminarea poluării din Marea Neagră, iar 
cantitățile de substanțe poluante trebuie reduse la mi-
nim, prin adoptarea celor mai bune practici agricole, 
care să utilizeze cea mai potrivită tehnologie.

• Obiectivele ecologice trebuie să aibă prioritate atunci 
când se iau decizii privind dezvoltarea coastelor.

• Trebuie elaborate programe de conștientizare pentru 
protejarea obiectivelor naturale ale Mării Negre și tre-
buie exercitată presiune asupra factorilor de decizie.

• Trebuie să crească numărul și suprafața zonelor ma-
rine protejate.

• Trebuie elaborate strategii de management pentru a 
se preveni introducerea de specii invazive.
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Protejarea delfi nilor poate fi  posibilă numai cu eforturi 
comune din partea tuturor țărilor cu litoral la Marea 
Neagră. În acest scop, membrii ACCOBAMS (Acordul 
privind Conservarea Cetaceelor din Marea Neagră) au 
aprobat „Planul de protecție pentru delfi nii din Marea 
Neagră” în anul 2007.

Scopul principal al acestui acord este de a elabora un 
program cadru prin Comitetul pentru protecția Mării 
Negre împotriva poluării (oameni de știință, pescari, fi r-
me, organizați neguvernamentale, administrații locale și 
naționale, organisme interguvernamentale). Se urmărește 
dezvoltarea statutului de protecție al delfi nilor din Marea 
Neagră și colectarea datelor științifi ce necesare.

Acțiunile specifi cate în planul de protecție sunt de mare 
importanță pentru protejarea delfi nilor din Marea Nea-
gră, iar punctele de mai jos indică scopurile urmărite:

• Întărirea legislației naționale și internaționale

• Gestionarea și evaluarea relațiilor dintre populația 
umană și resursa reprezentată de populațiile de delfi ni

• Protejarea habitatelor

• Cercetare și monitorizare

Pescuit cu năvoade

Afalinul (Tursiops truncates)

• Creșterea capacității instituțiilor cu responsabilități în 
domeniul conservării naturii, colectarea și disemina-
rea de date și demararea unui proces de formare

• Planul de acțiune pentru situații de urgență
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Ce putem face pentru a proteja Marea Neagră?5.4

• O mare parte din deșeuri ajung în mare aduse de ploaie și vânt. 
Mai întâi de toate trebuie să nu aruncăm deșeuri în alte zone 
decât cele special amenajate pentru acest scop.

• Pentru a împiedica poluarea cu substanțe folosite în agricultură, 
putem colecta informații despre modul în care este cultivată 
hrana pe care o consumăm și putem alege să mâncăm alimen-
te organice produse în regiunea Mării Negre. 

• Putem cumpăra produse marine pescuite din mare în sezonul 
adecvat, care au dimensiunea corectă și nu au fost prinse prin 
metode care să amenințe viața marină.

• Putem susține inițiativele politice care au ca scop prevenirea 
poluării provenite din infrastructură.

• Putem alege să nu cumpărăm specii pe cale de dispariție (pre-
cum tonul roșu).

• Putem folosi plase din pânză la cumpărături, pentru a preveni 
poluarea cu materiale plastice.

• Putem susține organizațiile nonguvernamentale care lucrează 
pentru a proteja Marea Neagră, fi e ca voluntari, fi e ca membri.

• Putem cunoaște mai bine speciile care trăiesc în Marea Neagră 
și putem susține protecția acestora.
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Midii (Mytilus galloprovincialis) și o meduză (Aurelia aurita)



1. Cine este responsabil pentru protejarea Mării Negre?

Protejarea Mării Negre de toate amenințările nu reprezintă responsabilitatea numai 
a țărilor riverane, ci a tuturor statelor și cetățenilor care au benefi cii de pe urma 
bazinului Mării Negre.

2. Ce puteți face pentru a proteja Marea Neagră?

• O mare parte din deșeuri ajung în mare aduse de ploaie și vânt. Mai întâi de toate 
trebuie să nu aruncăm deșeuri în alte zone decât cele special amenajate pentru 
acest scop.

• Pentru a împiedica poluarea cu substanțe folosite în agricultură, putem să ne in-
formăm cu privire la modul în care este cultivată hrana pe care o consumăm și 
putem alege să mâncăm alimente organice produse în regiunea Mării Negre. 

• Putem cumpăra produse marine pescuite din mare în sezonul adecvat, ce au 
dimensiunea corectă și nu au fost prinse prin metode care să amenințe viața 
marină.

• Putem susține inițiativele politice care au ca scop prevenirea poluării provenite din 
infrastructură.

• Putem alege să nu cumpărăm specii pe cale de dispariție (precum tonul roșu).

• Putem folosi sacoșe din pânză la cumpărături, pentru a preveni poluarea cu ma-
teriale plastice.

• Putem susține organizațiile nonguvernamentale care lucrează pentru a proteja 
Marea Neagră, fi e ca voluntari, fi e ca membri.

• Putem cunoaște mai bine speciile care trăiesc în Marea Neagră și putem susține 
protecția acestora.

Întrebări
pentru cercetare
și evaluare
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ACTIVITATE Cum trebuie să protejăm Marea Neagră?

SCOP:   Găsirea unor soluții prin care am putea proteja noi înșine Marea Neagră

MATERIALE:  Anexa 1: Fișa de lucru „Ce vedeți în această imagine?”, hârtie de desen, creioane colorate

DOMENII DE STUDIU: Dezvoltarea limbajului, știință și tehnologie, științe sociale, arte vizuale

TERMENI CHEIE:  Poluare, deșeuri, protecție

DURATA:   40 min.

PREGĂTIRE

• Realizați tot atâtea copii ale Anexei 1: Fișa de lucru „Ce vedeți în 
această imagine?” câte grupe sunt.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Împărțiți elevii în grupe de câte 4-5. Împărțiți Anexa 1: Fișa de lu-
cru „Ce vedeți în această imagine?” Imaginea poate fi  copiată pe 
o foaie transparentă și proiectată pe tablă.

• Cereți grupelor să găsească substanțele poluante și comporta-
mentele umane negative din imagine și să le marcheze pe fi șa de 
lucru cu un creion colorat. Dacă faceți prezentare în PowerPoint, 
cereți-le să le arate pe ecran.

• Întrebați grupele cum ar  numi această imagine și cereți-le să scrie 
pe hârtie titlul găsit. Citiți numele propuse împreună cu toți elevii. 

• Întrebați elevii ce alte comportamente umane afectează mările. 
Ascultați răspunsurile lor.

• Cereți fi ecărui elev să deseneze o imagine nouă în care compor-
tamentele negative ale oamenilor din prima imagine să fi e trans-
formate în comportamente pozitive și să găsească un titlu pentru 
aceste desene noi.

• Afi șați noile desene.

EVALUARE

• Prin ce mijloace este poluată Marea Neagră?

• Ce puteți face pentru a păstra Marea Neagră curată?

SUPLIMENTAR

• Dați fi ecărui elev două bilețele auto-adezive (post-it) și cereți elevi-
lor să analizeze imaginile afi șate și să găsească două titluri pentru 
două dintre aceste imagini. Apoi, spuneți elevilor că fi ecare imagine 
va primi  câte două titluri. De exemplu, dacă doi elevi au dat titluri 
imaginii alese de un elev, elevul respectiv trebuie să aleagă o altă 
imagine care să nu aibă deja două titluri diferite. Fiecare elev va sta 
în fața imaginii desenate de el și va citi titlurile date lucrării sale.
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Anexa 1: Ce vedeți în această imagine?

Priviți cu atenție aceste imagini. Ce elemente din aceste 

imagini poluează mediul? Găsiți-le pe toate și nu uitați să 

le marcați.
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ACTIVITATE Să ne jucăm, să cântăm și să dansăm

SCOP:   Realizarea unui instrument muzical din materiale reciclate.

   Scrierea unor versuri pentru un cântec despre Marea Neagră, folosind cuvintele date.

   Compunerea unui cântec pentru versurile scrise.

MATERIALE:  Bețe de lemn, sfoară, bucăți de metal, clopoței, CD-uri zgâriate, oale, furculițe și linguri,
   hârtie, bandă adezivă, foarfece, sticle de plastic reciclate, nisip de pe plajă, orez, năut,
   linte, pungi de plastic, pahare de plastic, undiță

DOMENII DE STUDIU: Dezvoltarea limbajului, muzică, știință și tehnologie, științe sociale, informatică

TERMENI CHEIE:  Muzică, compoziție, instrument muzical

DURATA:   60 de minute

PREGĂTIRE

• Înainte de activitate, încercați să găsiți cântece din regiunea Mării Negre, dacă este posibil. 

• Cu 3-4 zile înainte de activitate, faceți următorul anunț elevilor: „Veți realiza cu toții un in-
strument muzical folosind materiale reciclate. Puteți începe să adunați materiale precum 
recipiente goale de iaurt, cutii din aluminiu de băuturi, sticle de plastic goale.”

• Înainte de activitate, puteți solicita ajutorul profesorului de muzică și îi puteți cere acestuia să prezinte elevilor di-
ferite instrumente muzicale, precum și să participe la activitate în calitate de invitat. Dacă nu aveți acces la instru-
mente muzicale, puteți pregăti o prezentare în PowerPoint pentru elevi pentru a le arăta instrumentele muzicale.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE
A ACTIVITĂȚII

• „Fiecare poate contribui la protecția Mării Negre”. 
Spuneți-le elevilor că veți realiza o activitate pen-
tru a promova mesajul despre importanța Mării 
Negre și necesitatea protejării ei. 

• Lăsați elevii să asculte cântecele de la Marea Nea-
gră pe care le-ați găsit.

• După ascultarea fi ecărui cântec, discutați cu elevii 
despre ce cred ei despre aceste cântece și despre 
instrumentele muzicale folosite în cântece.

• a. - Realizarea instrumentelor muzicale

• Prezentați instrumentele muzicale aduse la clasă 
de dumneavoastră sau de profesorul de muzică.

• Analizați cu întregul grup materialele reciclate 
aduse de elevi.

• Cereți fi ecărui elev să realizeze un instrument muzi-
cal folosind materialele reciclate. Dacă doresc, elevii 
pot desena, mai întâi, instrumentul muzical pe care 
doresc să îl realizeze. Amintiți-le elevilor că instru-
mentul muzical pe care urmează să îl proiecteze nu 
trebuie să mai fi  fost realizat sau folosit înainte.

• Fiecare elev poate da un nume instrumentului 
muzical pe care l-a realizat.

• b. - Compunerea unui cântec

• Împărțiți elevii în grupe de 4-5.

• Scrieți pe tablă următoarele cuvinte: păstrugă, 
deșeuri, Marea Neagră, ucigaș, alge, delfi n, Un-
chiul pescar, mâncarea mea preferată, să prote-
jăm, petrolier, pescăruș.

• Cereți-le elevilor să folosească cel puțin cinci din-
tre cuvintele de mai sus pentru a scrie versurile 
unui cântec despre protecția Mării Negre. Dacă 
doresc, pot adăuga și alte cuvinte.

• Citiți cu voce tare versurile compuse.

• Cereți fi ecărei grupe să compună un cântec pen-
tru versurile scrise și care să poată fi  cântat cu in-
strumentul pe care l-au realizat.

• Grupele își prezintă compozițiile muzicale în 
fața clasei, folosind instrumentele muzicale. 
Grupele care doresc pot să facă și o coregrafi e
și să pregătească un spectacol.

EVALUARE

• Care parte a acestei activități v-a plăcut cel mai mult? De ce?

• Ce credeți că ați învățat din această activitate?

SUPLIMENTAR

• Observațiile și cântecele grupelor pot fi  înregistrate pe un CD.

• Acestea pot fi  redate în cadrul întâlnirilor de promovare a protecției Mării Negre.

• Instrumentele muzicale realizate pot fi  expuse.

că
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ACTIVITATE Acorduri și convenții pentru protejarea Mării Negre

SCOP:   Găsirea unor exemple de acorduri internaționale pentru protejarea Mării Negre.

MATERIALE:  Anexa 1: „Convenții pentru protejarea Mării Negre”, Anexa 3: „Convenții pentru
   protejarea Mării Negre 2”

DOMENII DE STUDIU: Știință și tehnologie, dezvoltarea limbajului

TERMENI CHEIE: Marea Neagră, convenții de protejare

DURATA:  45 min.

PREGĂTIRE

• Realizați tot atâtea fotocopii ale Anexei 1: „Convenții pentru protejarea Mării Negre”, câți elevi sunt prezenți.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Întrebați elevii dacă au cunoștințe despre vreo convenție pentru protejarea Mării Negre.

• Împărțiți elevilor Anexa 1: „Convenții pentru protejarea Mării Negre”.

• Explicați elevilor în ce va consta această activitate. În căsuțele de pe fi șa de lucru sunt poze cu animale care 
trăiesc în Marea Neagră. Ghicind numele acestor animale și punând prima literă a numelor lor în căsuță, 
puteți găsi codul și numele unei convenții care a fost încheiată pentru protejarea Mării Negre.

• Așteptați până când elevii găsesc codul și răspunsul (vezi Anexa 2 – Rezolvare).

• Citiți cu elevii informațiile de mai jos despre Convenția pentru protejarea Mării Negre împotriva Poluării.

• Împărțiți elevilor Anexa 3: „Convenții pentru protejarea Mării Negre 2” și cereți-le să găsească codul în același fel.

• Așteptați până când elevii găsesc codul și răspunsul (vezi Anexa 2 – Rezolvare).

• Citiți cu elevii informațiile de mai jos despre Convenția pentru protejarea fl uviului Dunărea.

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

• De ce este nevoie de acorduri internaționale de protecție?

• Ce benefi cii aduc acordurile pentru protecția Mării Negre?

EVALUARE

• Enumerați acordurile internaționale încheiate pentru pro-
tejarea Mări Negre.

SUPLIMENTAR

• Le puteți cere elevilor să realizeze puzzle-uri cu coduri fă-
cute de ei. 

Dându-și seama de amenințarea cu care se con-

fruntă această mare, țările riverane Mării Negre 

(Bulgaria, România, Rusia, Ucraina, Georgia și 

Turcia) au ajuns la un acord în anul 1986, privind 

necesitatea încheierii unui tratat internațional 

care să îmbunătățească și să protejeze Marea 

Neagră. Astfel a fost semnată „Convenția pen-

tru Protecția Mării Negre împotriva Poluării”, la 

București, în anul 1992.

De asemenea, în paralel cu Convenția de la 

București, prin Convenția internațională pentru 

protecția fl uviului Dunărea, au fost întreprinse 

diferite eforturi pentru reducerea poluării pe 

râul Dunărea și pentru reducerea impactului 

negativ asupra Mării Negre.  11 țări din bazinul 

Dunării au semnat convenția în anul 1994. Un 

grup special de experți în domeniu, format din 

reprezentanți ai țărilor traversate de Dunăre 

și riverane Mării Negre, se întrunește periodic 

pentru a evalua proiectele de dezvoltare și pen-

tru a stabili prioritățile.

Pentru elevi
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Anexa 1: Convenț
ii pentru proteja

rea Mării Negre 1

Recunoașteți animalele care trăiesc în regiunea Mării 

Negre, scrieți primele litere în căsuțe și găsiți numele 

unei convenții care protejează Marea Neagră. 

T V

U

T E Ț

E N T U

N E G E

N V E N Ț
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Anexa 2: Rezolvare

Î M P O T R I V A

P O L U Ă R I I

P R O T E C Ț I A

P E N T R U

M Ă R I I N E G R E

C O N V E N Ț I A
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Anexa 3: Convenții p
entru protejarea M

ării Negre 2

Recunoașteți animalele care trăiesc în regiunea Mării 

Negre, scrieți primele litere în căsuțe și găsiți numele 

unei convenții care protejează Marea Neagră. 

F U V U U

D U N R E

T E Ț

E N T U

N V E N Ț

N T E N Ț N A
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Anexa 4: Rezolvare

F L U V I U L U I

D U N Ă R E A

P R O T E C Ț I A

P E N T R U

C O N V E N Ț I A

I N T E R N A Ț I O N A L Ă
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ACTIVITATE Pot auzi delfi nii din Marea Neagră

SCOP:   Enumerarea factorilor de mediu care afectează supraviețuirea delfi nilor.

MATERIALE:  Fotografi i sau imagini, articole din ziare și informații despre delfi nii care trăiesc
   în Marea Neagră colectate din ziare, reviste sau de pe Internet, hârtie, creion

DOMENII DE STUDIU: Dezvoltarea limbajului, informatică, muzică, arte vizuale, științe sociale, știință, tehnologie

TERMENI CHEIE:  Delfi n, Marea Neagră

DURATA:   40 min.

PREGĂTIRE

• Înainte de activitate, cereți-le elevilor să studieze domeniul și să aducă 
materiale relevante cu ei.

• Prezentați elevilor orice poze, imagini, articole și informații din ziare, 
reviste și de pe Internet, despre delfi nii care trăiesc în Marea Neagră. 
Acordați-le elevilor timp să studieze aceste materiale.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Citiți cu elevii textul următor:

• Întrebați elevii ce ar putea face pentru a-i informa pe oamenii din jurul 
lor despre acest lucru. Ascultați propunerile lor. De exemplu, crearea 
unui panou de afi șare, realizarea unei reviste de 2-4 pagini etc.

• Cereți-le elevilor să aleagă o formă de exprimare (poveste, poezie, ban-
dă desenată, scrisoare etc).

• Spuneți-le elevilor că, folosind forma de exprimare aleasă, pot transmite 
ceea ce au învățat despre acest subiect, își pot exprima gândurile și 
reacțiile și își pot informa prietenii la școală. De exemplu:

• Elevii care au ales scrisoarea, pot scrie o scrisoare adresată delfi nilor, 
pescarilor sau oamenilor care poluează mările.

• Cei care au ales povestea, pot inventa personajul unui delfi n și pot 
scrie o poveste despre acesta.

• Cei care au ales o poezie, pot scrie poezii în stil anagramă, folosind ca pri-
mă literă pentru fi ecare vers, câte o literă din numele unei specii de delfi n.

EVALUARE

• Formați grupe de câte doi elevi. Cereți membrilor fi ecărei grupe să 
prezinte unul celuilalt ceea ce au scris și să studieze lucrarea realiza-
tă. Cereți fi ecărui elev să studieze lucrarea și să discute cu partenerul 
importanța ideilor transmise și opiniile sale bazate pe acestea.

SUPLIMENTAR

• Folosind produsele create în cadrul acestei activități, puteți realiza o 
broșură cu titlul „Pot auzi delfi nii din Marea Neagră”.

Delfi nii care trăiesc în Marea Neagră își pierd habitatul, adică zonele 

în care ei trăiesc, cresc și se reproduc, din cauze precum tehnicile 

necorespunzătoare de pescuit, poluarea, comerțul/trafi cul maritim. 

În fi ecare an, în Marea Neagră mor aproximativ 3000 de delfi ni.

Pentru elevi

De exemplu:

M …………………………………

A ………………………………….

R. …………………………………

S ………………………………….

U …………………………………

 I …………………………………..

N ………………………………...
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ACTIVITATE „Am întrebat 100 de oameni”

SCOP:   Realizarea unui chestionar despre factorii nefavorabili care afectează sau pot afecta 
   echilibrul natural al Mării Negre.

   Aplicarea chestionarului întocmit.

   Evaluarea rezultatelor obținute.

MATERIALE:  Calculator, hârtie, creion, carton colorat și creioane colorate

DOMENII DE STUDIU: Științe sociale, dezvoltarea limbajului, matematică, informatică

TERMENI CHEIE: Campanie de protecție, chestionar

DURATA:  Stabiliți durata în funcție de forma activității

PREGĂTIRE

• Încercați să găsiți diferite chestionare pe care să le prezentați ca exemple. Permiteți-le elevilor să studieze aceste 
chestionare, înainte de a începe activitatea.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Adresați-le elevilor întrebarea următoare: „Ce ați putea face ca să afl ați ce știu oamenii din jurul vostru despre Marea 
Neagră și ce cred ei despre problemele de mediu cu care se confruntă Marea Neagră?” și ascultați-le răspunsurile.

• Dacă elevii nu propun ca răspuns folosirea unui chestionar, spuneți-le că se poate folosi și un chestionar în acest scop. 

• Dați elevilor următoarea explicație despre chestionar: „Un chestionar reprezintă o serie de întrebări pregătite 
conform unui plan și concepute pentru a înțelege sentimentele, gândurile și experiențele unor oameni sau ale 
unor grupuri, în legătură cu anumite subiecte”.

• Întrebați elevii ce trebuie făcut pentru a realiza un chestionar adecvat și scrieți sugestiile lor pe tablă.

• Spuneți-le că înainte de a pune în aplicare chestionarul, cel mai important este să se stabilească foarte clar 
subiectul pentru care este aplicat chestionarul și, în funcție de acesta, întrebările care trebuie adresate despre 
subiectul respectiv. 

• Spuneți-le elevilor că, după ce sunt stabilite subiectul și întrebările chestionarului, aceștia vor aplica chestionarul 
oamenilor din jurul lor, iar apoi vor evalua răspunsurile împreună cu toată clasa. În urma acestei evaluări, vor afl a 
frecvența cu care sunt îndeplinite anumite acțiuni precum și ceea ce știu oamenii despre Marea Neagră.

Etapa 1: Selectarea subiectului

• Întrebați elevii care sunt principalele subiecte ce țin de Marea Neagră. Plecând de la acestea, întrebați-i ce subiect 
ar dori să folosească pentru chestionar. Supuneți la vot subiectele selectate și lăsați elevii să aleagă un subiect. 

Etapa 2: Stabilirea grupului țintă

• Prezentați elevilor diferite exemple de chestionare (vezi PREGĂTIRE). Întrebați elevii la ce trebuie să fi e atenți 
atunci când pregătesc un chestionar. De exemplu, pentru ca un chestionar să fi e ușor de evaluat și comparat cu 
altele, sunt importante numărul de întrebări și răspunsurile multiple pentru fi ecare întrebare.

• Prezentați întrebările următoare pregătite pentru diferite subiecte. Amintiți elevilor că fi ecare întrebare trebuie să 
aibă răspunsuri diferite.

Etapa 3: Pregătirea întrebărilor din chestionar

• Prezentați elevilor diferite exemple de chestionare (vezi PREGĂTIRE). Întrebați elevii la ce trebuie să fi e atenți 
atunci când pregătesc un chestionar. De exemplu, pentru ca un chestionar să fi e ușor de evaluat și comparat cu 
altele, sunt importante numărul de întrebări și de răspunsuri multiple pentru fi ecare întrebare.

• Prezentați întrebările următoare pregătite pentru diferite subiecte. Amintiți elevilor că fi ecare întrebare trebuie să 
aibă răspunsuri diferite.

a) Câte mamifere pe cale de dispariție există în Marea Neagră?

b) Care dintre țările de mai jos nu are ieșire la Marea Neagră?

c) Ce tip de transport este practicat cel mai mult în Marea Neagră?

d) Când se sărbătorește Ziua internațională a Mării Negre?
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• Împărțiți elevii în grupe mici pentru a pregăti întrebările pentru chestionar. Cereți fi ecărei gru-
pe să pregătească întrebări cu răspunsuri multiple pentru fi ecare subiect. Când reprezentanții 
grupelor citesc întrebările pe care le-au pregătit, scrieți-le pe tablă.

• Sub îndrumarea dumneavoastră și cu voturile elevilor, dați o formă fi nală întrebărilor. Aveți 
grijă ca întrebările pentru chestionar să fi e scrise de către un grup de elevi care se oferă să 
facă acest lucru.

• Asigurați-vă că informațiile demografi ce ale respondenților precum sexul, vârsta, ocupația, 
locul nașterii și numărul de ani trăiți în regiunea Mării Negre să fi e adăugate chestiona-
rului.

Etapa 4: Aplicarea chestionarului cu un grup mic

• Elevii pot repeta între ei aplicarea chestionarului. Fiecare elev va aplica chestionarul unui nu-
măr de cel puțin cinci elevi care nu fac parte din grupa sa. Astfel, elevii se asigură că întrebările 
din chestionar sunt bine înțelese și se auto-evaluează în legătură cu aplicarea chestionarului 
și timpul necesar aplicării lui.

• Amintiți-le elevilor că, înainte de aplicarea chestionarului, elevii trebuie să se prezinte, să expli-
ce scopul chestionarului și să ceară permisiunea pentru a-l aplica.

• Spuneți-le elevilor că în timp ce repetă aplicarea chestionarului, este important să ob-
serve ce întrebări nu sunt bine înțelese de către respondenți sau ce răspunsuri sunt 
problematice.

Etapa 5: Aplicarea chestionarului

• Atrageți atenția elevilor asupra faptului că acest chestionar trebuie aplicat unui număr de 100 
de persoane fără a schimba întrebările sau răspunsurile la întrebările multiple. Spuneți elevilor 
să vorbească cu cel puțin 5 oameni.

• Citiți cu elevii informațiile de mai jos.

Într-un chestionar, numărul de persoane cărora li se vor adresa întrebările este calculat de 

experți în funcție de estimările studiului, iar respondenții sunt aleși în funcție de anumite 

reguli. Însă, spuneți-le elevilor că în cadrul acestui studiu, nu ați făcut astfel de calcule, iar 

demonstrația va fi  realizată numai pentru a învăța despre această metodă de cercetare. 

Spuneți-le elevilor că, pe viitor, când ei vor deveni cercetători, vor primi informațiile ne-

cesare. Îndrumați-i pe elevii care se arată interesați de metodele de cercetare către surse 

de informații relevante.

Etapa 6: A Stabilirea rezultatelor studiului

• Împărțiți elevilor în mod egal chestionarele completate.

• Desenați pe tablă un tabel, în care veți trece întrebările și răspunsurile. Acest tabel va 
fi  folosit pentru a stabili câte persoane au dat fi ecare variantă de răspuns la întrebările 
multiple. 

• Determinați rezultatele chestionarului trecând prin fi ecare întrebare și variantă de răs-
puns și trecându-le în locul corespunzător din tabel (de exemplu, răspunsul a) la între-
barea 1 a fost dat de 23 de persoane, răspunsul c) de 45 de persoane, răspunsul d) de 2 
persoane etc).

Etapa 7: Evaluarea rezultatelor obținute

• Rezultatele trebuie puse sub formă de grafi c. Ele se introduc într-un tabel din programul Excel, 
iar întrebările și răspunsurile sunt aranjate sub formă de grafi c.

• Interpretați rezultatele chestionarului împreună cu elevii.

• După ce transferați rezultatele chestionarului pe un poster sau pe o broșură, sau după ce le 
treceți într-o prezentare PowerPoint, arătați-le persoanelor interesate.
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EVALUARE

a) Evaluarea procedurii de aplicare a chestionarului

• Cum v-ați simțit atunci când le-ați adresat persoanelor întrebările din chestionar?

• Cum s-au comportat respondenții față de voi?

• Care a fost cele mai difi cil aspect al acestui proces?

• Cum credeți că v-a ajutat acest exercițiu?

• Ce răspunsuri v-au surprins atunci când ați aplicat chestionarul?

• La ce lucruri ați fi  mai atenți dacă ați realiza un alt chestionar?

b) Evaluarea procesului activității

• Rezultatele chestionarului au fost cele la care vă așteptați?

• Ce parte a acestei activități v-a plăcut cel mai mult? De ce?

• Ce ați învățat din această activitate?

SUPLIMENTAR

• Rezultatele chestionarului ar putea fi  făcute publice prin postul local de radio 
și prin canalele de televiziune, precum și în presă.

• Rezultatele chestionarului ar putea fi  folosite în campaniile ”Să protejăm Ma-
rea Neagră!” și ”Tricourile vorbitoare de la Marea Neagră”.
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ACTIVITATE Tricourile vorbitoare de la Marea Neagră

SCOP:   Găsirea unor slogane împotriva condițiilor nefavorabile care afectează
   echilibrul natural al Mării Negre.

MATERIALE:  Tricouri sau bluze din fl anel vechi și nefolosite, carton sau ziare pentru a împiedica 
   trecerea vopselei pe cealaltă parte a materialului, orice tip de vopsea care poate fi  
   folosită pentru vopsirea tricourilor, materiale reciclate (sticle de plastic, pungi de plastic, 
   deșeuri din aluminiu sau diferite obiecte legate de subiectul ales), imagini și fotografi i

DOMENII DE STUDIU: Științe sociale, dezvoltarea limbajului, artă

TERMENI CHEIE:  Protecție, campanie, proiect, cercetare

DURATA:   Stabiliți durata în funcție de modul în care doriți să realizați activitatea.

PREGĂTIRE

• Cu o zi sau două înainte de activitate, spuneți-le elevilor să aducă tricouri sau bluze din fl anel vechi și 
nefolosite, precum și orice materiale reciclate pe care le pot găsi.

• Încercați să găsiți diferite exemple de slogane, inspirându-vă de la radio sau de la televizor.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Spuneți-le elevilor să se gândească la problemele cu care se confruntă Marea Neagră. Plecând de la acestea, fi e-
care elev trebuie să aleagă o temă, să vină la tablă și să scrie tema respectivă. (De exemplu: scăderea populațiilor 
de specii afl ate pe cale de dispariție din Marea Neagră, activitățile umane care poluează Marea Neagră).

• Spuneți elevilor că scopul acestei activități este de a atrage atenția oamenilor din jurul lor asupra temelor 
alese și de a-i informa.

• Ascultați ideile cu care vin elevii ca răspuns la întrebarea ”Cum ar trebui să fi e un slogan bun?” folosind 
tehnicile de brainstorming și de asociere liberă a ideilor.

• Dați diferite exemple de slogane. Apoi întrebați din nou elevii cum ar trebui să fi e un slogan bun. Cereți-le 
să precizeze lucrurile pe care le-ar elimina sau pe care le-ar include.

• Amintiți-le elevilor că sloganele lor trebuie să fi e despre tema aleasă, să fi e scurte, ușor de înțeles și interesante.

• Dacă doresc, elevii își pot susține sloganele cu date cantitative despre tema lor (de exemplu, numărul de 
specii pe cale de dispariție).

• Împărțiți elevilor materialele pe care le vor folosi pentru vopsit.

• Cereți elevilor să pună o bucată de carton sau de ziar sub suprafața tricoului pe care urmează să o vopsească.

• Spuneți elevilor să facă desene pe tricourile pe care le-au adus, care să aibă legătură cu tema aleasă și să 
își scrie sloganele. Subliniați faptul că textele și desenele de pe tricouri trebuie să fi e vizibile atunci când 
tricourile sunt îmbrăcate.

• Pentru împodobirea tricourilor, spuneți elevilor că pot folosi diferite materiale (materiale reciclate, pentru 
un aspect 3D). De exemplu, fi ecare tricou poate avea o altă temă. Cel cu tema poluării mării poate primi 
un aspect mai de impact dacă pe el sunt puse date cantitative și materiale reciclate.

• Elevii pot folosi ziare, reviste și Internetul atunci când lucrează la tricouri.

• După ce tricourile se usucă, îmbrăcați-le și purtați-le la școală sau în jurul acesteia, sau într-o excursie cu școala. 
Atrageți atenția oamenilor din jurul vostru asupra temei Mării Negre și spuneți-le scopul campaniei voastre. 
Informați-i cu privire la problemele cu care se confruntă Marea Neagră, precum și la soluțiile acestor probleme.

EVALUARE

• Prin ce alte mijloace putem atrage atenția oamenilor din jurul nostru asupra 
Mării Negre?

SUPLIMENTAR

• Se poate organiza un spectacol în care elevii să poarte tricourile și la care să fi e 
invitați familiile și prietenii apropiați ai elevilor.

• Se pot organiza vizite la grădinițe și la clase de elevi mai mici pentru a le prezenta 
spectacolul, adaptat la vârste mai mici.
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ACTIVITATE Campania „Să protejăm Marea Neagră!”

SCOP:   Enumerarea situațiilor care pot dăuna ecosistemului Mării Negre.

   Elaborarea de proiecte pentru a contracara factorii nefavorabili care afectează
   echilibrul natural al Mării Negre.

MATERIALE:  Pregătiți lista de materiale în funcție de produsul pe care îl veți realiza pe parcursul campaniei.

DOMENII DE STUDIU: Științe sociale, dezvoltarea limbajului, arte vizuale, teatru

TERMENI CHEIE: Poluare, protecție, campanie, proiect, cercetare

DURATA:  Stabiliți durata în funcție de modul în care doriți să realizați activitatea.

PREGĂTIRE

• Puteți lucra cu mai multe grupe. De exemplu, puteți forma grupe de câte 5 elevi, fi ecare grupă realizând un 
proiect diferit de al celorlalte, sau puteți realiza un singur proiect cu întregul grup de elevi.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

Etapa 1: Mai întâi, trebuie să dezvoltați un subiect împreună cu elevii. Începeți prin deschiderea unei discuții. Este foarte 
important ca subiectul pe care îl alegeți să fi e unul din viața de zi cu zi a elevilor, să aibă caracteristici locale, să fi e adecvat 
nivelului de aptitudini ale elevilor și să fi e un subiect pe care elevii să îl poată studia și pune în aplicare la nivel local.

Etapa 2: Această etapă este etapa de cercetare și cea în care se va stabili modul în care activitatea trebuie făcută 
cunoscută. În această etapă, elevii vor strânge informații despre subiectul pe care l-au ales și vor decide cui și cu 
ce mijloace (postere, prezentări, afi șe etc) vor comunica aceste informații. Elevii pot folosi Internetul și cărți pentru 
a strânge informații, pot vizita instituții și face observați, pot aplica chestionare și organiza excursii.

Dați-le timp elevilor și cereți-le să adune informații despre Marea Neagră și despre organismele care trăiesc în ea. 
Spuneți-le că veți realiza o activitate în cadrul căreia veți comunica aceste informații cu diferite persoane din jurul 
vostru, prin intermediul unei campanii.

Împărțiți elevii în grupuri mici (Vezi PREGĂTIRE). Ceea ce contează este ca elevii să folosească informațiile pe care 
le-au primit despre Marea Neagră până la Partea 5 și să transforme aceste informații într-un produs, pe care să îl 
prezinte.

Lucrând cu elevii, stabiliți detaliile campaniilor, după cum urmează:
a) grupul țintă al campaniei: familiile, vecinii, alți elevi din școală, profesori, artizani, oameni care trăiesc din pes-
cuit și oameni de pe stradă.

b) Care va fi  numele campaniei?

c) Care vor fi  emblema și sloganul campaniei?

d) Cum trebuie elaborat planul de acțiune? (planul de acțiune este creat pentru a stabili lucrurile care trebuie 
realizate în timpul campaniei, termenele pentru această activitate și responsabilii pentru fi ecare acțiune).

e) Campania va realiza un produs? Dacă da, întrebați elevii ce produs aleg. Dacă este necesar, dați-le exem-
ple: afi șe, postere, prezentări, broșuri, versuri, fl uturași, benzi desenate, activități neplanifi cate (ex. fl eshmob), 
insigne, modele și machete.

Etapa 3: Aceasta este etapa în care produsele realizate sunt prezentate grupului țintă. De exemplu, dacă elevii au 
pregătit postere, acestea pot fi  afi șate în locurile corespunzătoare. Dacă au pregătit fl uturași, aceștia pot fi  distribuiți. 
Dacă este ceva de expus sau reprezentat, se pot folosi locuri special amenajate (săli de teatru, săli de conferințe etc.) 
pentru expoziții și reprezentații.

EVALUARE

• Care au fost cele mai difi cile lucruri în campanie?

• Care au fost cele mai distractive părți ale campaniei?

SUPLIMENTAR

• Lucrările realizate pot fi  prezentate diferitor oameni pentru a 
obține feedback. Ulterior, se pot aduce modifi cări procesului 
campaniei în funcție de reacțiile primite (feedback).



Activități cu cărțile de joc 
„Viața din Marea Neagră”
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ACTIVITATE Ce vietate din Marea Neagră sunt eu?

SCOP:   Exprimarea caracteristicilor fi zice ale vietăților prezentate pe cărțile de joc „Viața 
   din Marea Neagră”.

MATERIALE:  Cărțile de joc „Viața din Marea Neagră”, Posterul „Viața din Marea Neagră”

DURATA:  30 min.

PREGĂTIRE

• Atârnați posterul Viața din Marea Neagră într-un loc în care să poată fi  văzut de elevi și spuneți acestora să se 
folosească de el pentru a juca jocul.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Formați grupe de câte 5-6 elevi.

• Cereți câte unui elev din fi ecare grupă să aleagă câte o carte de joc din pachetul de cărți de joc „Viața din Marea 
Neagră” și, împreună cu ceilalți elevi din grupa sa, să formeze o statuie a speciei de pe cartea de joc. Fiecare elev 
din grupă trebuie să facă parte din statuie, având grijă să nu se miște după ce își ia poziția corespunzătoare. De 
exemplu, dacă grupa a ales o pisică de mare, un elev poate fi  coada, alți elevi corpul, iar un altul gura. Spuneți-le 
elevilor că statuia trebuie să fi e atât imobilă cât și mobilă. Înainte de a forma statuile, aceștia trebuie să citească 
informațiile de pe cărțile de joc, urmând să le redea pe scurt în câteva fraze după ce au prezentat statuia. Grupele 
pot să aleagă un reprezentant care să vorbească în numele grupei, fi e să permită fi ecărui membru să vorbească. 
Ceea ce contează este ca fi ecare elev să afl e informațiile esențiale despre speciile prezentate de celelalte grupe. 

• Spuneți grupelor să se gândească 10 minute la cum va arăta statuia și ce parte din ea va fi  formată de fi ecare elev.

• Stabiliți ordinea prezentărilor.

• Grupele își vor prezenta mai întâi statuile sub formă imobilă. După ce o grupă a format statuia, întrebați restul ele-
vilor ce specie de la Marea Neagră reprezintă statuia respectivă. După ce elevii încearcă să ghicească răspunsul, 
statuia va începe să se miște. Apoi, grupa care formează statuia prezintă celorlalți elevi informațiile despre vietatea 
pe care au reprezentat-o și cer acestora să ghicească, din nou, ce specie reprezintă. Dacă nimeni nu ghicește răs-
punsul corect, grupa care a reprezentat statuia trebuie să spună numele vietății respective.

• Urmează, apoi, o altă statuie. Prezentarea fi ecărei grupe trebuie aplaudată. Puteți fotografi a ”statuile”, vor reprezenta 
amintiri amuzante pentru grup.

ACTIVITATE Ghiciți ce specie sunt eu (mimă)

SCOP:   Recunoașterea speciilor prezentate pe cărțile de joc „Viața din Marea Neagră”
   pe baza caracteristicilor lor fi zice.

   Capacitatea de a deosebi speciile care fac parte din aceeași grupă de pe cărțile
   de joc „Viața din Marea Neagră”.

MATERIALE:  Cărțile de joc „Viața din Marea Neagră”, Posterul „Viața din Marea Neagră”

DURATA:  40 min.

PREGĂTIRE

• Atârnați posterul „Viața din Marea Neagră” într-un loc în care să poată fi  văzut de elevi și spuneți acestora să se 
folosească de el pentru a juca jocul.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Formați grupe de câte 4 elevi și spuneți elevilor că urmează să prezinte speciile de pe cărțile de joc „Viața din Marea 
Neagră” printr-un joc de mimă.

• Cereți-le să stabilească reguli la fel ca în orice joc de mimă și verifi cați dacă a înțeles fi ecare regulile. De exemplu, 
trebuie să existe reguli concrete precum „atunci când fac cu mâna litera C, aceasta înseamnă că organismul re-
spectiv este un pește”.

• Stabiliți ordinea în care vor juca elevii.

• Câte un elev din fi ecare grupă alege câte o carte din pachetul de cărți de joc „Viața din Marea Neagră” și citește 
informațiile prezentate pe aceasta. Acesta are trei minute pentru a se gândi cum va mima specia pe care a ales-o.

• Fiecare elev are la dispoziție cinci minute să mimeze specia aleasă în fața grupei sale. Dacă grupa reușește să ghi-
cească specia în acest timp, câștigă puncte. În acest timp, grupa se poate folosi de posterul „Viața din Marea Neagră”.
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ACTIVITATE Ghiciți ce vietate sunt eu (da-nu)

SCOP:   Recunoașterea speciilor de pe cărțile de joc „Viața din Marea Neagră”, după
   aspectul lor fi zic.

   Deosebirea între speciile care fac parte din aceeași grupă de vietăți de pe cărțile
   de joc „Viața din Marea Neagră”

MATERIALE:  Cărțile de joc „Viața din Marea Neagră”, Posterul „Viața din Marea Neagră”

DURATA:  30 min.

PREGĂTIRE

• Distribuiți elevilor pixuri și foi de hârtie.

• Atârnați posterul „Viața din Marea Neagră” într-un loc în care să poată fi  văzut de elevi și spuneți acestora să se 
folosească de el pentru a juca jocul.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Formați grupe de câte 4 elevi.

• Cereți primei grupe să aleagă o carte de joc din pachetul de cărți de joc „Viața din Marea Neagră”. Ceilalți copii vor 
încerca să ghicească vietatea aleasă punând întrebări la care să se poată răspundă cu da sau nu. Cereți grupelor să 
citească informațiile de pe spatele cărților de joc.

• Grupele trebuie să răspundă întrebărilor fi e direct, fi e după ce membrii grupei discută între ei răspunsul corect.

• Dacă doresc, celelalte grupe pot să scrie încercările de răspuns date de elevi.

• Grupa care ghicește prima specie obține puncte. Dacă nicio grupă nu ghicește, nimeni nu primește puncte.

• După ce prima grupă a terminat, este rândul grupei următoare.

SUPLIMENTAR

• După ce elevii încep să recunoască mai ușor organismele, se poate limita numărul de întrebări la care au dreptul.

• Numărul de puncte câștigate de fi ecare grupă depinde de numărul de întrebări de care grupa respectivă are nevoie pen-
tru a afl a numele speciei respective. În acest caz, câștigă nu grupa cu cele mai multe puncte ci grupa cu cele mai puține.

ACTIVITATE Poveștile speciilor (interpretarea poveștilor)

SCOP:   Recunoașterea speciilor de pe cărțile de joc „Viața din Marea Neagră”,
   după aspectul lor fi zic

MATERIALE:  Cărțile de joc „Viața din Marea Neagră”, Posterul „Viața din Marea Neagră”

DURATA:  40 min.

PREGĂTIRE

• Atârnați posterul Viața din Marea Neagră într-un loc în care să poată fi  văzut de elevi și spuneți acestora să se 
folosească de el pentru a juca jocul.

• Aduceți diferite obiecte de îmbrăcăminte pentru a le folosi în cadrul activității și puneți-le într-un loc în care elevii 
să le vadă.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Formați grupe de câte 5 elevi. Fiecare elev trebuie să ia o carte de joc din pachetul de cărți de joc „Viața din Marea 
Neagră”, astfel încât fi ecare grupă să aibă câte cinci cărți de joc.

• Cereți fi ecărei grupe să inventeze o povestioară în care să includă cel puțin trei dintre cele cinci vietăți. Este im-
portant ca, în cadrul povestioarelor, să sublinieze diferitele caracteristici ale speciilor, după ce citesc informațiile 
prezentate pe spatele cărților de joc.

• Ca alternativă, pot citi povestea și o pot interpreta.

• După citirea și interpretarea poveștii, adresați elevilor întrebări despre speciile incluse în activitate și despre carac-
teristicile acestora.

• Copiii pot folosi diferite costume în timpul activității.
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ACTIVITATE Să desenăm vietățile folosindu-ne de întrebări

SCOP:   Recunoașterea speciilor de pe cărțile de joc „Viața din Marea Neagră”, după
   aspectul lor fi zic.

   Deosebirea între speciile care fac parte din aceeași grupă de pe cărțile de joc
   „Viața din Marea Neagră”.

   Reprezentarea speciilor de pe cărțile de joc cu Viața din Marea Neagră.

MATERIALE:  Cărțile de joc „Viața din Marea Neagră”, hârtie A4, creioane colorate, bandă adezivă

DURATA:  30 min.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

• Împărțiți elevilor foi de hârtie A4 și creioane colorate.

• Alegeți un voluntar și cereți-i să aleagă o carte de joc din pachetul de cărți de joc „Viața din Marea Neagră”.

• Ceilalți elevi vor pune întrebări despre specia de pe cartea de joc și vor încerca să deseneze imaginea acesteia pe 
baza răspunsurilor, folosind creioanele colorate.

• Voluntarul trebuie să răspundă la întrebările elevilor uitându-se la poza de pe fi șa respectivă și la indiciile de pe 
cartea de joc. Dacă voluntarul nu poate răspunde la o întrebare, trebuie să spună „următoarea întrebare” înainte de 
a trece la următoarea întrebare.

• După ce elevii au fi nalizat desenele, expuneți-le.

• După ce desenele sunt gata, prezentați-le celorlalți și citiți cu voce tare caracteristicile vietății.

ACTIVITATE Viața din Marea Neagră

SCOP:   Deosebirea trăsăturilor speciilor de pe cărțile de joc „Viața din Marea Neagră”.

MATERIALE:  Cărțile de joc „Viața din Marea Neagră”, Posterul „Viața din Marea Neagră”

DURATA:  30 min.

PREGĂTIRE

• Atârnați posterul „Viața din Marea Neagră” într-un loc în care să poată fi  văzut de elevi și spuneți acestora să se 
folosească de el pentru a juca jocul.

MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

Jocul se joacă în echipe de cel puțin doi elevi

• Alegeți un elev responsabil de cronometrare.

• Stabiliți ordinea jucătorilor prin tragere la sorți sau prin aruncarea zarului.

• Jucătorul al cărui rând este, vine și se așează în fața posterului. Jucătorul următor trebuie să tragă o carte de joc 
din pachet. Cereți elevului să spună din ce grupă face parte specia (pasăre, pește, mamifer, nevertebrată, plantă).

• Jucătorul care a tras fi șa citește indiciul de 5 puncte, ascunzând imaginea speciei de pe cartea de joc.

• Dacă jucătorul din fața posterului ghicește specia, acesta câștigă 5 puncte. Dacă nu poate ghici, treceți la indiciul 
de 4 puncte. Dacă jucătorul ghicește numele speciei, câștigă 4 puncte. Dacă nu reușește să ghicească, treceți la 
indiciul următor, continuând în acest fel până la citirea indiciului fi nal.

• Dacă jucătorul nu reușește să ghicească numele speciei nici după citirea ultimului indiciu, acesta nu primește 
nici un punct. Punctele câștigate se notează.

• Jucătorul care are fi șa trebuie să o arate apoi celorlalți elevi. 

• Acordați fi ecărui jucător câte un minut pentru a se gândi la indiciu.

• Jucătorul sau echipa care a câștigat cele mai multe puncte câștigă jocul. 
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