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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 
 

SĂMÂNȚA 
 
 
 

Unitatea de învățământ: 
Profesor: 
Data: 
Clasa:   
Aria curriculară: Matematică și Ştiințe ale naturii  
Disciplina: Biologie 
Unitatea de învăţare: Alcătuirea generală a unei plante cu flori 
Tema: Sămânța 
Tipul lecţiei: Transmitere și însușire de noi cunoștințe 
Scopul lecției: Acumularea conștientă și activă a unui set de cunoștințe și formarea unor 
competențe referitoare la structura seminței și la particularitățile germinației. 
 
Competențe derivate: 

C1. Identificarea ovulului fecundat și a zigotului, ca structuri de origine ale seminței, respectiv 
embrionului; 
C2. Recunoașterea părților componente detașate din materialul biologic proaspăt, în desenele din 
fișa de lucru;  
C3. Definirea termenului de angiosperm dicotiledonat și monocotiledonat; 
C4. Compararea seminței dicotiledonatelor cu cea a monocotiledonatelor, evidențiind două 
asemănări și două deosebiri; 
C5. Identificarea factorilor de mediu necesari germinației seminței. 
 

Demersul didactic:  
1. Resurse procedurale: observaţia dirijată, explicația, conversaţia euristică, comparația, 

descoperirea, problematizarea; 
2. Resurse materiale: fişe de lucru, material biologic proaspăt – semințe de fasole, mulaje, 

ppt., video „Germinația”;                                                                                                                                       
3. Forme de activitate: frontală, individuală. 

 
Metode de evaluare: formativă prin chestionare orală, observarea sistematică a elevilor, 
autoevaluare și interevaluare pe baza completării cerințelor fișelor de lucru. 
Bibliografie: 

1. Costică Naela, 2008, Didactica biologiei, Editura Stef, Iaşi; 
2. Mohan Gheorghe, 1999, Biologie, Editura ALL; 
3. Entertainer, Time Lapse Video Germination of Seed,  

https://youtu.be/E__rbDzNOZI, accesat la 19.03.2016
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Competențe  vizate Conținuturi 
detaliate 

Activități de învățare Resurse Evaluare 
Materiale Procedurale Temporale 

Moment organizatoric 
 

  Videoproiector, 
ppt. 

 5 min  

Identificarea 
formațiunilor florale 
care pot da naștere 
fructului. 
Recunoașterea și 
încadrarea diferitelor 
tipuri de fructe. 

Fructul – 
verificarea 
cunoștin-
țelor 

Urmăresc filmul  sau observă materialele, 
recunoscând elementele florale implicate în 
generarea tipurilor de fructe sau în formarea 
seminței. 
 

Material 
biologic 
proaspăt/mulajul 
florii/ imagini 
cu diferite tipuri 
de fructe / video 
cu formarea 
fructului. 
 

Conversația 
euristică, 
Comparație. 

5 min Evaluare 
orală 

Exersarea abilităților 
de explorare și 
investigare a lumii 
vii. 
Folosirea 
informațiilor 
descoperite prin 
activitățile practice 
pentru recunoașterea 
componentelor unui 
model. 

Sămânța - 
Origine și 
alcătuire 

Observă particularitățile alcătuirii externe și 
interne a seminței de fasole.  
Desfac sămânța, identifică și caracterizează 
părțile componente. 
Deduc rolul cotiledoanelor seminței de 
fasole, observând lipsa clorofilei din 
componentele embrionului. Caracterizează 
cotiledoanele ca frunze modificate, cu rol de 
rezervă de hrană pentru embrion, observând 
atașarea lor de tulpina plantulei, după 
germinația seminței. 
Folosesc informațiile descoperite prin 
„disecția” seminței de fasole pentru 
completarea desenului de pe fișa de lucru. 
Își însușesc termenii de 
 angiosperm dicotiledonat și 
monocotiledonat. 
Identifică asemănările și deosebirile dintre 
sămânța de fasole și cea de grâu. Deduc 
rolul endospermului (albumen) din sămânța 
de grâu, care preia rolul cotiledoanelor 

Material 
biologic 
proaspăt – 
semințe de 
fasole 
 
Fișe de lucru  

Observarea 
dirijată, 
Învățarea prin 
descoperire, 
Explicația, 
Conversația 
euristică,  
 
Problematizarea 
 
 
 
 
Explicația 
 
 
Comparația   

 
10 min 
 
 
 
5 min 
 
 
 
 
5 min 
 
 
 
 
5 min 

Observarea 
sistematică a 
elevilor 
 
Completarea 
cerințelor 
fișei de lucru 
 
Autoevaluare 
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seminței de fasole. 
 

Utilizarea 
cunoștințelor legate 
de cultivarea 
plantelor pentru 
identificarea 
condițiilor necesare 
încolțirii semințelor.  

Germina 
ția 
Condiții 
interne și 
externe 

Li se prezintă elevilor un montaj 
experimental ce conține trei semințe atașate 
unei lame de sticlă astfel încât una să fie 
complet acoperită de apă, a doua la limita 
apă aer și ultima pe capătul lamei aflat în 
aer. 
Deduc condițiile necesare germinării 
semințelor, pornind de la cunoașterea 
necesităților unei plante. 
 
Stabilesc etapele germinației: înmuierea 
tegumentului, ieșirea rădăcinuței, 
dezvoltarea tulpiniței, apoi a mugurașului 
care generează frunzele. Plantula își poate 
produce acum singură hrana, de aceea 
cotiledoanele se usucă și cad. 

Montaj 
experimental/ 
schema 
montajului. 
 
Video /imagine 
din  fișa de 
lucru. 

Problemati 
zare 
 
Conversație 
euristică 

5 min 
 
 
 
5 min 

Observarea 
sistematică a 
elevilor, 
 
Completarea 
cerințelor 
fișei de lucru 
 

Exersarea capacității 
de autoevaluare și de 
evaluare a activității 
colegilor, raportându-
se  la cerințele 
anunțate. 

 Autoapreciere și  intervaluare, în funcție de 
rezolvarea cerințelor fișei de lucru. 
 
Facultativ – Proiect  „Germinația” 
 Completarea cerințelor unei fișe de 
observație a încolțirii unor semințe plasate 
în condiții diferite. 
 

Fișe de lucru 
 
Distribuirea 
fișelor de 
observație 
elevilor 
interesați. 

 5 min Autoevaluare 
Interevaluare 
Notare  
 
Portofoliu 

 
 
 
 
 
 
 


