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PROIECT DE LECŢIE 
 

SĂMÂNŢA – ALCĂTUIRE. FACTORII INTERNI ŞI EXTERNI CARE 
INFLUENŢEAZĂ GERMINAŢIA  

 
 
 

Unitatea de învăţământ:   
Profesor:  
Clasa: 
Data: 
Aria curriculară: Matematică și Ştiințe ale naturii 
Disciplina: Biologie 
Unitatea de învăţare: Funcţia de reproducere 
Tema lecţiei:  Sămânţa – alcătuire. Factorii interni şi externi care influenţează germinaţia. 
Tipul lecţiei: Mixtă  
Scopul lecţiei:  
-consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor referitoare la structura şi funcţiile florii la 
angiosperme; 
-dezvoltarea capacităţii de sinteză, sistematizare şi de reproducere logică a cunoştinţelor 
referitoare la structura unei seminţe şi importanţa factorilor interni şi externi în procesul de 
germinaţie. 

 
Competenţe derivate: 

C1  Definirea noţiunilor de sămânţă, germinaţie; 
C2  Enumerarea elementelor componente din alcătuirea unei seminţe; 
C3  Descrierea elementelor componente din alcătuirea unei seminţe şi rolul acestora; 
C4   Enumerarea factorilor care influenţează germinaţia şi rolul acestora; 
C5  Completarea fişei de activitate propusă de profesor; 
C6  Explicarea semnificaţiei reproducerii plantelor pentru lumea vie. 
 

Resurse educaţionale:  
 Procedurale: 

Metode şi procedee: observarea, conversaţia euristică, expunerea, explicaţia, 
demonstrarea, învăţarea programată. 
Forme de organizare: frontală, individuală.  

 Materiale (Mijloace de învăţare): imagini videoproiector, manualul de biologie, laptop, 
marker, tablă, fişe de lucru. 

 Temporale: 50 minute 
Evaluare: formativă prin chestionare orală, fişe de lucru independent. 
Bibliografie: 
1. Programa şcolară. 
2. Ciurchea Maria, 1983, Metodica predării ştiinţelor biologice, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti. 
3. Ene Stelică, Sandu Gheorghiţă, Gămăneci Gheorghe, 2005, Biologie, Editura LVS 

Crepuscul, Ploieşti.  
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SCENARIUL DIDACTIC 
 
 

Evenimentele 
instruirii 

Timp 
 

 
 

CD. Activitatea profesorului/ activitatea elevilor 
Diviziuni şi subdiviziuni de conţinut 

 
Strategii didactice 

 

 
Metode 
didactice 

 Mijloace 
de învăţare  

 
Forme 

de 
organizare 

Evaluare 

1. Momentul 
organizatoric 
2 minute 

 Profesorul face prezenţa şi notează absenţele în 
catalog.  
Elevii îşi pregătesc cele necesare pentru 
desfăşurarea lecţiei.  
Profesorul asigură un climat prielnic 
desfăşurării lecţiei. Se verifică tema pentru 
acasă. 

 
Conversaţie 

  
Frontală 

Capacitatea de 
sistematizare a 
informațiilor. 

2. Verificarea  
lecţiei 

anterioare 
5minute 

 
 

C5 

Se verifică cunoştinţele teoretice din lecţia 
anterioară: Reproducerea sexuată la 
angiosperme. Structura florii şi fecundaţia. 

a)  Cantitativ: elevii primesc Anexa nr. 1 
pentru a lucra independent. În acest fel 
profesorul verifică munca independentă. 
 

b) Calitativ: dacă sunt chestiuni neînţelese, 
se vor rezolva la tablă.  

Conversaţie 
 
Observaţie  
 
Explicaţie 

 
 
Anexa nr. 1 
 
Tablă 
Marker 
Videoproiector  
Laptop 

 
 
Individuală 
 
Frontală 
 
 

Capacitatea de rezolvare a 
sarcinilor din fişa de lucru 
primită, ce cuprinde: 
-  definirea procesului de 
reproducere sexuată; 
- enumerarea elementelor 
componente ce intră în 
alcătuirea externă şi 
internă a florii la 
angiosperme; 
- enumerea funcţiilor 
îndeplinite de floare şi 
explicarea acestora. 

3. Captarea 
atenţiei 
     2 minute 

 
C1 

Profesorul prezintă slide-ul Sămânţa şi 
germinaţia, şi poartă o conversaţie cu elevii, 
pentru a le trezi interesul pentru tema nouă.  

Expunere 
 
Conversaţie 

 
Laptop 
Videoproiector 

 
 
Frontală 

Capacitatea de 
reactualizare a 
cunoştinţelor anterioare 
privind noţiunile despre 
reproducerea şi funcţiile 
florii la angiosperme. 
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4. Anunţarea 
subiectului 
lecţiei noi şi a 
competențelor 

2 minute 

C1 

C2 

C4 

Profesorul anunţă titlul temei Sămânţa-
alcătuire. Factorii interni şi externi care 
influenţează germinaţia, îl scrie pe tablă, iar 
elevii în caiete. Profesorul anunţă competenţele 
pe înţelesul elevilor. Profesorul face precizări 
privind modul de desfăşurare a activităţii, apoi 
împarte fişele de activitate – Anexa nr. 2. 

 
Conversaţie 

Tablă 
Marker 
Caiete 
Laptop 
Videoproiector 
Fişe de activitate 
Anexa nr. 2 

Frontală Capacitatea de 
conştientizare a 
competenţelor temei noi. 

5. Predarea 
temei noi 
25 minute 

C1 1) Seminţele  se formează din ovule, după 
procesul de fecundaţie.  

2) Germinaţia  este procesul prin care 
embrionul seminţei trece de la viaţa latentă 
la cea activă. 

 
Conversaţie 

Laptop 
Videoproiector 
 
Fişe de activitate 
Anexa nr. 2 

Frontală 
 
Individuală 

Capacitatea de a defini cu 
limbaj propriu conceptele 
de“sămânţă”,”germinaţie”. 

 
 
 

C2 

C3 

 
 
 
 
 
 

C2 

C3 

 

 

 

 

C5 

Alcătuirea unei seminţe  

1. Tegument  

 după fecundaţie, învelişul ovulului se 
îngroaşă şi rezultă tegumentul seminal;  

 are rol de protecţie a embrionului;       

 are diferite culori. 

2. Embrion  
→ este partea principală a oricărei seminţe; 
→ este diploid;  
→ are următoarele componente: 

 radiculă (rădăciniţă),  
 hipocotil (tulpiniţă) , 
 gemulă (muguraş), 

→ cotiledoanele sunt componente ale 
embrionului, au rol de protecție.  
Tipuri de embrion 
 drept la ricin; curbat uşor la tutun; spiralat  

 
Expunere 
 
 
Observaţie 
 
 
 
 
 
Expunere 
 
Observaţie 

 
Laptop 
Videoproiector 
 
Fişe de activitate 
Anexa nr. 2 
 
 
 
 
Laptop 
Videoproiector 
 
Fişe de activitate 
Anexa nr. 2 

 
Frontală 
 
 
Individuală 
 
 
 
 
 
Frontală 
 
 
Individuală 

Capacitatea de a enumera 
elementele componente 
din alcătuirea unei 
seminţe. 
 
 
Capacitatea de a descrie 
elementele componente 
din alcătuirea unei 
seminţe, dar şi rolul 
acestora  
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la cartof; cerc, înconjurând endospermul la 
sfeclă, lobodă; neregulată la orz. 

După numărul de cotiledoane, angiospermele 
se împart în:  
 monocotiledonate, 
 dicotiledonate. 
3. Endosperm/albumen  
→  reprezintă ţesutul nutritiv al seminţei;  
→  este triploid; 
→ rezultă în urma fecundării nucleului 
secundar din sacul embrionar cu unul dintre 
nucleii spermatici.  
Pe fişa de activitate, elevii au 4 desene 
reprezentând: Sămânţa de fasole, Tipuri de 
embrioni, Clasificarea la angiosperme, 
Structura unei seminţe. Elevii vor completa 
aceste desene urmărind imaginile la 
videoproiector şi prezentarea făcută de 
profesor. 

Explicaţie 
Expunere 
Observaţie 
 

Fişe de activitate 
Anexa nr. 2 
Laptop 
Videoproiector 
 

Frontală 
 
Individuală 

Capacitatea de a observa 
şi rezolva fişa de activitate 
individual, într-un timp 
cât mai scurt. 

C4 

C5 

 

 
 
 
 
 

Factori  care influenţează germinaţia  
I. Factori interni:  
O sămânţă trebuie să îndeplinească anumite 
condiţii pentru germinare: 
Să fie matură (suficiente substanţe de rezervă 
şi embrionul format). 
Să fie întreagă. 
Să fie sănătoasă, neatacată de paraziţi. 
Să aibă putere de germinare (câteva 
săptămâni pentru stejar, 2 ani păr, păpădie, 3 
ani pentru fasole, 5 ani pentru napi).  

 
Demonstraţie 
Explicaţie 
Conversaţie 
Observaţie 
 
 

 
Fişe de activitate 
Anexa nr. 2 
Laptop 
Videoproiector 
 
 

 
Frontală 
 
 
 
Individuală 

 
Capacitatea de a enumera 
factorii care influenţează 
germinaţia şi de a 
conştientiza asupra 
importanţei acestor factori 

II. Factori externi  
umiditatea – seminţele trebuie să se umfle, 
tegumentul să crape şi să apară rădăcina. 

Demonstraţie 
Explicaţie 
Conversaţie 

Fişe de activitate 
Anexa nr. 2 
 

Frontală 
 
 

Capacitatea de a enumera 
factorii care influenţează 
germinaţia şi de a 
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cantitatea de O2 – seminţele  au nevoie de 
oxigen pentru a-şi folosi substanţele de rezervă; 
temperatura – seminţele  au limite de 
temperatură bine stabilite pentru fiecare specie 
(20C pentru varză, 90C pentru porumb, 100C 
pentru fasole etc.); 
lumina.  

Observaţie 
  

Laptop 
Videoproiector 
 

Individuală conştientiza asupra 
importanţei acestor 
factori. 

6. Fixarea 
cunoştinţelor 
şi priceperilor 

10 minute 

C1 

C2 

C3 

C4 

 
 
 

Profesorul pune întrebări cu referire la 
conţinuturile studiate în timpul lecţiei: 
1. Cum se formează seminţele?  
2. Care sunt componentele din care este 

alcătuită sămânţa? 
3. Ce este germinaţia? 
4. Care sunt factorii interni care influenţează 

germinaţia? 
5. Care sunt factorii externi care influenţează 

germinaţia? 

Învăţarea 
programată 
Conversaţie 
Observaţie 
 
 

 
 
 
Laptop 
Videoproiector 
 

 
 
Frontală 

Capacitatea de înţelegere a 
conţinuturilor predate. 

7. Activitateas 
pentru acasă 

2 minute 

C5 1. Manual de la pagina 98, exercițiul 1 şi 
 exercițiul 2 .  
2. Alcătuiţi un eseu de o pagină cu tema: 

Semnificaţia reproducerii plantelor pentru 
lumea vie. 

Conversaţie 
Explicaţie 

Manual 
Caiete 

Frontală 
Individuală 

Capacitatea de înţelegere a 
sarcinilor temei pentru 
acasă. 

8. Evaluarea 
finală 

2 minute 

 Profesorul face aprecieri generale şi individuale 
în legătură cu participarea elevilor la activitate. 

Conversaţie  Frontală 
Individuală 

Profesorul acordă 
calificative  justificându-
le. 

 


