Macheta sistemului solar
Realizarea unor machete ale sistemului solar cu ajutorul materialelor din gospodărie.
Syeda Lammim Ahad, Universitatea de Inginerie și Tehnologie din Bangladesh


Vârsta
4 - 8
Nivel
preșcolar, primar
Durata
30 min
Grup
grup
Coordonare
coordonat
Cost
redus (< ~5 EUR)
Loc
interior (restrâns, de ex. sala de clasă)
Competențe de bază
formularea întrebărilor, realizarea și utilizarea machetelor, analizarea și interpretarea datelor, comunicarea informațiilor
Tip de activitate de învățare
demonstrație/ilustrare
Scurtă descriere
Elevii vor vopsi și vor așeza în ordine sfere, pentru a realiza o machetă a sistemului solar. Mai întâi, vor realiza machete, folosind sferele din material plastic de diferite mărimi. Apoi, vor realiza machete similare, folosind argilă, vată etc., și le vor organiza în ordinea corectă față de Soare. 
Obiective
	•	Realizarea unei machete a sistemului solar cu ajutorul unor bile din material plastic și al unor materiale precum argila sau papier mâché. 
	•	Dobândirea deprinderilor de colaborare și de lucru în grup, pentru atingerea unui obiectiv pe baza instrucțiunilor primite. 
Obiective de cunoaștere
	•	Denumirea planetelor sistemului solar.
	•	Așezarea planetelor sistemului solar în ordine față de Soare.
	•	Ilustrarea planetelor sistemului solar cu ajutorul unor machete fizice.
Evaluare
	•	Profesorul va îndruma elevii pe parcursul activității. 
	•	Profesorul nu îi va ajuta în mod direct, ci le va confirma dacă aplică corect instrucțiunile. 
	•	După realizarea separată a machetelor, elevii le vor organiza în ordinea corectă față de Soare. 
	•	Apoi, profesorul va cere fiecărui elev să numească planetele și să le așeze, una după alta.
Materiale
În această activitate sunt necesare materiale din trusa de resurse „Universe in a Box” [Un univers într-o cutie]: http://www.unawe.org/resources/universebox/ 
Din cutie:
	•	Planete din material plastic
	•	Globul solar
	•	Vopsea și pensulă
	•	Imagini ale planetelor (bidimensional)
Dacă nu aveți acces la trusa de resurse „Universe in a Box”, folosiți materiale similare: (un set pentru fiecare elev sau grup)
	•	8 bile din material plastic de diferite mărimi pentru reprezentarea planetelor
	•	1 bilă mai mare (de culoare galbenă, dacă se poate) pentru reprezentarea Soarelui
	•	Vopsea și pensulă
	•	Imagini ale planetelor (descărcare)
	•	Argilă sau papier mâché (consultați informațiile suplimentare)
	•	Vată 
Informații de bază
Sistemul solar, în care trăim, este format din Soare, ca stea centrală, opt planete cu lunile lor și mai multe planete pitice. Împreună cu sute de mii de asteroizi (blocuri de rocă) și comete, aceste corpuri cerești gravitează în jurul Soarelui.
Pământul este o planetă specială printre toate aceste corpuri cerești. Este casa noastră! Și singura lume pe care o cunoaștem ca fiind purtătoare de viață. Pentru a înțelege caracterul său unic, copiii trebuie să compare Pământul cu celelalte planete din sistemul solar. Pentru că Pământul se află la 150 de milioane de kilometri distanță de Soare, temperatura este exact cea potrivită pentru ca apa să poată fi prezentă pe suprafața sa, spre deosebire de cele mai multe dintre celelalte planete. Acest lucru s-a dovedit crucial pentru dezvoltarea vieții!
Sistemul solar, în ansamblu, face parte din galaxia Calea Lactee, o mulțime de aproximativ 200 de miliarde de stele, așezate într-o spirală, împreună cu gaze și praf. Dinte aceste stele, câteva miliarde au planete, care, la rândul lor, au luni. Acest lucru sugerează că, probabil, nu suntem singuri în Calea Lactee, dar distanța dintre stele este atât de mare, încât e foarte greu de ajuns în alte lumi. Chiar și steaua cea mai apropiată de noi, Proxima Centauri, este la o distanță de 4,22 ani lumină (adică, peste 40 de trilioane km). Este o distanță atât de mare, încât ar fi nevoie de mai multe generații pentru a face această călătorie. Planetele care gravitează în jurul altor stele, în afară de Soare, se numesc planete extrasolare sau, pe scurt, exoplanete. Astronomii au descoperit deja peste 2.500 de exoplanete.
Putem împărți planetele sistemului nostru solar în două categorii: planetele solide, care se află cel mai aproape de Soare și care au o suprafață solidă, și planetele gigant din gaze, care se află mai departe de Soare, sunt mai masive și sunt alcătuite, în principal, din gaze. Mercur, Venus, Pământul și Marte fac parte din prima categorie, iar Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun, din cea de-a doua. Pluto, cândva planeta noastră cea mai îndepărtată, este considerată din 2006 una dintre planetele pitice. Între Marte și Jupiter există o așa-numită centură de asteroizi, care înconjoară Soarele, ca un inel. Este alcătuită din mii de blocuri de rocă, mai mari și mai mici. Cele mai mari dintre acestea au nume, ca și planetele. Unul dintre ele, Vesta, este atât de mare încât este considerată planetă pitică.
Descriere completă a activității
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Pasul 1:
Instructorul și un grup mic de copii vor trebui să vopsească mai întâi sferele din material plastic, potrivit imaginilor reprezentând planetele: Mercur (3,5 mm), Venus (10 mm), Pământul (10 mm), Marte (5 mm), Jupiter (100 mm), Saturn (85 mm), Uranus (35 mm) și Neptun (35 mm), și Soarele (150 mm). Dimensiunea sferelor planetare nu este reprodusă la scară, pentru ca elevii să le poate manevra mai ușor.

Pasul 2:
Lăsați sferele să se usuce. Prezentați-le elevilor sistemul solar și planetele. Utilizați secțiunile cu informații de bază și cu informații suplimentare. Arătați-le elevilor imagini ale planetelor.
Pasul 3:
Desenați cercuri concentrice pe marginea exterioară a inelului de plastic al planetei Saturn. Trageți inelul peste Saturn și fixați-l în dreptul ecuatorului acestuia. 
Pasul 4:
Cu ajutorul sferelor de plastic și al imaginilor reprezentând planetele, împreună cu copiii, realizați machete ale planetelor și ale Soarelui, făcând bile din vată, din argilă sau din papier mâché. 
 (Proveniența imaginii: Wikimedia commons, WP)
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Pasul 5:
Lăsați elevii să așeze toate planetele pe masă, în ordinea corectă. Spuneți-le să verifice dacă și alte grupuri sau alți elevi au planetele așezate în aceeași ordine. Spuneți-le elevilor să reașeze planetele în ordinea mărimii.

Pasul 6:
Invitați un elev sau un grup să aleagă o planetă și să o prezinte în fața întregii clase.

Programa școlară

Țara
Nivel
Disciplină
Comisie de examinare
Secțiune 
UK
KS2: Anul 5
Științe
-
Pământul și spațiul cosmic
UK
KS1 și 2
Arte și creație
-

Informații suplimentare
	•	Cum se poate realiza papier mâché: http://www.wikihow.com/Create-Papier-M%C3%A2ch%C3%A9
	•	NASA Explorarea sistemului solar: http://solarsystem.nasa.gov/planets/
Concluzie
Elevii vor realiza o machetă a sistemului solar, la scară proporțională, și vor așeza planetele în ordinea corectă. Vor lucra în grupuri mici, sub supravegherea unui profesor. După încheierea activității, vor învăța despre raportul de mărime și despre ordinea planetelor din sistemul solar. De asemenea, vor învăța cum să construiască machete fizice simple, cu ajutorul unor materiale cum sunt argila, vata etc. 
Pentru resurse suplimentare și pentru a descărca variante ale acestei activități, vizitați http://astroedu.iau.org/a/1505.
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