Curs de astropoezie
Activitate ce îmbină limba engleză și științele, al cărei obiectiv este de a-i încuraja pe elevi să mediteze la cerul nocturn și să scrie o poezie legată de astronomie
Christie McMonigal, Astronomi fără frontiere


Vârsta
6 - 14
Nivel
Școală primară, gimnaziu, liceu
Durată
1 h 30 min
Grup
Individual
Activitate supervizată
Nesupervizată
Cost
Scăzut (< ~5 EUR)
Competențe de bază
Comunicare de informații
Tip de activitate de învățare
Învățare ludică

Scopuri
	•	Să aprecieze mai mult cerul nocturn.
	•	Să se informeze în legătură cu părțile de vorbire (substantive, adjective).
	•	Să folosească scopurile de mai sus pentru a scrie o poezie legată de astronomie.
Obiective de învățare
	•	Să identifice o parte dintre constelațiile de pe cerul nocturn.
	•	Să descrie însușirile cerului nocturn folosind adjective.
	•	Să scrie o poezie despre cer și să o discute cu ceilalți.
Evaluare
	•	Elevii au compus o poezie despre cer.
	•	Elevii își pot explica poezia în fața colegilor și profesorilor.
	•	Rugați elevii să-și citească poeziile în fața clasei. Rugați-i pe ceilalți elevi să indice partea preferată a poeziei ridicând mâna.
Materiale
	•	Pix sau creion
	•	Caiet
	•	O hartă a cerului: Descărcați harta cerului din emisfera dumneavoastră de la adresa http://www.skymaps.com/. De asemenea, puteți descărca aplicația pentru telefon.
	•	În cazul sistemului de operare Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.stardroid
	•	În cazul sistemului de operare iOS: https://itunes.apple.com/us/app/sky-map/id536492883?mt=8
	•	Programul Stellarium (opțional): www.stellarium.org/ 
Informații generale

file_0.jpg

file_1.wmf


Cunoștințe de bază despre cerul nocturn: Putem vedea Luna, stelele și planetele. În funcție de capacitatea de înțelegere și nivelul elevilor, putem adăuga și alte informații în această secțiune. Mai multe subiecte și explicații din sfera astronomiei puteți găsi la adresele http://www.nasa.gov/education/materials/ și http://stardate.org/astro-guide.
Luna
Luna poate străluci foarte tare pe cerul nopții, mai ales când este plină. Luna reflectă lumina Soarelui. Ea nu are lumină proprie. Fazele Lunii depind de poziția sa față de Pământ și Soare. Pentru mai multe informații, citiți http://www.universetoday.com/20289/phases-of-the-moon/.
Stelele
Stelele sunt sfere uriașe de gaz, care emit lumină. Energia acestora provine din fuziunea nucleară care are loc în miezul lor. Culoarea stelelor are legătură cu temperatura lor: albastru înseamnă stele fierbinți, roșu, stele reci.
Planetele
Planetele sunt corpuri cerești mari care orbitează în jurul Soarelui. Acestea se disting de stele datorită faptului că poziția lor față de stelele din fundal se schimbă câte puțin în fiecare noapte, iar luminozitatea acestora variază ciclic de-a lungul timpului. Venus, Marte, Jupiter și Saturn sunt planetele care se observă cel mai ușor cu ochiul liber.
Constelațiile
Uniunea Astronomică Internațională recunoaște 88 de constelații în cele două emisfere. Constelațiile sunt modele obținute prin unirea stelelor. Cel mai adesea, aceste figuri au legătură cu poveștile și legendele. Mai multe informații despre constelații puteți afla aici: http://stardate.org/nightsky/constellations. 
Descrierea integrală a activității
Pregătiri:
	•	Vă recomandăm să descărcați programul Stellarium (implicați-i și pe elevi, dacă se poate) și căutați corpuri cerești vizibile pe cerul nocturn la o anumită dată și oră, într-un loc dat. 
	•	Imprimați câte un exemplar din harta cerului pentru fiecare elev și notați corpurile pe care doriți să le identificați alături de elevi. Pentru a putea identifica planetele și constelațiile vizibile, vă recomandăm să folosiți o aplicație cu hărți celeste pe telefonul dumneavoastră. Acesta vă permite să identificați corpurile cerești pe care le vedeți îndreptând pur și simplu telefonul spre cer.
	•	Înainte de a ieși cu elevii în aer liber, explicați-le o parte dintre corpurile pe care le-ar putea vedea pe cerul nopții. Vă recomandăm să consultați secțiunea cu informații generale.
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Activitate (descriere pentru elevi):
Etapa 1:
Ieșiți din casă și priviți cerul într-o noapte senină. Înainte de a le identifica, notați cinci corpuri cerești pe care le vedeți și scrieți ce știți, gândiți sau simțiți în legătură cu acestea.
Etapa 2:
Cu ajutorul unei hărți a cerului, identificați câteva corpuri. În continuare, selectați un corp care va face obiectul poeziei voastre. Cititorii vor putea afla, în urma lecturării poeziei voastre, mai multe despre acest subiect. Puteți folosi site-urile recomandate în secțiunea „Informații generale” sau puteți apela la cărți pentru a vă documenta pe marginea corpului ceresc ales. Pentru a putea realiza un portret cât mai exact al corpului ceresc ales, va trebui să înțelegeți cât mai bine ceea ce încercați să descrieți cu ajutorul poeziei.
Etapa 3:
Pentru a sparge gheața, scrieți câte un adjectiv (cuvânt descriptiv, de ex., frumos, mare, îndepărtat) lângă substantivele de mai jos (între cinci și zece). Coordonatorul activității poate opta pentru a elimina sau adăuga obiecte din lista de mai jos, în funcție de nivelul elevilor.
Stele _        Gigantică roșie _      Pitică albă _
Roi stelar deschis _     Roi stelar globular _
Întuneric_   Planetă (alegeți una dintre cele opt planete) _
Luna_      Cer_    Stea căzătoare / meteorit _
Cometă_    Asteroid_  Centura Kuiper _
Nebuloasă_    Nebuloasă planetară_  Supernovă_
Galaxie spirală_   Galaxie barată_  Galaxie eliptică_
Gaură neagră_  Stea neutronică_   Quasar_
Etapa 4:
Descrieți cu ajutorul a trei cuvinte gândurile sau sentimentele pe care pe care le aveți când priviți cerul nocturn.
Etapa 5:
Discutați despre diverse modalități de a îmbina informațiile pe care le știți despre corpul ceresc sau subiectul de astronomie și gândurile și sentimentele pe care le aveți față de respectivul subiect. În această etapă nu trebuie să dați formă de poezie ideilor voastre, ci doar să le notați pe hârtie, pentru a le putea reinterpreta ulterior, sub formă de poezie. 
Spre exemplu, când mă uit la stelele care traversează cerul nopții, îmi dau seama cât de rapid se rotește Pământul pe care mă aflu și eu, iar, când mă gândesc la aceste viteze, îmi dau seama ce forță extraordinară este gravitație și cât de mici suntem cu adevărat.
Etapa 6:
Inspirându-vă din ideile de la etapa anterioară, compuneți o poezie despre cerul nocturn.
Poezia poate îmbrăca orice stil și poate aborda subiect, atâta timp cât este legat de astronomie. Gândiți-vă că poezia este ca o călătorie printre stele, în care îl invitați pe cititor, ocazie cu care acesta descoperă obiectele pe lângă care treceți. Fiți creativi!
Etapa 7:
Prezentați-vă poezia în fața celorlalți participanți. Discutați pe marginea poeziei voastre și a semnificației acesteia. Ce influență au cerul și corpurile cerești asupra voastră? Care este corpul ceresc descris și care este legătura acestuia cu astronomia?
Etapa 8:
Drept sursă de inspirație puteți folosi câteva exemple de poezii celebre. Mai jos vă prezentăm două exemple.
CANIS MAJOR
Marele câine de pe cer,
Fiara celestă
Cu stele în ochi
Sare spre răsărit.
Dansează în două labe
Întors spre apus,
Și nicicând nu-și află odihnă
Punând labele din față jos.
Eu sunt un câine de pripas,
Însă în seara aceasta voi lătra
Cu marele câine de pe cer
Ce zburdă în întuneric.
Robert Frost, 1928
Antologia Oxford de literatură americană, Volumul II, (C) 1938,
Oxford University Press, New York, Inc.
CÂND L-AM AUZIT PE ÎNVĂȚATUL ASTRONOM
Când l-am auzit pe învățatul astronom,
Când demonstrațiile și cifrele se-nșirau înainte-mi,
Când am văzut graficele și diagramele pe care trebuia să le adun, scad și măsor,
Când l-am auzit pe astronom ținându-și prelegerea în aplauzele publicului,
Deodată, fără de motiv, am obosit și mi s-a făcut rău
Și am simțit cum prind aripi și îmi iau zborul,
În aerul umed și misterios al nopții și, din când în când,
Am ridicat privirea, în liniște deplină, spre stele.
Walt Whitman, 1865, http://www.poetryfoundation.org/poem/174747 
Puteți găsi exemple de astropoezie modernă pe site-ul revistei literare Astropoetica, http://astropoetica.com/, și pe blogul de astropoezie „Astronomi fără frontiere”, http://astronomerswithoutborders.org/awb-programs/arts-and-culture/astropoetry.html. 
Notă: Activitatea poate fi desfășurată și înăuntru. După ce le arătați elevilor imagini din domeniul astronomiei, rugați-i să aleagă una și să scrie o poezie despre ea.
Curriculum

Țară
Nivel
Disciplină
Comisie examinare
Secțiune 
Regatul Unit
KS3
Fizică
-
Fizica spațiului
Regatul Unit
KS3
Engleză
-
Scriere
Regatul Unit
KS2
Științe
-
Pământul și spațiul
Regatul Unit
KS2
Engleză
-
Scriere: compunere
Regatul Unit
KS1
Engleză
-
Scriere: compunere
Informații suplimentare
	•	Activitatea poate fi desfășurată și în clasă, arătându-le elevilor imagini din sfera astronomiei: http://twanight.org/.
	•	Activitatea poate fi aprofundată în perspectiva participării la concursul anual de astropoezie organizat de Astronomi fără frontiere: http://astronomerswithoutborders.org/gam2016-programs/astroarts/3015-astropoetry-contest-for-gam2016.html.
Concluzie
Grație procesului de creație din această activitate, elevii învață să aprecieze și să fie mai atenți la cerul nocturn, precum și să afle mai multe despre subiecte de astronomie. Sub îndrumarea profesorilor, elevii pot dobândi și competențe gramaticale și își pot îmbunătăți competențele de comunicare, pentru a putea fi capabili să explice noțiunile de astronomie colegilor.
Pentru mai multe resurse și variante de descărcare a acestei activități, accesați http://astroedu.iau.org/a/1414.
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