
 

Cum să călătorim pe Pământ fără să 
ne rătăcim 

Definirea unei poziții pe suprafața Pământului cu ajutorul unui glob 
Space Awareness, Observatorul Leiden 
 

Vârsta 
8 – 14 ani 

Nivel 
Școala primară, gimnaziu 

Durată 
1 h 

Activitate de grup 
Da 

Activitate supervizată 
Nu 

Costuri 
Scăzute (< ~5 EUR) 

Loc de desfășurare 
În interior (spațiu mic, de ex., o sală 
de clasă) 

Competențe de bază 
Elaborarea și utilizarea machetelor, 
analiza și interpretarea datelor, 
utilizarea matematicii și gândirii 
computaționale 

Tip de activitate de învățare 
Interogare parțială 

 

Scurtă descriere 

În cadrul acestei activități, elevii folosesc un glob pentru a învăța să determine poziția unui loc de pe 

suprafața Pământului. De asemenea, studiază modul în care poate fi determinată latitudinea cu 

ajutorul stelelor. Elevii descoperă definiția latitudinii și longitudinii, precum și modul în care acestea 

pot fi folosite pentru a determina poziția unui loc de pe suprafața Pământului. Ei studiază modul în 

care, în unele locuri de pe Terra, la amiază, direcția luminii solare se modifică de-a lungul anului. 

 

Scopuri 

Grație acestei activități, elevii învață noțiuni fundamentale de geografie și cum să definească poziția 

unui loc pe suprafața Pământului. În acest scop, este necesară cunoașterea unui vocabular de bază: 

latitudine, longitudine, meridian, poli. Elevii învață să folosească instrumente precum busola pentru a 

găsi latitudinea cu ajutorul stelelor. Sunt consolidate competențe matematice precum citirea și 

măsurarea unghiurilor. 

 

Obiective pedagogice 

 Elevii vor fi capabili să explice că Pământul este un glob, deși hărțile sunt plate. 

 Elevii vor putea să definească latitudinea și longitudinea, precum și utilitatea 

acestora. 

 Elevii vor fi capabili să-și identifice poziția pe glob și să-și calculeze latitudinea și 

longitudinea. 



 

 Elevii vor fi capabili să folosească poziția stelelor pentru a-și defini latitudinea. 

 Elevii vor putea să explice de ce Soarele este uneori la nord, alteori la sud în 

Capul Verde. 

 

Evaluare 

 Rugați elevii să vă arate cum determină latitudinea și longitudinea locului în care 

se află folosind materialele puse la dispoziție. 

 Rugați elevii, împărțiți în grupe mici, să vă indice poziția pe hartă a mai multor 

orașe, apelând la longitudine și latitudine. 

 Rugați elevii să deseneze locul Soarelui pe cer (raportat la punctele cardinale) și 

umbra unei persoane în miez de zi, într-o zi de vară și una de iarnă, în Capul 

Verde. 

 

Materiale 

Articole necesare fiecărui grup: 

 glob cu valorile longitudinii și latitudinii marcate 

 lampă 

 raportor 

 creioane x3 

 abțibild 

 acces la Internet (pentru a verifica cu exactitate latitudinea și longitudinea unui loc 

anume, folosiți următorul site: http://www.findlatitudeandlongitude.com/) 

 aplicație cu cerul nocturn, pentru tabletă sau dispozitiv mobil (de ex., „Sky map” 

sau „Pocket universe”) 

https://itunes.apple.com/us/app/pocket-universe-virtual-sky/id306916838?mt=8 

Opțional: 

 sfoară pentru măsurat circumferința globului 

 busolă pentru indicarea nordului 

 cvadrant 

 

Informații generale 
 

Steaua Polară Dacă privim cerul nocturn la intervale regulate, constatăm că stelele se rotesc încet 

în jurul Stelei Polare. În emisfera sudică, stelele se rotesc în jurul unei zone întunecate, denumite 

http://www.findlatitudeandlongitude.com/
https://itunes.apple.com/us/app/pocket-universe-virtual-sky/id306916838?mt=8


 

Sacul cu cărbuni. În zilele noastre, Steaua Polară arată nordul adevărat, fiind vizibilă doar în 

emisfera nordică. Nebuloasa Sacul cu cărbuni arată sudul și este vizibilă doar în emisfera sudică. 

 

Constelațiile sunt grupuri de stele care formează figuri imaginare, a căror poziție pare să rămână 

neschimbată în raport cu celelalte. Steaua Polară se numără printre stelele din oiștea Carului Mic. 

Printre constelațiile pe care le puteți observa pe cer se numără Carul Mare, Casiopeea și Carul Mic. 

Acestea pot fi observate cu ușurință dacă priviți cerul nocturn dintr-un loc neluminat. Cel mai dificil de 

observat este Carul Mic, dat fiind că lumina stelelor sale este mai palidă. Începeți prin a repera Carul 

Mare și Casiopeea. Încercați apoi să găsiți Carul Mic folosindu-vă de poziția celor trei constelații, ca 



 

în imaginea de mai sus. Dacă priviți aceste constelații după o oră, veți vedea că s-au rotit în jurul 

Stelei Polare. 

Unde este Soarele 

Dacă vrem să aflăm în ce direcție ne deplasăm, este suficient să privim spre orizont și să cunoaștem 

de unde a răsărit și unde va apune Soarele. Pentru a ne întoarce, nu trebuie decât să facem stânga 

împrejur și să parcurgem drumul în direcția opusă. Pe uscat este foarte ușor de realizat asta. Trebuie 

doar să ne fixăm unul sau două puncte la orizont și să o luăm în direcția opusă, modificând punctele 

de referință din dreapta în stânga, iar pe cele din stânga în dreapta. Iar dacă avem o busolă, putem 

afla unde este nordul, unde este sudul și unde sunt celelalte puncte cardinale. Însă putem să ne 

orientăm și fără busolă, pentru că, spre exemplu, în Portugalia, la amiază, Soarele este întotdeauna 

la sud. 

Poziția Soarelui de-a lungul zilei 

 

Soarele răsare la est și apune la vest 

Poziția Soarelui în emisfera nordică, deasupra Tropicului Racului 



 

Este mult mai dificil să ne orientăm noaptea în deșert sau pe mare, pentru că nu vedem punctele de 

referință la orizont. În emisfera nordică, Steaua Polară este întotdeauna la nord și este vizibilă 

noaptea. Dacă ne așezăm cu fața spre Steaua Polară, Soarele va răsări întotdeauna din dreapta 

noastră și va apune în stânga. Dacă locuiți în Capul Verde, arhipelag aflat între Tropicul Racului și 

Ecuator, Steaua Nordului este vizibilă în continuare spre nord. Însă, în funcție de anotimp, soarele de 

la amiază poate fi la nord sau la sud de poziția dumneavoastră. Dacă veți călători în emisfera sudică, 

asemenea navigatorilor portughezi începând din secolul al XV-lea, nu veți mai putea vedea Steaua 

Polară. În schimb, Sacul cu cărbuni ne va arăta întotdeauna drumul spre sud. 

De reținut că există mai multe metode de a găsi Polul Nord și Sud. Spre exemplu, în emisfera 

nordică, este important să găsiți Casiopeea, însă nu este și necesar. 

Vezi: http://apod.nasa.gov/apod/ap070108.html.  

În emisfera sudică, există cel puțin patru metode de a găsi Polul Sud. 

Vezi: https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_pole#Finding_the_south_celestial_pole. 

 

Câteva instrumente pentru navigare 

 

Cvadrantul este un instrument conceput de Ptolemeu, care a fost îmbunătățit ulterior de astronomii 

musulmani din Evul Mediu. Navigatorii îl foloseau pentru a măsura latitudinea. Astfel, fixau cu 

privirea o stea prin vizor și țineau cvadrantul până ce planul era vertical. În emisfera nordică, 

altitudinea Stelei Polare măsurată cu cvadrantul corespunde latitudinii la care vă aflați. Navigatorii 

mai obișnuiau să folosească instrumentul raportându-se la altitudinea centrului Soarelui, uitându-se 

în față, cu Soarele în laterală, pentru a evita să-l privească îndelung. 

http://apod.nasa.gov/apod/ap070108.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Celestial_pole#Finding_the_south_celestial_pole


 

 

Latitudinea 

În urma observațiilor efectuate asupra Soarelui și a caracterului regulat al rotației Pământului în jurul 

Soarelui, astronomii și geografii au reușit să descopere metode practice de a stabili poziția noastră 

pe suprafața Pământului. 

Pozițiile aflate la nord și sud de ecuator erau marcate de-a lungul unor linii circulare paralele în jurul 

planetei. Aceste linii se numesc paralele, iar poziția lor se măsoară în grade: ecuatorul este linia de 

zero grade, Polul Nord se află la un unghi de 90º N față de Ecuator, iar Polul Sud la 90º S. 

Măsurarea poziției nord-sud se numește latitudine. 

Pentru a determina latitudinea unei poziții în timpul zilei, va trebui să cunoașteți, pe lângă unghiul 

Soarelui de amiază deasupra orizontului, data, poziția dumneavoastră aproximativă pe suprafața 

Pământului, și emisfera în care vă aflați (nordică sau sudică), precum și poziția dumneavoastră 

relativă la tropice. În emisfera nordică, unghiul Stelei Polare deasupra orizontului este latitudinea 

locului în care vă aflați. 

Latitudinea unui loc este măsura unghiului care se formează când mergeți de la ecuator spre 

paralela care trece prin locul în care vă aflați, perpendiculară pe ecuator. În orice moment al nopții, 

acest unghi este egal cu cel format de Steaua Polară deasupra orizontului. Este ușor să măsurăm 

latitudinea pentru că, în emisfera nordică, Steaua Polară este întotdeauna vizibilă pe cerul nocturn. 



 

 

Longitudinea 

Latitudinea ne oferă informații doar despre una din coordonatele unui loc de pe glob. Pentru a avea 

informații complete despre poziția unui loc, avem nevoie de o a doua coordonată, care ne arată 

dispunerea pe orizontală a locului pe glob. 

 

Meridianele sau liniile de longitudine leagă polii nord și sud ai globului, asemenea feliilor de 

portocală. Fiecare meridian intersectează linia ecuatorului. Având în vedere că ecuatorul este un 

cerc, îl putem împărți în 360°. Din considerente istorice, începând din 1884, numărătoarea 

meridianelor începe cu linia care traversează Observatorul Regal din Greenwich, Londra, Regatul 

Unit. Acesta este cunoscut drept meridianul zero, a cărui longitudine este egală cu 0°. La est de 

meridianul zero, longitudinea se măsoară în grade est până la 180°. Spre exemplu, longitudinea 

Parisului este 2,4°E. Spre vest, longitudinea se măsoară în grade V: longitudinea Lisabonei este 

9,1°V. 

Cunoscând latitudinea și longitudinea unui loc, îl putem localiza pe glob. Acestea se numesc 

coordonate. 



 

Unitățile de măsură ale longitudinii și latitudinii 

Atât longitudinea, cât și latitudinea se măsoară în grade. Pentru o localizare mai exactă, folosim 

fracțiuni de grad. Alternativ, asemenea orelor, gradele pot fi împărțite în minute de arc (') și secunde 

de arc (“), un grad având 60', iar un minut de arc, 60”. Prin urmare, înclinarea axială a Pământului 

este, 23°30', este egală cu 23,5°. Prezentul exercițiu folosește fracțiuni de grad. 

 

Descrierea completă a activității 

Activitatea 1: Poziția noastră pe suprafața Pământului - latitudinea 

Pasul 1: 

Elevii își localizează orașul pe glob. Folosiți aplicația care vă arată cerul nocturn pe tabletă sau 

telefon mobil. Aplicația afișează harta cerului în funcție de coordonatele locului dumneavoastră. 

Alternativ, puteți introduce numele locului în care vă aflați (sau al celui mai apropiat oraș). 

Pasul 2: 

Dacă dispuneți de un singur dispozitiv, rugați un voluntar să localizeze Steaua Polară, dacă sunteți în 

emisfera nordică, sau Sacul cu cărbuni, dacă sunteți în emisfera sudică. 

Pasul 3: 

Elevul rotește și mișcă dispozitivul până când găsește Steaua Polară sau Sacul cu cărbuni. Puteți 

apela la busola aplicației. Alternativ, alt elev poate folosi o busolă pentru a găsi nordul sau, după caz, 

sudul. Modalitățile de localizare a acestora sunt descrise în secțiunea cu informații generale. 



 

Pasul 4: 

După ce au localizat corpul ceresc, rugați-i să mențină dispozitivul îndreptat în aceeași direcție. 

Pasul 5: 

Rugați un al doilea elev să măsoare unghiul Stelei Polare sau Sacului cu cărbuni față de 

podea/orizont cu ajutorul unui raportor. Alternativ, dacă dețineți un cvadrant, cerul nocturn poate fi 

proiectat pe un ecran vertical, iar elevii pot măsura unghiul pe care-l face corpul deasupra orizontului 

cu ajutor cvadrantului. Această activitate poate fi realizată și în aer liber, într-o noapte senină, 

cvadrantul servind pentru a observa cerul nocturn. 

Pasul 6: 

Elevii notează unghiul observat. (Unghiul reprezintă latitudinea locului în care vă aflați). 

Pasul 7: 

Întrebați elevii dacă văd toți Steaua Polară (sau Sacul cu cărbuni) sub același unghi. De ce/de ce 

nu? Încercați apoi cu locuri diferite, din ambele emisfere, măsurând unghiul Stelei Polare (sau al 

Sacului cu cărbuni, dacă îl vedeți din locul dumneavoastră) deasupra orizontului sau, în cazul în care 

nu o vedeți, precizând acest fapt. Indicați dispunerea lor pe glob, pentru a putea face comparații. 

Avansați concluzia că oamenii din emisfera nordică văd Steaua Polară (iar cei din emisfera sudică nu 

o văd), însă o văd din unghiuri diferite, în funcție de locul în care se află (în cazul emisferei sudice, 

Sacul cu cărbuni este echivalentul Stelei Polare). Explicați-le elevilor că acest unghi ne arată cât de 

aproape de nord sau sud suntem. Coordonata se numește latitudine. Scrieți cuvântul pe tablă. 



 

Pasul 8: 

Arătați elevilor paralele pe glob. Au auzit de ecuator? Știu unde se află? Arătați-le ecuatorul și 

explicați-le că acesta trece pe la mijlocul planetei. Ecuatorul este notat cu 0°. Dacă ne îndreptăm 

spre nord, unghiul crește până ajungem la Polul Nord, la 90°N. Spre sud, unghiul crește până la 

90°S, în dreptul Polului Sud. 

Pasul 9: 

Întrebați elevii cum poate fi folosită această informație. Concluzionați că putem măsura unghiul Stelei 

Polare/Sacului cu cărbuni pentru a găsi latitudinea și a afla astfel locul nostru pe Terra, întocmai cum 

făceau călătorii pe mare. 

 

Activitatea 2: Poziția noastră pe glob - longitudinea 



 

Pasul 1: 

Întrebați elevii dacă este suficient să știm cât de la nord sau la sud suntem pentru a afla poziția 

noastră exactă pe suprafața Terrei. Răspunsul este „nu”. Chiar dacă știm cât de la nord sau sud 

suntem, ne putem afla oriunde de-a lungul aceleași paralele: spre exemplu, orașul francez Nisa și 

Toronto din Canada sunt situate la o latitudine de 43,7°, însă sunt foarte departe unul de celălalt. 

Pasul 2: 

Rugați elevii să precizeze/indice locul celor două orașe pe glob. Întrebați-i dacă știu și alte informații 

care ar putea contribui la diferențierea celor două orașe. În ce măsură diferă? 

Pasul 3: 

Avansați concluzia că diferența dintre cele două este poziția orizontală pe glob, cu alte cuvinte, 

dispunerea lor pe linia est-vest. Explicați elevilor că împărțim globul cu ajutorul unor linii care leagă 

cele două poluri, întocmai ca feliile de portocală. Rugați elevii să arate aceste linii pe glob. 

Explicați-le că aceste linii se numesc longitudine și notați cuvântul pe tablă. 

Pasul 4: 

Rugați elevii să-și imagineze că urcă într-un avion și zboară către est. Avionul ar parcurge un cerc. 

Întrebați elevii câte grade are un cerc. Răspunsul este 360°. 

Pasul 5: 



 

 

Întrebați elevii dacă există un punct evident de la care să înceapă numărătoare meridianelor. Nu, nu 

există, dat fiind că Pământul este o sferă. Explicați-le că, în 1884, s-a stabilit ca linia care trece prin 

Londra să fie denumită meridianul zero, având longitudinea 0°. Dacă ne deplasăm spre est, unghiul 

crește până la 90°E, apoi până la 180°. Dacă ne deplasăm spre vest, unghiul crește până la 90°V, 

apoi până la 180°. 

Pasul 6: 

Elevii folosesc globul sau o hartă a lumii pentru a găsi longitudinea locului lor. Apoi notează 

rezultatul. Elevii au acum posibilitatea de a defini ambele coordonate, longitudinea și latitudinea, 

locului lor. 

 

Pasul 7: 

Întrebați elevii dacă știu o metodă de determinare a coordonatelor unui loc mai precisă decât 

utilizarea globului. Putem folosi tehnologia? Cum putem naviga într-o mașină? 



 

 

Pasul 8: 

Explicați-le că astăzi putem afla cu mult mai multă exactitate coordonatele unui loc folosind sistemul 

global de poziționare (GPS). Aceasta este o rețea de sateliți care orbitează în jurul Pământului, fiind 

folosită la navigare. Dacă un receptor GPS poate „vedea” (comunica) cu patru sau mai mulți sateliți, 

poziția acestuia poate fi aflată cu ajutorul tehnicii de triangulare. 

Activitatea 3: Direcția Soarelui 

Arhipelagul Capul Verde se află în apropierea țărmului vestic al Africii de nord, la o latitudine de 

15°N, între ecuator (0°) și Tropicul Racului (23,5°N). Pe baza acestor informații, analizăm de ce 

locuitorii acestui arhipelag văd uneori soarele de amiază la nord, iar alteori la sud. 



 

 

Pasul 1: 

Asigurați-vă că toți elevii văd globul. Rugați-i pe elevi să găsească locul în care se află, ecuatorul și 

axa nord-sud pe glob. Pentru a face ecuatorul mai vizibil, puteți lega o bucată de sfoară în jurul 

globului. 

Pasul 2: 

Iluminați globul cu o lampă și înclinați globul ușor către lumină, astfel încât zona din jurul Polului 

Nord, delimitată de Cercul Polar de Nord, să fie iluminată. Amplasați vârful unui creion pe glob și 

deplasați-l între polii nord și sud. Arătați că, dacă deplasați creionul către nord, umbra sa va 

îndreptată spre nord, iar Soarele va fi la sud. Dacă deplasăm creionul spre sud, umbra va arăta spre 

sud, iar soarele de amiază va fi la nord. 

Pasul 3: 



 

Întrebați elevii ce observă. Deplasându-vă spre nord, întrebați în ce direcție este îndreptată umbra 

atunci când creionul este deasupra Soarelui. (Răspunsul: spre sud). Deplasându-vă spre sud, 

întrebați în ce direcție este îndreptată umbra atunci când creionul este sub Soare. (Răspunsul: spre 

nord). De asemenea, elevii trebuie să-și poată da seama că există un punct în care creionul nu are 

umbră. 

Pasul 4: 

Spuneți-le elevilor că există o paralelă similară ecuatorului, dar care nu trece prin mijlocul planetei. 

Aceasta se numește „Tropicul Racului” și se află la 23,5º N de ecuator. Sunt capabili elevii să 

folosească informațiile dobândite anterior pentru a localiza acest cerc? Așezați vârful creionului pe 

glob la această latitudine. 

Pasul 5: 

Înclinați axa în așa fel încât creionul să nu aibă umbră când este pe Tropicul Racului. Axa globului 

este acum înclinată la 23,5º față de verticală. Pentru o persoană aflată pe suprafața Pământului în 

punctul în care vârful creionului atinge globulul și care vede Soarele în poziția în care se află lampa, 

este 21 iunie, ora 12.00. 

Pasul 6: 

Spuneți-le elevilor că latitudinea arhipelagului Capul Verde este 15°N. Sunt elevii în stare să indice 

această latitudine? Este la nord sau sud de Tropicul Racului? Puteți folosi un autocolant pentru a 

indica această coordonată. 

Pasul 7: 



 

Păstrând aceeași înclinație ca mai sus (Soarele este direct deasupra Tropicului Racului), deplasați 

creionul pe coordonata Capului Verde. Întrebați elevii în ce direcție este îndreptată umbra (ar trebuie 

să fie spre sud). 

Pasul 8: 

În continuare mutați Pământul/globul astfel încât să fie pe partea opusă a Soarelui/lămpii, pentru a 

indica faptul că au trecut șase luni. Polul Nord este îndreptat în direcția opusă Soarelui sub același 

unghi, astfel încât să fie fie luminat Polul Sud. Asigurați-vă că arhipelagul Capului Verde este 

îndreptat spre Soare. Întrebați elevii peste ce parte a Pământului se află Soarele și exemplificați ca 

mai înainte cu ajutorul umbrei creionului. (Soarele se află deasupra Tropicului Capricornului, la 23,5º 

S). 

Pasul 9: 

Amplasați vârful creionului pe arhipelagul Capul Verde. Întrebați elevii ce observă vizavi de direcția 

umbrei. (Este îndreptată spre nord.) 

 

Pasul 10: 

Prin urmare, locuitorii arhipelagului Capul Verde văd uneori umbra soarelui de amiază spre nord, 

alteori spre sud, în funcție de momentul din an. Fenomenul se explică prin faptul că direcția soarelui 



 

de amiază se schimbă pe parcursul anului. De fapt, toate persoanele care văd Soarele de amiază la 

nord sau la sud, în momente diferite din an, trăiesc între Tropicul Racului și Tropicul Capricornului. 

Pasul 11: 

Răspunsul la întrebarea noastră este simplu. Având în vedere că axa nord-sud a Pământului este 

înclinată față de planul orbitei planetei, soarele de amiază din prima zi de vară, la dus de Tropicul 

Racului va fi la nord. Iarna însă, în regiunea dintre ecuator și Tropicul Racului, soarele de amiază va 

fi la sud. 

 

Curriculum 

Țară Nivel Disciplină 
Comisie 
examen Secțiune 

Regatul 
Unit KS2 Geografie - 

Cunoștințe despre localizare: Identificați poziția și semnificația latitudinii, 
longitudinii, emisferei nordice, emisferei sudice, Tropicelor Racului și 
Capricornului, cercului polar de nord și de sud, meridianului 
zero/Greenwich și fuselor orare (inclusiv ziua și noaptea). 

Regatul 
Unit KS3 Geografie - 

Abilități de geografie și muncă pe teren: Valorificați cunoștințele despre 
globuri, hărți și atlase, aplicați-le și elaborați-le în mod regulat în clasă și 
pe teren. 

Regatul 
Unit 

KS2: 
anul 5 Științe - 

Pământul și spațiul: Folosiți noțiunea de rotație a Pământului pentru a 
explica ziua și noaptea și mișcarea aparentă a Soarelui pe cer. 

Regatul 
Unit 

KS2: 
anul 5 Matematică - 

Geometrie – proprietățile figurilor: Desenați unghiuri și măsurați-le în 
grade (o). 

Regatul 
Unit KS3 Matematică - 

Geometrie și măsurători: Desenați și măsurați segmente de dreaptă și 
unghiuri în figuri geometrice, inclusiv interpretarea desenelor la scară. 

 

Concluzie 

Grație acestei activități, elevii învață că Pământul este un glob și că putem defini o poziție pe glob 

folosind latitudinea și longitudinea. După ce activitatea a fost pusă în practică, elevii vor fi capabili să 

determine latitudinea unui loc de pe Terra folosind busola, cerul nocturn și raportorul. Elevii vor putea 

găsi un loc pe suprafața globului și îl vor putea descrise folosind longitudinea și latitudinea. Elevii află 

de ce direcția luminii solare la amiază se schimbă pe parcursul anului în Capul Verde. 
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