Anotimpurile în jurul lumii
Ilustrați anotimpurile cu ajutorul unui model.
Space Awareness, Observatorul Leiden


Grupa de vârstă
6 - 10
Nivel
Învățământ primar 
Durata
45 min
Activitate de grup
Da
Activitate monitorizată
Da
Costuri
Modice (5 - 25 de euro)
Loc de desfășurare
În interior (într-un spațiu de mici dimensiuni, ca, de exemplu, în clasă)
Competențe de bază
Formulare întrebări, proiectare și utilizare modele, planificare și desfășurare experimente, analiză și interpretare a datelor, elaborare explicații 
Tip de activitate de învăţare
Interogare parțială
Scurtă descriere
Cu ajutorul unui model al Pământului, capabile să se rotească în jurul axei, și a unei lanterne pe post de Soare, veți putea ilustra noțiunea de anotimpuri.
Scopuri
	•	Să înțeleagă mecanismul de formare a anotimpurilor și cauza variațiilor de temperatură sezoniere. 
	•	Să afle că Pământul se rotește în jurul unei axe înclinate față de planul orbitei sale în jurul Soarelui.
Obiective de învăţare
	•	Elevii învață despre anotimpuri construind un model al Pământului și Soarelui și analizând maniera în care lumina solară cade în cele două emisfere, nordică și sudică, în funcție de anotimp.
	•	Elevii explică fenomenul potrivit căruia o cantitate identică de lumină incidentă încălzește mai intens o suprafață mai mică decât o suprafață mai mare.
	•	Elevii demonstrează că unghiul sub care lumina solară cade pe Pământ influențează măsura în care aceasta încălzește Pământul.
	•	Elevii demonstrează că unghiul sub care lumina solară cade pe Pământ are legătură cu înclinarea axei de rotație a Pământului față de planul orbitei sale circumsolare.
Evaluare
Elevii vor fi capabili să răspundă la întrebări legate de obiectivele de învățare.
	•	De ce avem anotimpuri?
	•	Care este relația dintre înclinarea Pământului și cantitatea de lumină solară care cade într-un loc oarecare de pe Pământ?
	•	Indicați poziția Pământului și a Soarelui și arătați înclinația Pământului atunci când este primăvară, vară, toamnă și iarnă în emisfera sudică.
	•	Care este diferența dintre poziția Soarelui pe timp de vară și cea din timpul iernii? (Soarele este mai sus la amiază iarna decât vara.)
Materiale
Necesarul pentru doi elevi:
	•	3 bețișoare pentru petreceri sau alte tipuri de materiale care să indice locul (de ex., în cazul unei mingi, puteți folosi autocolante)
	•	1 pix pentru a desena pe portocală
	•	1 lanternă
	•	1 portocală (poate fi folosită și o minge)
Fișa de lucru în format PDF (individuală)
Informații de bază
Lumina solară care ajunge pe suprafața Pământului nu produce același efect în oricare punct de pe planetă. Dat fiind că Pământul este rotund, în funcție de coordonatele geografice pe care le avem în vedere, o anumită cantitate de lumină solară va acoperi o suprafață mai mică sau mai mare. Cu cât Soarele este mai aproape de poziția verticală în raport cu suprafața Pământului, cu atât mai mult o încălzește.
Rotația Terrei nu este perfect verticală. Axa de rotație a Pământului este ușor înclinată, situându-se la 23,5 grade față de orbita circumsolară. Această înclinare înseamnă că, în timpul verii, în emisfera nordică, polul nord al axei de rotație este înclinat spre Soare. În timpul iernii, în emisfera nordică, este rândul polului sud al axei de rotație a Pământului să fie înclinat spre Soare. Să luăm cazul unui loc oarecare de pe Terra. Rotația planetei în jurul Soarelui și în jurul propriei axe se traduce într-o cantitate variabilă de lumină solară primită, dat fiind că, atunci când Soarele este mai aproape de orizont, cantitatea de lumină scade. Cantitatea de lumină solară primită are o influență directă asupra cantității de căldură emise de Soare. Acest fenomen duce la apariția anotimpurilor.

Descrierea completă a activităţii
Pregătiri:
Pentru această activitate, va trebui să realizați modelul Pământului dintr-o portocală. Asigurați-vă că puteți crea condiții de obscuritate în clasă. Ar fi util ca elevii să știe de existența anotimpurilor și să le coreleze cu temperaturi și tipare de vreme diferite.
Activitatea 1: Unghi drept sau ascuțit
Pasul 1:
Închideți lumina și trageți storurile de la geamurile clasei.
Pasul 2:
Aranjați elevii în perechi. Distribuiți fiecărei perechi câte o lanternă și rugați-i să îndrepte fasciculul de lumină înspre bancă, la unghiuri diferite. Reușesc să remarce diferența de dimensiune a suprafeței iluminate?
Pasul 3:
Explicați-le că lumina care cade sub un unghi ascuțit acoperă o suprafață mai mare decât cea care cade sub un unghi drept. Elevii rezolvă sarcina 1 de pe fișa de lucru.
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Activitatea 2: Cald sau rece?
Pasul 1:
Distribuiți fiecărei perechi de elevi câte o portocală. Explicați-le că portocala reprezintă Pământul. Partea superioară a portocalei este Polul Nord. Partea inferioară, Polul Sud.
Pasul 2:
Elevii rezolvă sarcina 2 de pe fișa de lucru, până la pasul 11.
Pasul 3:
Discutați pe marginea sarcinilor. Explicați-le că Soarele, asemenea lanternei, produce o cantitate fixă de lumină. Cu cât suprafața iluminată este mai mare, cu atât cantitatea de căldură este mai dispersată. Ca urmare, fiecare porțiune a acelei suprafețe primește o cantitate mai mică de căldură decât atunci când lumina solară este concentrată pe o suprafață mai mică. La ecuator, lumina solară cade perpendicular pe suprafața Pământului, prin urmare aria acoperită este mai mică. Ca atare, este mai cald la ecuator.
Pasul 4:
Alături de elevi, priviți desenele de pe fișa de lucru. Folosiți portocala pentru a arăta ca axa Pământului este ușor înclinată. Rotiți portocala în jurul lanternei. Începeți cu Polul Nord îndreptat spre Soare. Elevii pot vedea că, uneori, Polul Nord este îndreptat spre Soare, alteori, în direcția opusă.
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Pasul 5:
Arătați că Soarele luminează mai mult emisfera nordică atunci când Polul Nord este îndreptat spre Soare decât atunci când este îndreptat în direcția opusă. Explicați-le că anotimpurile terestre sunt consecința directă a unghiului sub care razele solare cad pe Pământ. Așa se explică de ce este mai cald vara decât iarna. Discutați cu elevii despre faptul că lumina solară nu cade niciodată vertical asupra Europei. Explicați-le că dovada acestui fenomen este existența umbrelor. Chiar și în mijlocul verii, la amiază, când Soarele ocupă poziția cea mai înaltă pe boltă, nu este perfect perpendicular pe creștetul nostru.
Pasul 6:
Elevii rezolvă restul sarcinii 2 de pe fișa de lucru. Explicați-le că, în Europa (sau în oricare altă regiune a Terrei diferită de ecuator), Soarele strălucește o perioadă mai scurtă iarna decât vara. Precizați că la baza acestui fenomen stă variația unghiului pe care lumina solară îl face cu suprafața Pământului. Unghiul sub care cade lumina solară pe suprafața Europei se modifică pe parcursul anului, ca atare, avem anotimpuri diferite. Explicația constă în variația cantității de căldură și lumină.
Activitatea 3: Anotimpurile nu sunt diferite peste tot
Elevii rezolvă sarcina 3 de pe fișa de lucru. Întrebați-i de ce avem anotimpuri diferite în Europa, iar țările de la ecuator nu au. Încheiați concluzionând că explicația rezidă în unghiul schimbător sub care Soarele amiezii luminează suprafața Europei, comparativ cu natura sa constantă la ecuator. Faceți referință la activitatea cu unghiul drept și ascuțit.
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Programa de studiu

Ţara
Nivel
Disciplină
Comisia de examinare
Secțiunea
Regatul Unit
Anul 1
Științe
-
Schimbări sezoniere: Observați și descrieți vremea aferentă fiecărui anotimp și durata variabilă a zilelor.
Regatul Unit
Anul 1 și 2
Geografie
-
Geografia umană și fizică: Identificați tiparele meteorologice cotidiene și sezoniere din Regatul Unit, precum și dispunerea zonelor calde și reci de pe glob raportat la ecuator, Polul Nord și Polul Sud.
Regatul Unit
Anul 5
Științe
-
Pământul și spațiul: Descrieți mișcarea Pământului și a altor planete în cadrul sistemului solar, raportată la Soare.
Concluzie
Prin intermediul a trei activități diferite, acest material îi învață pe elevi să construiască un model al Pământului și să înțeleagă noțiunea de anotimpuri la nivel global. La finalul activităților, elevii află că anotimpurile sunt opera unghiului sub care razele Soarelui cad pe Pământ. Iată de ce, la ecuator, diferențele între anotimpuri sunt foarte mici. Elevii observă că lumina care cade oblic pe o suprafață acoperă o arie mai mare decât lumina care cade perpendicular pe aceasta și descoperă că Soarele încălzește mult mai rapid o suprafață mică decât una mare.
Pentru resurse suplimentare și variante de descărcare a acestei activități, accesați http://astroedu.iau.org/a/1604.
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