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Activități de bune practice 
 

Palatul Copiilor și Cluburile Copiilor din județul Covasna au avut probabil cele mai 

numeroase „pierderi” dacă putem spune la nivel de număr de copii. Activitățile 

extrașcolare sunt complementare activităților formale și vin în ajutorul disciplinelor pentru 

a realiza transferul cunoștințelor teoretice în cele practice. 

Cercurile tehnice, de sport și turism, dans sunt activități față în față, a fost foarte 

greu în prima perioadă a haosului creat de COVID-19 să ținem legătura cu elevii. Fiecare 

profesor a căutat mijloacele media Facebook, Whatsapp, Messenger, site-i care nu sunt 

metode și instrumente educaționale cum sunt de exemplu metodele și instrumentele ICT, 

Kahoot, Redmenta, Quizlet, Google Classroom, etc.  

Odată cu indicațiile și ajutorul acordat de Casa Corpului Didactic„ Csutak Vilmos” 

Covasna, instituție care s-a implicat în formarea profesorilor prin metodele moderne 

digitale de predare-învățare-evaluare, Palatul Copiilor a creat paltforma educaționale în 

domeniul G Suite în care am început o activitate extrașcolară online cu sopul de 

a  contribuie la recreerea și la destinderea elevilor, prin participarea la aceste activități extrașcolare 

online atractive, stimulative, formative. 

Un alt aspect pozitiv al activității online va fi redactarea unui ghid de bune practici pentru 

activități extrașcolare adresată tuturor elevilor din județul Covasna după modelul: 

 

Fișa activitate  

Baterie cu lămâie                                                                                         

1. Titlul activității: Baterie cu lămâie; 

2. Tipul activității: Educaţia pentru știință și tehnologie; 

3. Durata: 20 de minute; 

4. Locul desfășurării: acasă în bucătărie; 
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5. Mijlocul de comunicare: Google Clasroom-platformă G Suite al Palatului Copiilor Sf. Gheorghe, 

Meet, https://classroom.google.com/c/ODAxMjAwODA2MjVa;  

6. Scop: dezvoltarea competențelor în știință și tehnologie; 

7. Obiective:  

 Să contribuie la recreerea și la destinderea elevilor, prin participarea la activități extrașcolare 

online atractive, stimulative, formative. 

 Să contribuie la transferul cunoștințelor teoretice în cele practice, 

 Să contribuie la îmbogățirea cunoștințelor despre fenomenele fizice și chimice pe care le întălnește 

în viața de zi cu zi astfel va fi mai pregătit pentru asimilarea noțiunilor teoretice de chimie și fizică 

predate în clasele mai mari. 

 Dezvoltarea creativităţii prin introducerea detaliilor specifice cunoaşterii aflate la baza funcţionării 

societăţii contemporane. 

8. Participanți la activitate: grupa de avansați, performanță: primar (clasa a IV-a); gimnazial: 

clasele a V-a și a VI-a; părinți; 

9. Descrierea activității: 

Construirea unei circuit electric din lămâie, cablu cleme crocodil, diodă LED. 

Sunt necesare: 6-7 lămâie (depinde cât de uscate sunt), 6 buc. cui zincat sau tablă zincată, 6 buc. 

monedă de cupru sau tablă din cupru, o diodă LED, 7 buc. cabluri de conectare sau cablu cleme 

crocodil, voltmetru digital, smirghel. 

În fiecare lămâie se introduce un cui zincat și o monedă de cupru (curățat cu smirghel). Se 

va lega între ele astfel moneda de cupru de la o lămâie se va lega cu ajutorul cablului clema crocodil 

cu cuiul zicat de la celălalt lămâie până se va lega pe toate într-un circuit (fig. nr. 3). La cele două 

capete rămase libere a cablurilor, dacă părinții au un aparat de măsurat (voltmetru digital) atunci 

mutând aparatul la măsurarea tensiunii continuă (vezi fig. nr. 1) vei observa că aparatul va indica 

o tensiune electrică. 

Dacă la cele două capete rămase vei lega o diodă LED (vezi fig. nr. 2) vei observa că diode 

LED va lumina. 
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             Figura nr. 1. Voltmetru digital                                    Figura nr. 2. Dioda LED  

10. Evaluarea activității: aplicații interactive ICT-Kahoot, Quizlet; 

-descrieți experimentul realizat, trimiteți o fotografie sau un film despre modul de lucru, explicați 

cu cunvintele voastră fenomenul, din ce cauză se aprinde LED-l; 

11. Diseminarea activității: pagina web al Palatului Copiilor, Cancelaria-domeniul G Suite al 

Palatului Copiilor, cu acordul părinților pe Facebook al Palatului Copiilor,  

Se poate realiza o demonstrație live cu ajutorul aplicației Meet. 

12. Anexe:  

 

Figura nr. 3 Circuit electric cu lămâie, LED,  

13. Bibliografie:  

https://tehnocultura.ro/2012/11/10/cum-functioneaza-o-baterie-cu-lamiie/ 

https://hetikiserlet.blog.hu/2014/11/21/gyumolcselem 

Kerekes Jenö 

Palatul Copiilor Sf. Gheorghe 

 

Activitățile sunt realizate metodic după expemplul dat și sperăm ca aceste 

informații ajung la cât mai mulți elevi și va motiva în așa fel ca la toamnă să putem 

continua activitățile extrașcolare la fel de  importante ca și activitățile formale. 

 

Director: 

Kerekes Jenö 
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