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Ghid de utilizare a manualului
varianta tipărită  varianta digitală Simboluri folosite

în varianta digitală

Rezolvă

Privește

Vizionează  

Conținutul manualului este structurat pe cinci unități de învățare: Noțiuni introductive despre alimentație, 
Cultivarea plantelor, Creșterea animalelor, Prepararea produselor alimentare și Întocmirea meniurilor. 
Mijloacele informaționale urmăresc realizarea competențelor și sunt organizate în conformitate cu 
domeniile de conținut: Tehnologii, Design, Calitate, economie și antreprenoriat, Dezvoltare durabilă, 
Activității/ocupații/meserii. Manualul pune accent pe competențe matematice și competențe de bază în 
științe și tehnologii, pe inițiativă și antreprenoriat. Lecțiile se pot desfășura pe una sau mai multe ore, iar 
astfel profesorul poate să-și adapteze planifi carea materiei în funcție de posibilitățile de lucru ale elevilor.

Ce vă oferă acest manual?

 Conținuturile noi, specifi ce programei școlare, sunt prezentate în cadrul fi ecărei lecții, iar cunoștințe-
le anterioare sunt actualizate în rubrica SĂ NE AMINTIM!
Conținuturile noi, specifi ce programei școlare, sunt prezentate în cadrul fi ecărei lecții, iar cunoștințe-Conținuturile noi, specifi ce programei școlare, sunt prezentate în cadrul fi ecărei lecții, iar cunoștințe-

SĂ NE AMINTIM!SĂ NE AMINTIM! .

 Proiectele interesante care le sunt propuse elevilor fac învățarea să fi e interactivă.  

 Lecțiile sunt ilustrate cu numeroase imagini sugestive, scheme, tabele care sintetizează diversele 
informații. 

 În rubrica ȘTIAȚI CĂ?ȘTIAȚI CĂ?ȘTIAȚI CĂ? sunt cuprinse informații inedite care dezvoltă imaginația și le stârnesc ele-
vilor curiozitatea. 

 Activitățile de realizare a unor produse utile pot fi  valorifi cate acasă, în școală și în comunitate, dez-
voltând creativitatea elevilor. ACTIVITĂȚILE PRACTICE
Activitățile de realizare a unor produse utile pot fi  valorifi cate acasă, în școală și în comunitate, dez-Activitățile de realizare a unor produse utile pot fi  valorifi cate acasă, în școală și în comunitate, dez-

ACTIVITĂȚILE PRACTICEACTIVITĂȚILE PRACTICE, prin care elevii trebuie să pregătească di-
verse teme, au rolul de a le forma abilități practice; individual sau în echipă, elevii realizează produse 
utile, lucrări creative, utilizând diferite materiale din natură sau reciclate.

 Rubrica REȚINEȚI!  îi ajută pe elevi să-și fi xeze cunoștințele importante pe care le vor folosi în 
noua lecție.

 Portofoliile întocmite facilitează o evaluare modernă, permițând utilizarea noilor tehnologii de infor-
mare și comunicare. 

 Rubrica ÎNCERCAȚI ȘI VOI!  îi ajută pe elevi să exploreze activități sau meserii, să-și descopere 
înclinația, chemarea către un anumit domeniu, meserie, activitate.

 Rubrica VOCABULARVOCABULARVOCABULAR  îi ajută pe elevi să înțeleagă unii termeni folosiți în cadrul lecției.

creo




Competenţe generale și specifice

 Realizarea practică de produse utile și/sau de lucrări creative 
pentru activități curente și valorificarea acestora

1.1  Executarea unor produse/lucrări creative simple pe baza unei fișe tehnologice 
date, selectând materiile prime, materialele, unelte/ustensile/dispozitive/aparate 
adecvate

1.2  Identificarea unor date, mărimi, relații, procese și fenomene specifice matematicii 
și științelor în realizarea unui produs

1.3 Analizarea produselor pe baza unor criterii stabilite de comun acord

Promovarea unui mediu tehnologic favorabil dezvoltării durabile

2.1  Argumentarea utilizării normelor de igienă, a măsurilor de sănătate și securitate 
în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor, specifice condițiilor reale de 
muncă

2.2  Selectarea produselor și a tehnologiilor din perspectiva păstrării calității mediului 
și a sănătății

 Explorarea intereselor și aptitudinilor pentru ocupații/profesii, 
domenii profesionale și antreprenoriat în vederea alegerii 
parcursului școlar și profesional

3.1 Identificarea unor modele de profesioniști în domeniile explorate

3.2  Manifestarea abilității de a lucra individual și în echipe pentru rezolvarea unor 
probleme

1. 

2. 

3. 

6 Competențe GenerAle și speCifiCe
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Dragi elevi,

În clasa a V-a veți învăța despre alimentația oamenilor, începând cu 
materia primă necesară − produsele alimentare de origine vegetală, ani-
mală și minerală − și până la preparate culinare tradiționale sau din bucă-
tăria internațională.  De asemenea, veți descoperi principiile alimentației 
sănătoase − aspect esențial în dezvoltarea armonioasă. 

Abordarea interdisciplinară a activităților de învățare vă oferă posibi-
litatea de a înțelege procesele tehnologice simple de cultivare a plantelor şi 
elemente de tehnologia creşterii animalelor. Noțiunile prezentate vor ține 
seama de respectarea normelor de igienă, sănătate şi securitate a muncii.

Pe parcursul orelor, veți utiliza tehnologii moderne de informare și 
comunicare pentru documentare, proiectare, învățare. Folosirea instrumen-
telor, a echipamentelor și dispozitivelor în aplicarea unor tehnologii  vă va 
dezvolta abilitățile practice. Produsele obținute vor fi  promovate și valori-
ficate în expoziții organizate la nivelul clasei sau al şcolii. 

Având în vedere multitudinea tehnologiilor folosite, disciplina 
educație tehnologică și aplicații practice își propune să vă dezvolte spiritul 
civic, educația pentru mediu și pentru un stil de viață sănătos.

Autoarele

Cuvânt-înainte

creo
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Alimentaţia omului, satisfacerea nevoii
de hrană, alimentaţia echilibrată

NOŢIUNI INTRODUCTIVE DESPRE ALIMENTAŢIE

Alimentele sunt substanțe sau produse care servesc ca hrană oa-
menilor. Sursa naturală a alimentelor o constituie atât scoarța Pămân-
tului, cât și organismele vii (plante și animale). 

Alimentele consumate sunt descompuse în substanțe simple prin 
procesul de digestie și își îndeplinesc rolul în organism prin două ac-
țiuni specifi ce:
l asigură creșterea și refacerea organismului – rol plastic;
l produc energia necesară funcționării organismului – rol energetic. 
Aceste funcții sunt îndeplinite prin conținutul alimentelor de apă, 

substanțe nutritive, fi bre, enzime.
Alimentele pot fi  consumate în stare naturală sau prelucrate.
Consumul de alimente în stare naturală prezintă trei avantaje principale: 
l o mai bună nutriție – consumate împreună cu toate substanțele pe 

care le conțin, oferă organismului o cantitate mare de substanțe hrănitoare;
l întărirea sistemului imunitar și protecție împotriva diverselor 

afecțiuni (de exemplu, au fi bre alimentare care previn anumite boli);
l protejarea organismului, prin conținutul de antioxidanți și alte 

substanțe benefi ce acestuia. 
Prin prelucrare se pierd unele componente sănătoase din alimente.

Apă izvorând din scoarța terestră

Alimente bogate în fi bre

Alimente care conţin antioxidanți
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Aveți nevoie de un carnețel, o coală de bloc de desen, creioane colorate.

Etape de lucru:
1.  Notați într-un carnețel tot ce mâncați, timp de șapte zile.
2. Desenați pe coala de desen tabelul de mai jos. 
3.  Completați tabelul cu alimentele de bază sau preparatele notate 

în carnețel, folosind creioane colorate, respectând culoarea fi ecărei 
coloane. Lipiți imagini corespunzătoare fi ecărui tip de aliment.

4. Verifi cați dacă în hrana voastră există toate tipurile de alimente.

ACTIVITATE PRACTICĂ: ȚINEȚI UN JURNAL ALIMENTAR

Aveți nevoie de un carnețel, o coală de bloc de desen, creioane colorate.Aveți nevoie de un carnețel, o coală de bloc de desen, creioane colorate.

 Fibrele sunt substanțe care 
se găsesc numai în fructe, legu-
me și cereale; stomacul nostru 
nu poate digera sau absorbi fi -
brele, însă ele sunt deosebit de 
importante pentru sănătate, în-
trucât ajută tranzitul intestinal 
și eliminarea substanțelor nefo-
lositoare din organism, previn și 
ameliorează constipația, reduc 
riscul de diabet și boli de inimă. 

ȘTIAȚI CĂ?

 Fibrele sunt substanțe care  Fibrele sunt substanțe care 

Alimente de origine 
minerală

Alimente de origine 
vegetală

Alimente de origine 
animală

Un aliment trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
l să acopere necesitățile fi ziologice ale organismului – orice aliment, 

pentru a fi  inclus în alimentație, trebuie să asigure un anumit aport de 
substanțe nutritive, care să permită funcționarea organismului în con-
diții optime;
l să satisfacă o plăcere (aceea de a consuma un aliment gustos) – 

pentru a fi  acceptat de consumator, alimentul trebuie să fi e și apetisant.

Un factor esențial în menținerea unei stări de sănătate optime îl repre-
zintă o alimentație echilibrată. Alimentația zilnică trebuie să fi e rezul-
tatul unei selecții între diferite tipuri de produse alimentare care să stea 
la baza alcătuirii unui meniu adecvat. A mânca echilibrat înseamnă a 
mânca variat, din toate tipurile de alimente: carne, legume, grăsimi, ouă, 
lactate, fructe, cereale, dulciuri, asociind preparatele culinare cu produse 
proaspete. Cantitatea de alimente trebuie să satisfacă nevoile organismu-
lui, în caz contrar pot să apară supraalimentația  sau subalimentația.

Alimente

Nutriție – hrănire, alimentare.
Antioxidanți – substanțe care 

încetinesc oxidarea (un proces 
natural care duce la distrugerea 
celulelor și a țesuturilor).

Enzime – substanțe care de-
termină reacțiile chimice necesa-
re pentru ca viața să fi e posibilă.

Supraalimentație – alimenta-
ție mai bogată și mai consisten-
tă decât cea normală, având ca 
efect creșterea în greutate.

Subalimentație – alimentație 
insufi cientă, subnutriție.

Supraalimentația duce la obezitate

VOCABULAR

NNutrițieutriție

VOCABULARVOCABULAR

creo
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Factori de mediu care influențează 
cultivarea plantelor

CULTIVAREA PLANTELOR

Grădinile sau suprafețe / arii de pământ sunt locurile pe care oame-
nii cultivă plante. Aici se găsesc legume, fructe, flori sau toate la un loc. 

Este cunoscut faptul că toate aceste plante se dezvoltă în locuri 
în care există condițiile de viață necesare. Viața plantelor este strâns 
legată de următorii factori: lumină, temperatură, aer, apă, substanțe 
nutritive, sol etc.

Lumina este necesară plantelor verzi, având un rol important în 
fotosinteză, în producerea hranei și creșterea plantei. 

Aceasta poate fi asigurată plantelor prin următoarele metode:
l  pe terenurile înclinate se vor cultiva floarea-soarelui, porumb, 

soia, vița-de-vie etc.;
l  în timpul semănatului, semințele trebuie să fie distribuite uni-

form pe suprafața folosită; 
l culturile trebuie să fie intercalate;
l buruienile pot fi combătute prin aplicarea îngrășămintelor. 
Temperatura. În timpul încolțirii și creșterii, plantele au nevoie 

de căldura din aer și din sol. Căldura din sol poate fi influențată prin:
l afânarea solului;
l reținerea zăpezii pentru terenurile însămânțate din toamnă;
l acoperirea solului cu resturi organice;
l irigarea solului;
l combaterea buruienilor.
Aerul este un amestec de mai multe gaze: oxigen, azot, argon, 

dioxid de carbon etc. În afară de apă, rădăcinile plantei au nevoie și 
de aer. Oxigenul are rol important în respirația plantei, iar dioxidul 
de carbon pentru producerea hranei.

Existența aerului din sol poate fi îmbunătățită prin:
l realizarea corectă a lucrărilor solului și folosirea îngrășăminte-

lor orga nice;
l evitarea tasării solului prin trecerea repetată cu utilajele agricole.
Apa dizolvă sărurile din sol, înlesnind absorbția acestora de că-

tre rădăcini. Aceasta provine din precipitații atmosferice, rouă, ceață 
sau irigații. Apa din sol poate fi reglată prin irigare, grăpat, desecare. 

Substanțele nutritive pătrund în corpul plantelor odată cu apa și 
au rol important în dezvoltarea acestora.

Solul constituie suportul în care majoritatea plantelor își dezvoltă 
rădăcinile. Se află la suprafața pământului și reprezintă un amestec 
de minerale și materiale organice (plante, animale descompuse etc). 

Solul bun pentru cultivarea plantelor este cel fertil − un sol afânat, 
bogat în humus, care reține substanțele nutritive, permite surplusului 

Procesul de fotosinteză
lumină + apă = glucoză + oxigen

Irigarea solului 

Sol fertil 

apă

dioxid  
de carbon

oxigen

clorofilă

FOTOSINTEZA
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 Vara, plantele nu trebuie 
udate la prânz, deoarece pică-
turile de apă rămase pe frun-
zele acestora se comportă ca 
o lentilă. Picăturile de apă pro-
voacă arsura plantei, ducând  
la moartea acesteia.
 Pălăria fl orii-soarelui se 

rotește după soare.
 Noaptea, plantele intră în 

procesul de respirație, adică ele 
consumă oxigen și elimină dioxid 
de carbon (inversul fotosintezei).
 Vânturile puternice sunt 

întotdeauna neprielnice majori-
tăţii speciilor de plante cul tivate, 
deoarece produc pagube, rup 
ramurile copacilor, înclină și 
dezrădăcinează plantele. 

ȘTIAȚI CĂ?



Materiale folosite:
l coji de ouă; 
l zaț de cafea; 
l coji de banane. 

Etape de lucru:
1.  Uscați cojile de ouă câteva zile într-un bol la soare sau la o sursă 

de căldură din casă și pisați-le bine.
2.  Tăiați în bucăți mici cojile de banane.
3.  Într-un vas realizați un amestec numit compost, din cojile de ba-

nană tăiate mărunt, cojile de ouă pisate și zaț de cafea. Rezul-
tatul obținut poate fi  folosit pentru plantele din grădină sau din 
ghivece.

Benefi ciile compostului pentru plante sunt:
l cojile de ouă sunt o sursă importantă de calciu care ajută la creș-

terea și înfl orirea plantelor;
l zațul de cafea ajută solul să rețină apa și aerul; 
l cojile de banane oferă solului substanțe bogate în azot.

ACTIVITATE PRACTICĂ: REALIZAȚI UN COMPOST

Materiale folosite:Materiale folosite: ÎNCERCAȚI ȘI VOI!

l Prin luna iulie, când apar 
pe penii, luați cinci semințe 
ne dezvoltate și uscați-le. La 
sfâr și  tul lu nii august , când pe-
penii sunt copți, scoateți cinci 
semințe cu coaja tare. Puneți 
cele două categorii de semințe 
pe două farfurii. Priviți-le! Care  
vor încolți și care nu?
l Cumpărați din piață două pa-
hare cu răsad de fl ori. Așezați 
unul din pahare la lumină și ce-
lălalt la întuneric timp de cinci 
zile. Descrieți cele constatate!

În cadrul acestei unități realizați proiectul „Colțul verde în lădițe/
ghivece”. Urmăriți fi ecare lecție pentru a realiza cele patru etape ale 
proiectului. Enunțurile temelor de realizat în cadrul acestuia le veți re-
găsi în rubrica PROIECT. 

 ETAPA 1: a. Alegeți planta care doriți să se regăsească în colțul 
verde din casa voastră.

b. Documentați-vă cu privire la condițiile climatice de dezvoltare a 
plantei alese și completați o fi șă de documentare în care să menționați: 
denumirea plantei, descriere, condiții climatice de dezvoltare.

Cum credeți că s-ar dezvolta această plantă în alte condiții cli-
matice?

PROIECT: COLȚUL VERDE ÎN LĂDIȚE/GHIVECE

Întocmiți o fi șă care conține informații și imagini din reviste, cataloa-
ge, despre plante aromatice, plante de apartament etc.

PORTOFOLIU: FIȘA DE DOCUMENTARE 

Întocmiți o fi șă care conține informații și imagini din reviste, cataloa-Întocmiți o fi șă care conține informații și imagini din reviste, cataloa-

de apă să se scurgă și poate fi  lucrat ușor. Fertilitatea solului se refe-
ră la capacitatea acestuia de a oferi plantelor substanțele de care au 
nevoie pentru a se hrăni.

Utilaje – aparate și mașini care 
execută lucrări.

Humus – amestec de substan-
țe organice din sol, care îi facili-
tează fertilizarea.

VOCABULAR

tilajetilaje

VOCABULARVOCABULAR

creo
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Procese tehnologice simple de cultivare a plantelor 
(semănat, plantat, lucrări de îngrijire, recoltare)

Pentru cultivarea plantelor, omul alege mai întâi suprafețele pe care 
acestea se vor dezvolta și realizează apoi lucrări de îngrijire. Suprafața 
agricolă se împarte în tarlale și sole. 

Asolamentul se referă la distribuirea culturilor în spațiu (tarlale 
sau sole), iar rotația culturilor înseamnă cultivarea aceluiași tip de 
plante pe aceeași tarla/solă, doar un anumit număr de sezoane. De 
exemplu, dacă în primul an s-au cultivat roșii sau ardei, în următorul 
an pe aceeași solă se va cultiva spanac sau fasole.   

Aplicarea asolamentului are următoarele avantaje: controlul dău-
nătorilor și al bolilor, fertilizarea solului, reducerea eroziunii solului, 
reducerea necesității utilizării insecticidelor și fungicidelor. 

Procese tehnologice de cultivare
Prin aplicarea diferitelor lucrări ale solului se va obține un strat 

afânat, în care plantele găsesc condițiile necesare creșterii și dezvoltă-
rii lor. 

Aratul este lucrarea de bază a solului care constă în mărunțirea, 
amestecarea și afânarea unui strat mai gros sau mai subțire de sol, 
numit brazdă. Această lucrare se execută cu plugul. 

Semănatul reprezintă lucrarea prin care semințele sunt introduse 
în sol în vederea obținerii recoltei. 

Semințele trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
l să fie obținute din soiuri bune;
l să aibă putere mare de încolțire; 
l să fie curate, fără a fi amestecate cu semințe de buruieni; 
l să fie pline și grele.
Semănatul se poate realiza manual și mecanic. Semănatul manu-

al (vezi fig. 1) se face, de regulă, pe suprafețe mici, prin împrăștiere,  
în rânduri și în cui buri. Pe suprafețele mari se recurge la semănatul  
mecanic, cu ajutorul mașinilor de semănat (vezi fig. 2).

Plantatul este procesul prin care rădăcini ale plantelor tinere 
(răsad) sau părți din plantă (tuberculi de cartofi, rizomi de flori, bulbi) 
sunt introduse în sol. Se poate executa manual și mecanic. Plantatul 
manual se realizează cu ajutorul plantatorului sau în gropi făcute cu 
săpăliga. 

Arat

Fig. 2 Semănătoare

Fig. 1 Semănatul pe suprafețe mici
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Lucrările de îngrijire se aplică tuturor culturilor de la răsădire 
până la recoltare. Ele se împart în:

1.  lucrări cu caracter general aplicate tuturor culturilor: fer-
tilizare, irigare, combaterea bolilor și a dăunătorilor; 

2. lucrări cu caracter special aplicate numai la unele culturi:
l  susținerea plantelor în poziție verticală cu ajutorul aracilor sau a 

spalierelor; 
l  copilitul: înlăturarea lăstarilor de la baza frunzelor (se aplică la 

tomate);
l  cârnitul: înlăturarea vârfului tulpinii principale cu scopul grăbirii 

coacerii fructelor (se aplică la tomate, ardei, vinete);
l  răritul plantelor  se aplică la morcov, pătrunjel, salată, ceapă 

semănate direct pe câmp, cu scopul asigurării unei densități
optime;

l  protejarea împotriva înghețurilor și brumelor se realizează 
frecvent primăvara și uneori toamna la culturile sensibile
la frig;

l  mulcirea constă în acoperirea temporară a solului cu diferite ma-
teriale (carton, hârtie, folie) în scopul îmbunătățirii regimului 
de apă, aer, căldură și hrană din sol. Se practică pe suprafețe re-
strânse.

Recoltarea are ca scop adunarea produselor agricole. Aceasta 
poate fi :
l manuală − pentru legume și fructe destinate consumului în stare 

proaspătă;
l mecanizată − se realizează cu ajutorul unor dispozitive speciale;
l mixtă − o parte din operații se efectuează ma nual, iar altele me-

canizat (la cartofi , sfeclă).

După recoltare, produsele agricole sunt depozitate în silozuri și ma-
gazii de păstrare.  

Producătorii agricoli pot să vândă produsele obținute în ferma/gos-
podăria proprie numai dacă dețin un atestat de producător și un car-
net de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Combină care strânge recolta

 Arătura de vară distruge 
buruienile care se înmulțesc 
prin semințe, în timp ce arătura 
de toamnă distruge buruienile 
care au rădăcini adânci și rizomi.
 Văruirea trunchiurilor are 

ca scop distrugerea ouălor de 
insecte și a paraziților care se 
afl ă în crăpăturile din scoarță.

ȘTIAȚI CĂ?



Roșii pe araci

 ETAPA 2: Realizați operația de semănare/plantare a plantei 
pe care ați ales-o pentru colțul verde. Îngrijiți-o, folosind tipurile de 
lucrări studiate. 

Ce observați în dezvoltarea plantei după o săptămână?

PROIECT: COLȚUL VERDE ÎN LĂDIȚE/GHIVECE

VOCABULAR
Spalier – suport pentru plante 

agățătoare.
Siloz – construcție de mari 

dimensiuni care servește la de-
pozitarea și păstrarea pe termen 
lung a unor cantități mari de pro-
duse agricole.

Tarla – suprafață agricolă măr-
ginită de drum.

Solă – parcelă cultivată cu ace-
eași plantă.

VOCABULARVOCABULAR
SpalierSpalier

creo
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Pomii fructiferi pot fi  plantați în soluri fertile, pe terenuri plane și 
pe pante amenajate. Plantarea se poate realiza toamna și primăvara.

Pentru a planta un pom, respectați etapele următoare:
1.  Pregătirea gropii: săpați o groapă de cel puțin trei ori mai largă 

decât rădăcina pomului.
2. Pregătirea pomului:
l  lăsați pomul într-o găleată cu apă pentru câteva ore, dacă rădăci-

nile nu au fost protejate cu pământ sau în saci (fi g. 1);
l înlăturați rădăcinile rupte sau deteriorate.
3. Plantarea propriu-zisă:
l așezați pomul cu rădăcinile răsfi rate în groapă (fi g. 2);
l  puneți pământul înapoi în groapă, astfel încât să se elimine golu-

rile de aer (fi g. 3);
l udați pomul din abundență;
l folosiți țăruși de susținere până când pomul își va fi xa rădăcinile.
După ce au fost plantați, pomii sunt supuși unor lucrări de îngrijire: 

tăierea de formare a coroanei, întreținerea și fertilizarea solului, iriga-
rea, combaterea bolilor și a dăunătorilor.

Sfaturi:
l Înlocuiți cât mai repede pomii uscați.
l Când udați un pom, țineți cont că rădăcinile au aproximativ ace-

eași extindere ca ramurile acestuia.

 ACTIVITATE PRACTICĂ: SĂDEȘTE UN POM, CA SĂ FII OM!ÎNCERCAȚI ȘI VOI!

Plantarea condimentelor în 
ghiveci, acasă, este o activi-
tate simplă, care necesită in-
vestiții reduse. 
Cele mai importante plante 
aromatice/condimente care 
pot fi  plantate în ghiveci sunt:
pătrunjel, tarhon, cimbru, mă-
rar, chimen, mentă, busuioc, 
rozmarin, salvie, cim brișor, 
leuștean, coriandru, ardei iute 
etc.
Alegeți din lista de mai sus 
câteva condimente (cel mai 
des folosite în bucătăria voas-
tră), și plantați-le în ghivece. 
Pentru aceasta trebuie să:
l cumpărați semințe sau pu-
ieți de mici dimensiuni;
l achiziționați ghivece sau 
mini jardiniere;
l aveți o cameră sau un bal-
con bine luminate.
Urmăriți apoi dezvoltarea 
plan telor și realizați lucrările 
de îngrijire necesare.

Mentă

Busuioc
Fig. 1 Fig. 3

Fig. 2

creo
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La fel ca agricultorii, și elevii se 
spală pe mâini la sfârșitul unei 

activități.

Unelte agricole de mână

Foarfecă de tăiat crengi

Norme specifice de securitate 
şi sănătate în muncă

Agricultura este unul dintre domeniile în care lucrează un număr 
mare de persoane. Acestea pot fi supuse unor riscuri atât din cauza 
condițiilor de lucru, a utilizării unor utilaje dificil de mânuit, cât și a 
unor substanțe chimice periculoase. 

Pentru a minimiza sau îndepărta aceste riscuri, trebuie respectate 
anumite norme de sănătate și securitate în muncă, și anume:
l cozile uneltelor agricole să nu prezinte fisuri sau crăpături; 
l  uneltele agricole prevăzute cu vârfuri ascuțite, tăietoare și cu colți 

să fie depozitate în locuri special amenajate;
l agricultorii să folosească echipament de protecție la efectuarea 

tratamentelor pentru combaterea bolilor și a dăunătorilor, la adminis-
trarea îngrășămintelor;
l agricultorii să nu atingă părțile componente ale mașinilor agricole 

aflate în mișcare și să nu execute reparații atunci când utilajele sunt 
pornite;
l resturile vegetale să fie depozitate în spații special amenajate.
La desfășurarea lucrărilor în livezi se va avea în vedere:
l foarfeca să fie bine ascuțită; 
l fierăstraiele manuale și cele acționate de un motor să fie în bună 

stare de funcționare;
l scara să fie bine fixată în pământ;
l folosirea mănușilor și a ochelarilor de protecție, a cizmelor de cau-

ciuc, a combinezoanelor în timpul efectuării tratamentelor la pomi;
l spălarea mâinilor cu apă și săpun la sfârșitul fiecărui tip de lucrare. 
Pentru prevenirea îmbolnăvirii cu substanțele chimice folosite la 

fertilizarea solului, la stropirea pomilor fructiferi, la combaterea bolilor 
și dăunătorilor,  lucrătorii trebuie să aibă în vedere următoarele măsuri 
specifice:

l la manipularea îngrășămintelor să poarte masca de protecție 
contra prafului și ochelari de protecție;
l să lucreze întotdeauna cu spatele în bătaia vântului;
l să poarte ochelari și masca de protecție la lucrarea de mărunțire 

a îngrășămintelor;
l la manipularea substanțelor livrate în plicuri/pungi, să evite 

ruperea sau spargerea acestora.

Respectând aceste norme, muncitorul își va desfășura munca în 
bune condiții, iar viața și sănătatea îi sunt apărate.
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!
Priviți cu atenție imaginile de mai jos.

 STUDIU DE CAZ: RESPECTAREA REGULILOR DE 
SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

REȚINEȚI!

  Securitate și sănătate în muncă – ansamblu de activități care 
au ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea 
procesului de muncă, apărarea vieții, sănătății lucrătorilor și a 
altor persoane participante la procesul de muncă.

1

3 4

2

1.  În care situații se respectă normele de sănătate și securitate în muncă?
2. Argumentați greșelile sesizate. 
3. Precizați ce accidente de muncă ar putea avea loc.

 ETAPA 3: Descrieți calitatea uneltelor agricole folosite și echi-
pamentul purtat pe perioada desfășurării lucrărilor de îngrijire a col-
țului verde.  

PROIECT:  COLȚUL VERDE ÎN LĂDIȚE/GHIVECE

 Până în anul 1986, la ni-
velul fi ecărei comune exista 
o echipă fi tosanitară (formată 
din persoane din sat), care exe-
cuta stropiri de iarnă și primă-
vară în toate livezile împotriva 
bolilor și dăunătorilor.

ȘTIAȚI CĂ?



ÎNCERCAȚI ȘI VOI!

Chiar în cazul unor lucrări 
simple, care necesită pro-
tecția încheieturii mâinii 
și degetelor, pentru a fi  
siguri că ați ales mănușile 
potrivite, urmați pașii ur-
mători:
l Pasul 1: Identifi cați riscuri-
le la care vă expuneți, atunci 
când lucrați cu substanțe 
chi mice pentru combaterea 
bolilor și dăunătorilor sau cu 
obiecte as cuțite și tăioase.
l Pasul 2: Determinați du-
rata contactului cu riscuri-
le identifi cate (durată scur-
tă sau lungă).
l Pasul 3: Alegeți mănuși-
le potrivite activității des-
fășurate și dimensiunilor 
mâinilor voastre.

VOCABULAR

Combatere – măsuri aplicate 
pentru prevenirea distrugerii.

Pictograme – desene, simbo-
luri sugestive.

VOCABULARVOCABULAR

ombatereombatere

Căutați pe internet pictograme care avertizează lucrătorii din do-
meniul cultivării plantelor asupra pericolelor nerespectării normelor 
de sănătate și securitate în muncă. Creați și alte pictograme de aten-
ționare asupra unor pericole posibile.

PORTOFOLIU: DOCUMENTARE ON-LINE

Căutați pe internet pictograme care avertizează lucrătorii din do-Căutați pe internet pictograme care avertizează lucrătorii din do-

creo
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Elemente de desen geometric
(trasarea/construirea de drepte paralele, 

perpendiculare, unghiuri, poligoane, cercul) 
aplicate la: elemente de peisagistică, 

aranjamente florale

A B
d

C D

Desenul geometric reprezintă desenul regulat, schematic, care are 
forma figurilor utilizate în geometrie. Construcțiile geometrice se rea-
lizează cu ajutorul unor instrumente geometrice, dintre care cele mai 
importante sunt rigla și compasul. Rigla este folosită pentru construirea 
dreptelor, iar compasul pentru măsurarea segmentelor congruente cu 
un segment dat și la construirea cercului.

Trasarea dreptelor paralele (fig. 1)
Fie o dreaptă d și un punct C exterior ei.
Poziționați vârful compasului în punctul C și, cu o deschidere mai 

mare ca distanța de la punct până la dreaptă, trasați un arc de cerc care 
intersectează dreapta d în punctul B. Cu vârful compasului în B și cu 
deschiderea BC, trasați un arc de cerc care intersectează dreapta d în 
punctul A. Luați în compas distanța AC, poziționați vârful compasului 
în punctul B, trasați un arc de cerc care intersectează arcul de cerc cu 
centrul în C, obținând astfel punctul D. Dreapta care trece prin punctele 
C și D este paralelă cu dreapta d.

Trasarea dreptelor perpendiculare (fig. 2)
Fie o dreaptă d și un punct C exterior ei.
Cu vârful compasului în punctul C și cu o deschidere mai mare 

ca distanța de la punct până la dreaptă trasați un arc de cerc care in-
tersectează dreapta d în punctele A și B. Apoi, cu vârful compasului 
succesiv în punctele A și B și cu o deschidere mai mare decât jumă-
tatea segmentului AB, în partea opusă punctului C față de dreapta d, 
trasați două arce de cerc care se intersectează în punctul D. Dreapta 
care trece prin punctele C și D este perpendiculară pe dreapta dată d.

Construcția unghiului (fig. 3)
Alegeți un punct O, care reprezintă vârful unghiului și un punct A; 

unind O cu A obțineți una dintre laturile unghiului (OA). Fie punctul 
B, care nu se află pe dreapta OA. Unind punctul O cu punctul B obți-
neți cea de a doua latură (OB) a unghiului AOB.
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Trasarea cercului (fi g. 4)
Considerați punctele A și B prin care va trece cercul. Din fi ecare din-

tre aceste puncte trasați un arc de cerc având deschiderea compasului 
egală cu raza R. Intersecția celor două arce constituie centrul cercului. 
Dacă raza cercului este egală cu jumătate din segmentul AB, atunci 
punctele A și B sunt extremitățile diametrului cercului. 

Construcția hexagonului (fi g. 5)
Luați în deschiderea compasului raza R și trasați pe cerc șase arce; 

intersecția acestora cu cercul determină vârfurile hexagonului. Hexa-
gonul se obține prin unirea celor șase puncte (A, B, C, D, E, F).

Peisagistica reprezintă arta de a crea o combinație armonioasă în-
tre peisajul natural și suprafețele construite de om: așezări complexe, 
grădini etc.

Această artă reprezintă arhitectura spațiilor deschise în organiza-
rea căreia rolul principal revine elementelor naturale. Materialele spe-
cifi ce peisagisticii sunt verdeața, fl orile, apa, relieful și formele arhitec-
turale mici.

Proiectarea amenajărilor trebuie făcută mai întâi pe hârtie, folo-
sind instrumente de desen geometric, diferite șabloane, iar apoi pusă 
în practică.

Formele geometrice regulate compuse din linii drepte și din linii 
curbe sunt utilizate și pentru amenajări de grădini/curți/suprafețe 
agricole. Se plantează arbuști, fl ori, legume. Aspectul general al unei 
grădini astfel amenajate sugerează ordine și eleganță.
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 La sfârșitul secolului al 
XVIII-lea, Bucureștiul avea cca 
80% din suprafaţa sa ocu-
pată de grădini, fi ind numit 
oraș-grădină.

ȘTIAȚI CĂ?



Fig. 4

Fig. 5

Elemente geometrice în
proiectarea unui parc

Rolă de gazon
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Materiale folosite:
l 7 țăruși din lemn; 
l un ghem de sfoară.

Etape de lucru care trebuie urmate pe suprafața de teren pregătită 
(pământul săpat, mărunțit):

1. Stabiliți centrul cercului și în acel punct fi xați în pământ un 
țăruș (fi g. 1).

2. Legați de țăruș o sfoară și în funcție de spațiul disponibil stabiliți 
raza cercului și trasați un cerc (fi g. 2).

3. Repetați pe suprafața cercului raza acestuia de șase ori (fi g. 3); la 
intersecția dintre rază și cercul trasat pe suprafața pământului intro-
duceți un țăruș (fi g. 4).

Plantați fl ori de sezon pe laturile hexagonului. Informați-vă cu 
ajutorul internetului despre distanța dintre plante și calculați nece-
sarul de bulbi/fi re de răsad.

 ACTIVITATE PRACTICĂ: REALIZAREA UNUI ROND
HEXAGONAL PENTRU FLORI

 ÎNCERCAȚI ȘI VOI!

l Proiectați amenajarea 
unui spațiu exterior (parc, 
grădină, curtea casei) pe o 
planșă format A3 sau A4 
folosind instrumente de ge-
ometrie, șabloane, culori.

 ÎNCERCAȚI ȘI VOI! ÎNCERCAȚI ȘI VOI! ÎNCERCAȚI ȘI VOI! ÎNCERCAȚI ȘI VOI!

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 1 Fig. 2

Peisaj – porțiune din natură 
care formează o imagine de an-
samblu frumoasă.

Țăruș – par ascuțit utilizat pen-
tru a susține sau fi xa ceva de el.

Arhitectură peisagistică – 
știința și arta de a interveni asu-
pra peisajului, pentru a obține 
un spațiu amenajat estetic. 

Șablon – model de mărime 
naturală după care se pot execu-
ta diferite forme geometrice.

VOCABULAR

PPeisajeisaj

VOCABULARVOCABULAR
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Promovarea şi valorifi carea producţiei vegetale

Promovarea este modul prin care se susține comercializarea produ-
selor, făcându-le astfel cunoscute cumpărătorilor.

Modalitățile prin care se pot promova produsele sunt: 
l afi șarea în locuri publice a posterelor care prezintă caracteristicile 

unice ale produselor (calitate, gust, proveniență, metode de producție) și 
locurile din care ele pot fi  cumpărate; 
l distribuirea de pliante informative care să însoțească produsele;
l realizarea de prezentări ale produselor în piețe și târguri; 
l o pagină de internet cu informații detaliate despre procesul de pro-

ducție, calitatea și gustul produselor; 
l reclame în reviste, ziare locale și în broșurile turistice pentru a face 

produsele cunoscute unei audiențe cât mai largi;
l oferirea de degustări ale produsului potențialilor cumpărători;
l oferte promoționale (de exemplu: „Cumpărați un produs și primiți 

gratuit alt produs”). 
Valorifi carea producției vegetale poate fi  făcută prin comercializa-

re către populație sau către unități din domeniul procesării produselor 
agricole, în țară sau în afara țării (export).

Producătorii agricoli își pot valorifi ca produsele pe următoarele căi:
l  vânzarea directă la domiciliul consumatorului sau către consuma-

torii fi nali;
l vânzarea directă în piețe, târguri și magazine;
l vânzarea către intermediari.
Comercializarea produselor vegetale alimentare se face numai în 

locuri sau spații autorizate sanitar veterinar, cu respectarea regulilor de 
igienă și temperatură în zonele de depozitare și expunere.

Vânzare directă de legume în piață

Saci cu cereale expuși la vânzare

Fructe și legume comercializate
în supermarket

Pentru conceperea afi șului publicitar veți avea în vedere:
l calitățile unui afi ș: simplitatea, acuratețea informației, actualita-

tea, naturalețea;
l elementele grafi ce ale unui afi ș: linia, forma, culoarea, textul, di-

mensiunea elementelor;
l principii în designul afi șului: partea din afi ș care să atragă atenția, 

contrastul, alinierea imaginilor folosite.
Alegeți un juriu care să premieze cel mai reprezentativ afi ș de pro-

movare a produsului vegetal ales.

 ACTIVITATE PRACTICĂ: REALIZAȚI UN AFIȘ PUBLICITAR 
PENTRU UN PRODUS VEGETALÎNCERCAȚI ȘI VOI!

l Supermarketurile își pro -
mo vează produsele alimen-
tare prin intermediul cata-
logului de oferte. Studiați 
două astfel de cataloage de 
la două supermarketuri di-
ferite. Precizați asemănări-
le și deosebirile constatate!

 ETAPA 4: Identifi cați produsele pe care le-ați putea valorifi ca 
din „Colțul verde”. Realizați un pliant de promovare a acestora.

Credeți că această modalitate de promovare este efi cientă?

PROIECT:  COLȚUL VERDE ÎN LĂDIȚE/GHIVECE

ÎNCERCAȚI ȘI VOI!ÎNCERCAȚI ȘI VOI!ÎNCERCAȚI ȘI VOI!ÎNCERCAȚI ȘI VOI!

creo






MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

EDUCAȚIE  
TEHNOLOGICĂ  

ȘI APLICAȚII PRACTICE

Ramona-Eugenia Popescu
Cristina Galeș
Ioana Corina Rotaru
Daniela Vlăduț

ORINTC 

ORINTC 

PACHETUL EDUCAȚIONAL
este compus din:

 Manual (carte + CD)
 Ghidul profesorului

ISBN: 978-606-94044-5-4

www.edituracorint.ro

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

MANUAL  
PENTRU

CLASA  
A V-A

E
D

U
C

A
Ț
IE

 T
E

H
N

O
L
O

G
IC

Ă
 Ș

I 
A

P
L
IC

A
Ț
II

 P
R

A
C

T
IC

E
O

R
IN

T
C


M

A
N

U
A

L
 P

E
N

TR
U

 C
L

A
S

A
 A

 V
-A

creo



	Blank Page
	Blank Page



