CLASA 5-6

Trăind în Calea Lactee

fişă de lucru
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Tot mai departe
Citiţi acest e-mail trimis de un cercetător.

Clasa 5-6

AJUTOR!
Laarhoff
Dragă elev,
Echipa mea de cercetători şi-a dedicat mare parte din timp adunării de informaţii despre Calea Lactee.
Activitatea s-a dovedit foarte complicată, aşa că-ţi cerem ajutorul. Mai trebuie să găsim răspunsuri la câteva
întrebări importante. Crezi că ne-ai putea ajuta? Întrebările sunt:
a
.

Cum arată Calea Lactee?

............................................................
.........................
b
În care parte a Căii Lactee se află sistemul nostru solar?

c.....................................................................................
De ce nu putem vedea întreaga Cale Lactee de pe Pământ?
.....................................................................................
d

Pământul e mare sau mic în comparaţie cu Universul?

.....................................................................................
d

Calea Lactee este mică sau mare în comparaţie cu Universul?

.....................................................................................
f

Din ce este alcătuită Calea Lactee?

.....................................................................................
Îţi mulţumim foarte mult pentru ajutor!
Vom putea astfel să ne încheiem studiul în scurt timp.
Prof. F.M.C.
Laarhoff
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Construiţi o machetă a Căii Lactee
Veţi construi o machetă a Căii Lactee.

Materiale necesare:
• carton negru

• vată

• compas

• lipici

• creion

• plastilină roşie

• foarfecă

• scobitori

• acuarele roşu şi alb

• fir de pescuit

• pensule

Procedură:
1

Reglaţi distanţa dintre braţele compasului la zece centimetri. Aceasta va
fi raza cercului.

2

Trasaţi un cerc pe cartonul negru cu ajutorul compasului. Decupaţi cercul. La scară
cosmică, acest cerc are un diametru de 946.052.800.000.000.000 km!

3

Pictaţi cercul Căii Lactee cu acuarelă albă. Înainte de a începe să pictaţi, studiaţi cu
atenţie desenul de mai jos. Aveţi grijă ca spirala să se rotească spre stânga,
în sens invers acelor de ceasornic.
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Pictaţi puncte pe Calea Lactee folosind acuarela roşie. Aceste puncte reprezintă
grupuri de stele. Desenaţi, cu creionul, o cruce în inelul exterior al Căii Lactee.
Aceasta este poziţia sistemului nostru solar!

5

Aşteptaţi să se usuce acuarelele. După ce s-au uscat, întoarceţi discul cu faţa în jos.

6

Acum, pictaţi o imagine în oglindă a Căii Lactee, pe această parte, folosind acuarela
albă. Studiaţi cu atenţie desenul din nou, pentru a respecta modelul.

7

Pictaţi, cu acuarelă roşie, alte câteva puncte pe această parte, pentru a reprezenta
sistemele solare. Desenaţi o cruce în aceeaşi poziţie precum cea de pe partea
opusă,
pentru a marca poziţia sistemului nostru solar. Aşteptaţi să se usuce acuarelele.

8

Realizaţi zece biluţe din plastilină roşie, de mărimea unor boabe de mazăre.
Înfigeţi câte o biluţă în unul dintre capetele a cinci scobitori. Înfigeţi scobitorile în
carton. Înfigeţi bilele rămase în celălalt capăt
al scobitorilor. Aceste biluţe de plastilină reprezintă roiurile de stele (nebuloasele).

Sfat! Folosiţi
compasul

9

Lipiţi cele două bile de vată pe ambele feţe ale cartonului negru, în centru.

pentru a
perfora
cartonul mai
întâi.

Confecţionaţi două bile aplatizate din vată, fiecare cu un diametru de 7 cm.

10

Rugaţi-l pe profesor să facă trei orificii în macheta Căii Lactee
construită de voi. Introduceţi fir de pescuit prin orificii şi legaţi firele
bine.
Sfat! Aplicaţi
lipici pe carton în
locul în care doriţi

Macheta voastră poate
fi acum agăţată!
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să lipiţi vata.

3 Ce aţi aflat despre Calea Lactee?
Cu ajutorul machetei construite şi a filmului vizionat, răspundeţi la întrebările
din e-mail. Notaţi răspunsurile în spaţiul alocat la activitatea 1.
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