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CZU 53 (072.3)

UTILIZAREA REPREZENTĂRILOR FIGURATIVE LA ACTIVIZAREA 
COGNITIVĂ A ELEVILOR ÎN PROCESUL STUDIERII MECANICII

Cheptea Virgil, Cibota Tamara

Se analizează rolul materialului ilustrativ la activizarea cognitivă a elevilor la studierea unor teme din 
mecanică: dependenţa forţei Arhimede de volumul corpului scufundat în lichid, mişcările rectilinie şi curblinie, 
impulsul, forţele în natură, legile lui Newton.

Анализируются роль наглядных пособии для активизации познавательной деятельности учащихся при 
изучении некоторых тем механики: зависимость Архимедовой силы от объема погруженной части тела, 
равномерное и криволинейное движение, импульс, силы в природе, законы Ньютона.

The authors analyse the role of visual aids in the cognitive stimulation of pupils in the study of some topics 
of mechanics: the dependence of Archimedes force on the volume of the body plunged into liquid, uniform and 
curve movement, impulse, nature forces, Newton's laws.

Introducere
Activizarea procesului de instruire presupune ridicarea nivelului funcţional al tuturor 

proceselor psihologice: spirit de observaţie, receptivitate, atenţie, memorie, gândire, imaginaţie 
etc. Căile şi procedeele de activizare a gîndirii elevilor sînt diferite [1]: experimentul 
demonstrativ şi.de laborator, rezolvarea problemelor de fizică, crearea situaţiilor de problemă la 
lecţiile de fizică, reprezentării figurative etc. şi reprezintă o problemă importantă în procesul 
studierii fizicii, deoarece este vorba despre crearea unui sistem prin intermediul căruia profesorul 
dirijează activitatea elevilor. De obicei, ele se aplică nu izolat, dar în complex şi întotdeauna sînt 
însoţite de o explicare, o interpretare, care poate fi realizată printr-o discuţie, printr-o convorbire 
euristică cu elevii, eficacitatea căreia depinde, în mare măsură, de utilizarea corectă a 
experimentului fizic şi a reprezentărilor figurative (desene, scheme, grafice, tabele, diagrame 
etc.). în particular, materialul ilustrativ permite de a fragmenta materia de studiu, de a stabili 
legăturile logice dintre părţile componente şi contribuie la o însuşire mai uşoară a lui.

în lucrare se analizează modalităţile de pregătire şi utilizare a materialului ilustrativ în 
scopul optimizării activităţii cognitive a elevilor în procesul studierii fizicii.

Experimentul pedagogic
Diagramele şi tabelele dau posibilitate de a compara, a concretiza fenomenele şi mărimile 

fizice; graficele reprezintă unul din cele mai intuitive mijloace de exprimare a dependenţei 
funcţionale dintre mărimile fizice, ele contribuie la dezvoltarea gîndirii funcţionale, stimulează 
studierea fenomenelor din punct de vedere cantitativ; desenele, schemele, fişele, la fel ca şi 
cuvîntul, reprezintă imaginea sintetizată a obiectelor şi fenomenelor din natură. Utilizarea lor 
stimulează dezvoltarea nu numai a capacităţii de a “ privi”, dar şi de a “vedea” esenţialul şi 
principalul [2]. O importanţă deosebită o au conţinutul şi caracterul problemelor şi întrebărilor 
incluse în fişe, tabele, grafice etc. în activitatea practică, de obicei, o parte din materialul 
ilustrativ profesorul îl prezintă elevilor deja pregătit (“Acţiunile curentului electric staţionar şi 
alternativ”, “Oscilaţiile mecanice şi electromagnetice”, diagrame de tipul “Valorile temperaturii 
(vitezei; energiei etc.) întîlnite în natură”; modelele funcţionale -  modelul mişcării Browniene, 
modelarea interacţiunii nucleelor etc.), o altă parte (desene, scheme, tabele, grafice) se 
alcătuieşte la lecţii împreună cu elevii. în calitate de exemplu prezentăm materialul ilustrativ 
utilizat de noi în procesul studierii mecanicii în şcolile nr. 1 şi nr. 14 din mun. Bălţi.

Forţa Arhimede
Dezvoltarea la elevi a deprinderilor de utilizare a metodei grafice de studiere a fenomenelor 

fizice, poate fi ilustrată la studierea dependenţei forţei lui Arhimede (F a)  de volumul lichidului
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dizlocuit de corpul scufundat în el [3, 4]. în acest scop dependenţa FA = /  (h) a fost construită 
avînd la bază datele din experienţă.

în fig. 1 sînt prezentate etapele 1, 2, 3, 4, 5, 6 a experienţei cu cilindrul metalic care treptat 
se scufundă în lichid.

Fig. 1. Dependenţa forţei Arhimede de înălţimea 
stratului de lichid dezlocuit de coip

Etapa I. Faţa de jos a cilindrului se găseşte la suprafaţa lichidului. Deoarece corpul nu 
este scufundat în lichid Fa = 0.

Etapa II. O treime din înălţimea cilindrului este scufundată în lichid, forţa FA^ 0 .
Etapa III. Două treimi din înălţimea cilindrului este scufundată în lichid, FA s-a mărit.
Etapa IV. Cilindrul este scufundat complet în lichid ( faţa de sus a cilindrului se află la 

nivelul apei din vas). FA este maximală.
Etapele V- VI. Cilindrul se scufundă tot mai mult şi mai mult în lichid, FA = const.
Se face concluzia că la introducerea corpului în lichid FA nu este constantă, dar ea variază 

de la zero pînă la o valoare maximală. Dacă acelaşi corp îl vom scufunda în alt lichid, atunci 
forma graficului dependenţei FA =f(h) nu se va schimba, însă valoarea maximală a forţei FA va fi 
alta (fig. 2).

Fig. 2. Dependenţa forţei Arhimede de natura 
lichidului în care este scufundat

în calitate de lucru independent, le propunem elevilor să reprezinte grafic dependenţa 
forţelor de greutate G şi a lui Arhimede FA de h în cazul plutirii corpurilor (fig.3., a, b, c). Pe 
primul desen este reprezentat cazul cînd forţa de greutate este mai mare decît forţa Arhimede. în 
partea de jos a desenului, aceste forţe sînt reprezentate grafic, dependenţa cărora de h elevii 
trebuie să o construiască desine stătător. în figura a doua este reprezentat cazul cînd forţa de 
greutate este egală cu forţa Arhimede. în figura a treia este reprezentat cazul cînd forţa de 
greutate este mai mică decît forţa Arhimede.
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Legile lui Newton
înţelegerea materialului de studiu în mare măsură depinde de logica expunerii lui. Pentru 

uşurarea procesului de asimilare a materialului de studiu, materialul ilustrativ joacă un rol 
important, deoarece el creează imagini şi reprezentări concrete despre fenomenele fizice. La 
studierea legilor dinamice şi la repetarea materialului din mecanică, poate fi folosit următorul 
material didactic [5].

Mecanica

Scopul de bază: de determinat poziţia corpului în spaţiu în momentul dat de timp.

Cinematica Dinamica Statica
Ce fel de mişcare este?
Uniformă
Neuniformă
Rectilinie
Curbilinie
De translaţie
De rotaţie
Oscilaţii

De ce se mişcă? 
Cauza-acţiunea altor corpuri 
Legile mişcării -  legile lui 
Newton

Cînd se află în echilibru? 
Condiţiile de echilibru -  în 
repaos sau în mişcare 
uniformă şi rectilinie

Mărimi
t;v;s;l;a. m;F;â. M \F\d.

Noţiuni generale
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Mişcarea curblinie

Traiectoria -  o linie curbă (de exemplu -  un arc de 
circumferinţă de diferite raze)

Deplasarea Viteza Acceleraţia
liniară unghiulară

după coardă

1 > S

după tangentă (p- unghiul de rotaţie
<P

centripetă -  spre 
centrul circumferinţeiсо =

/v = -  
t a =

se schimbă după 
mărime şi direcţie

со r

Mişcarea uniformă pe circumferinţă
и -  este constantă după modul (de exemplu -  acele casomicului)

/ = 2 лгп v = ■2 nr m = ■2 7t 4 n 2r 2
T T

T -  perioada -  timpul unei rotaţii complete.

v _ fregvenţa -  numărul de rotaţii într-o secundă.

a

v
T

întrebări:
1. Care mişcare se numeşte curblinie?
2. Ce puteţi spune despre deplasare, viteză şi acceleraţie la mişcarea curblinie?
3. Care sînt particularităţile mişcării uniforme după circumferinţă?
4. Ce se numeşte perioadă, frecvenţă la mişcarea de rotaţie?
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Legea II a lui Newton
descrie mişcarea corpurilor cu viteză variabilă: а ф 0

Masa
măsura inertităţii

Pînă la interacţiune:

■/777У?,

°1
77/?Г7? 7 / Г г / 77 $ 7 / //  J  ? /

după interacţiune:
U2 o,

■—=*-
// /  / /  /У У / 7 / i /  ~ / ? / s sS  // У//"/"7^'/’/ S,

V i - V j  _ V 2 - V 2 «i -----------,a2 ------------
t

m\ a2

Forţa
măsura interacţiunii 

corpurilor 
F , N (Newton)

\N  ■■ kg • m

Forţa -  cauza apariţiei 
acceleraţiei, mărime vectorială

F  = mă

Acceleraţia
rapiditatea variaţiei vitezei

m
a ,

-  v ~ v0 a = ------^

_ F a = — 
m

m2 ax 
Fm = — 
a

Consecinţe:
1. Acceleraţia şi forţa, care o provoacă, au aceeaşi direcţie.
2. Dacă asupra corpului acţionează mai multe forţe, atunci forţa 

rezultantă este egală cu suma geometrică a tuturor forţelor:
F  — Fj + /*2 + F3 +....
Forţa rezultantă care acţionează asupra corpului este egală cu 
produsul dintre masa şi acceleraţia corpului.

3. Legea se îndeplineşte numai în sisteme inerţiale.
4. Acceleraţia corpului depinde de masă şi de forţă.

întrebări:
1. Cînd se foloseşte legea a Il-a a lui Newton?
2. Ce caracterizează forţa, masa şi acceleraţia ca mărimi fizice?
3. Formulaţi legea a H-а iui Newton?
4. Care este forma analitică a legii a И-a a lui Newton, în cazul

acţiunii unei singure forţe? Dar a mai multor?____________
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Impulsul
Impulsul corpului (cantitatea de mişcare) -  caracteristica cantitativă a mişcării mecanice

p -  mv

produsul dintre masă şi viteza lui, .П-
s

Impulsul corpului -  mărime vectorială direcţia căruia coincide cu direcţia vitezei corpului. 
Proprietăţi:
1. Se schimbă, dacă acţionează o forţă exterioară: Ft = mv -  wv0 
Se conservă, dacă sistemul de corpuri este izolat, adică:

a) F -  0 (forţe exterioare lipsesc),
b) F] + F2 +... = 0 (forţele interioare se compensează una pe alta),
c) / -> 0 (interacţiune de scurtă durată).

mL uT ma v~2

m\v1 + Ш2^2 = ~ legea conservării impulsului
într-un sistem de corpuri izolate suma geometrică a impulsului corpurilor rămîne 

neschimbată la orice tip de mişcări sau interacţiuni dintre corpurile acestui sistem.
Exemple:

1. Ciocnire mecanică:
a) elastică -  impulsul se conservează,
b) neelastică -  impulsul variază.

2. Mişcare reactivă (zborul rachetei, reculul la o armă de foc etc.).
întrebări:

1. Ce caracterizează mărimea fizică?
2. Ce înţelegeţi prin mişcare reactivă?
3. Descrieţi mişcarea unei rachete.
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1. Enumeraţi forţele din natură cunoscute.
2. Caracterizaţi fiecare din aceste forţe după următorul plan:

a) unde, cum şi de ce apar;
b) direcţia lor;
c) după ce formule se determină ele;

Acest material ilustrativ poate fi utilizat la diferite etape ale lecţiei, în special, la 
recapitularea materialului, iar elevilor care au o pregătire mai slabă le este mai uşor să înţeleagă 
bazele temei studiate, să ţină minte concluziile, să povestească într-o consecutivitate logică 
materialul precăutat la lecţie.

Concluzii
Experienţa pedagogică acumulată ne permite să facem următoarele concluzii:

materialul ilustrativ trebuie privit nu numai ca un mijloc de studiere a fenomenelor şi 
legilor fizicii, dar şi ca mijloc de activizare a gîndirii elevilor;
eficacitatea materialului ilustrativ este cu mult mai mare dacă el este utilizat în 
combinare cu alte metode de activizare cognitivă a elevilor (experimentul
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demonstrativ, rezolvarea problemelor, conversaţia didactică etc.);
- o importanţă mare o au caracterul şi conţinutul problemelor propuse elevilor la 

analiza materialului ilustrativ, fapt care depinde de iscusinţa profesorului de a selecta 
şi formula aceste întrebări; materialul ilustrativ serveşte atît ca modalitate de 
prezentare a problemelor şi întrebărilor, cît şi ca element de analiză pentru găsirea 
răspunsului la problemele propuse;

- important este faptul ca, pe parcursul analizei materialului ilustrativ, în clasă să fie 
creată o atmosferă binevoitoare, de încredere; de stimulat participarea fiecărui elev la 
această analiză, de încurajat participarea elevilor la discuţie.
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