
















Sistem de organe OrganismCelulă Ţesut Organ

Celula este unitatea structurală şi funcţională a lumii vii.

Diferite tipuri de țesuturi formează un organ.
Celulele de același fel sunt grupate în țesuturi.

Organele care realizează împreună aceeași funcție formează un sistem.
Toate sistemele de organe formează un organism.
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Corpul mamiferelor este mult mai complex decât cel al plantelor. 
Organele care îndeplinesc o anumită funcție formează un sistem de 
organe. 

Principalele sisteme de organe care intră în alcătuirea corpului 
mamiferelor sunt:

 1. sistemul digestiv 5. sistemul nervos

 3. sistemul respirator 7. sistemul muscular
 4. sistemul excretor 8. sistemul reproducător

În clasa a VI-a le veți studia pe primele patru sisteme. Le puteți 
observa în imaginile alăturate. Puteți identifica din imagini princi-
palele organe care compun fiecare sistem? 

 2. sistemul circulator 6. sistemul osos

Observați în imaginea 
alăturată localizarea 
acestor țesuturi în organele 
corpului uman. 

Cu siguranță ați recunoscut ficatul, stomacul, inima, rinichii.

• țesutul nervos.

• țesuturile epiteliale;

Principalele țesuturi din 
corpul mamiferelor sunt:

• țesuturile conjunctive;

Ca şi organele plantelor și organele mamiferelor sunt alcătuite din 
numeroase și diferite tipuri de celule care formează țesuturi.

• țesuturile musculare;

Celulele mamiferelor 
sunt complexe, dar au în 
alcătuirea lor: membrana, 
citoplasma și nucleul, com-
ponente care au aceleași 
roluri ca și în celulele 
plantelor. Observați unde 
sunt situate componentele 
celulei animale.

 a. există toate cele opt organe la ambele mamifere?
 b. cu ce organe se învecinează fiecare din cele opt organe în cele două mamifere.

1. Analizați cele două imagini care reprezintă localizarea unor organe în corpul a două mamifere: 
câine și om. Scrieți în caiete ce organ din corpul uman corespunde fiecărei cifre de la 1 la 8. Comparați 
localizarea organelor în corpul câinelui și al omului. Scrieți în caiete ce asemănări și ce deosebiri ați 
descoperit, răspunzând la următoarele întrebări:

2. Imaginile reprezintă fotografii ale celor patru tipuri de țesuturi animale, realizate pe preparate 
microscopice. Realizați observații microscopice asupra țesuturilor animale pe preparate fixe cu secțiuni 
prin piele, inimă, intestin. Desenați în caiete ce ați observat și comparați observațiile voastre cu imaginile 
care reprezintă cele patru tipuri de țesuturi animale. Precizați în caiet ce tipuri de țesuturi ați identificat în 
fiecare preparat, completând tabelul prin bifarea căsuțelor, acolo unde ați identificat țesutul.

Veți realiza un preparat proaspăt cu celule 
recoltate din pereții gurii. Aveți nevoie de 
beţișoare cu vată la capăt, lame, lamele, pipete și 
soluţie de albastru de metilen pentru colorare. Cu 
un bețișor steril cu vată la capăt, răzuiți ușor 
interiorul obrajilor. Treceți apoi capătul cu 
tamponul de vată pe suprafața unei lame pentru a 
întinde celulele răzuite. Profesorul va picura 

colorantul și voi acoperiți 
preparatul  cu  lamela .   
Observați la microscop și 
desenați celulele.  
ATENȚIE!  
Dacă albastrul de 
metilen este concentrat, 
devine toxic și, pentru a 
evita un pericol, colorarea 
o va realiza profesorul.

 3. Observați celulele animale din mucoasa 
bucală.
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a. Picurați în centrul farfuriei 
câte 3-4 picături de coloranți.

c. Turnați detergent într-un pahar, luați alt 
bețișor și îmbibați-l cu detergent.

b. Introduceți în culori capătul cu vată al 
bețișorului și observați efectul.

d. Plasați bețișorul cu detergent în pata 
colorată din lapte. Observați ce se întâmplă.

Alimentație sănătoasă
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glucoză  → un produs intermediar + energie
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Sistemul respirator asigură aprovizionarea corpului nostru cu oxigen și eliminarea dioxidului de 
carbon. Sistemul respirator este compus din căi respiratorii și plămâni.

Căile respiratorii sunt: nările →  cavitățile nazale →  faringele →  laringele →  traheea → �
bronhiile→ bronhiolele. Plămânii sunt formați din lobi, iar lobii conțin numeroși saci alveolari. La 
nivelul alveolelor pulmonare se realizează schimbul de gaze: oxigenul din aerul alveolar intră în sânge, 
iar dioxidul de carbon din sânge intră în aerul din alveole. Ventilația pulmonară constă în inspirație și 
expirație. Inspirația se realizează prin contracția mușchilor respiratori: diafragmă și intercostali. În 
inspirație se mărește cavitatea pulmonară, se dilată plămânii și aerul pătrunde în plămâni. În expirație 
mușchii respiratori se relaxează, cavitatea pulmonară se micșorează și aerul iese din plămâni.

Împreună cu colegul de bancă realizați următoarele investigații. Aveți nevoie de un centimetru de 
croitorie și de un ceas cu minutar.

1. Determinarea unor caracteristici ale activității sistemului respirator

Ÿ Măsurați cu metrul de croitorie perimetrul toracelui în inspirație și în expirație. Realizați în caiet 
următorul tabel și completați-l cu datele derminate.

Cili
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Praf 
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La băieții de 12 ani, greutatea normală medie este între 30,4 
și 45 kg, iar înălțimea este cuprinsă între 1,40 şi 1,54 m. La fete, 
greutatea medie este cuprinsă între 32 şi 47,8 kg, iar înălțimea 
între 1,42 şi 1,57 m. Bineînțeles că o fată de 32 kg este normal să 
aibă și înălțimea mai mică, adică de 1,42 m. Dacă, față de aceste 
valori medii, greutatea este cu 20% mai mare decât media 
normală, spunem că este vorba de obezitate.

Definirea obezității: obezitatea este o afecțiune caracte-
rizată printr-o greutate a corpului mai mare decât normal. 

Cauzele obezității sunt consumul exagerat de alimente 
foarte consistente, bogate în glucide și grăsimi, lipsa activității 
fizice și predominanța activităților sedentare, cum ar fi 
vizionarea televizorului, jocurilor pe calculator sau a altor 
dispozitive cu ecran, somn prea mult. Alimentele sunt surse de 
energie. Valoarea lor energeticã se exprimă în calorii. La vârsta 
voastră, dacă aveți o activitate obișnuită consumați între 1855 
kilocalorii (fete) și 2200 kilocalorii pe zi (băieți).

Consecințele obezității: apariția a numeroase boli ale 
sistemului circulator, ale inimii, ale plămânilor, risc de sufocare 
în somn, boli de ficat, afecțiuni ale oaselor și articulațiilor. 
Alături de afectarea organelor, persoanele obeze își modifică și 
comportamentul: se izolează de societate, își pierd respectul de 
sine și încrederea, sunt triști și nemulțumiți de viața lor. În 
majoritatea cazurilor copiii obezi devin adulți obezi.

Ÿ Fiecare dintre voi va alcătui 
câte un meniu pentru o zi, care să 
respecte regulile unei diete 
sănătoase.

Ÿ După ce ați rezolvat toate 
sarcinile, realizați un poster în care 
să se regăsească meniurile și regulile 
pentru evitarea obezității.

Ÿ Revedeți cunoștințele de la 
lecția „Sistemul digestiv” și amintiți-
vă cum se alcătuiește o dietă corectă.

Ÿ Formați grupe de câte patru 
colegi. 

Ÿ Prezentați posterul la ora de 
biologie.

Ÿ Citiți împreună tot articolul 
din ziar (îl găsiți la dresa de mai sus).

Ÿ Căutați informații despre 
valoarea energetică a alimentelor 
exprimată în calorii/ kilocalorii

Ÿ Revedeți cele 7 reguli de 
păstrare a sănătății și propuneți cel 
puțin patru modalități de evitare a 
obezității.

Informații suplimentare Sarcinile de lucru

2. Îngrijirea plantelor și animalelor

Frumoasele plante decorative din grădină sau din apartament, sau animalul vostru de companie 
care vă înveselește sunt organisme care au nevoie de îngrijire pentru a fi sănătoase. Ați învățat deja ce 
rol au funcțiile de nutriție și ați investigat factorii care le influențează. Puteți acum să îngrijiți și 
plantele și animalele. Iată câteva reguli importante pentru îngrijirea unora dintre ele: cactusul şi pisica:

Plantă ornamentală Animal de companie
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