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Eu ca un microb! 

Etape obligatorii anterioare / 

Cunoștințele anterioare ale 

elevilor 

Teoria celulară, Structura celulară, Organele, 

Mitocondria, Celulă eucariotă, ATP, 

Pluricelularitate, Respirație aerobă, Funcție 

anaerobă 

Obiective de învățare Familiarizarea elevilor cu: 

- Biologia celulelor în relație cu mediul lor, 

- Microorganisme, 

- Organele și funcțiile lor, 

- Cloroplast, 

- Chemolitoautotrofe 

- Flagel 

Explorarea compușilor și transformarea energiei în 

organisme 

Subiecte Biologie, Microorganisme, Teoria evoluției 

Vârsta recomandată 15-18 

Material necesar PC-uri care pot rula jocul „Thrive” 

Durata secvenței 135 minute 

Activitate individuală sau de 

grup 

Activitate de grup și teme 

Abilități dezvoltate (după 

obiectivele de învățare) 

Creativitate, rezolvare de probleme, colaborare 

Gama de prețuri a jocului Gratuit sau 3,99€ de pe STEAM 

Jocuri similare de folosit cu 

abordarea secvenței 

Microcosmum 
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Sfaturi pentru incluziune În meniul „Opțiuni/Intrari” există o mulțime de setări 

(de schimbat/reglat) pentru a ajuta persoanele cu 

diverse dizabilități 

Sfaturi pentru a scurta durata 

secvenței 

Pasul 3 poate fi efectuat acasă.  

 

Pas cu pas: cum se implementează secvența 

În această secvență pedagogică, elevii vor folosi jocul „Thrive” și vor prelua rolul unui 

microbiom (un microorganism). 

Cu acest joc, ei vor naviga prin microcosmosul microorganismelor, vor crea celule 

diferite și își vor „vedea” viața în diferite habitate. Ei vor analiza modul în care preiau și 

convertesc energia și abordează nevoia de schimbări pentru ca aceste 

microorganisme să se adapteze și să trăiască în medii noi cu caracteristici diferite 

(diverse gaze, temperatură, componente, inamici etc.). 
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● Pasul 1: Profesorul revizuiește conceptele de biologie și discută conceptele 

de bază din Cell's Biology (35 de minute) 

Profesorul revizuiește unele concepte de biologie cu elevii și folosește un instantaneu 

al informațiilor/ajutorului jocului și al jocului în sine pentru a 

conecta jocul cu aceste concepte de biologie: 

- Teoria celulară 

- Celulele 

- Structura celulară 

- Organele 

- Mitocondria 

- Celule eucariote 

- ATP 

- Funcția aerobă 

- Funcția anaerobă 

 

 

 

Figura 2. Instantaneu al ajutorului din joc („Thrive”, Revolutionary Games, 2021) 

Figure 1. Organelles 

(“Thrive”, Revolutionary Games, 2021) 
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Figura 3. Instantaneu al cardurilor informative din joc despre mitocondrie și nucleu („Thrive”, 

Revolutionary Games, 2021) 
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● Pasul 2: Profesorul explică elevilor modul de joc al jocului (10 minute) 

Profesorul folosește jocul și tutorialele acestuia pentru a ajuta la explicarea modului de 

joc al jocului pentru elevi 

   

Figura 4. Instantanee ale sfaturilor tutoriale din joc („Thrive”, Revolutionary Games, 2021) 

În timpul jocului, ecranul are ferestre de informații pentru mediu, componentele pe 

care microorganismul le absoarbe , numărul de indivizi din populația speciei și energia 

pe care o are organismul. 

 

Figura 5. Instantaneu al primului ecran al jocului („Thrive”, Revolutionary Games, 2021) 
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● Pasul 3: Elevii descoperă jocul jucându-l (45 de minute) 

Elevii pot începe să joace jocul, alegând locația „Pangonian Vents” din cele 11 

medii/habitate date.Ei încep jocul ca o singură celulă și încearcă să adune compușii 

corespunzători pentru a trăi în mediul/habitatul pe care l-au ales. 

 

Figura 6. Instantanee ale ecranului de selecție a habitatelor - Pangonian Vents selectat 

(„Thrive”, Revolutionary Games, 2021) 

Elevii vor folosi cărțile informative ale jocului pentru a obține informații și pentru fiecare 

nou concept sau funcție pe care o întâlnesc, vor încerca să-i înțeleagă scopul și 

mecanismul. Ei pot discuta despre orice dificultăți pe care le întâmpină cu profesorul. 
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Figura 7. Instantanee ale ajutorului din joc („Thrive”, Revolutionary Games, 2021) 
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● Pasul 4: Profesorul rezumă (35 de minute) 

Profesorul rezumă următoarele concepte de biologie de bază pe care elevii le-au 

întâlnit în timpul jocului: 

- Biologia celulelor în relație cu mediul lor 

- Micro-organisme 

- Organele și funcțiile lor 

- Cloroplaste 

- Chemolitoautotrofe 

- Flagelul 

- Compușii și transformarea energiei în organisme 

- Metabolism 

Apoi pot dirija o discuție cu elevii despre opțiunile alternative pe care le-ar fi putut 

alege pentru ca microorganismul să prospere!!! 

● Pasul 5: Profesorul propune teme pentru acasă (10 minute) 

Acasă, elevii pot schimba habitatul sau pot folosi același habitat, dar fac alte alegeri 

pentru microorganism pentru a explora concepte suplimentare. 

 

Notă: Unele opțiuni ale jocului nu sunt încă implementate. Va fi un instrument complet 

pentru utilizare ulterioară în viitor. 
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Obținerea jocului:  

https://store.steampowered.com/app/1779200/Thrive/  

https://github.com/Revolutionary-Games/Thrive-Launcher/releases/tag/v1.2.9  
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