MUNŢII CARPAŢI - RECAPITULARE
PROIECT DE LECŢIE

Instituţia de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr.1 Aghireş
Profesor: Santavan Simona-Mihaela
Data: 22 noiembrie 2017
Disciplina : Geografia Romaniei
Clasa : a VIII-a
Tema : Munţii Carpaţi - Recapitulare
Tipul lecţiei : fixare si evaluare a cunoştinţelor
Durata: 50 minute
SCOPUL LECŢIEI:
-

evidenţierea lacunelor existente în cunoştinţele elevilor;

-

consolidarea unor capacităţi şi deprinderi intelectuale ale elevilor de a opera
cu cunoştinţele achiziţionate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: Să localizeze pe hartă unităţile majore de relief ale României ;
O2: Să definească termeni geografici;
O3: Să descrie trasee turistice din Munţii Carpaţi;
O4: Să completeze texte lacunare şi hărţi mute.
O5: Să enumere şi să compare caracteristici ale grupelor montane;
O6: Să asocieze unități montane cu grupe montane
O7: Să caracterizeze pe scurt unităţi de relief;

Strategii didactice


Metode şi procedee de învăţămînt:

Observarea, metoda cubului, metoda RAI, puzzle, descrierea, comparaţia, expunerea,
problematizarea, lucrul cu harta, analiza, activitate în grup, lucrul cu fise.


Mijloace de învăţămînt:
Harta fizică a României, foi de flipchart, imagini ale unor forme de relief, powerpoint, scheme, atlasul geografic şcolar, fise de lucru, harta mută a României.



Forma de activitate: individuală, în echipe.



Bibliografie
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Scenariul lecţiei
Nr. Momentele
crt.
lecţiei

Timp

1.

Moment
organizatoric

1 min

2.

2 min
Anunţarea
temei
si
obiectivelor
operationale

3.

Desfăşurarea
concursului

Obi Activitatea profesorului
ecti
vele
Verifică prezenţa mijloacelor de
învăţământ pentru lecţie, tabla; notează
absenţii.

Activitatea elevului

Pregătesc manualele, caietele Conversaţia
şi materialele pentru lecţie
Comunică absenţii

Profesorul anunţă şi scrie titlul lecţiei
pe tablă: ”MUNȚII CARPATII - Ascultă cu atenţie
RECAPITULARE”. Recapitularea se va
face sub forma unui concurs, în care elevii
vor lucra în echipe, vor primi puncte, iar la
final după calcularea punctajului vor fi
răsplătiți cu diplome de premii. În
continuare, profesorul prezintă etapele si
regulile concursului.

O1

40min O2

O3

Strategia
didactică

Se împart elevii în 6 echipe a câte 2 elevi. Elevii vin la catedra pe rând,
Câte un membru din fiecare echipă va rotesc cubul, aleg câte un
extrage un bileţel cu sigla și numele echipei. bileţel din plicul cu nr.
indicat de cub şi răspund
Profesorul anunţă elevii că prima etapă cerinţelor din bileţel.
a concursului constă în rotirea unui cub şi
răspunsul la nişte întrebări aflate în 6 plicuri Daca nu ştiu să răspundă îi
de culori diferite pe catedră.
poate ajuta colegul de echipă
sau dacă nici acesta nu ştie,
Pe fiecare plic scrie un număr de la 1 la un alt elev din clasă poate
6 şi cele 6 cerinţe ale cubului:
răspunde şi va primi el
punctul respectiv.

Conversaţia

Metoda
cubului

Activitate în
echipe

Evaluare

O4

O5

Descrie!
Compară!
Asociază!
Analizează!
Aplică!
Argumentează!
Fiecare echipă ve veni în faţă, va roti
cubul şi va extrage câte un bileţel din plicul
cu nr.respectiv.
Pentru fiecare răspuns corect elevii vor
primi câte un punct, dacă un elev sau o
echipă nu ştie răspunsul, un alt elev poate
răspunde şi poate primi încă un punct.

Conversaţia
Profesorul notează într-un
tabel, pe foaia de flipchart,
punctajul pt. fiecare echipă.
Brainstormin
g

Problematiza
rea
Expunerea

O6
Dacă se epuizează întrebările dintr-un
plic, elevul roteşte din nou cubul pentru a
ieşi un alt număr şi a extrage un bileţel din
alt plic.
Întrebările şi cerinţele din plicuri sunt
prezentate în anexa 1.

Metoda RAI

Chestionare
orală

În continuare profesorul anunţă a doua
probă a concursului în care elevii vor fi
solicitaţi să îşi pună întrebări unul altuia din Elevii pun întrebări colegilor Puzzle
unitatea
de
învăţare
“RELIEFUL şi răspund la alte întrebări
ROMÂNIEI”.
care le sunt adresate.
Elevul care nu ştie răspunsul iese din
concurs. Câştigă cel care răspunde la cele

Lucrul
harta

cu

mai multe întrebări adresate de alţi elevi din
clasă.
A treia probă a concursului constă în
rezolvarea unui puzzle de către elevi.
Profesorul le arată elevilor o hartă
magnetică a unităţilor de relief ale
României, pe care elevii trebuie să lipească
cele 13 piese de puzzle. Pe spatele fiecărei
piese de puzzle este scrisă o întrebare, iar
elevul dacă răspunde corect la întrebare,
întoarce piesa şi descoperă unitatea de relief
corectă pe care trebuie sa o amplaseze
corect pe harta magnetică.

6.

Evaluarea
premierea
elevilor

Elevii aleg piesele de puzzle,
răspund la întrebările de pe
spatele lor şi le amplasează
corect pe tabla magnetică.

Profesorul
apreciază
participarea
elevilor la lecţie, face observaţii şi
recomandări.
Elevii primesc diplomele şi
se bucură de aprecierea
Profesorul face totalul punctelor pentru profesorului şi a celorlalţi Conversaţia
fiecare echipă .
colegi de clasă.

şi
5 min

În funcţie de acest punctaj elevii vor
primi diplome, premii sau menţiuni, drept
recompensă pentru munca depusă.
7.
Tema
acasă

pentru 2 min

O7

Realizarea unui referat având ca temă Îşi notează tema în caiete.
caracterizarea complexă a unei unităţi de
relief la alegere.

Conversaţia

Premierea
elevilor cu
diplome

ANEXA 1.
Analizează! Imaginile de mai jos:
Pentru imaginea de mai jos precizaţi – ce reprezintă imaginea, tipul de relief și exemple de munți
în care se găsește;

Pentru imaginea de mai jos precizaţi - denumirea formei de relief, agentul care a creat-o, tipul de
relief și exemple de munți în care se găsește;

Pentru imaginea de mai jos precizaţi - denumirea formei de relief, tipul de relief și munții în care
se găsește;

Pentru imaginea de mai jos precizaţi - denumirea formei de relief, agentul care a creat-o, tipul de
relief și munții în care se găsește;

Pentru imaginea de mai jos precizaţi - denumirea formei de relief, agentul care a creat-o, tipul de relief și
munții în care se găsește;

Argumentează!
Argumentează de ce Carpaţii Meridionali mai sunt numiţi şi “ALPII TRANSILVANIEI”.
Argumentează importanţa Carpaţilor pentru ţara noastră.
Compară!
Comparaţi relieful Grupei Nordice a Orientalilor cu relieful Grupei Retezat-Godeanu a
Meridionalilor, precizând deosebiri şi asemănări. Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre
următoarele elemente de relief: modul de formare, tipuri de roci, altitudini, tipuri de relief, fragmentarea
reliefului, orientarea culmilor muntoase, alte caracteristici ale reliefului.
Comparaţi relieful Munţilor Apuseni cu relieful Grupei Bucegi din Meridionali, precizând deosebiri şi
asemănări. Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de relief: modul de
formare, tipuri de roci, altitudini, tipuri de relief, fragmentare, orientarea culmilor muntoase, alte caracteristici
ale reliefului.
Comparaţi relieful Grupei Nordice a Orientalilor cu relieful Carpaţilor Curburii(Grupa Sudică a
Orientalilor), precizând deosebiri şi asemănări. Deosebirile şi asemănările se pot referi la oricare dintre
următoarele elemente de relief: modul de formare, tipuri de roci, altitudini, tipuri de relief, fragmentare,
orientarea culmilor muntoase, alte caracteristici ale reliefului.

Asociază!
Asociaţi munţii din coloana A cu grupele montane din care fac parte, din coloana B:
A

B

Munţii Metaliferi
Munţii Călimani
Munţii Semenic
Munţii Rodnei
Munţii Ciucaş

Grupa Munţilor Banatului
Carpaţii Curburii
Grupa Nordică a Orientalilor
Grupa Munţilor Apuseni
Grupa Centrală a Orientalilor

Asociaţi depresiunile din coloana A, cu grupele montane din care fac parte din coloana B:
A

B

Depresiunea Maramureş
Depresiunea Loviştei
Depresiunea „Ţară Moţilor‟
Depresiunea Braşov
Depresiunea Petroşani

Grupa Parâng
Carpaţii Curburii
Grupa Nordică a Orientalilor
Grupa Munţilor Apuseni
Grupa Făgăraş

Asociaţi tipurile de roci din coloana A, cu categoriile de roci din care fac parte, din coloana B:
A

B

granit
calcar
şisturi cristaline
argilă
nisip
marmură

roci sedimentare
oci metamorfice
roci sedimentare
roci metamorfice
roci vulcanice
roci sedimentare

Asociaţi munţii din coloana A cu vârfurile corespunzătoare lor, din coloana B:
A
Munţii Parâng
Munţii Bucegi
Munţii Retezat
Munţii Rodnei
Munţii Făgăraş

B
Vârful Pietrosu
Vârful Moldoveanu
Vârful Omu
Vârful Peleaga
Vârful Parângu Mare

Descrie!
Descrie un traseu turistic din Munţii Carpaţi, pe care ai dori să îl parcurgi împreună cu colegii tăi şi cu
profesoara de geografie în săptămâna “Şcoala altfel”.

Aplică!
Utilizând Harta Fizică a României, completati unitățile majore de relief ale României marcate cu litere de
la A la Z și punctele extreme marcate cu cifre de la 1 la 4.
A
B
C
D
E
F
G

H
I
J
K
L
M
N

O
P
Q
R
S
Ș
T

ANEXA 2
ÎNTREBĂRILE DE LA PUZZLE

1.Au altitudinea maximă în Vârful Pietrosu Rodnei.
........................Carpaţii Orientali.
2.Se mai numesc şi „Alpii Transilvaniei‟.
........................Carpaţii Meridionali.
3.Au aspect discontinuu.
.........................Carpaţii Occidentali.
4.Este situată în interiorul arcului carpatic.
........................Depresiunea Colinară a Transilvaniei.
5.Este cea mai întinsă unitate de relief a României.
........................Câmpia Română.
6.Este situată în Vestul ţării.
........................Câmpia de Vest
7.Este cea mai nouă şi cea mai joasă unitate de relief a României.
.........................Delta Dunării.
8.Este situat între Dunăre şi Marea Neagră.
.........................Podişul Dobrogei.
9.Rocile din fundamentul său au făcut parte din Platforma Est-Europeană.
.........................Podişul Moldovei.
10.Este situat între Câmpia Română şi Subcarpaţii Getici.
..........................Podişul Getic.
11.Sunt situaţi în Sudul Carpaţilor Meridionali.
..........................Subcarpaţii Getici.
12.Sunt situaţi în exteriorul Carpaţilor Curburii.
.........................Subcarpaţii Curburii.
13.Fac trecerea de la Grupa Centrală a Orientalilor la Podişul Moldovei.
...........................Subcarpaţii Moldovei.

