PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

PROFESOR:
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
CLASA: a V-a ( 1 oră/săptămână )
DISCIPLINA: Geografie, manual Aramis
AN ŞCOLAR: 2017-2018
SEMESTRUL I
UNITATEA I: Terra –O planetă a Universului
NR. ORE: 5
PERIOADA: săptămânile 1 – 5
Conţinuturi
Geografie
clasa a IV-a
(recapitulare)
Universul – Aspecte
generale

Competenţe
specifice
1.1, 1.2, 3.3, 4.2

1.1, 1.2, 3.1,
3.2, 4.2

Activităţi de învăţare
 recapitularea selectivă a terminologiei învăţate în
clasa a IV-a
 exerciţii de relaţionare între elemente şi fenomene
geografice
 corelarea termenilor geografici cu elemente
geografice specifice
 caracterizarea unor aspecte ale elementelor şi
fenomenelor geografice reprezentate pe suporturi
variate
 prezentarea desfăşurării unor procese şi fenomene
geografice, utilizând noţiuni din domeniul ştiinţelor
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Resurse
Manual, hărţi,
imagini
Resurse de
timp: o oră
(S1)
Fotografii
Scheme
Planşe
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt

Evaluare
Test iniţial

Evaluare
orală

Data Obs.

Sistemul Solar

1.1, 1.2, 2.3,
3.2, 4.2

 completarea textelor lacunare cu termeni
geografici specifici
 descrierea repartiţiei spaţiale a unor procese şi
fenomene geografice pe baza observaţiilor
directe/indirecte pe suporturi geografice
 organizarea elementelor după caracteristici
spațiale
gruparea unor termeni geografici pe baza unor
criterii propuse

Terra – O planetă a
Sistemului Solar

1.1, 1.2, 2.3,
3.3, 4.2

 corelarea termenilor geografici cu elemente
geografice specifice observate direct/indirect
(teren/suporturi grafice/imagini)
 caracterizarea unor aspecte ale elementelor şi
fenomenelor geografice reprezentate pe suporturi
variate
 exerciţii de relaţionare între elemente şi fenomene
geografice observate direct sau indirect

Călătorie virtuală în
Univers – Aplicație
practică

1.2,2.3, 3.2, 4.1

 prezentarea elementelor şi a fenomenelor
geografice percepute direct (în orizontul local) sau
indirect
 descrierea repartiţiei spaţiale a unor procese şi
fenomene geografice pe baza observaţiilor
directe/indirecte
 selectarea caracteristicilor unor elemente
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Calculator
Resurse de
timp: o oră
(S2)
Planşe
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de
timp:
o oră (S3)
Fotografii
Scheme
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de
timp: o oră
(S4)
Fotografii
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Calculator
Resurse de

Evaluare
orală

Evaluare
orală

Recapitulare și evaluare

1.1,1.2, 2.3, 3.2,
4.1, 4.2

geografice descoperite prin observare directă /
indirectă
 elaborarea unei schiţe de proiect
 corelarea termenilor geografici cu elemente
geografice specifice observate direct/indirect
(teren/suporturi grafice/imagini)
 descrierea unor fenomene din realitatea
geografică prin utilizarea unor aplicaţii digitale
descoperirea unor legături simple pe baza unor date
geografice comparabile
 selectarea elementelor geografice după criterii
calitative
 organizarea elementelor geografice după modul
lor de succesiune
 organizarea elementelor după caracteristici
spațiale
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timp: o oră
(S5)
Fotografii
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Calculator
Resurse de
timp: o oră
(S6)

Evaluare
orală

UNITATEA II: Terra – O planetă în mișcare
NR. ORE: 6
PERIOADA: săptămânile 7-12
Conţinuturi

Competenţe
Activităţi de învăţare
specifice
Coordonatele geografice 1.2, 2.1, 2.3, 4.3  completarea textelor lacunare cu termeni
geografici specifici
 gruparea unor termeni geografici pe
baza unor criterii propuse
 identificarea pe suporturi cartografice a
unor puncte/trasee definite de coordonate
geografice date
 exprimarea poziţiei elementelor
identificate în teren/pe hartă, cu ajutorul
punctelor cardinale/coordonatelor
geografice
1.2, 3.1, 3.2, 4.2  prezentarea elementelor şi a
Mișcarea de rotație a
fenomenelor geografice percepute direct
Pământului
sau indirect
 precizarea etapelor succesive de
desfăşurare a unor fenomene geografice
 prelucrarea datelor geografice utilizând
operaţii matematice la nivel elementar
 explicarea, prin enunţuri simple, a
cauzelor producerii unor fenomene
geografice observate direct/indirect, prin
mijloace informatice
 menţionarea unor efecte/influenţe ale
producerii unor fenomene geografice
asupra activităţii personale
 ordonarea elementelor în funcţie de
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Resurse

Evaluare

Manual, hărţi,
glob geografic
Resurse de timp: o
oră (S7)

Evaluare orală

Planşe
Manual
Fişe de lucru
Imagini / internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de timp: o
oră (S8)

Evaluare orală

Data Obs.

Mișcarea de revoluție a
Pământului. Măsurarea
timpului – Aplicație
practică

Globul geografic și
harta

criterii de timp
 prezentarea desfăşurării unor procese şi
fenomene geografice, utilizând noţiuni din
domeniul ştiinţelor
1.2, 2.3, 3.1,
 prezentarea elementelor şi a
3.2, 4.2
fenomenelor geografice percepute direct
sau indirect
 precizarea etapelor succesive de
desfăşurare a unor fenomene geografice
 prelucrarea datelor geografice utilizând
operaţii matematice la nivel elementar
 explicarea, prin enunţuri simple, a
cauzelor producerii unor fenomene
geografice observate direct/indirect, prin
mijloace informatice
 menţionarea unor efecte/influenţe ale
producerii unor fenomene geografice
asupra activităţii personale
 ordonarea elementelor în funcţie de
criterii de timp
 prezentarea desfăşurării unor procese şi
fenomene geografice, utilizând noţiuni din
domeniul ştiinţelor
1.2, 2.1, 2.2,2.3,  reprezentarea pe schiţe de hartă a unor
3.1, 4.1, 4.3
puncte/trasee definite de coordonate
geografice date
 descrierea unor trasee scurte parcurse în
orizontul local, prin raportare la repere,
puncte cardinale, pe baza unui algoritm
dat
 descrierea poziţiei relative a unor
obiecte/elemente geografice dintr-un
5

Fotografii
Scheme
Planşe
Manual
Fişe de lucru
Imagini / internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de timp: o
oră (S9)

Evaluare orală

Hărţi
Manual
Fişe de lucru
Calculator
Resurse de timp: o
oră (S10)

Evaluare orală

Orientarea în spațiul
terestru

Recapitulare și evaluare

anumit spaţiu prin raportare la un suport
cartografic
 utilizarea elementară a tehnologiilor
moderne (Sistemul Informațional
Geografic - GIS; Sistemul de navigație GPS)
 exerciţii de calculare a distanţelor dintre
repere/puncte reprezentate pe suporturi
cartografice utilizând scara de proporţie
1.2, 2.1, 2.2,2.3,  descrierea poziţiei relative a unor
3.1, 4.1, 4.3
obiecte/elemente geografice dintr-un
anumit spaţiu prin raportare la un suport
cartografic
 utilizarea elementară a tehnologiilor
moderne (Sistemul Informațional
Geografic - GIS; Sistemul de navigație GPS)
 corelarea imaginilor de la sol și aeriene
cu suporturi cartografice
 poziţionarea elementelor geografice pe
reprezentări cartografice la scări de
proporţie date
 exerciţii de reprezentare, pe o schiţă de
hartă, a unor elemente geografice din
orizontul local
1.2, 2.1, 2.2,2.3,  corelarea termenilor geografici cu
3.1, 4.1, 4.2, 4.3 elemente geografice specifice observate
direct/indirect (teren/suporturi grafice/
imagini)
 descrierea unor fenomene din realitatea
geografică prin utilizarea unor aplicaţii
digitale
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Hărţi
Manual
Fişe de lucru
Calculator
Resurse de timp: o
oră (S11)

Evaluare orală

Fotografii
Manual
Fişe de lucru
Imagini / internet
Calculator
Resurse de timp: o
oră (S12)

Probă scrisă de
evaluare

 descoperirea unor legături simple pe
baza unor date geografice comparabile
 selectarea elementelor geografice după
criterii calitative
 organizarea elementelor geografice după
modul lor de succesiune
 organizarea elementelor după
caracteristici spațiale
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UNITATEA III: Terra –O planetă în transformare: Litosfera
NR. ORE: 6 + 1 (recapitulare semestrială)
PERIOADA: săptămânile 13-19

Alcătuirea internă
a Pământului

Competenţe
specifice
1.1, 1.2, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 4.3

Vulcanii şi
cutremurele

1.1, 1.2, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 4.3

Conţinuturi

Activităţi de învăţare
 corelarea termenilor geografici cu elemente
geografice specifice observate direct/indirect
(teren/suporturi grafice/imagini)
 prezentarea desfăşurării unor procese şi fenomene
geografice, utilizând noţiuni din domeniul ştiinţelor
 explicarea, prin enunţuri simple, a cauzelor
producerii unor fenomene geografice observate
direct/indirect, prin mijloace informatice
 utilizarea informaţiilor geografice referitoare la
diferite fenomene/procese geografice în contexte noi
(explicarea unor aspecte ale realităţii înconjurătoare)
 elaborarea de planuri simple de învăţare în
realizarea unor sarcini de lucru
 corelarea termenilor geografici cu elemente
geografice specifice observate direct/indirect
(teren/suporturi grafice/imagini)
 prezentarea desfăşurării unor procese şi fenomene
geografice, utilizând noţiuni din domeniul ştiinţelor
 explicarea, prin enunţuri simple, a cauzelor
producerii unor fenomene geografice observate
direct/indirect, prin mijloace informatice
 utilizarea informaţiilor geografice referitoare la
diferite fenomene/procese geografice în contexte noi
(explicarea unor aspecte ale realităţii înconjurătoare)
 elaborarea de planuri simple de învăţare în
realizarea unor sarcini de lucru
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Resurse

Evaluare

Planşe
Evaluare orală
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator
Glob geografic
Resurse de
timp:
o oră (S13)
Planşe, hărţi
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de
timp:
o oră (S14)

Evaluare orală

Data Obs.

Relieful
continentelor

1.1, 1.2, 2.3, 3.1,
3.2, 4.2

Relieful oceanelor

1.1, 1.2, 2.3, 3.1,
3.2, 4.2

Relieful
orizontului local

1.2, 2.1, 3.1, 4.1,
4.3

 identificarea termenilor geografici din surse diferite
gruparea unor termeni geografici pe baza unor criterii
propuse
 caracterizarea unor aspecte ale elementelor şi
fenomenelor geografice reprezentate pe suporturi
variate
 descrierea repartiţiei spaţiale a unor procese şi
fenomene geografice pe baza observaţiilor
directe/indirecte pe suporturi geografice
 organizarea elementelor după caracteristici spațiale
 identificarea termenilor geografici din surse diferite
 gruparea unor termeni geografici pe baza unor
criterii propuse
 caracterizarea unor aspecte ale elementelor şi
fenomenelor geografice reprezentate pe suporturi
variate
 descrierea repartiţiei spaţiale a unor procese şi
fenomene geografice pe baza observaţiilor
directe/indirecte pe suporturi geografice
 organizarea elementelor după caracteristici spațiale
 corelarea termenilor geografici cu elemente
geografice specifice observate direct/indirect
(teren/suporturi grafice/imagini)
 procesarea de informaţii geografice din diferite
surse de documentare
 prezentarea elementelor şi a fenomenelor geografice
percepute direct (în orizontul local)
 exerciţii de reprezentare, pe o schiţă de hartă, a unor
elemente geografice din orizontul local
 analizarea unor situaţii-problemă din realitatea
înconjurătoare în vederea identificării de soluţii
 precizarea unor reguli de comportament ce trebuie
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Hărţi
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de
timp:
o oră (S15)
Hărţi
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de
timp: o oră
(S16)
Hărţi
Imagini
Manual
Fişe de lucru
Calculator
Resurse de
timp: o oră
(S17)

Evaluare orală

Evaluare orală

Evaluare orală

Recapitulare și
evaluare

1.1, 1.2, 2.3, 4.1,
4.2

Recapitulare și
evaluare
semestrială

1.2, 2.1,2.3, 3.1,
4.1, 4.2, 4.3

respectate în diferite situaţii ipotetice de risc din
orizontul local
 pronunţarea corectă a termenilor şi a denumirilor
geografice
 exerciţii de completare a termenilor geografici în
scheme simple de prezentare a unor elemente şi
fenomene geografice
 exerciţii de ierarhizare a unor procese şi fenomene
geografice după criterii date
 descoperirea unor legături simple pe baza unor date
geografice comparabile
 organizarea elementelor după caracteristici spațiale
 pronunţarea corectă a termenilor şi a denumirilor
geografice
 exerciţii de completare a termenilor geografici în
scheme simple de prezentare a unor elemente şi
fenomene geografice
 exerciţii de ierarhizare a unor procese şi fenomene
geografice după criterii date
 exerciţii de calculare a distanţelor dintre
repere/puncte reprezentate pe suporturi cartografice
utilizând scara de proporţie
 descoperirea unor legături simple pe baza unor date
geografice comparabile
 organizarea elementelor după caracteristici spațiale
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Fotografii
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Calculator
Resurse de
timp: o oră
(S18)

Probă scrisă
de evaluare

Fotografii
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Calculator
Resurse de
timp: o oră
(S19)

Evaluare
semestrială

SEMESTRUL al II-lea
UNITATEA III: Terra –O planetă în transformare: Atmosfera
NR. ORE: 5
PERIOADA: săptămânile 20 – 24
Conţinuturi
Caracteristici şi
importanţă

Elemente şi
fenomene
meteorologice

Competenţe
specifice
1.2, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 4.3

1.2, 2.3, 3.1,
3.2, 4.2

Activităţi de învăţare

Resurse

 prezentarea elementelor şi a fenomenelor geografice
percepute direct (în orizontul local) sau indirect
reprezentate pe diferite suporturi (animaţii video, filme
documentare)
 caracterizarea unor aspecte ale elementelor şi
fenomenelor geografice reprezentate pe suporturi
variate (schiţe, imagini, animaţii video), pe baza unui
algoritm dat
 precizarea etapelor succesive de desfăşurare a unor
fenomene geografice pe baza unor scheme/seturi de
imagini
 explicarea, prin enunţuri simple, a cauzelor producerii
unor fenomene geografice observate direct/indirect, prin
mijloace informatice
 organizarea elementelor geografice după modul lor de
succesiune
 elaborarea unui plan simplu de măsuri privind
combaterea / diminuarea efectelor unor fenomene
naturale în orizontul local
 prezentarea elementelor şi a fenomenelor geografice
percepute direct sau indirect
 precizarea etapelor succesive de desfăşurare a unor
fenomene geografice
 prelucrarea datelor geografice utilizând operaţii
matematice la nivel elementar

Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de
timp:
o oră (S20)

Evaluare
orală

Hărţi
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt

Evaluare
orală
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Evaluare

Data Obs.

Vremea şi clima

1.1, 1.2, 2.3,
3.3, 4.2

Zonele climatice şi
influenţa climei

1.1, 1.2, 2.3,
3.1, 3.2, 4.2

Recapitulare și
evaluare

1.1, 1.2, 2.3,
4.1, 4.2

 explicarea, prin enunţuri simple, a cauzelor producerii
unor fenomene geografice observate direct/indirect, prin
mijloace informatice
 menţionarea unor efecte/influenţe ale producerii unor
fenomene geografice asupra activităţii personale
 ordonarea elementelor în funcţie de criterii de timp
 prezentarea desfăşurării unor procese şi fenomene
geografice, utilizând noţiuni din domeniul ştiinţelor
 corelarea termenilor geografici cu elemente geografice
specifice observate direct/indirect (teren/suporturi
grafice/imagini)
 caracterizarea unor aspecte ale elementelor şi
fenomenelor geografice reprezentate pe suporturi
variate
 exerciţii de relaţionare între elemente şi fenomene
geografice observate direct sau indirect
 menţionarea unor efecte/influenţe ale producerii unor
fenomene geografice asupra activităţii personale
 identificarea unor corelaţii între fenomenele naturale
observate şi evenimente din viaţa cotidiană
 identificarea termenilor geografici din surse diferite
 gruparea unor termeni geografici pe baza unor criterii
propuse
 caracterizarea unor aspecte ale elementelor şi
fenomenelor geografice reprezentate pe suporturi
variate
 descrierea repartiţiei spaţiale a unor procese şi
fenomene geografice pe baza observaţiilor
directe/indirecte pe suporturi geografice
 organizarea elementelor după caracteristici spațiale
 pronunţarea corectă a termenilor şi a denumirilor
geografice
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Calculator
Resurse de
timp:
o oră (S21)

Hărţi
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de
timp:
o oră (S22)

Evaluare
orală

Hărţi
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de
timp: o oră
(S23)
Fotografii
Manual

Evaluare
orală

Probă scrisă
de evaluare

 exerciţii de completare a termenilor geografici în
scheme simple de prezentare a unor elemente şi
fenomene geografice
 exerciţii de ierarhizare a unor procese şi fenomene
geografice după criterii date
 descoperirea unor legături simple pe baza unor date
geografice comparabile
 organizarea elementelor după caracteristici spațiale
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Fişe de lucru
Imagini /
internet
Calculator
Resurse de
timp: o oră
(S24)

UNITATEA III: Terra –O planetă în transformare: Hidrosfera
NR. ORE: 6
PERIOADA: săptămânile 25 – 30
Conţinuturi
Caracteristici şi
importanţă

Oceanul Planetar

Competenţe
specifice
1.2, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 4.3

1.2, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 4.3

Activităţi de învăţare

Resurse

 prezentarea elementelor şi a fenomenelor geografice
percepute direct (în orizontul local) sau indirect
reprezentate pe diferite suporturi (animaţii video, filme
documentare)
 caracterizarea unor aspecte ale elementelor şi
fenomenelor geografice reprezentate pe suporturi variate
(schiţe, imagini, animaţii video), pe baza unui algoritm
dat
 precizarea etapelor succesive de desfăşurare a unor
fenomene geografice pe baza unor scheme/seturi de
imagini
 explicarea, prin enunţuri simple, a cauzelor producerii
unor fenomene geografice observate direct/indirect, prin
mijloace informatice
 organizarea elementelor geografice după modul lor de
succesiune
 elaborarea unui plan simplu de măsuri privind
combaterea / diminuarea efectelor unor fenomene
naturale în orizontul local
 exerciţii de completare a termenilor geografici în
scheme simple de prezentare a unor elemente şi fenomene
geografice
 prezentarea, cu ajutorul unor suporturi
geografice/instrumente TIC, a impactului mediului
natural asupra omului
 identificarea unor corelaţii între fenomenele naturale

Planşe
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de
timp:
o oră (S25)

Evaluare
orală

Hărţi
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator

Evaluare
orală
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Evaluare

Data Obs.

Apele subterane şi
apele curgătoare

1.2, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 4.3

Apele stătătoare şi
gheţarii

1.1, 1.2, 2.3,
3.1, 3.2, 4.2

Apele din
orizontul local

1.2, 2.1, 3.1,
4.1, 4.3

observate şi evenimente din viaţa cotidiană
 elaborarea unor proiecte simple pe tema conservării şi
protecţiei diversităţii naturale, pentru formarea unor
atitudini civice pozitive
 exerciţii de completare a termenilor geografici în
scheme simple de prezentare a unor elemente şi fenomene
geografice
 prezentarea, cu ajutorul unor suporturi geografice/
instrumente TIC, a impactului mediului natural asupra
omului
 identificarea unor corelaţii între fenomenele naturale
observate şi evenimente din viaţa cotidiană
 elaborarea unor proiecte simple pe tema conservării şi
protecţiei diversităţii naturale, pentru formarea unor
atitudini civice pozitive
 identificarea termenilor geografici din surse diferite
gruparea unor termeni geografici pe baza unor criterii
propuse
 caracterizarea unor aspecte ale elementelor şi
fenomenelor geografice reprezentate pe suporturi variate
 descrierea repartiţiei spaţiale a unor procese şi
fenomene geografice pe baza observaţiilor
directe/indirecte pe suporturi geografice
 organizarea elementelor după caracteristici spațiale

Resurse de
timp:
o oră (S26)
Hărţi
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de
timp:
o oră (S27)

Evaluare
orală

Hărţi
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de
timp: o oră
(S28)
 corelarea termenilor geografici cu elemente geografice
Hărţi
specifice observate direct/indirect (teren/suporturi
Imagini
grafice/imagini)
Manual
 procesarea de informaţii geografice din diferite surse de Fişe de lucru
documentare
Calculator
 prezentarea elementelor şi a fenomenelor geografice
Resurse de
percepute direct (în orizontul local)
timp: o oră
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Evaluare
orală

Evaluare
orală

Recapitulare și
evaluare

1.1, 1.2, 2.3,
4.1, 4.2

 exerciţii de reprezentare, pe o schiţă de hartă, a unor
elemente geografice din orizontul local
 analizarea unor situaţii-problemă din realitatea
înconjurătoare în vederea identificării de soluţii
 precizarea unor reguli de comportament ce trebuie
respectate în diferite situaţii ipotetice de risc din orizontul
local
 pronunţarea corectă a termenilor şi a denumirilor
geografice
 exerciţii de completare a termenilor geografici în
scheme simple de prezentare a unor elemente şi fenomene
geografice
 exerciţii de ierarhizare a unor procese şi fenomene
geografice după criterii date
 descoperirea unor legături simple pe baza unor date
geografice comparabile
 organizarea elementelor după caracteristici spațiale
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(S29)

Fotografii
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Calculator
Resurse de
timp: o oră
(S30)

Probă scrisă
de evaluare

UNITATEA III: Terra –O planetă în transformare: Biosfera și solurile
NR. ORE: 4
PERIOADA: săptămânile 31 – 34
Conţinuturi
Caracteristici şi
importanţă

Plantele și animalele –
repartiția lor
geografică

Competenţe
specifice
1.2, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 4.3

1.1, 1.2, 2.3,
3.1, 3.2, 4.2

Activităţi de învăţare
 prezentarea elementelor şi a fenomenelor
geografice percepute direct (în orizontul local) sau
indirect reprezentate pe diferite suporturi (animaţii
video, filme documentare)
 precizarea etapelor succesive de desfăşurare a
unor fenomene geografice pe baza unor
scheme/seturi de imagini
 explicarea, prin enunţuri simple, a cauzelor
producerii unor fenomene geografice observate
direct/indirect, prin mijloace informatice
 organizarea elementelor geografice după modul
lor de succesiune
 elaborarea unui plan simplu de măsuri privind
combaterea / diminuarea efectelor unor fenomene
naturale în orizontul local
 identificarea termenilor geografici din surse
diferite
gruparea unor termeni geografici pe baza unor
criterii propuse
 caracterizarea unor aspecte ale elementelor şi
fenomenelor geografice reprezentate pe suporturi
variate
 descrierea repartiţiei spaţiale a unor procese şi
fenomene geografice pe baza observaţiilor
directe/indirecte pe suporturi geografice
 organizarea elementelor după caracteristici
17

Resurse

Evaluare

Planşe
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de
timp:
o oră (S31)

Evaluare
orală

Fotografii
Scheme
Planşe
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de
timp: o oră

Evaluare
orală

Data Obs.

Solul – resursă de
viață. Protecția
plantelor şi a
animalelor

1.1, 1.2, 2.3,
3.2, 4.2

Recapitulare și
evaluare

1.1,1.2, 2.3,
3.2, 4.1, 4.2

spațiale
 completarea textelor lacunare cu termeni
geografici specifici
 descrierea repartiţiei spaţiale a unor procese şi
fenomene geografice pe baza observaţiilor
directe/indirecte pe suporturi geografice
 organizarea elementelor după caracteristici
spațiale
 prezentarea corelaţiei dintre succesiunea unor
fenomene naturale şi succesiunea activităţilor
cotidiene/personale
 elaborarea unor proiecte simple pe tema
conservării şi protecţiei diversităţii naturale, pentru
formarea unor atitudini civice pozitive
 analizarea unor situaţii-problemă din realitatea
înconjurătoare în vederea identificării de soluţii
 corelarea termenilor geografici cu elemente
geografice specifice observate direct/indirect
(teren/suporturi grafice/imagini)
 descrierea unor fenomene din realitatea
geografică prin utilizarea unor aplicaţii digitale
 descoperirea unor legături simple pe baza unor
date geografice comparabile
 selectarea elementelor geografice după criterii
calitative
 organizarea elementelor geografice după modul
lor de succesiune
 organizarea elementelor după caracteristici
spațiale
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(S32)
Fotografii
Planşe
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de
timp: o oră
(S33)

Fotografii
Manual
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Calculator
Resurse de
timp: o oră
(S34)

Evaluare
orală

Probă scrisă
de evaluare

UNITATEA IV: Zonele naturale ale Terrei
NR. ORE: 1 + 1 (recapitulare finală)
PERIOADA: săptămânile 35-36

Zonele naturale
ale Terrei

Competenţe
specifice
1.2, 3.1, 3.2, 4.1,
4.2, 4.3

Recapitulare și
evaluare finală

1.2, 2.1,2.3, 3.1,
4.1, 4.2, 4.3

Conţinuturi

Activităţi de învăţare
 corelarea termenilor geografici cu elemente
geografice specifice observate direct/indirect
(teren/suporturi grafice/imagini)
 procesarea de informaţii geografice din diferite
surse de documentare
 prezentarea elementelor şi a fenomenelor geografice
percepute direct (în orizontul local)
 descoperirea unor legături simple pe baza unor date
geografice comparabile
 organizarea elementelor după caracteristici spațiale
 pronunţarea corectă a termenilor şi a denumirilor
geografice
 exerciţii de completare a termenilor geografici în
scheme simple de prezentare a unor elemente şi
fenomene geografice
 exerciţii de ierarhizare a unor procese şi fenomene
geografice după criterii date
 exerciţii de calculare a distanţelor dintre
repere/puncte reprezentate pe suporturi cartografice
utilizând scara de proporţie
 descoperirea unor legături simple pe baza unor date
geografice comparabile
 organizarea elementelor după caracteristici spațiale
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Resurse

Evaluare

Planşe
Evaluare
Manual
orală
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Prezentări Ppt
Calculator
Resurse de timp:
o oră (S35)
Fotografii
Evaluare
Manual
finală
Fişe de lucru
Imagini /
internet
Calculator
Resurse de timp:
o oră (S36)

Data Obs.

