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PROIECT DIDACTIC 

 

 Data:  

 Clasa: VII-a C 

 Obiectul: Geografia continentelor şi oceanelor 

 Subiectul: Apele de suprafaţă ale Africii 

 Tipul lecției: de asimilare a noilor cunoştinţe 

 Durata: 45 min 

 Profesor: Soltan Angela 

 Obiectiv de referință: caracterizarea particularităţilor generale ale apelor de 

suprafaţă ale Africii 

 Obiective operaționale: 

01.  Să identifice particularităţile reţelei hidrologice, în baza analizei hărţii 

fizice a Africii; 

02.  Să caracterizeze un rîu şi un lac al Africii, în baza algoritmului; 

03.  Să aprecieze importanţa rîurilor şi lacurilor pentru natură şi viaţa     

omului. 

 Strategii  didactice: 

a) Metode şi tehnici: conversaţia euristică, lucrul cu harta, studierea unui text 
din manual, explicaţia, analiza Hărţilor tematice, problematizarea, jocul 
didactic. 

b) Tipuri de activitate: individuală, în perechi, în grup. 

c) Mijloace didactice: Harta fizică a Africii, Harta bazinelor de scurgere, 

manualul, surse suplimentare.  
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Scenariul  lecției: 

Etapele 
lecției 

 

Obict. 
Opera
ț. 

Activitatea profesorului Activitatea 
elevilor 

Metode, 
procedee 

1.Organi-
zarea 
clasei 

 -Verificarea   pregătirii elevilor 
pentru lecţie.  

-Elevii îşi pregătesc 
cele necesare 
pentru lecţie 

 

2.Captarea 
atenţiei 

 - Aş vrea să încep ora noastră de 
astăzi cu un proverb foarte vechi 
şi înţelept.Dar în ultimul moment 
a apărut o mică problemă,toate 
cuvintele acestui proverb s-au 
amestecat şi nici de cum nu le pot 
aranja.Aş dori foarte mult să mă 
ajutaţi să le descurc. 
-cum puteţi să explicaţi 
semnificaţia acestui proverb?  

-Ascultă şi 
aranjează corect 
cuvintele obţinînd 
proverbul 
,,Apa este sursa 
vieţii pe pămînt”. 

Conversaţe 
euristică 

3.Anunţarea 
subiectului şi 
a 
obiectivelor 
lecţiei 

 - După cum v-aţi dat seama astăzi 
vom studia o temă destul de 
interesantă ,,Apele de suprafaţă 
ale Africii” cu următoarele 
obiective.(obiectivele sînt afişate 
pe tablă). 

-Ascultă şi fac 

notiţe 
 

4.Dirijarea 
învăţării 

01 - Spuneţi-mi vă rog ce este o 
reţea o hidrografică? 
-Cum este repartizată ea pe 
continent? Unde este mai densă? 
De ce? 
-Folosind harta bazinelor acvatice 
din manual enumeraţi bazinele de 
scurgere ale rîurilor şi enumeraţi 
rîurile şi lacurile care aparţin 
acestor bazine.Completaţi 
tabelul: 

Bazinul 
Atlantic 

Bazinul 
Endoreic 

Bazinul 
Indian 

   
 

-Analizează harta 
din manual şi 
copletează tabelul 
cu informaţia 
necesară. 

Lucrul cu 

manualul şi 

harta 
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02 -Acum,după ce am descoperit 
rîurile şi lacurile Africii,pentru 
a afla mai multe lucruri 
interesante vă propun să 
facem o călătorie imaginară pe 
răurile şi lacurile Africii. 
-Spuneţi-mi de ce avem nevoie 
la dru ?(de o corabie şi un 
traseu bine determinat) 
-Traseul va fi însăşi tema 
noastră de astăzi care va avea 
cîteva staţii ,în care va merge 
cîte un grup: 
-Grupul 1: fluviul Nil 
-Grupul 2: fluviul Zambezi 
-Grupul 3: lacul Ciad 
-Grupul 4: lacul Tanganyika 
-Grupul 5: fluviul Congo          

-Elevii lucrează în 
grup timp de 
10min. Informaţia 
este scrisă pe un 
poster ţi expusă la 
tablă. 

 

Lucrul în 

grup 

03 

 

-Imaginaţi-vă că, întorcîndu-vă din 
marea călătorie,pe litoral vă 
aşteaptă corespondenţi de la 
toate posturile de televiziune.Din 
cele văzute, ce aţi putea spune 
voi despre importanţa apelor 
pentru natura şi populaţia Africii ?    

-ascultă atent 
situaţia-problemă 
şi expun propriile 
opinii. 

 
Problemati
zarea 

5.Atingerea 

feedbackului

şi obţinerea 

performanţe

i 

 -Călătoria noastră de astăzi a luat 
sfîrşit şi vă propun să ne odihnim 
un pic pe litoralul oceanului 
Atlantic şi să rezolvăm ogrilă.Dar 
grila noastră are un mic 
secret,pentru a o putea completa 
trebuie să pescuim cîte un 
peştişor care ne va da cîte o 
întrebare.(anexa 1) 
-La final,vă propun din cele 
studiate astăzi,să alcătuiţi un 
cvintet,folosind schema propusă. 
(anexa 2) 

-reflectă şi 
împreună rezolvă 
grila propusă.  

 

 

-jocul 
didactic 

6.Tema 

pentru acasă 
 -Acasă vă propun să răsfoiţi 

,,Arborele Lumii” şi să pregătiţi o 
relatare despre Cascada Victoria”  

-ascultă şi notează  
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ANEXA  1. GRILĂ ,, Apele Africii” 

 

1.  Unul din izvoarele rîului Nil. 

3.  Rîul pe care se afla una dintre cele mai mari cascade din lume. 

4.  Mare explorator care a descoperit cascada Victoria. 

5.  Al treilea rîu din Africa dupa lungime şi suprafaţa bazinului. 

6.  Locuri în deşert unde ies la suprafaţă  apele subterane. 

9.  Cel mai mare lung rîu de pe Glob. 

10.  Lac ce-şi schimba configuraţia în funcţie de precipitaţii. 

11.  Al treilea lac din lume după adîncime. 
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ANEXA 2  ,, Cvintetul „ 

 1 substantiv cu statut de titlu; 

 2 adjective determinate de substantiv; 

 3 verbe are însoţesc substantivul; 

 4 cuvinte care încheagă imaginea; 

 1 substantiv  echivalent cu primul. 


