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PROIECT  DIDACTIC 

 Data:  

 Clasa: VIII-A 

 Obiectul: Geografia fizică a Republicii Moldova 

 Subiectul:Complexele  faunistice 

 Tipul lecției:de predare-învăţare 

 Durata: 45min. 

 Profesor: Soltan  Angela 

 Obiective de referință:Elevii vor fi capabili:să clasifice lumea animală în 

funcţie de mediul de viaţă. 

 Obiective operaționale: 

01.   Să explice noţiunile geografice; 

02.   Să clasifice animalele în şase grupe,în baza analizei unui tabel; 

03.   Să argumenteze, două-trei adaptări ale animalelor la condiţiile 

mediului; 

04.   Să elaboreze comunicări despre un grup de animale.  

 Strategii  didactice: 

a) Metode şi tehnici: conversaţia euristică,lucrul cu harta,lucrul cu 

manualul,explicaţia problematizarea. 

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

c) Mijloace didactice:Harta fizică,Hartan faunei,imagini,manualul. 
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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 

 -Imaginaţi-vă că aveţi 
posibilitatea să testaţi maşina 
timpului,vă rog să închideţi ochii 
şi să vă imaginaţi următoarea 
situaţie.(citesc textul din 
anexa1).Deschideţi acum ochii şi 
spuneţi-mi dacă va plăcut 
grădina şi de ce? 
 

 Conversaţe 
euristică 

3.Anunţarea 
subiectului şi 
a 
obiectivelor 
lecţiei 

 -Frumoasa grădină în care am 
ajuns va fi însăşi tema noastră 
de astăzi”Complexele faunistice” 
cu următoarele 
obiective.(obiectivele sînt afişate 
pe tablă). 
 

-Ascultă şi fac notiţe  

4.Dirijarea 
învăţării 

01 -Acum ,aş vrea să văd cine este 
cel mai rapid şi mai isteţ,să-mi 
explice noţiunea „complex 
faunistic”,folosind textul din 
manual. 
 

-analizează textul şi 
definesc noţiunea 
de”complex 
faunistic” 

Lucrul cu 
manualul 

02 -Pentru a explora grădina 
noastră fermecată şi a vedea 
cine locuieşte aici,avem nevoie 
de o hartă-schemă.(anexa2) 
-Eu vă propun o astfel de 
hartă,dar să ştiţi că are un 

-analizează textul şi 
complectează 
schema cu 
principalele tipuri 
de complexe. 

Lucrul cu 

manualul şi 

harta 
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neajuns,nu toate casetele sînt 
completate.Voi ca să o folosiţi 
este nevoie să le completaţi cu 
principalele tipuri de complexe, 
folosind textul din manual şi 
harta. 
 

03 

04 

-Acum,avem cele necesare şi 
putem uşor să mergem mai 
departe.Ne vom împărţi în 5 
grupuri,fiecare grup va merge în 
una din regiunile 
grădinii,conform schemei 
întocmite mai sus,timp de 
10min.: 
-Grupul 1-complexul de pădure; 
-Grupul 2-complexul acvatic; 
-Grupul 3-complexul de stepă şi 
luncă; 
-Grupul 4-complexulde stăncî; 
-Grupul 5-Terenuri agricole şi 
aşezări umane. 
 

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

 

Lucrul în 
grup 

5.Atingerea 

feedbackului

şi obţinerea 

performanţe

i 

 -Aventura noastră de astăzi în 
grădina fermecată se apropie de 
sfîrşit şi vă propun să ne odihnim 
la umbra unui stejar bătrîn din 
mijlocul grădinii şi rezolvăm un 
mic test(anexa 3). 
-Imaginaţi-vă că sînteţi un 
milionar şi aveţi posibilitatea să 
vă cumpăraţi o mînă magică,ce 
aţi face voi pentru complexele 
faunistice din R.Moldova? 
 

-reflectă şi 
împreună rezolvă 
testul  propus.  

 

 

-ascultă atent 
situaţia-problemăşi 
expun propriile 
opinii, 

 

 

 

Problemati
zarea 

6.Tema 

pentru acasă 
 -Acasă vă propun: să pregătiţi o 

relatare despre una din speciile 
studiate astăzi.   

-ascultă şi notează  



Soltan Angela, profesoară de geografie, grad didactic doi                                                                LT, s. Puhoi, r. Ialoveni 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

©Biblioteca Electronică Școlară                                                       www.biblionline.md Pagină 4 

Vă atenționăm asupra respectării necondiționate a «LEGII privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.293-XIII  din  23.11.1994» ! 

 

 

ANEXA 1: „Grădina fermecată” 

 

         Vreau să vedeţi în faţă voastră o potecă îngustă, şerpuită, 

lîngă un pîrău... 

Acum vreau să porneşti pe potecă, pînă ajungeţi la un 

copac cu multe-multe ramuri. Este - COPACUL NECAZURILOR. 

Opreşte-te puţin şi descarcă-ţi necazurile, oricît ar fi ele de mici. 

Atîrnă-le pe toate în copac, apoi pleacă mai departe... Vezi să 

nu uiţi niciunul! Merge-ţi pe potecă. Dacă în calea ta apar 

pietre, crengi sau alte piedici, opreşte-te şi dă-le uşor la o parte. 

În curînd, ajungi la o poartă micuţă, acoperită cu florile tale 

preferate. Miroasele parfumul şi împinge poarta. Cînd treci 

dincolo, ajungi în cea mai frumoasă grădină pe care ai văzut-o 

vreodată. 

- Deschide-ţi, vă rog, ochii şi spuneţi-mi dacă vă place această 

grădină?     
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ANEXA 2: Schema „Complexele faunistice” 

 

Complexele faunistice Com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complexele faunistice 

zonale azonale 

de pădure 

de stepă 

acvatice de luncă 

de stîncă cavernicole 

agricole şi aşezări 

umane 
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ANEXA 3: Test 

 

          Coloana A                                                                    Coloana B 

 

1. De pădure 

 

2. De stepă şi de 
luncă 

 

3. Acvatică 

 

4. De stîncă 

 

5. Terenuri agricole 
şi aşezări umane 

1. Veveriţa, mistreţul, vulpea, bursucul, 
ciocănitoarea, cucul 

 

2. Şobolanul, hîrciogul, iepurele 

 

3. Vidra, nurca europeană, răţa sălbatică, barza-
albă 

 

4. Jderul de piatră, şarpele lui Esculap, şopîrla 

 

5. Şoarecii, nevăstuica, ariciul, cîrtiţa, amfibie 

 


