
Proiect de lecţie

APELE CONTINENTALE ŞI CARACTERISTICILE LOR

Propunător: Uruc Maria Marilena

Clasa: a IX-a

Unitatea de învăţare: Hidrosfera

Subiectul lecţiei: Apele continentale şi caracteristicile lor.

Tipul lecţiei: mixtă

Competenţe specifice:

1.1. utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni) pentru

prezentarea unei informaţii pertinente;

1.2. argumentarea unui demers explicativ;

3.2. sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale;

4.1. citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice;

4.5. construirea unui text structurat utilizând o informaţie cartografică sau grafică;

4.6. descrierea şi explicarea faptelor observate pe teren sau identificate pe modele;

5.5. utilizarea reprezentărilor cartografice în investigarea mediului geografic.

Competenţe derivate: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

C1. să definească termenii geografici: hidrosferă, izvor, afluent, confluenţă, bazin

hidrografic, debit ş.a.;

C2. să descrie interdependenţa geosferelor Terrei, pe baza analizei circuitului apei în natură;

C3. să analizeze - după diferite criterii - apele continentale, apele stătătoare şi apele

subterane;

C4. să prezinte comparativ modul de formare al deltei şi estuarului, pe baza reprezentărilor

grafice;

C5. să explice regimul de scurgere al apelor curgătoare;

C6. să analizeze, harta fizică a lumii şi a României, şi să identifice râuri/fluvii, delte, estuare,

lacuri;

C7. să precizeze factorii care influenţează debitul apelor curgătoare;

C8. să explice formarea diferitelor tipuri de izvoare, pe baza reprezentărilor grafice;

C9. să argumenteze importanţa apelor continentale pentru societatea umană.

Strategia didactică: inductivă, dirijată, cognitivă

Organizarea activităţii: frontal, individual.



Metode folosite: conversaţia euristică, conversaţia, explicaţia, expunerea, problematizarea,

lucrul cu harta.

Mijloace de învăţământ: Harta fizică a lumii, Harta României, atlase, prezentare Power-Point

(imagini, figuri), fişe (de lucru, de evaluare).

Evaluarea: frontală, continuă (prin întrebări pe tot parcursul lecţiei), individuală (fişa de

evaluare).

Bibliografie: - Ioan Donisă, Angelica Donisă, Viorela Anastasiu (2015) - „Geografie fizică.

Pământul - planeta oamenilor”- manual clasa a IX-a, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;

- Ion Pişota, Liliana Zaharia, Daniel Diaconu (2005) - „Hidrologie”, Ed.

Universitară, Bucureşti;

- Nicolae Ilinca (2006) - „Didactica geografiei”, Ed. Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti.

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentele

lecţiei

Compe-

tenţe

derivate

Activitatea profesorului
Activitatea

elevilor

Metode

didactice

Mijloace

didactice
Evaluare

Organizarea

clasei

1 min.

Pregătirea clasei, controlul

prezenţei.

Pregătirea

caietelor şi a

documentelor

şcolare.

Observarea

Reactualizarea

structurilor

cognitive

însuşite

anterior

3 min.

Verifică prin întrebări lecţia

anterioară ”Componentele şi

structura hidrosferei”

Ce este hidrosfera?

Care sunt stările de agregare ale

apei? Ce procese sunt implicate

în circuitul apei în natură?

Ce rol are forţa gravitaţională

în circuitul apei în natură?

Care este structura hidrosferei?

Cum se clasifică apele

continentale în raport cu poziţia

faţă de scoarţa terestră?

Participă la

lecţie, răspund

la întrebările

adresate de

profesor

Prezintă

schematic

structura apelor

continentale.

Conversaţia frontală

Pregătirea

aperceptivă

Cere elevilor să precizeze ce

tipuri de ape există în

Răspund la

întrebări.

Conversaţia

euristică

frontală



1 min. perimetrul localităţii de

reşedinţă.

Anunţarea

temei şi a

competenţelor

derivate

1 min.

Scrie titlul lecţiei pe tablă:

Apele continentale şi

caracteristicile lor.

Prezintă competenţele urmărite.

Ascultă, scriu

titlul lecţiei în

caiete.

Expunerea

Dobândirea

noilor

cunoştinţe

35 min.

C1

C4

C6

C2

C3

C5

Analizează, împreună cu elevii,

figura 4, din manual de la

pag.75 - Elementele unui râu şi

profilul transversal al văii.

Prezintă  şi explică ce sunt:

izvorul, cursul principal,

afluentul, confluenţa, gura de

vărsare, bazinul hidrografic,

cumpăna de ape.

Prezintă imaginea unei delte şi

a unui estuar, explicând modul

şi condiţiile de formare.

Cere elevilor să identifice, pe

harta fizică a lumii, câteva delte

şi estuare şi să noteze regula de

diferenţiere a celor două forme

de relief.

Prezintă, odată cu notarea

schemei lecţiei pe tablă,

caracteristicile apelor

curgătoare, menţionând:

- forţa care contribuie la

formarea apelor curgătoare

- forma de relief creată

- modul de alimentare

- regimul hidrologic (simplu

sau complex)

Rezolvă sub

îndrumarea

profesorului

fişa de lucru

nr. 1

Completează

fişa de lucru

nr. 2

Dau exemple de

delte şi de

estuare.

Explică rolul

mareelor în

formarea deltei

şi estuarului.

Notează în

caiete schema

lecţiei.

Întuiesc regimul

hidrologic al

Dunării şi al

Volgăi; descriu

zonele climatice

în care se

încadrează

fluviile şi

formele de

relief străbătute.

Expunerea

Conversaţia

Problemati-

zarea

Conversaţia

Problemati-

zarea

Lucrul cu

harta

Explicaţia

Expunerea

Conversaţia

Problemati-

zarea

Fişa de lucru

nr.1

Manualul

Fişa de lucru

nr. 2

Harta fizică

a Lumii

Prezentare

Power- Point

(circuitul

apei în

natură, figuri

cu tipuri de

văi create de

apele

curgătoare,

fotografii cu

efectele

inundaţiilor)

frontală

Obs. -

provoacă

participarea

tuturor

elevilor şi îi

determină

să

dialogheze,

să se

autoevalue-

ze, sau să

evalueze

răspunsul

dat de alţi

colegi.



C7

C6

C3

C6

C1

C3

- debitul şi factorii care

influenţează debitul:

precipitaţiile, temperatura ş.a.;

explicarea termenilor viitură şi

inundaţie

- tipurile de scurgere

- regimul termic şi de îngheţ

Cere elevilor câte trei exemple

de fluvii din fiecare continent şi

exemple de râuri din ţară.

Defineşte apele stătătoare, cere

elevilor să dea exemple şi le

notează pe tablă.

Prezintă caracteristicile apelor

stătătoare, menţionând:

- originea cuvetei lacustre

- tipurile de lacuri naturale,

după originea depresiunii şi

implicit modul de alimentare

- tipurile de lacuri antropice

după scopul construirii; solicită

exemple din orizontul local (din

perimetrul localităţilor de

reşedinţă) cu menţionarea

scopului pentru care au fost

construite.

- chimismul apei

- regimul termic

- evoluţia lacurilor

Provoacă o conversaţie pe tema

reliefului glaciar:

În ce condiţii se formează

relieful glaciar?

Care sunt zonele de răspândire?

Ce forme de relief glaciar

cunoaşteţi?

Prezintă modul de formare al

gheţii de gheţar.

Identifică

factorii care

influenţează

debitul.

Precizează

efectele

inundaţiilor.

Localizează la

hartă exemplele

date.

Exemplifică şi

notează

informaţiile noi.

Corelează

informaţiile noi

cu cele

anterioare şi

răspund

cerinţei.

Răspund la

întrebările

adresate de

profesor.

Lucrul cu

harta

Expunerea

Conversaţia

Problemati

-zarea

Conversaţia

Explicaţia

Expunerea

Conversaţia

Problemati

-zarea

Harta fizică

a Lumii

Power-Point

(imagini din

lume/ţară/

judeţ, cu

diferite lacuri

- din punct de

vedere

genetic)

Power-Point

(imagini  cu

gheţari

montani şi

gheţari de

calotă)



C8

C6

Prezintă caracteristicile apelor

subterane, menţionând:

- forţa care contribuie la

formarea apelor subterane

- clasificarea după adâncime şi

după regimul de scurgere;

analizează împreună cu elevii

fig. 1. şi 2. din manual, de la

pag. 74 şi explică formarea

izvoarelor (ascendente,

descendente şi intermitente)

- clasificarea după temperatură

şi după cantitatea de minerale

dizolvate

Notează

informaţiile noi.

Răspund la

întrebări.

Analizează

figurile din

manual.

Exemplifică, la

nivelul ţării.

Manualul

Power

Point

(imagini/

figuri cu

gheizere şi

izbucuri)

Atingerea

feed-back-ului

3 min.

C9 Provoacă o discuţie liberă pe

tema importanţei apei

continentale pentru societate.

Participă la

discuţie.

Problemati

-zarea

frontală

Evaluarea

cunoştinţelor

4 min.

Verifică corectitudinea

răspunsurilor din fişele de

evaluare.

Completează

fişa de evaluare.

Muncă

independen

-tă

Fişe de

evaluare

individuală

Anunţarea

temei pentru

acasă

1 min.

Căutaţi informaţii despre pârâul

Dâmbu

Ascultă şi

notează.

Aprecierea

activităţii

1 min.

Face observaţii asupra modului

în care au răspuns elevii.

Notează elevii care au fost

activi.



Fişa de lucru nr. 1 - Bazinul Hidrografic

Completaţi, în dreptul literelor, elementele hidrografice ale unui râu.

A  ........................................................

B  ........................................................

C  .......................................................

D  .......................................................

E   .......................................................

F   .......................................................



Fişa de lucru nr. 2

Comparaţi formele de relief:

Criterii de
analiză

DELTA

Delta Dunării

ESTUARUL

Estuarul Tamisei

Formă

Condiţii de
formare



Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .

Fişă de evaluare

1. Analizaţi figura de mai jos şi rezolvaţi cerinţele:

a) precizaţi numele râului principal ………………..

b) numiţi doi afluenţi ai râului Teleajen ….......................................

c) încercuiţi, pe figură, două zone de confluenţă. 5x1p = 5p

Harta hidrografică a conului aluvionar Prahova-Teleajen

2. Notează cu A enunţurile adevărate şi cu F enunţurile false:

● Debitul unui râu reprezintă cantitatea de apă, exprimată în m3/s, ce se scurge prin
secţiunea lui transversală.
● Alimentarea unui râu din  ploi se numeşte alimentare nivală.
● Un factor care influenţează debitul râului este temperatura aerului.
● Fluviile, care se varsă în mări neafectate de maree, formează la gura de vărsare delte.
● Pânza de apă captivă se alimentează din precipitaţii.
● Izbucurile sunt izvoare intermitente.
● Lacul glaciar Bucura este un lac antropic.
● Toate lacurile pot fi utilizate hidroenergetic. 8x0,5p = 4p

Notă: Timp de lucru: 5 minute. Se acordă din oficiu 1 punct.



Schema lecţiei

pâraie

ape curgătoare râuri

de suprafaţă fluvii

ape stătătoare

Apele continentale: gheţari

subterane

Apele curgătoare

Elementele unui râu: izvorul, cursul principal, afluentul, confluenţa, gura de vărsare – deltă şi

estuar, bazinul hidrografic, cumpăna de ape

Caracteristicile apelor curgătoare:

● sub acţiunea gravitaţiei (forţa) se produce scurgerea (procesul) spre punctele cele mai joase ale

scoarţei terestre

● forma de relief creată - valea

● alimentarea poate fi: subterană (prin izvoare), pluvială (din precipitaţii), nivală (din topirea

zăpezii) şi glaciară (din topirea gheţarilor); la alimentare râurilor participă mai multe surse

● regimul hidrologic poate fi: simplu şi complex

● debitul – cantitatea de apă, exprimată în metri cubi, ce trece într-o secundă prin secţiunea

transversală a albiei râului; Viiturile – creşteri de debite excepţionale, produse întâmplător şi pe

scurtă durată - pot determina inundaţii

● tipurile de scurgere: permanentă, temporară

● regimul termic şi de îngheţ; la temperaturi sub 00 apar formele de îngheţ: gheaţă la mal, ace de

gheaţă, pod de gheaţă, năboi

Apele stătătoare (lacuri, mlaştini, bălţi)

● după originea cuvetei lacustre - naturale – tectonice, vulcanice, glaciare, limanuri, lagune

- antropice – hidroenergetice, de agrement

● după chimismul apei: dulci, salmastre, sărate

● regimul termic: reci, calde

Evoluţia lacurilor: prin colmatare cu sedimente se transformă în mlaştină şi în final în câmpie lacustră

Gheţarii  - montani şi  de calotă

Zăpada compactizată formează firn, prin tasare şi recristalizare se formează gheaţă de gheţar.

Apele subterane: sub acţiunea gravitaţiei (forţa) se produce infiltraţia (procesul)

● după adâncime: freatice şi de adâncime;

● după regimul de scurgere: continuu şi intermittent;

● după temperatură: reci şi calde;

● după cantitatea de minerale dizolvate: dulci, minerale şi saramuri.


