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Proiect didactic 

● Data: 15.03.2022 

● Clasa: a IV-a  

● Aria curriculară: Om și societate 

● Disciplina: Geografie 

● Tema lecției: Delta Dunării 

● Tipul lecției: Mixtă 

● Competențe specifice: 

● 3.2. Utilizarea semnelor și a altor reprezentări convenționale. 

● 3.3 Raportarea corectă a poziției unor elemente pe reprezentările 

cartografice. 

● Scopul: Îmbogăţirea cunoştintelor referitoare la Delta Dunării; 

dezvoltarea deprinderii de localizare pe harta geografică a României. 
 



Obiective operaționale 

● O1 – Să identifice corect elementele lipsă, folosind cunoștințele 

dobândite anterior;  

● O2 – Să recunoască, cu sprijinul hărții, poziția geografică a Deltei 

Dunării. 

● O3 – Să precizeze elementele de vegetație prezentate, folosind 

macheta expusă; 

● O4 – Să localizeze, cu ajutorul hărții, cele trei brațe de vărsare din 

Delta Dunării; 

● O5 – Să argumenteze de ce aleg locuitorii din Deltă să construiască 

așezări pe grinduri, utilizând informațiile acumulate. 
 



Strategia didactică 

● Metode și procedee didactice: conversația, expunerea, explicația, observația, 

exercițiul, metoda „Știu/Vreau să știu/Am învățat”, metoda Cubului 

● Mijloace didactice: Resurse  educaționale digitale, aplicație LearningApps -  

https://learningapps.org/watch?v=pj87z4w4322 ,  Planșă ce ilustreză cele trei 

coloane: ȘTIU, VREAU SĂ ȘTIU, AM ÎNVĂȚAT, Hartă ce prezintă traseul Dunării, 

Fișa pe care se notează noile cunoștințe (nufărul), Semnul de carte (definiția 

deltei), Harta României, Harta Deltei Dunării, Material video extras din manualul 

digital:https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IVa/Geografie/Uy5DLiBJTl

RVSVRFWFQg/ , Machetă ce ilustrează vegetația Deltei Dunării, Videoclip ce 

prezintă fauna bogată a Deltei Dunării: 

https://www.youtube.com/watch?v=D1HFR9jQtuQ , Imagini ce prezintă Pădurea 

Letea și Lacul Uzlina, Cubul. 

● Forme de organizare: frontală, individuală. 
 

https://learningapps.org/watch?v=pj87z4w4322
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa a IVa/Geografie/Uy5DLiBJTlRVSVRFWFQg/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa a IVa/Geografie/Uy5DLiBJTlRVSVRFWFQg/
https://www.youtube.com/watch?v=D1HFR9jQtuQ


Desfășurarea lecției 

● rezolvarea exercițiului 

interactiv (text lacunar) 

cu noțiunile dobândite 

anterior, referitoare la 

câmpiile României. 

Reactualizarea cunoștințelor 



 elevii și-au arătat interesul pentru conținutul ce urma a fi studiat prin 

intermediul jocului „Detectivii șesului” și metoda „Știu/Vreau să știu/Am 

învățat” 

Captarea atenției  



anunțareaa titlului lecției și specificarea modului de notare a noilor 

informații pe fișa-suport: nufărul  

Anunțarea temei și a obiectivelor 



 prezentarea traseului fluviului Dunărea 
 introducerea elementului-surpriză: 

semnul de carte, prin descoperirea 

noțiunii de „deltă”  

Dirijarea învățării 



notarea caracteristicilor generale ale Deltei Dunării pe prima 

petală a nufărului.  

Dirijarea învățării 



 identificarea poziției 

geografice a Deltei 

Dunării 

 prezentarea celor trei 

brațe ale Deltei 

Dunării: Chilia, Sulina 

și Sf. Gheorghe. 

 prezentarea materialului 

video și descoperirea 

noțiunii de „grinduri”. 

Dirijarea învățării 



prezentarea 

vegetației 

specifice, prin 

utilizarea 

machetei. 

Dirijarea învățării 



 prezentarea faunei din Delta Dunării, 

folosindu-se imagini și un material video-

documentar și numirea unor caracteristici 

specifice animalelor pentru identificarea lor. 

Dirijarea învățării 

 prezentarea unor plante 

specifice Deltei Dunării: 

nufărul și stuful. 



Dirijarea învățării 

 

 

 

 prezentarea 

activităților 

economice regăsite 

în Delta Dunării 



 prezentarea atracțiilor turistice din Delta Dunării și descoperirea lor prin materiale 

scrise și digitale (Pădurea Letea și Lacul Uzlina). 

Dirijarea învățării 



prezentarea importanței 

Deltei Dunării, atât la 

nivel național, cât și la 

nivel mondial 

Dirijarea învățării 



 folosirea metodei cubului și rezolvarea cerințelor  

Obținerea performanței  



aprecierea verbală individuală și colectivă a elevilor și oferirea 

recompenselor – ilustrații pictate ce prezintă Delta Dunării 

Încheierea lecției 


