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ABSTRACT: Earth planet. The material developed is aimed at a general model to
presentation our planet in the lesson of Geography. They are presented interactively
information about the universe, solar system components, geographical coordinates,
movements and representations of Earth, so understanding these concepts is much easier. The
lesson is accompanied by a series of animations, diagrams, interactives and images from
each chapter and activity evaluation at the end.
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1. Structură generală

Materialul elaborat are ca scop
prezentarea planetei noastre. Sunt
prezentate, în mod interactiv informaţii
despre Univers, componentele Sistemului
Solar, coordonate geografice, mişcari şi
reprezentări ale Pământului, astfel încât
aceste noţiuni sunt înţelese mult mai uşor.

Lecţia este însoţită de animaţii,
diagrame, materiale interactive şi imagini şi
o activitate de evaluare la final. 

Prin interacţiunea la fiecare moment
dintre elev şi program, se pune un mare
accent pe: 
   depăşirea dificultăţilor de învăţare care

apar atunci când materia este predată în
mod tradiţional; 

   facilitarea înţelegerii sensurilor  şi
terminologiei; 

   cunoaşterea şi utilizarea conceptelor în
relaţie cu dezvoltarea capacităţilor de
explorare, investigare şi rezolvare de
probleme; 

   favorizarea relaţiei nemijlocite a elevului
cu obiectele cunoaşterii şi învăţarea prin
efort propriu dirijat; 

   suscitarea şi menţinerea interesul
elevilor. 

Elevul descoperă, prin interacţiune, toate
informaţiile necesare operării cu conceptele
specifice Geografiei în cadrul problemelor de
evaluare. Modul de elaborare modularizat al
materialului permite atingerea scopului
general prin asamblarea şi folosirea, în mai
multe moduri, a competenţelor  în lecţii.

Competenţe formate:
C1- identificarea a cel puţin trei componente

ale Universului în timp de 5 minute,
utilizând filmul prezentat;

C2- alegerea a două planete mari şi două
planete mici din imaginea prezentată,  în
timp de 2 minute fiecare;

C3- recunoaşterea celor mai importante linii
matematice de pe imaginea prezentată,
în timp de 5 minute;

C4- cunoaşterea  mişcărilor Pământului cu
ajutorul materialului audiovizual
prezentat, în  timp de 10 minute;

C5- deducerea a câte trei urmări ale
mişcărilor Pământului din imaginile
prezentate, în timp de 5 minute fiecare;

C6- stabilirea unei asemănări şi unei
deosebiri între globul şi harta geografică
cu ajutorul imaginii prezentate, în 2
minute fiecare.
În momentul M1 - de caaptare a

atenţiei, obiectivul operaţional vizat a fi
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realizat de elevi: să identifice cel puţin trei
componente ale Universului în timp de 5
minute, utilizând filmul prezentat (fig. 1). 

Elevul se familiarizează cu cu conceptul
de “Univers” şi dobândeşte cunoştinţe despre
componentele Universului, realizând o
călătorie virtuală care porneşte de pe Pământ
şi ajunge până în spaţiu.

În momentul M2 – Pământul, a treia
planetă de la Soare, s-a urmărit realizarea de
către elevi a obiectivului operaţional: să
aleagă  două planete mari şi două planete
mici din imaginea prezentată. Sunt
prezentate  imagini şi film ale Sistemului
Solar şi ale planetelor (fig. 2, 3), în funcţie de
care se va rezolva un exerciţiu, pentru

Fig. 2. Imagini ale Sistemului Solar

Fig. 1. O călătorie virtuală
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Fig. 3. Material audio-vizual cu Sistemul Solar

familiarizarea elevilor cu conceptul de
“Sistem Solar”.

Momentul 2 cuprinde mai multe pagini
referitoare le Sistemul Solar. La final este o
aplicaţie prin care elevul învaţă poziţionarea
corectă a planetelor din Sistemul Solar.

Dacă sunt aranjate în ordinea corectă,
prin apăsarea butonului,  denumirile se vor
colora în albastru, iar dacă sunt denumiri
poziţionate greşit, acestea se vor colora în
roşu, permitând astfel elevilor să constate
singuri dacă au rezolvat corect exerciţiul.

Pentru evaluare am pregătit trei momente (fig. 4-6):

Fig. 4. Activitatea de evaluare (1)
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Fig. 5. Activitatea de evaluare (2)

Fig. 6. Activitatea de evaluare (3)
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Concluzii

 lecţia este captivantă şi elevii învaţă
prin descoperire;

 se lucrează cu toţi elevii în acelaşi timp;
 stimulează imaginaţia şi captează

atenţia elevilor;

 învaţa să foloseascâ calculatorul în
lecţia de geografie pentru a descoperi
noţiuni noi;dezvoltă capacitatea ludică
a elevilor;

 facilitează dezvoltarea capacitaţilor de
explorare;

 este o lecţie dinamică, ce depăseşte
dificultăţile de învaţare apărute în
predarea tradiţională.
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