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  I.PARTEA INTRODUCTIVĂ 

  Nume şi prenume : Prof. Crăciun Daniela 

  Data: 26.11.2018 

  Şcoala: Şcoala Gimnazială nr. 79 

  Clasa: a VIII a A 

  Disciplina: Biologie 

  Subiectul lecţiei: Interacțiunea biotop – biocenoză: relația apă - viețuitoare 

  Durata de desfăşurare: 50 minute 

 

  Scopul lecţiei: Dobândirea unui sistem de cunoștințe referitoare la influența reciprocă a unor 

elemente de biotop (apă) și de biocenoză, în vederea înțelegerii modalității de răspândire a 

organismelor vii și a impactului activității omului asupra mediului 

 

  Competenţe specifice: 

   1.2. Descrierea organizării funcționale a unui ecosistem 

1.3  Compararea unor tipuri de ecosisteme naturale și antropizate 

1.4  Explicarea modului de acțiune a factorilor evoluției 

3.2 Evaluarea și aplicarea unor algoritmi de investigare, experimentare și rezolvare a unor 

situații problemă 

4.1  Formarea deprinderilor de documentare și comunicare 

 

   Obiective operaţionale:  

Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

        O1: Să enumere viețuitoare care trăiesc în mediul terestru și acvatic, folosind prezentarea ppt, 

indicând minim două viețuitoare pentru fiecare mediu de viață 

         O2: Să determine care este rolul apei în viața plantelor și animalelor, pe baza vizionării unui 

filmuleț și a explicațiilor profesorului, precizând minim două procese semnificative pentru relația 

reciprocă apă- viețuitoare 

         O3: Să identifice grupele de viețuitoare în funcție de cerințele lor față de apă și adaptările 

specifice acestora, pe baza imaginilor și cunoștințelor anterioare, indicând minim două grupe, câte un 

reprezentant pentru fiecare grupă și o adaptare a acestuia la mediu       

O4: Să stabilească care este impactul activității omului asupra biotopului, pe baza imaginilor și 

explicațiilor profesorului, indicând minim o acțiune cu impact pozitiv asupra apei, respectiv una cu 

impact negativ 

  Tipul lecţiei: Lecţie mixtă 

  Resurse procedurale: observarea, conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, 

tehnica “R.A.I.”, tehnica ” Cvintetul”, metoda punctelor cheie 

  Resurse materiale: calculator, videoproiector, PPT, manual, filmulețe, fișe de lucru 

  Forma de organizare a activităţii: frontală, individuală, pe grupe  

 Anticiparea dificultăţilor: probleme tehnice la calculator, întreruperea curentului electric, însuşirea 

eronată a unor termeni noi 

  Bibliografie: 

❖ Chifu F.  – ” Alfabetul Eco”, Ed. Decesfera Media, București, 2008 

❖ Ion I., Leu  M. –” Metodica predării- ănvățării biologiei”, Ed. Corson, Iași, 2001 

❖ Mihail A., Mohan Gh. – ” Biologie”, Ed. All, București, 2017 

❖ Mohan Gh., Ardelean A. – ” Ecologie și protecția mediului”, Ed. Scaiul, București, 1993 

❖ Nicolae L.  – ” Lecția – forma de bază a organizării procesului de predare- învățare- evaluare la 

disciplina biologie”, Ed. Arves, Craiova 

❖ Popescu A., Grosu M., Giersch Șt., Pătrașcu E., Croitoru M. - ” Biologie – probleme și exerciții, 

clasele VII - VIII”, Ed. DPH, București, 2008 

 



                                                      II.DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 

Obiective 

operaţionale 

Etapele lecţiei Activitatea  profesorului Activitatea 

elevului 

Evaluare 

            1                2                        3                            4            5 

 Moment 

organizatoric 

P.verifică prezenţa, 

resursele materiale ale lecţiei. 

E.îşi pregătesc 

rechizitele necesare 

orei 

 

 Reactualizarea 

noţiunilor 

necesare  

trecerii la noua 

lecţie 

P. adresează elevilor întrebări 

din lecţiile anterioare: 

Ce este un ecosistem? 

Care sunt componentele 

ecosistemului? 

Care sunt categoriile de 

factori abiotici? Dați exemple 

pentru fiecare categorie. 

Ce tipuri de ecosisteme 

cunoaşteţi? 

E. răspund la 

întrebările adresate 

de profesor 

Orală 

 Captarea atenţiei 

pentru lecţia 

nouă 

P. întreabă elevii care este 

elementul abiotic de a cărui 

existență depinde viața pe 

Pământ și solicită 

argumentarea alegerii făcute. 

P. corectează răspunsurile și 

concluzionează că toate sunt 

importante pentru că există o 

permanentă interacțiune între 

biotop și biocenoză care 

permite existența vieții. 

P. anunţă titlul lecţiei şi îl 

scrie pe tablă 

E. dau răspunsuri 

diverse, încercând 

să susțțină un 

anumit element 

abiotic. 

 

 

 

 

 

 

E. scriu în caiete 

titlul lecţiei. 

 

 Enunţarea 

obiectivelor 

P. enunţă, într-o formă 

accesibilă, obiectivele lecţiei 

  

O1 Prezentarea 

optimă a 

conţinutului 

Se recită prima strofă din 

poezia ” Lacul” de M. 

Eminescu:  

”Lacul codrilor albastru 

Nuferi galbeni îl încarcă; 
Tresărind în cercuri albe 
El cutremură o barcă.” 
…și o ghicitoare  
” N-are gust, n-are culoare 
Sigur nici miros nu are. 
Pe planetă fără ea  
Viața nu ar exista”. 

 

E. identifică apa ca 

sursă de hrană, apa 

ca mediu de viață. 

 

 

 

 

 

 

 

 Dirijarea 

învăţării 

pentru atingerea 

P.solicită elevii să identifice 

viețuitoarele  

din imagini. 

E. vizionează cu 

atenţie PPT și 

identifică 

orală 



O.1 viețuitoarele din 

imagini 

O2 Prezentarea 

optimă a 

conţinutului 

P. prezintă un filmuleț cu 

activitatea râmelor din sol și 

cu fotosinteza. 

E. vizionează cu 

atenție filmulețul 

 

 Dirijarea 

învăţării 

pentru atingerea 

O.2 

P.solicită elevii să precizeze 

de ce sunt  importante râmele 

pentru pentru alte viețuitoare 

P. adresează elevilor întrebări 

despre fotosinteză și rolul 

apei în realizarea ei.  

Ce alte procese din existența 

viețuitoarelor implică 

existența apei? 

P. solicită completarea unei 

scheme a circuitului apei în 

natură care să evidențieze 

rolul  viețuitoarelor din fișa 

de lucru 

E. elaborează 

ipoteze, profesorul 

apreciind 

răspunsurile 

primite/corectându-

le 

 

 

E completează 

schema, se 

corectează la tablă. 

 

 

 

orală 

O3 Prezentarea 

optimă a 

conţinutului 

P. Solicită rezolvarea în 

continuare a fișei de lucru.  

E. primesc fișele de 

lucru și încep 

rezolvarea 

sarcinilor primite 

 

 Dirijarea 

învăţării 

pentru atingerea 

O.3 

P. verifică rezolvarea fișelor 

de lucru. 

Se solicită câte doi voluntari/ 

pentru fiecare grupă de 

viețuitoare, care să iasă la 

tablă să încerce să afle 

numele grupelor de 

viețuitoare ale căror adaptări 

le-au identificat, folosind 

cheile pe care se găsesc 

”criptate” denumirile 

grupelor  

E., organizaţi pe 

grupe (fiecare 

voluntar își alege o 

grupă de 4 elevi 

care să-l ajute ) 

prezintă argumente 

pentru alegerile 

făcute și încearcă 

să identifice grupa 

de viețuitoare 

orală 

O4 Prezentarea 

optimă a 

conţinutului 

P. prezintă imagini cu 

impactul activității umane 

asupra mediului 

E. privesc 

imaginile 

 

 Dirijarea 

învăţării 

pentru atingerea 

O.4 

P.solicită elevii, să noteze în 

caiete, o acțiune pozitivă, 

respectiv negativă a omului 

asupra apei/solului 

E. rezolvă sarcina 

de lucru în caiete 

orală 

O1, O2, O3, 

O4 

Conexiunea 

inversă 

P.adresează E. întrebări din 

lecţia predată. 

P.întăreşte răspunsurile 

corecte, le corectează pe cele 

greşite. 

 

E. răspund la 

întrebările adresate 

de P. 

orală 



O1, O2, O3, 

O4 

Evaluarea P. aplică tehnica R.A.I. 

(“răspunde, aruncă şi 

întreabă”) prin care verifică 

nivelul de cunoştinţe al 

elevilor.  

E. participă la jocul 

numit tehnica 

“R.A.I” 

orală 

O1, O2, O3, 

O4 

Fixarea 

cunoştinţelor 

P. aplică tehnica “Cvintetul”: 

P. solicită elevii 1.Să dea 

exemplu de un cuvânt cheie 

din lecţia predată 

2.Să scrie 2 adjective despre 

cuvântul cheie. 

3.Să scrie 3 verbe la modul 

gerunziu despre cuvântul 

cheie. 

4.Să alcătuiască o propoziţie 

din 4 cuvinte despre cuvântul 

cheie. 

5.Să prezinte o concluzie 

despre cuvântul cheie. 

E rezolvă sarcina 

de lucru dată de P. 

 

orală 

O1, O2, O3, 

O4 

Transferul de  

cunoştinţe 

P. le dă elevilor, ca temă 

pentu acasă, să realizeze o 

compunere/poster cu tema 

”Apa și planta prieteni 

nedespărțiți” 

E.îşi notează, în 

caiete, tema pentru 

acasă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relația apă - viețuitoare 

Fișă de lucru 

 

 

1. Completează schema înlocuind numerele cu procesele corespunzătoare: 

 

 

 

                                    1 

                                        2                              3                                                     5 

 

 

                          

                                                                                                           4 

 

 

2. Presupunând că 1 ha de pădure de stejar elimină, prin transpirație, între 1000 – 

1400 l apă/h, câtă apă se elimină, în medie, în decurs de două zile, de o suprafață 

de trei ori mai mare? 

a. 12 500 l 

b. 143 700 l 

c. 172.800 l 

d. 136.000 l 

 

 

 

 

 

 

apa în atmosferă 

animal

e 

plante 

sol 



3. Identificați viețuitoarele din imagini și menționați minim două adaptări ale 

acestora la mediul de viață. 

 

a. Grupa ............................. 

 
............................ 

 
.................................... 

Adaptări:  

 

 

 

 

Adaptări:  

 

 

b. Grupa ............................. 

 
............................ 

 
.................................... 

Adaptări:  

 

 

 

 

 

Adaptări:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relația apă - viețuitoare 

Fișă de lucru- rezolvare 

1.  1- respirație, 2- excreție, 3- transpirație, 4- absorbție, 5- condensare- precipitații 

2. cantitatea medie: 1000+ 1400/2= 1200 l/h, 1200lx48 h= 57 600 l, /ha/2 zile, 57 600 x 3 = 172 800l 

răspuns  c 

 

3. a. grupa xerofile 

cactus – lipsa frunzelor, sistem radicular superficial 

cămilă – lipsa glandelor sudoripare, apa – din oxidarea grăsimii din cocoașă 

b. grupa hidrofile 

nufăr – țesut aerifer, frunze mari 

crap – formă hidrodinamică, are înotătoare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEMA TABLEI 

Interacțiunea biotop – biocenoză 

Relatia apă – viețuitoare 

 

Apa  

- mediu de reacție pentru procese metabolice 

- solvent pentru sărurile minerale din sol 

- cale de transport a substanțelor hrănitoare 

- influențează înmulțirea, răspândirea viețuitoarelor 

 

În funcție de cerințele față de apă, viețuitoarele se împart în patru grupe:  

 

I. Grupa XEROFILE 

- preferă locurile uscate 

Plante – ex. cactus, baobab Animale – ex. cămila, vulpea de deșert 

- lipsă frunze/frunze mici, stomate puține 

- țesut acvifer în tulpină 

- sistem radicular superficial foarte 

ramificat 

- apa rezultă din oxidarea grăsimii din cocoașă 

- extremități mari, elimină puțină urină 

- producții ale pielii care împiedică pierderea 

apei 

 

II. Grupa HIDROFILE 

- plante și animale acvatice 

Plante – ex. nufărul, zambila de apă Animale – ex. crap, delfin 

- frunze late, epidermă subțire, puține 

stomate 

- țesut aerifer 

- formă hidrodinamică a corpului, organe de 

locomoție, dispunerea solzilor, respirație 

branhială 

 

III. Grupa HIGROFILE 

- preferă umiditatea excesivă 

Plante – ex. drețe, ferigi Animale – ex. salamandra 

- frunze subțiri, puține stomate, sistem radicular slab 

dezvoltat 

- transpirație redusă, piele subțire 

 

IV. Grupa  MEZOFILE   

- preferă umiditatea moderată 

Plante – ex. margarete, mușețel, cicoare Animale – ex. pisica, câinele, vulpea, 

ariciul 

 

 

 


