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Modelul şi modelarea - complemente curriculare pentru optimizarea  

procesului instructiv-educativ la disciplina Geografie  

clasa a IV-a 

 

 

 Structurarea noului Curriculum Naţional  în arii curriculare  oferă o viziune multi  
şi /sau interdisciplinară asupra obiectivelor de studiu. A treia arie curriculară „Om şi 

societate” cuprinde, pe lângă Educaţie civică, Istorie şi disciplina Geografie. 
 Curriculum-ul de geografie pentru calsa a IV-a îşi propune să-i familiarizeze pe 

elevi cu noţiuni elementare de geografie, trezirea interesului acestora de a cunoaşte direct 
- la un nivel elementar - faptul geografic; oferă libertate cadrului didactic de a decide cu 
privire la succesiunea cea mai adecvată a temelor, in funţie de posibilităţile locale şi de 

interesele elevilor . 
 Faptul că  elevul se află, în clasa a IV-a, la primul său contact cu geografia şi, mai 

ales, absenţa unor cunoştinţe anterioare despre geografia orizontului apropiat, poate face 
ca să îngreuneze perceperea corectă şi coerentă a elementelor de bază ale geografiei. 
 Deoarece structura personalităţii elevilor la această vârstă ( 9-10 ani ), e cantonată 

în “etapa operaţiilor concrete” (J.Piaget) trebuie ca învăţătorul să apeleze pentru 
accesibilizarea conţinutului şi procesului instruirii la diferite complemente curriculare, 

cum ar fi metodele şi procedeele activităţii instructiv-educative specifice geografiei: 
expunerea sistematică, observaţia geografică, excursia geografică, lucrul cu harta, lectura 
geografică, metoda descrierii şi a problematizării, modelul şi modelarea, etc.   

 Făcând referire la ultima metodă, cea a modelului şi a modelării, iată cum 
îndemna George Vâlsan cadrele didactice la utilizarea modelajului în nisip umed pentru 

instruirea unor cunostinţe geografice: ”Pretutindeni se pot vedea copii de clasa I cum 
urmăresc apa din şanţul şoselei, cum născocesc cascade, insule, zăgazuri… cum ridiăa 
cetăţui şi turnuri de pământ, cum construiesc poduri din surcele … Invăţătorul se poate 

folosi de aceste încântătoare jocuri copilăreşti pentru că mai toată geografia elementară se 
poate învăţa cu nisip şi puţină apă. Lăsaţi pe seama copilului să descopere modelând cu 

mâinile sale formele pământului şi va face geografie…” 
 Astfel, modelele sunt mijloace de învăţământ foarte eficiente şi de mare utilitate 
în ciclul primar pentru formarea la elevi a deprinderilor de autoinstruire şi cercetare; sunt 

materiale intuitive şi izvor de cunoaştere. 
 În cadrul orelor de geografie, des folosite sunt:  

-  modele fizice: globul pământesc, planşele în relief, mulajele şi modelele ce 
reprezintă forme de relief, vulcani, ape curgătoare şi stătătoare; fiind 
construcţii materiale de dimensiuni mici care reprezintă reproduceri ale unor 

obiecte sau fenomene din natură şi sunt realizate în nisip umed, ipsos sau 
plastilină; 

- modelele geografice: semene convenţionale, planul casei şi /sau al şcolii, 
harta, desenul schematic, schema, diagramele, tablourile, ilustratele, planşele,  
portretele, postere tematice, mape tematice ,etc. ; 

- modelul logic simbolisti , adică expunerea corectă de către elevi a unui şir de 
propoziţii în ordine logică, explicând diferite cunoştinţe dobândite şi trecându-

se astfel de la modelul grafic la cel logic, rezultând un nivel superior de 
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abstractizare. Această “trecere” se utilizează frecvent în cadrul compunerilor 
grafice. 

 La o lecţie ,cunoştinţele se pot dobândi  după un singur tip de model sau după mai 
multe tipuri de modele. De exemplu, când vorbim despre “Căile de comunicaţie “, elevii 

pot dobândi cunoştinţele pe baza unui model, harta şi planul de studiu, dar când vorbim 
despre Munţii Carpaţi, ei dobândesc cunoştinţe noi, studiind mulaje (modelul obiectual ), 
harta fizică ( model grafic) şi chiar alcătuind compuneri geografice ( model logic) . 

 Folosirea acestei direcţii metodologice se face  în strânsă legătură cu celelalte 
metode geografice: problematizarea, învăţarea prin descoperire, etc. şi are funţii 

cognitive,  ilustrativ -demonstrative, informativ- formative, culturale şi motivaţionale. 
 Materialele demonstrative pe care trebuie să  le aducă învăţătorul, devin  
indispensabile  tocmai pentru că au calitatea de a înlocui  originalul şi de a-l reprezenta 

atunci când el nu poate fi cunoscut altfel sau când e nevoie să fie nevoie să fie mai bine 
pătruns de observaţia elevului . 

 De asemenea, mijloacele de invăţământ, ca modelul şi modelerea trebuie să 
îndeplinească unele condiţii :  

- să fie clare şi concis executate, reprezentând elementele principale ale 

obiectelor sau fenomenelor geografice; 
- să fie actuale, expresive, suficient de mari pentru a fi observate de către elevi 

; 
-să aibă un conţinut ştiinţific  exact; 

 Materialele astfel  confecţionate şi utilizate corespunzător, raţional, bine integrate 

în lecţie, ajută  învăţătorul în atingerea obiectivelor lecţiilor . 
 Spre exemplificare, dintre cele mai simple modele geografice care pot fi folosite 

în clasele I-IV, menţionez: formele de relief, peşterile, tunelurile,  tipurile de teren, 
barajele . Faptul că pot fi studiate din toate părţile, le avantajează intuitiv faţă de alte 
mijloace şi contribuie la înţelegerea mecanismelor funcţionării unor instalaţii. Modelele 

se confecţionează din gips, placaj, plastilină, carton, chit  sau humă. Aluatul din gips  se 
prepară din 70 % gips, 30 % hârtie măruntă şi clei topit. După uscare, modelul se 

colorează cu acuarele şi se dă cu un strat de lac .  
 Modelarea la lada de nisip, cu plastelină sau argilă se foloseşte pentru predarea 
cunoştinţelor, cât şi pentru verificarea sau finisarea lor. 

 Dacă lada cu nisip se foloseşte în predarea reliefului ţării noastre, în mod concret, 
atunci formele modelate primesc denumiri din realitate (Munţii Bucegi, Carpaţii 

Orientali, Câmpia Dunării). În paralel, pentru a-i ajuta pe elevi să-şi reprezinte cât mai 
fidel realitatea, e bine să asociem demonstraţia la lada cu nisip cu ilustraţii, tablouri, 
desene, diafilme. 

 

A.) Spre deosebire de modelele din gips, cele din plastilină sau la lada cu nisip  se pot 

efectua în timpul lecţiei şi acest material se refoloseşte, apoi, la confecţionarea altor 
modele . 
 Lada cu nisip se poate confecţiona foarte uşor, având, în general formă 

paralelipipedică şi mărime variabilă. E nevoie, de asemenea, de nisip umed, hârtie 
albastră, geam, scândurele, fâşii de hârtie şi carton, figurine de oameni, copaci, căsuţe din 

plastilină, etc.. Cu ajutorul acestor materiale se pot reprezenta, pe rând, pornind de la 
nivelul mării, (geam, hârtie albasrtră) toate formele de relief , stabilind prin comparaţie  
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raportul înălţimii dintre om şi deal, căsuţă şi deal, munţi şi podişuri (beţişoare). Se pot 
fixa cu un şnur albastru - apele, din linii de plastilină - căile ferate, drumurile din fâşii de 

carton, pădurile cu bucăţi de placaj, oraşele din grupe de case din plastilină, crenguţe  
pentru vegetaţie, tăbliţele indicatoare, ş.a.. 

 
Fig.1 Lada cu nisip 

 
a) latura care se deschide în timpul demonstraţiei; 

b) pe fundul lăzii se aşază hârtie albastră, acoperită cu un geam (nivelul mării). 
 Sunt necesare anumite operaţii ce se desfăşoară în următoarea ordine : 

 -  umezirea abundentă a nisipului; 
 -  modelarea  brută cu mâna liberă; 
 -  finisarea modelului prin: 

         -  tasarea uşoară cu o bucată de pânză fină; 
         -  stropirea uşoară cu stropitoarea mică; 

 -  răzuirea cretei colorate ( albă pentru zăpadă, verde pentru păşuni , etc .).  
 Explicarea deosebirilor dintre deal şi podiş se poate folosi cu success folosind  
lada cu nisip . 

 
B.) Modelările din humă, plastilină sau chit se desfăşoară de obicei în orele de abilităţi 

practice, întrucât în cadrul lecţiei ar necesita mult timp, în detrimentul dobândirii de 
cunoştinţe. Realizând astfel de lucrări, elevii îşi dezvoltă imaginaţia şi gândirea, iar 
cunoştinţele devin mai trainice şi mai bine sistematizate. 

 Confecţionarea unui mulaj din ipsos şi plastilină este de fapt un model fizic de 
tipul “blocdiagramei” şi se realizează în mai multe etape: 

1) Se confecţionează un suport compus din placaj  de formă dreptunghiulară sau pătrată, 
pe care se fixează o armătură metalică ( nişte cuie unite pritr-o sârmă subţire); 
2) Se prepară o pastă vâscoasă de ipsos cu care se modelează formele de relief; 

3) După întărirea ipsosului se aplică un strat de plastilină cu care se finisează modelul; 
4) Se colorează cu acuarelă, se trasează apele curgătoare, etc.; 

 Dacă vrem să facem secţiunea transversală prin relief, lăsăm marginile modelului 
drept  şi cu acuarelă redăm structura ( ex.: modul de aranjare a stratelor ). 
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C.) De asemenea se pot utiliza şi colecţii  din lumea vegetală şi animală, colecţii de roci 
sau colecţii etnografice. Colecţia din lumea animală şi vegetală se aşază pe zone de 

vegetaţie, pe o planşă care se împarte  în trei fâşii paralele (sau trei planşe ): verde, 
galben, cafeniu, lipind respectivele simboluri sau imagini ale vegetaţiei  şi ale animalelor  

de pe câmpie, deal şi munte. La fel de bine, această colecţie se poate înfige pe formele de 
relief din aluatul de gips. 
 

D.)La tema “Munţii“, geneza lor  o vom explica modul de formare a munţilor de încreţire 
cu ajutorul aparatului special demonstrativ  . 

a)  straturi de vată; 
b)  scândurele. 

 
Fig. 2 - Aparat pentru demonstrarea cutării munţilor 

 
E.) Foarte utilă în predarea geografiei economice, care operează  cu multe date statistice 

de geografie fizică şi economică, dar şi cu date istorice sau biologice, este macheta 

polivalentă a unei  diagrame. 
 Ea se compune din: 

-  un suport dreptunghiular din tablă, placaj, material plastic, dublu, de 64 cm. 
şi lat de 32 cm.; 

-  6 fâşii multicolore lungi de 32 cm. şi late de 3 cm. (confecţionate din rigle 
de desen) care glisează prin 6 lăcaşuri aşezate în partea superioară. Marginile  
laterale din dreptul lăcaşurilor sunt gradate, având 30 cm.; 

-  fişe de lucru din carton, scrise cu datele statistice dorite spre a fi  vizualizate 
În funţie de aceste date  se reglează fâşiile multicolore care simulează             

“ coloanele ” diagramei sau “ benzile ”. 
 Pe desenul suportului, în cele patru colțuri, se fixează câte un cui mic, de care se 
prinde un şnur subţire de jur împrejur, în vederea aşezării machetei în cele trei poziţii de 

lucru. 
 Macheta este polivalentă, deoarece : 

 aşezată vertical,  poate vizualiza mărimile prin coloane (înălţimi) ; 

 aşezată orizontal, redă prin  “ benzi “- căi de transport, lungimi de râu; 

 aşezată în poziţie inversă (răsturnată), poate reda adâncimi ; 
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 Avantajele ei sunt: 
-  uşor de transportat şi de manevrat; 

-  scuteşte timpul şi efortul învăţătorului de a întocmi planşe. 

 
 

Fig.3 - Macheta polivalentă a unei diagrame 
 

 

a) lăcaşul fâşiilor; 
b) fâşii (colorate) reglabile; 

c) riglă gradată fină (30 cm); 
d) suport pentru fişa de lucru; 
 

F.) Pentru intuirea poziţiei geografică a României pe glob, se va proceda astfel: se ia un 
măr (cartof mare) cât mai rotund şi se străpunge cu o bucată de sârmă dreaptă (andrea) şi 

mai groasă, simulând axa Pământului; cu un cuţit se face o tăietură de jur-împrejurul 
mărului, pe la mijloc, imitând Ecuatorul; se fixează poziţia României cu o pioneză (disc 
colorat din   hârtie) exact la mijlocul distanţei dintre Polul Nord şi Ecuator. 

 Astfel, elevii vor descoperi singuri că ţara noastră e aşezată “ în mijlocul jumătăţii 
de nord a pământului” . 
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Fig.4 - Mărul geografic 

 

G.)  În ce priveşte formarea (geneza) Depresiunii Transilvaniei se poate face o 
demonstraţie foarte simplă şi eficientă. Iată cum se procedează! Se pune o farfurioară 

(cană) plină cu apă într-o tavă mai mare (fostul mare lac  sărat dintre munţi); apoi 
farfurioara (cana ) se umple încet cu nisip, iar elevii vor observa “ umplerea lacului “ - cu 
materiale roase de râuri din munţi -, vor observa cum apa din vas se “ retrage “ până 

rămâne doar nisipul; asemănător retragerii apelor prin “ porţile “ Someşului, Mureşului şi 
Oltului. 

 În concluzie, toate aceste modele şi moduri de modelare reprezintă procedee ce 
presupun cercetare şi dobândire de noi cunoştinţe, prin antrenarea gândirii creatoare a 
elevilor, mai ales în condiţii în care aceştia nu au, întotdeauna, posibilitatea de a cerceta, 

direct, obiectele şi fenomenele în natură . 
      

Înv.   Codrescu Mariana 

                  C.N. ,,Ana Aslan” Brăila 
 


