DRAGHICI SIMONA
Unitate școlară: Colegiul National A.I.Cuza Ploiesti
Disciplina: Informatică și TIC
Număr de ore/săptămână: 1
Profesor: Draghici Simona
Clasa: a V-a
An școlar: 2017-2018

Proiectul unității de învățare
Semestrul II
Unitatea de învățare: Algoritmi
Număr ore alocate: 7
Conținuturi
Noțiunea de algoritm. Proprietăți.

Clasificarea datelor cu care lucrează
algoritmii. Constante. Variabile.

Descompunerea unui algoritm in pași.
Expresii.
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Competențe
specifice
1.3, 2.1, 2.2,
2.3

Activități

Resurse

Evaluare

Prezentarea unor algoritmi întâlniți în viața
cotidiană bazați pe o secvență de operații.
Analizarea unor formulări în scopul
identificării proprietăților algoritmilor și
respectării acestora.
Analizarea unor situații cunoscute în scopul
identificării datelor de intrare și a datelor de
ieșire, cu diferențierea variabilelor de
constante.

Manual, auxiliare,
tutoriale, filme
didactice.

Aplicații practice
Observare sistematică
și notare

Analizarea unei probleme simple în scopul
identificării unei secvențe de pași și a
deciziilor necesare pentru rezolvarea acesteia
(planificarea unei excursii, realizarea temelor,
deplasarea unui personaj grafic într-un
labirint, traversarea străzii etc.)
Urmărirea pas cu pas a algoritmilor descriși
pentru diferite seturi de date de intrare,
selectate astfel încât fiecare caz posibil să fie
executat (secvențe de operații).
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Proiect didactic
Data: 9.10.2017
Obiectul: Informatică și TIC
Clasa : a V-a
Profesor: Draghici Simona
Subiectul lectiei: Structura alternativa
Tipul lectiei: Transmitere și însușire de cunoștințe
Durata: 50 minute
Competenţe specifice :
 Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană, exprimate în limbaj natural.
 Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări
 Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a deciziilor pentru rezolvarea unor probleme simple.

Obiective operaţionale:
(comportamentul asteptat/criteriul de performanta/conditiile de realizare)

O1 Sa identifice datele de intrare și datele de ieșire, cu diferenţierea variabilelor de constante, pornind de la analizarea unor situaţii cunoscute.
O2 Sa recunoasca situatii din viata cotidiana care se pot rezolva cu algoritmi bazati pe decizii, respectand proprietatile algoritmilor.
O3 Sa identifice secvențele de pași și deciziilor necesare pentru rezolvarea unor probleme simple, pornind de la analiza problemelor.
Strategii didactice folosite:
Metode, procedee si tehnici::
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de comunicare - expunerea, conversaţia, problematizarea



de actiune - exerciţiul, învăţarea prin descoperire
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Mijloace de învățământ: calculator, videoproiector, soft educațional, rețea, Internet, fișa de lucru, tablă
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
Resurse educationale:
 pentru profesor:
Manualul de Informatica și TIC, cls. a V-a
http://informaticainscoli.ro/doku.php
 pentru elev:
Calculator
Evaluare: observare sistematică, fișa de lucru

Tabelul de specificare a corespondențelor

Nr.
crt.

1.

Evenimente
instrucţionale

Moment organizatoric
(1 min)

Ob. op.

Strategii
Conținuturi

Evaluarea
didactice

-

Profesorul trece în catalog elevii absenți, stabilește
atmosfera adecvată activității didactice.

Conversația

-

Elevii pregătesc instrumentele de lucru necesare orei.

2.

Verificarea temei
pentru acasă și
reactualizarea
cunoștințelor (5 min)
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Profesorul verifica tema si oferă explicații suplimentare
elevilor care nu au facut-o complet sau correct.
O1

Profesorul solicita întregul colectiv al clasei să răspundă la
întrebările unui test.
Elevii sunt atenți la explicațiile oferite de profesor pentru
rezolvarea temei și răspund la întrebările din test.

Conversația
Pe calculator
Explicația
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Nr.
crt.

3.

Evenimente
instrucţionale
Anunțarea temei și
obiectivelor urmărite

Ob. op.

Strategii
Conținuturi

Evaluarea
didactice

Profesorul anunță tema lecției și obiectivele urmărite.
-

Elevii notează în caiete titlul lecției

O1

Profesorul -vezi Dirijarea învățarii

O2

Elevii urmăresc lecția, răspund și notează în caiete
elementele noi, realizează cerințele din fișa de lucru folosind
calculatorul.

Explicația

Orală

(1 min)

4.

Comunicarea noilor
cunoștințe
(30 min)

O3

Studiu de caz
Problematizarea
Conversația

Practică
Observarea
sistematică a elevilor

Explicația
Aplicații practice

5.

6.

Fixarea cunoștințelor și
realizarea feedback-ului
(10 min)

Notarea elevilor și tema
pentru acasă (3 min)

O1
O2
O3

-

Profesorul comunica elevilor componența grupelor si Problematizarea
numeste un responsabil.
Învăţarea prin
Elevii se organizează pe grupe, liderul va coordona și
descoperire
verifica desfășurarea acțiunii.

Profesorul notează elevii care au fost activi la lecție și
propune tema pentru acasă.
Elevii își noteaza în caiete tema pentru acasă.
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Orală
Observarea
sistematică a elevilor
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Desfăşurarea lecţiei

● Moment organizatoric:
♦
pregătirea lecţiei:
- întocmirea proiectului didactic;
- pregătirea setului de întrebări;
- pregătirea setului de aplicaţii;
- pregătirea temei;
♦
organizarea şi pregătirea clasei:
- verificarea frecvenţei;
- verificarea temei pentru acasă;
- verificarea nivelului de realizare a obiectivelor lecţiei precedente printr-un test grilă;
♦
captarea atenţiei clasei:
- anunţarea subiectului pentru tema respectivă;
- anunţarea obiectivelor urmărite;
- anunţarea modului de desfăşurare a activităţii;

Dirijarea învățării:

În viața de zi cu zi realizam anumite activitați condiționat, deoarece acțiunile noastre depind de anumiți factori.

"Dacă afară plouă atunci îmi iau umbrela, altfel nu are rost să o port cu mine".

Luăm alt exemplu din viața voastră de zi cu zi, pentru a putea identifica o asemenea situație.

DACĂ am terminat de învațat pentru mâine ATUNCI
Ies în curte la joaca.
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ALTFEL
Stau sa învăț.

Putem identifica aici trei termeni importanți: DACA, ATUNCI si ALTFEL .
Facem următoarele notații folosind noi termeni : condiție =”am terminat de învațat pentru mâine”,
instrucțiune1 =”ies în curte la joaca”
instrucțiune2 =”stau sa învaț”.
Se poate observa ca “ies în curte la joaca” doar în cazul în care condiția impusa, “am terminat de învațat pentru mâine” , este adevarata.

Structura alternativa (decizionala) este o structura folosita în situația în care rezultatele algoritmului și modul în care se executa instrucțiunile
depind de anumite condiții și are forma:

DACĂ condiție ATUNCI
Instrucțiuni 1
ALTFEL
Instrucțiuni 2

Modul de execuție al structurii alternative
Pas 1. Se evalueaza condiția stabilindu-se o valoare a acesteia (Adevarat sau Fals).
Pas 2. În funcție de valoarea de adevar a condiției are loc una din cele doua operații, aflate pe ramuri diferite.
Daca condiția este adevarata se va executa grupul de Instrucțiuni 1, iar în caz contrar (condiția este falsa) se vor executa Instrucțiuni
2.
Indiferent pe care ramura se merge, dupa executarea instrucțiunilor se iese din structura alternativa și se continua algoritmul.
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Observații:
 Cele doua grupuri de instruciuni se afla pe doua ramuri diferite și în funcție de valoarea condiției se decide ramura de pe care se
executa operațiile.
 Nu se pot executa ambele instrucțiuni, deoarece valoarea condiției nu poate fi adevarata și falsa în același timp.
Exista o forma simplificata a acestei structuri alternative.Sa analizam urmatorul exemplu:

“Dacă îmi este poftă, mănânc ciocolată.”
Ce observați? (Lipsește a doua ramura, ALTFEL)
DACĂ îmi este poftă ATUNCI
mănânc ciocolată.

Structura de decizie, in acestcaz, are urmatoarea formă:
DACĂ condiție ATUNCI
Instrucțiuni 1

În aceasta situație, execuția structurii se realizeaza astfel:
Pas 1. Se evalueaza condiția stabilindu-se o valoare a acesteia (Adevarata sau False).
Pas 2. Daca condiția este adevarata se vor executa instrucțiunile din grupul Instrucțiuni 1, iar în caz contrar (condiția este falsa) se iese din
structura alternativa și se continua algoritmul.

Ce parere aveti despre urmatoarele formulari?
„Dacă plouă stau acasă sau merg la film.” (lipsită de claritate)
„Astăzi este luni?” (depinde cand pui intrebarea)
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Utilizarea condițiilor care nu depind de variabile este fără sens, fiindcă un astfel de enunț va fi întotdeauna adevărat (sau întotdeauna
fals) și, înseamnă că, la ramificație, al doilea drum nu există de fapt.)

Structura alternativa în mediul grafic Scratch
Aplicația Scratch conține în categoria de butoane Control doua blocuri daca, unul cu ramura altfel și altul fara.
Ambele blocuri permit introducerea unei condiții și una sau mai multe instrucțiuni pe ramurile atunci și altfel, respectiv
atunci, în funcție de blocul ales.
Aplicatie: Realizarea unui algoritm ce implica structura alternativa.
Ionel si Elena au fiecare cate o suma de bani. Stiind ca sumele sunt diferite, aflati care copil are mai multi
bani si cu cat.
Pasi
Declararea variabilelor
(a datelor de intrare, de manevra
si de iesire)
Operatia de citire a variabilelor
Structura decizionala

Instructiuni 1

Instructiuni 2
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Variabila 1
Variabila 2
a (suma de bani avuta initial de b (suma de bani avuta initial de
Ionel)
Elena)

Variabila 3
d (diferenta de bani)

a

d

b

preia o valoare cunoscuta
preia o valoare cunoscuta
nu are inca o valoare
Verificam care este suma mai mare:
DACA a>b
ATUNCI
Instrucțiuni 1
ALTFEL
Instrucțiuni 2
Operația de atribuire
Calculam d în funcție de a și b: d←a-b
Operația de scriere a variabilelor
Afișam mesajul ”Ionel are mai multi bani” și conținutul variabilei d, care
reprezinta diferența de bani.
Operația de atribuire
Calculam d în funcție de a și b: d←b-a
Operația de scriere a variabilelor
Afișam mesajul ”Elena are mai multi bani” și conținutul variabilei d, care
reprezinta diferența de bani.
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♦ Asigurarea retenției și transferului (evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor lecţiei)
Fișă de lucru
Realizați algoritmul de mai sus în mediu grafic, respectând urmatoarele cerințe:




Creați doua personaje copii, din categoria Oameni (Ionel și Elena - pentru suma de bani avuta inițial de fiecare copil).
Alegeți un decor potrivit.
Creați variabilele necesare pentru efectuarea calculelor și salvați fierul cu numele Bani.sb2.

♦ Temă pentru acasă:
1.

Realizați un algoritm de rezolvare pentru problema urmatoare, specifcând operatiile utilizate (structura secvențiala):
Doi copii, Mara și Radu primesc un numar de bomboane. Aflați cine are mai multe bomboane, dupa ce Mara manânca
trei bomboane și îi dă două bomboane lui Radu. (Numarul minim de bomboane avut initial de fiecare copil este cel puțin
5!)

2.
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Realizați algoritmul de mai sus în mediu grafic, respectând urmatoarele cerințe:
Creați doua personaje, copii, din categoria Oameni (Mara și Radu - pentru numarul inițial de bomboane al fiecarui copil)
Alegeți un decor potrivit.
Creați variabilele necesare pentru efectuarea calculelor și salvați fierul cu numele Bomboane.sb2.

