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Disciplina: Informatică și TIC
Număr de ore/săptămână: 1
Clasa: a V-a
An școlar: 2017-2018
Profesor: Oana Petcoviciu

Proiectul unității de învățare
Unitatea de învățare: Structura secvențială și alternativă
Număr ore alocate: 8

Conținuturi

Competențe
specifice

Activități de învățare

1.3, 2.1, 2.2,
2.3, 3.2, 3.3

Utilizarea unui mediu interactiv care
permite implementarea structurii
secvențiale și alternative, folosind
elemente grafice-, Scratch, aplicații
existente pe platforma educațională de tip
code.org etc.)
Realizarea de aplicații, individual sau în
echipă, utilizând un mediu grafic,
analizarea exemplelor existente pe
Internet specifice mediului grafic selectat
și modificarea acestora pentru a îndeplini
alte funcțiuni.
Identificarea necesității utilizării unei
structuri de decizie (alternative) și
introducerea în aplicația creată a unor
astfel de structuri.
Realizarea de aplicații, individual sau în
echipă, utilizând un mediu grafic,
analizarea exemplelor existente pe
Internet specifice mediului grafic selectat
și modificarea acestora pentru a îndeplini
alte funcțiuni.

Prezentarea mediului grafic interactiv.

Structura liniară. Reprezentarea structurii
liniare într-un mediu grafic interactiv.

Noțiunea de structură alternativă.
Reprezentarea structurii alternative întrun mediu grafic.
Recapitulare.
Evaluare. Realizarea unor aplicații în
Scratch

Resurse

Manual,
Auxiliare,
Tutoriale,
Filme
didactice,
PC-uri
conectate la
internet

Evaluare

Aplicații practice
Observare
sistematică și
notare.
Portofoliu, proiecte.

Observații

Disciplina: Informatică și TIC
Clasa:a V-a

Proiect didactic
Unitatea de învăţare: Structura secvențială și alternativă
Tema: Structura alternativă.
Tipul lecţiei: lecţie mixtă (de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe, consolidare şi sistematizare a
cunoştinţelor, formare de priceperi şi deprinderi, verificare şi apreciere a rezultatelor);
Competenţe generale: construirea algoritmilor care conțin structura alternativă pentru rezolvarea unor
probleme care necesită luarea unor decizii
Competenţe specifice:
- C1: Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană,
exprimate în limbaj natural;
- C2: Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări;
- C3: Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a deciziilor
pentru rezolvarea unor probleme simple;
Obiective operaţionale: elevii vor şti:
- O1: să descrie rolul instrucţiunii alternative;
- O2: să utilizeze corect structura alternativă în situații concrete;
Resurse:
Timp: 50 minute
Materiale: PC-uri, video - proiector, filme didactice, auxiliare, manual,
Procedurale:
 Metode de comunicare orală
 Expunerea
 Conversaţia
 Metode de acţiune
 Exerciţiul
 Învăţarea prin descoperire
 Procedee de instruire
 Explicaţia în etapa de comunicare
 Învăţarea prin descoperire, prin rezolvarea de aplicaţii
 Conversaţia în etapa de fixare a cunoştinţelor
 Forme de organizare a activităţii
 Frontală
 Metode de evaluare
 Probe orale
 Probe practice (verificare prin lucru individual)
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Desfăşurarea activităţii
Obiective
operaționale

Durata

10 ’

Activitatea desfăşurată de profesor

Activitatea elevilor

Momentul organizatoric (1 min)
Se stabileşte prezenţa şi se verifică dacă sunt
Raportează absenţii.
asigurate
condiţiile
didactico-materiale
necesare desfăşurării lecţiei.
Răspund la întrebări (răspunsul aşteptat):
Verificarea cunoştinţelor anterioare (8
1.
Putem folosi următoarele categorii de
min)
Profesorul adresează clasei întrebări:
operatori: operatori matematici –(+, -, *, /,
1. Care sunt operatorii pe care îi putem
%); operatori relaţionali (<, <=, >, >=, = =,
utiliza în proiectarea algoritmilor?
!=); operatori logici (!-NU, && - ȘI, || 2. Ce tip va avea rezultatul obţinut în
SAU), operatori pentru text
urma împărţirii a doi operanzi întregi?
2.
Rezultatul va fi de tip întreg dacă ambii
Dar dacă cel puţin unul dintre
operanzi sunt întregi. Dacă cel puţin unul
operanzi este de unul dintre tipurile
din operanzi este real, rezultatul este de tip
reale?
real.
3. Operatorul % poate fi folosit cu
3.
Doar cu operanzi de tip întreg.
operanzi de orice tip? În ce situaţii
Rezultatul este corect doar dacă ambii
rezultatul returnat este corect?
operanzi sunt numere naturale.
4. Cum acţionează operatorii logici?
4.
a. Operatorul ! – daca operandul este diferit
Elevii care au răspuns la întrebări sunt notaţi
de 0, rezultatul este 0, altfel rezultatul este
1.
b. Operatorul && - daca cel puţin unul din
operanzi este 0, rezultatul este 0; dacă
ambii operanzi sunt diferiţi de 0 rezultatul

Metoda de
învăţământ

Evaluare

Conversaţia
Conversaţia

Orală
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este 1.
c. Operatorul || - dacă ambii operanzi sunt 0
rezultatul este 0, altfel rezultatul este 1.

O1
O2

30’

.
Captarea atenţiei clasei (1 min)
Profesorul anunţă titlul lecţiei, obiectivele
operaţionale şi explică modul de desfăşurare a
activităţii.
Comunicarea noului conținut al lecției și
asigurarea transferului de informaţii
Profesorul propune vizionarea unui film , apoi
adresează întrebări elevilor pentru a evidenția
deciziile din filmul vizionat.
Profesorul
descrie
rolul
instrucţiunii
alternative. Prezintă blocurile grafice din zona
Scripturi, grupul Control specifice structurii
alternative.
Propune și dezbate cu elevii rezolvarea
următoarei probleme:
- Se citesc de la tastatură două numere întregi.
Să se afişeze maximul dintre numerele citite
Prezintă elevilor o altă variantă a instrucţiunii
şi le propune următoarea problemă:
- Se citeşte un număr întreg. Dacă acest
număr este diferit de 0, să se calculeze şi să se
afişeze pătratul lui, altfel să se afișeze un
mesaj corespunzător
Profesorul urmăreşte modul în care lucrează
elevii la calculator, îi corectează şi îi ajută
dacă este cazul, inițiază dezbateri – solicită

Ascultă profesorul.

Conversaţia

Răspund la întrebări.
Elevii notează pe caiete

Elevii notează pe caiete și din bănci vin cu
completări dacă este cazul.

Expunerea
Dialogul
Exerciţiul

Un elev va scrie la server-ul unde este conectat
videoproiectorul rezolvarea acestei probleme.
Colegii elevului urmăresc rezolvarea și
generează scriptul în paralel.
Elevii rezolvă individual pe calculator
problemele,
pun întrebări, participă la dezbatere, prezintă
situații decizionale pe care le-au întâlnit în

4

elevilor să prezinte situații din diverse diverse situații.
domenii de activitate în care .se face apel la
structura studiată
O2

Fiecare elev rezolvă fișa de lucru propusă de
profesor.

8’

Fixarea noţiunilor predate prin exerciţiu:
Propune elevilor spre rezolvare fișa de lucru.

2’

Evaluarea
Se vor face aprecieri individuale şi colective Elevii sunt atenţi la aprecieri şi la recomandările
asupra activităţii desfăşurate, elevii care au făcute de profesor
activat în timpul orei sunt notaţi.

Exerciţiul

Practică

Conversaţia
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Conţinutul ştiinţific al lecţiei

STRUCTURA ALTERNATIVĂ
Structura alternativă –reprezintă un set de activități finite, executate alternativ, în funcție de
valoarea de adevăr a condiției din algoritm.
Prin urmare (decizia) permite alegerea unei operaţii/secvenţe de operaţii din două alternative
posibile.
┌ daca C
│ atunci
│ A
│ altfel
│ B
└■
S-a notat cu C condiţia care este o propoziţie logică ce poate avea doar una din valorile 1 sau 0
(adevărat sau fals).
Dacă rezultatul propoziţiei logice C este 1(adevărat) atunci se execută secvenţa de operaţii A,
altfel se execută secvenţa de operaţii B.
Exemplul 1: Să se verifice dacă un număr întreg x citit este un număr par sau impar.
citeste x
┌ daca x%2=0
│ atunci
│ scrie “număr par”
│ altfel
│ scrie ”număr impar”
└■
Exemplul 2: Se introduce un număr nenul, pozitiv. Să se scrie mesajul Da dacă numărul are
ultima cifra cuprinsă între 2 și 6 și mesajul NU în caz contrar.
Ex1: x=993 R: DA
Ex2: x=20 R: NU
citeste x
┌ daca x%10>2 și x%10<6
│ atunci
│
scrie ”DA”
│ altfel
│
scrie ” NU”
└■
Observație: Condițiile pot fi simple ca în exemplul 1 sau compuse ca și în exemplul 2.
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FIȘA DE LUCRU

Utilizând editorul grafic SCRACH ajutați-l pe Zbanghi să rezolve următoare probleme:

1. Se introduce de la tastatură un număr n. Să se calculeze inversul acestui număr, inv, definit astfel:

1 / n,
inv = 
0,

pentru n  0
pentru n  0

2. Se introduce de la tastatură numerele reale a, b şi c. Să se calculeze valoarea lui e, definit astfel:

a  b, c  0

e = a * b, c  0
a  b, c  0
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FIȘA DE LUCRU REOLVATĂ

1.

2.
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FIȘA DE EVALUARE
Numele şi prenumele ______________________________________________
Data ___________________
Test

Specificaţi prin A (Adevărat) sau F (Fals) valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii:
a) Condiția din construcția structurii alternative trebuie întotdeauna sa fie adevărată.
b) Structura alternativă are două forme.
c) Condiția din construcţia structurii alternative trebuie să conţină obligatoriu un operator
relaţional.
2.
Uniţi, printr-o săgeată, fiecare elemente al coloanei A cu elementul corespunzător din
coloana B (fiecare element din coloana A are un singur corespondent în coloana B).
1.

A

a)
dacă a<0
atunci scrie -a;
altfel scrie
a
b)
a=4;
dacă a>0
scrie a*a;
c) citește a=5
b=10
c=2*a
dacă b>c atunci scrie
”DA”
3.

B

1. nu afişează nimic

2. afişează DA

3. afişează modulul numărului citit

4. scrie valoarea 16

Rezolvați:

SARCINA
Deschideţi programul
Scratch. Schimbaţi
fundalul Selectaţi
personajul pe care îl
doriți.
Creați o întrebare simplă
şi un răspuns pentru o
structură dacă
Folosind structura
iniţială, dacă trebuie să
repetați acest proces cu
scopul de a crea mai
multe (2) astfel de
structuri

9

BAREM DE CORECTARE
Exercițiul 1 – 3 p, câte 1 p pentru fiecare răspuns corect:
a) F
b) A
c). F
Exercițiul 2 – 3 p, câte 1 p pentru fiecare corespondenţă corectă
a)  2;
b)  4;
c) 1
Exercițiul . 3 – 3 p pentru orice rezolvarea corectă
Oficiu – 1 p
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