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Conținuturi
(detalieri)
Rolul unui editor grafic
Elemente de interfață
specifice
Crearea, deschiderea şi
salvarea fişierelor grafice
Instrumente de desenare

Competențe
specifice
1.2
3.1

Activități de învățare
Definirea editorului grafic – 5 minute
Exemple de editoare grafice – 5
minute
Lansarea aplicatiei Paint, prezentrea
elementelor de interfata grafice
specifice si exersarea utilizarii
elementelor de interfata in aceasta
aplicatie – 15 minute
Utilizarea comenzilor pentru crearea,
deschiderea si salvarea fisierelor
grafice - 10 minute
Prezentarea intrumentelor de desenare
si utilizarea acestora pentru realizarea
liniilor de diverse grosimi si desenarea
diverselor forme utilizand o fisa de
lucru – 15 minute

Resurse
Timp alocat: 1 oră
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la
Internet şi recomandabil videoproiector.
Activitate: frontală si pe grupe
Material didactic:
-Fisa de lucru

Evaluare
Evaluare curentă formativă
prin:
Conversație euristică,
observarea sistematica,
explicatia
Aplicatii practice conform
fisei de lucru

Comenzi pentru selectare,
copiere, mutare, ştergere
Redimensionarea,
trunchierea, rotaţia unei
imagini
Panoramare imagine

1.2
3.1

Prezentarea principalelor operaratii ce
se pot efectua asupra unei imagini
(selectare, copiere, mutare, ştergere
redimensionare, trunchiere, rotaţie,
panoramare) – 15 minute
 Selectarea imaginilor – 3
minute
 Copierea imaginilor – 3
minute
 Mutarea imaginilor – 3 minute
 Redimensionarea imaginilor –
3 minute
 Trunchierea imaginilor – 3
minute
 Rotatia imaginilor – 3 minute
 Panoramarea imaginilor – 3
minute
Exersarea operatiilor ce se pot efectua
asupra unei imagini conform unei fise
de lucru cu cerinte de rezolvat pe
calculator – 5 minute
Joc didactic - 11 minute

Timp alocat: 1 oră
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la
Internet şi recomandabil videoproiector.
Activitate: frontală si pe grupe
Material didactic:
-Fisa de lucru

Evaluare curentă formativă
prin:
Conversație euristică,
observarea sistematica,
explicatia
Aplicatii practice conform
fisei de lucru
Joc didactic

Utilizarea culorilor în
prelucrarea imaginilor;
crearea culorilor
personalizate
Stiluri de umplere
Inserarea şi formatarea
textului

1.2
3.1

Descrierea modului de utilizare a
culorilor in prelucrarea imaginilor si
crearea culorilor personalizate – 10
minute
Exersarea utilizarii stilurilor de
umplere si inserarea si formatarea
textului – 10 minute
Exercitii pentru formarea
deprinderilor legate de utilizarea
culorilor , crearea culorilor
personalizate, inserarea si formatarea
textului ce se introduce intr-o imagine
utilizand o fisa de lucru-15 minute

Timp alocat: 1 oră
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la
Internet şi recomandabil videoproiector.
Activitate: frontală si pe grupe
Material didactic:
-Fisa de lucru
-Set de materiale de prezentare a concursului

Evaluare curentă formativă
prin:
Conversație euristică,
observarea sistematica, turul
galeriei, explicatia
Aplicatii practice conform
fisei de lucru
Proiect

Realizarea unui proiect pentru
concursul de informatica ,,Micul
informatician’’ - 15 minute

Evaluare sumativă

1.2
3.1
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Test final – 40 minute
Discutarea testului – 10 minute

Timp alocat: 1 oră
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la
Internet şi recomandabil videoproiector.
Activitate: frontala si individuala
Material didactic:Test final

Evaluare sumativa prin:
Conversație euristică,
observarea sistematica,
explicatia
Test final
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Scoala Gimnaziala Contesti
Clasa : a VI a
Prof. Berceanu George
PROIECT DIDACTIC
Disciplina: “Prietenul meu calculatorul”
Tema: Editorul de texte Word
Lectia : Operatii de formatare in editorul de texte Word
Tipul lectiei: Consolidare
Scopul lectiei: Verificarea, consolidarea cunostintelor si deprinderilor referitoare
la operatii de formatare in editorul de texte Word
OBIECTIVE OPERATIONALE: la sfarsitul lectiei elevul va fi capabil :
O1:- sa lanseze in executie programul
O2:- sa identifice elementele ferestrei de lucru
O3:- să utilizeze conceptele de: formatare, font, dimensiune,
O4:- sa formeze deprindei in realizarea unei aplicatii
O5:- să utilizeze bara de instrumente de formatare
O6:- să schimbe aspectul unui text existent modificând tipurile de caractere,
culorile şi mărimea acestora;
O7:- sa salveze aplicatia in folderul propriu si sa incheie sesiunea de lucru

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode si procedee didactice:
M1- conversatia
M2- exerciciul
M3- problematizarea
M4- observatia dirijata
M5- dialogul
 Mijloace de invatamant:
C - calculator
P – fisa de lucru
 Forme de organizare:
F1: frontal
F2: individual
D - diferentiat
RESURSE TEMPORALE: 50 minute
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Organizarea si desfasurarea lectiei

Activitatea
Etape de
instruire/timp

Ob.
operatio
nale

Moment
organizatoric,
pregatirea
clasei
pentru activitate
2 min
Prezentarea temei
lectiei si a
obiectivelor
operationale
3 min.
Evaluarea
cunostintelor,
desfasurarea
activitatii de
verificare, consolidare
si aprofundare a
cunostintelor si
deprinderilor
Realizarea aplicatiei
40 min

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7

Elevilor

Metode

Mijloace

Profesorului
Asigura conditiile necesare
desfasurarii lectiei, pregateste
desfasurarea activitatilor prin crearea
conditiilor si a unei atmosfere
favorabile studiului
Anunta tema aplicatiei de laborator si
obiectivele operationale:
Realizarea unui document in Word
Explica elevilor modalitatea de lucru.
Elevii vor lucra diferentiat, in functie
de deprinderilor insusite, vor realiza
cerintele din fisa de lucru
Adreseaza elevilor urmatoarele
cerinte:
- . Lansaţi în execuţie aplicaţia MS
WORD.
- Prezentati elementele ferestrei de
aplicatie
-Care sunt primele etape de urmat
înainte de editarea textului?
- Cum stabilim dimensiunile paginii?
- Cere elevilor sa realizeze documentul
respectand cerintele din fisa de lucru

Evaluare

Strategii didactice

Se pregatesc pentru lectie

Forme
de
org.

Conversatia
F1

Elevii vor cunoaste tema, scopul Conversatia
si structura lectiei
Explicatia
Elevii vor constientiza noile
obiective si vor deveni factori
activi ai procesului instructiv

F1
capacitatea
de
constientizare
a obiectivelor
F2

Elevii raspund la intrebarile
profesorului
Elevii lanseaza in executie
sesiunea de lucru Word
Elevii prezinta elementele
ferestrei
Realizeaza cerintele din fisa de
lucru
Optional elevii care au terminat
fisa de lucru realizeaza o
felicitare in Word
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Explicatia
Conversatia
Obervatia
Problematizarea

Calculator ,
Fisa de
lucru

F2

capacitatea de
reactualizare
a cunostintelor;
deprinderilor
practice

D
F2
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Solicita elevilor salvarea aplicatiei in
folderul propriu

Elevii salveaza aplicatia in
folderul propriu
Elevii inchid sesiunea de lucru

Conversatia
F1
Secventa finala
5 min

Verifica prin deschiderea folderului
elevului daca salvarea fisierului s-a
facut corect
- anunta rezultatele
- antreneaza elevii in notare
- acorda note, le motiveaza

-sunt atenti la concluziile
profesorului
-corecteaza eventualele greseli
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se noteaza
elevii
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FIŞA DE LUCRU
1. Creaţi un document Word nou, cu următoarele setări de pagină:
- format A4, margini sus 2.25 cm, jos 2.25 cm, stânga 2,5cm, dreapta 2,50 cm
- antet 1,34cm, subsol 1.45cm
- orientare prima pagină verticală
- orientare a doua pagină orizontală
 Editaţi textul următor
Poşta electronică
Pe scurt se numeştee-mail. Internetulcreează o punte de legătură între computerele pentru schimb de fişiere şi mesaje. Datorită
costurilor de conectare la reţelele principale de Internet, accesul complet se poate face pe cont propriu printr-un număr limitat de
servere. Dacă sunteţi conectat la un astfel de server, puteţi pătrunde pe cont propriu în reţea dacă aveţi propria adresă de e-mail.
2. Dimensiuni ale fontului titlu:- font Times New Roman , bold –italic ,dimensiune 16, textul : font Courier New – 12, bold,
fundalul documentului – albastru, culoarea fontului – galben
3. In antet scrieţi numele şcolii, in subsol scrieţi numele vostru
4. Formatarea la nivel de paragraf: – Titlul aliniat centrat , pentru text stânga – dreapta
5. Inseraţi o bordură
6. Selectaţi textul si copiaţi-l de două ori pe a doua pagina , orientata orizontal
7. Formataţi textul copiat
- titlul – Arial , 20, aliniat stânga – dreapta,
- primul cuvânt din text subliniat , culoarea roşie, textul cu fontul Comic sans Ms, 14, fundalul alb, culoarea fontului negru
8. Ultimul text formatati astfel încât sa fie scrie cu majuscule.
9. Salvaţi documentul cu numele POŞTA în folderul propriu.
Notare : 1 punct – fiecare cerinţă, 1 punct- oficiu
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FISA DE LUCRU
I.

Pentru fiecare din întrebările de mai jos, alegeți răspunsul corect:

1. Cum se numește partea fizică a unui calculator?
a) software
b) hardware X
c) microprocesor
2. Care din dispozitivele de mai jos sunt dispozitive de intrare?
a) mouse, tastatură, imprimantă
b) mouse, tastatură, scanner X
c) mouse, tastatură, boxe
3. Ce dispozitiv se folosește pentru listarea documentelor?
a) imprimantă X
b) mouse
c) scanner
4. La ce se folosește mouse-ul?
a) indicare
b) click
c) click și indicare X
5. Care din dispozitivele de mai jos este dispozitiv de intrare-ieșire?
a) monitor
b) modem
X
c) tastatură
6. Cum se mai numește microprocesorul?
a) creierul calculatorului X
b) monitorul calculatorului
c) ecranul calculatorului
7. Ce fel de dispozitiv este tastatura?
a) de ieșire
b) de intrare X
c) de intrare-ieșire
8. Care din dispozitivele de mai jos sunt dispozitive de ieșire?
a) monitor și boxe X
b) mouse și boxe
c) scanner și boxe
9. Ce dispozitiv de intrare-ieșire realizează conectarea la Internet?
a) scanner
b) modem
X
c) mouse
10. Cum se numește calculatorul portabil?
a) calculator de birou
b) computer
c) laptop X
II. Scrieți sub fiecare imagine ce reprezintă:

MOUSE

LAPTOP

MONITOR
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III. Asociați fiecărui element din coloana A elementul corespunzător din coloana B.
A

B

Dispozitivele de intrare

realizează prelucrarea automată a datelor.

Dispozitivele de ieșire

asigură introducerea datelor în calculator.

Exista următoarele tipuri de calculatoare:

se numește hardware.

Partea fizica a unui calculator

calculatoare de birou și calculatoare portabile.

Unitatea centrală de prelucrare

se folosesc la vizualizarea datelor.
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Copii botezati in localitatea Contesti

In localitatea Contesti in anul 2016 au fost inregistrate 23 de cununii.
Fiecare cuplu cununat a avut in anul 2017 cate 2 copii, dar numai jumatate dintre acestia au fost botezati.
Cate botezuri s-au oficiat in total in anul 2017 daca numarul copiilor botezati proveniti din alte familii decat cele
cununate in anul 2016 este de 37.
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O fantoma in actiune

Pentru a realiza acest proiect se seteaza personajele, cei speriati si fatoma. Se setaza actiunea fantomei trasand
distanta pe care sa o parcurga fantoma si sunetul pe care sa il emita (sunetul trebuie sa fie intr-un format acceptat
de aplicatie). Se seteaza ca fantoma sa isi mareasca dimensiunile si sa lase o clona langa cei speriati, iar apoi se
seteaza traseul de plecare, dandu-se ultima commanda, adica sa revina la locul unde este cursorul mouse-ului.

La inceput…
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La final…
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APLICATII LUCRATE IN SCRATCH

MEDIA ARITMETICA
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MAXIM A DOUA NUMERE

SPOR NATURAL
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NUMAR PAR

SUMA A TREI NUMERE
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NUMAR DE ALBINE LUCRATOARE INTR-UN STUP

EXPRESIE – VALOAREA LUI x
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MODIFICARE POZA IN PAINT
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