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1. PROIECTUL UNITATAŢII DE ÎNVĂȚARE
Unitatea de învățare: Editoare grafice
Număr ore alocate: 4
Conținuturi
Rolul unui editor, exemple de editoare,
elemente de interfață

Creare, deschidere, salvare fișiere
Comenzi pentru selectare, copiere,
ștergere, mutare

Competențe
specifice
1.2, 1.3, 3.1

Activități

Resurse

Evaluare

Analiza unor editoare grafice accesibile gratuit (Paint,
LibreOffice Draw, Tinkercad, Toontastic 3D), determinarea
avantajelor și dezavantajelor, a capabilităților, analiza
interfeței grafice.

Manual,
auxiliare,
tutoriale, filme didactice,
computer, programe de
editare grafică/
creare

Aplicații
practice
Observare
sistematică

Realizarea unor imagini ce să ilustreze noțiuni învățate la alte
materii, a unor postere, afișe publicitare, logo etc.

materiale grafice (Paint, și notare.
Draw, Toontastic 3D, Portofoliu,
Tinkercad)
proiecte.

Redimensionare imagini, trunchiere,
rotație, panoramare
Instrumente de desenare, culori, hașuri
Inserare și formatare text

Competențe specifice

Unitatea de
învățare
5. Editoare
grafice

Conținuturi

1.2 Utilizarea eficientă a unor componente software;
1.3 Utilizarea eficientă și în siguranță a Internetului ca sursă de
documentare;
3.1 Aplicarea operațiilor specifice editoarelor grafice în vederea
realizării unor produse informatice.
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Rolul unui editor, exemple de editoare, elemente
de
interfață
Creare, deschidere, salvare
fișiere
Comenzi pentru selectare, copiere, ștergere,
mutare
Redimensionare imagini, trunchiere,
rotație,
panoramare
Instrumente de desenare, culori, hașuri
Inserare și formatare text
Recapitulare/ Evaluare sumativă

Nr.
ore
1

2
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2. PROIECTUL DIDACTIC

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa: a V-a
Disciplina: Informatică și TIC
Profesor: Bratu Dorin
Durata: 50 min
Unitatea de învăţare: Editoare grafice
Tema: Aplicaţia Paint: Instrumente de desenare
Tipul lecţiei: Lecţie de fixare şi formare de priceperi şi deprinderi
Locul de desfăşurare: Laboratorul de informatică
Nivelul iniţial al clasei:

- elevii şi-au însuşit toate noţiunile legate de Aplicaţiile Calculator,
Notepad şi WordPad

- elevii utilizează corect aplicaţiile în practică.
Competenţe specifice: 1.2 Utilizarea eficientă a unor componente software;
1.3 Utilizarea eficientă și în siguranță a Internetului ca sursă
de documentare;
3.1 Aplicarea operațiilor specifice editoarelor grafice în
vederea realizării unor produse informatice
Competenţe cu efect asupra personalităţii
Cognitive: -

dovedirea înțelegerii noţiunilor dobândite la disciplina respectivă,
în capitolul ”Accesorii ale sistemului de operare”;

- folosirea corectă a opţiunilor din bara de meniuri în aplicaţii
concrete.
Afective:

- conştientizarea, satisfacţia de a şti, formarea unei
concepţii despre necesitatea folosirii Aplicaţiei Paint;

- formarea convingerii că utilizarea Paint-ului permite realizarea
unor documente într-o formă atractivă.
Psihomotorii : - formarea deprinderilor de a utiliza corect noţiunile predate în
rezolvare de aplicaţii.
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Obiective operaționale:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:

  să explice modalitatea de lansare în execuţie a aplicaţiei Paint;


să descrie instrumentele oferite de aplicaţia Paint;



să folosească programul Paint pentru a crea şi modifica fişiere cu desene;



să utilizeze comenzile de copiere, decupare, mutare şi efectele speciale;



să deseneze o felicitare, un grafic, respectând formatările impuse;



să conştientizeze importanţa studierii aplicaţiei Paint.






Strategia didactică :


Principii didactice:






-

principul participării şi învăţării active;

-

principiul conexiunii inverse.

Metode de învăţământ:



- metode de comunicare orală: expunerea, conversaţia;
- metode activ participative: problematizarea, exerciţiul, învăţarea
prin descoperire.





Procedee de instruire:



- conversaţia de recapitulare;
- conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor;
- învăţarea prin descoperire, prin rezolvare de aplicaţii;










- problematizarea prin crearea situaţiilor problemă.


Forme de organizare: frontală şi individuală

Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor sau independentă.
Resurse materiale:




Materiale bibliografice:

- Mariana Miloşescu – “Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor”,
Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti 2005.








Calculatoare



Videoproiector



Metode de evaluare:
- evaluare iniţială: întrebări orale;

- set de aplicaţii.
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Desfăşurarea lecţiei:
1) Moment organizatoric: (2’)
a) Pregătirea lecţiei:

- întocmirea proiectului didactic;
-

pregătirea setului de întrebări;

- pregătirea setului de aplicaţii.
b) Organizarea şi pregătirea clasei:

- verificarea frecvenţei elevilor;
- verificarea resurselor materiale.
2) Reactualizarea cunoştinţelor: (10’)

- verificarea temei cantitativ şi calitativ;
- verificarea conţinutului asimilat în lecţia anterioară.
Profesorul face o recapitulare a noţiunilor teoretice anterioare printr-un set de întrebări
Întrebare
Răspuns aşteptat
1. Din ce grup de programe face
parte Aplicaţia WordPad?

Aplicaţia WordPad face parte din grupul de programe
Accesorii.

2. Cine mai fac parte din grupul de Din grupul de programe Accesorii mai fac parte: Aplicaţia
programe Accesorii?

Calculator, Aplicația NotePad. şi Aplicaţia Paint.

3. Ce este WordPad?

WordPad este un program de editare a textului ce poate
fi utilizat pentru a crea și edita documente.

4.Care este deosebirea dintre

Spre deosebire de Notepad, WordPad include formatare

WordPad şi Notepad?

îmbogățită și ilustrații și se pot încorpora, imagini sau alte
documente.

5. Ce putem realiza cu WordPad?

Cu WordPad putem realiza documente de tip .rtf (adică
păstrează în fișier atât aspectul cât ţi conţinutul
documentului) sau document de tip text ca in Notepad cu
extensia .txt.
’

3) Captarea atenţiei: (1 )

- discuţie introductivă.
’

4) Anunţarea subiectelor pentru tema respectivă şi a competenţelor: (2 )

-

scrierea temei;

-

comunicarea lecției: ” Aplicaţia Paint”.
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Prezentarea conţinutului: (30 )
Aplicaţia Paint este un editor grafic elementar, adică o aplicaţie destinată elaborării
de desene simple. Face parte din grupul de programe Accessories(Accesorii). Fişierul creat în
această aplicaţie este un fişier imagine de tip bmp (bitmap), care primeşte în mod automat
extensia .bmp.
Etapele de creare a unui desen:
1) stabilirea dimensiunilor desenului;
2) desenarea propriu-zisă;
3) tipărirea desenului la imprimantă şi salvarea lui pe un suport de memorie externă.
În baza prezentării PowerPoint, profesorul explică elevilor care sunt elementele ferestrei de
aplicaţii Paint:

suprafaţa de desenare;



caseta instrumente de desenat;

Profesorul prezintă la videoproiector instrumentele aplicaţiei Paint.. Fiecare elev primeşte câte
o fişă cu descrierea fiecărui instrument de desenare.

Descrierea instrumentelor de desenare

Descriere
Utilizaţi instrumentul Selecţie liberă, pentru a selecta părţi cu forme neregulate din imagine. Faceţi clic
pe Selecţie liberă, apoi, în caseta de opţiuni de sub bara de instrumente, faceţi clic pe un stil de fundal.

Utilizaţi instrumentul Selecţie, pentru a selecta părţi pătrate sau rectangulare din imagine. Faceţi clic pe
Selecţie, apoi, în caseta de opţiuni de sub bara de instrumente, faceţi clic pe un stil de fundal
Utilizaţi instrumentul Radieră, pentru a şterge porţiuni din imagine. Faceţi clic pe Radieră, apoi, sub
caseta de instrumente, pe o dimensiune de radieră, apoi glisaţi radiera pe porţiunea de imagine pe care
doriţi să o ştergeţi. Porţiunile şterse vor fi înlocuite de culoarea de fundal.
Utilizaţi instrumentul Umplere cu culoare, pentru a umple cu culoare o imagine întreagă sau o formă
delimitată. Faceţi clic pe Umplere cu culoare, apoi pe o culoare din caseta de culori, apoi în interiorul
zonei pe care doriţi să o umpleţi. Pentru a elimina culoarea şi pentru a o înlocui cu cea de fundal, faceţi
clic cu butonul din dreapta pe zona din care doriţi să eliminaţi culoarea.
Utilizaţi Preluare culoare, pentru a seta culoarea de prim-plan sau de fundal curentă. Faceţi clic pe
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Descriere
Preluare culoare, apoi pe culoarea din imagine pe care doriţi să o setaţi drept culoare de prim-plan sau
faceţi clic cu butonul din dreapta pe culoarea din imagine pe care doriţi să o setaţi drept culoare de
fundal.
Utilizaţi instrumentul Lupă, pentru a mări o secţiune a unei imagini. Faceţi clic pe Lupă, apoi, sub bara
de instrumente, pe un nivel de panoramare. Utilizaţi barele de defilare pentru a vă deplasa în cadrul
imaginii. Pentru a reveni la o vizualizare normală, faceţi clic din nou pe lupă, apoi pe imagine.

Utilizaţi instrumentul Creion, pentru a realiza desene cu linii sau curbe subţiri, libere. Faceţi clic pe
Creion, apoi pe o culoare din caseta de culori, apoi glisaţi indicatorul în imagine, pentru a desena.
Pentru a desena utilizând culoarea de fundal, faceţi clic cu butonul din dreapta în timp ce glisaţi
indicatorul.
Utilizaţi instrumentul Pensulă, pentru a picta linii şi curbe libere îngroşate sau subţiri. Faceţi clic pe
Pensulă, apoi, sub bara de instrumente, pe o formă, apoi pe o culoare din caseta de culori, apoi glisaţi
indicatorul pentru a picta. Pentru a picta utilizând culoarea de fundal, faceţi clic cu butonul din dreapta
în timp ce glisaţi indicatorul.
Utilizaţi instrumentul Aerograf, pentru a realiza un efect aerografic în imagine. Faceţi clic pe
Aerograf, apoi, sub bara de instrumente, pe un model de pulverizator, apoi pe o culoare din caseta de
culori, apoi glisaţi indicatorul pentru a picta. Pentru a picta utilizând culoarea de fundal, faceţi clic cu
butonul din dreapta în timp ce glisaţi indicatorul.













Utilizaţi instrumentul Text, pentru a introduce text într-o imagine. Faceţi clic pe Text, apoi, în caseta de
opţiuni de sub bara de instrumente, faceţi clic pe un stil de fundal. Faceţi clic pe o culoare din caseta de
culori, apoi faceţi clic în imagine şi tastaţi textul. Aveţi posibilitatea să redimensionaţi şi să mutaţi
caseta text şi aveţi posibilitatea să schimbaţi fontul, dimensiunea acestuia şi formatul textului până când
faceţi clic pe un alt instrument sau faceţi clic în exteriorul casetei text din cadrul imaginii.
Utilizaţi instrumentul Linie, pentru a desena o linie dreaptă. Faceţi clic pe Linie, apoi pe o lăţime de
linie din caseta de opţiuni de sub bara de instrumente, apoi pe o culoare din caseta de culori, apoi
glisaţi indicatorul în imagine pentru a desena linia. Pentru a desena o linie utilizând culoarea de fundal,
faceţi clic cu butonul din dreapta în timp ce glisaţi indicatorul.
Utilizaţi instrumentul Curbă, pentru a desena o curbă uniformă. Faceţi clic pe Curbă, apoi pe o lăţime
de linie din caseta de opţiuni de sub bara de instrumente, apoi pe o culoare din caseta de culori, apoi
glisaţi indicatorul pentru a desena o linie dreaptă. După ce aţi creat linia, faceţi clic în zona de imagine
în care doriţi să fie amplasat arcul curbei, apoi glisaţi indicatorul pentru a ajusta curba.

Utilizaţi instrumentul Dreptunghi, pentru a desena forme dreptunghiulare. Faceţi clic pe Dreptunghi,
apoi pe o culoare din caseta de culori, apoi, în caseta de opţiuni de sub bara de instrumente, pe un stil
de dreptunghi.
Pentru a desena un dreptunghi, glisaţi indicatorul în diagonală, în direcţia dorită. Pentru a desena un
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Descriere
pătrat, ţineţi apăsată tasta SHIFT în timp ce glisaţi.
Utilizaţi instrumentul Poligon, pentru a crea o formă cu oricâte laturi. Faceţi clic pe Poligon, apoi pe o
culoare din caseta de culori, apoi, în caseta de opţiuni de sub bara de instrumente, pe un stil de poligon.
Pentru a desena un poligon, glisaţi indicatorul pentru a desena o linie dreaptă. Apoi, faceţi clic în orice
punct în care doriţi să apară o latură suplimentară. Faceţi dublu clic, după ce terminaţi. Pentru a crea
laturi dispuse la 45 sau 90 de grade unele de altele, ţineţi apăsată tasta SHIFT pe parcursul creării
acestora.
Utilizaţi instrumentul Elipsă, pentru a crea elipse şi cercuri. Faceţi clic pe Elipsă, apoi pe o culoare din
caseta de culori, apoi, în caseta de opţiuni de sub bara de instrumente, pe un stil de umplere.
Pentru a desena o elipsă, glisaţi indicatorul. Pentru a desena un cerc, ţineţi apăsată tasta SHIFT în timp
ce glisaţi.
Utilizaţi instrumentul Dreptunghi rotunjit, pentru a desena forme dreptunghiulare cu laturi rotunjite.
Faceţi clic pe Dreptunghi, apoi pe o culoare din caseta de culori, apoi, în caseta de opţiuni de sub bara
de instrumente, pe un stil de umplere.
Pentru a desena un dreptunghi rotunjit, glisaţi indicatorul în diagonală, în direcţia dorită. Pentru a
desena un pătrat cu laturi rotunjite, ţineţi apăsată tasta SHIFT în timp ce glisaţi.

Caseta de culori
arată culorile de prim-plan şi de fundal
curente. Pentru a picta cu culoarea de prim-plan curentă, glisaţi indicatorul. Pentru a picta cu culoarea
de fundal selectată, faceţi clic cu butonul din dreapta în timp ce glisaţi indicatorul. Pentru a schimba
culoarea de prim-plan curentă, faceţi clic pe un pătrat de culoare disponibil. Pentru a schimba culoarea
de fundal, faceţi clic cu butonul din dreapta pe un pătrat de culoare disponibil. Pentru a obţine prin
mixare o culoare nouă, faceţi dublu clic pe orice pătrat de culoare, apoi faceţi clic pe Definire Culori
particularizate.

-





Pentru a crea sau modifica un element al desenului, trebuie parcuşi următorii paşi:
Stabilirea unei culori pentru prim plan;



Stabilirea unei culori pentru fundal;



Selectarea unui instrument de desenare;



Aplicarea instrumentului selectat;








Utilizarea tastei PrintScreen.

Profesorul prezintă elevilor următoarea fişă de lucru: (Anexa 1)





Obţinerea performanţei:

- se pun întrebări elevilor pe lângă fişa de aplicaţii
- Care sunt etapele de creare a unui desen ?
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- Care sunt paşii de parcurgere în cadrul
modificării unui element al

Data:

desenului?



’



Evaluarea (analiza fişei de lucru) (3 )
Se verifică fișele și elevii sunt notați. Cu această ocazie se
observă carențele pe care le are fiecare elev în parte.


Aprecieri şi recomandări



Se fac aprecieri globale şi individuale asupra modului cum sa desfăşurat fişa de lucru.
3. FIŞA DE LUCRU
Nume și prenume:
Clasa:

Fişă de lucru
Realizează în Paint următorul desen:

I.

Cerinte:
1. selectează desenul;
2. agață și trage de zona selectată (mutarea obiectului);
3. agată și trage de zona selectată cu tasta Ctrl tinuta apasată (copierea obiectului);
4. agată și trage de zona selectată cu tasta Shift tinuta apasată;
5. Salvează pe desktop în folder-ul Clasa a V-a cu numele Înghețată.bmp;
II.Realizează în Paint:

CURS

Cerinte:

6.

Salvează pe desktop în folder-ul Clasa a V-a cu numele Curs.bmp.
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III.Realizează următoarea structură arborescentă:

IV.

Copiază desenul de la punctul II în WordPad, având ca titlu Curs şi salvează-l cu
numele tău in folder-ul clasa a V-a, de pe desktop.
Timp de lucru 20 minute.
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Barem de rezolvare
I. Realizează în Paint următorul desen:
1.

selectează desenul;

2.

agață și trage de zona selectată (mutarea obiectului);

3. agată și trage de zona selectată cu tasta Ctrl tinuta apasată (copierea obiectului);
4. agată și trage de zona selectată cu tasta Shift tinuta apasată;
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5. Salvează pe desktop în folder-ul Clasa a V-a cu numele Înghețată.bmp;

II. Realizează în Paint:
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6. Salvează pe desktop în folder-ul Clasa a V-a cu numele Curs.bmp

III. Realizează următoarea structură arborescentă:
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V.

Copiază desenul de la punctul II în WordPad, având ca titlu Curs şi salvează-l cu
numele tău in folder-ul clasa a V-a, de pe desktop.
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4. PROBA DE EVALUARE CU BAREMUL DE CORECTARE
Test de evaluare
Editor grafic- Rolul unui editor grafic. Elemente de interfață
I. Încercuiți varianta corectă.
1. Editoarele grafice sunt aplicații destinate:
a) editării textului ; b) creării sau retușării imaginilor digitale; c)
profesorilor; d) creării unor programe.
2. Care din următoarele aplicații sunt editoare grafice:
a) calculator; b) Microsoft word; c) draw; d) accessories.
 Ce aplicație este instalată împreună cu sistemul de operare Windows ca o
aplicație-accesoriu și oferă posibilitatea de a crea desene simple:
a) java;
b) excel;
c) notepad;
d)
paint.
II. Compeltați spațiile punctate din desen:

1) Descrieți ce conține categoria Tools din aplicația Paint.
2) Scrieți o cale pentru a accesa aplicația Paint.
3) Ce conține Bara Instrumente Acces Rapid .

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.
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Barem- Test de evaluare
Editor grafic- Rolul unui editor grafic. Elemente de interfață

I. 1-b------------------- 10p
2-c------------------10p
3-d------------------10p
II. -------------------------- 30p

2 1 Categoria Instrumente (tools) conține câteva opțiuni pentru: desenare cu creionul (pencil),
umplere contur cu culoare (fill with color), adăugare de text, ștergere (eraser), culegere de
culoare (color picker)
și mărire (lupă, magnifier).---------------------------- 10p
2. Butonul Start | All Programs | Accessories | Paint------------------------------- 10p
3) Bara Instrumente Acces Rapid • salvarea desenului;
1 anularea ultimei comenzi;
• revenirea la comanda anulată.
În partea dreaptă se găsește o săgeată care ne permite să setăm și alte comenzi pe
această bară. ---------------------------------------10p
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5. APLICAŢIA SCRATCH
- Se citește un număr n din exact 3 cifre. Să se afișeze răsturnatul numărului.
a) Crearea variabilelor (n – numărul, r – răsturnatul)

b) Citirea variabilei n

(0,5 p)

(1 p)

c) Calcului răsturnatului și modificarea variabilei n

18
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d) Afișarea rezultatului

(0,5 p)

Întregul program:
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