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Conținuturi
Servicii ale rețelei
Internet

Serviciul World
Wide Web:

Competențe
specifice
1.3

1.3

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
INTERNET
Număr de ore alocate: 4 ore
Activități de învățare
Resurse

Identificarea unor servicii ale
rețelei Internet (dezbatere)

Descrierea rolului serviciilor
rețelei Internet în satisfacerea unor
nevoi din viața de zi cu zi


Navigarea pe Internet;

Căutarea informațiilor pe
Internet utilizând motoare de căutare;

Salvarea informațiilor de pe
Internet;

Discutarea credibilității
resurselor Web în scopul identificării
unor resurse relevante pentru teme
disciplinare/interdisciplinare

Evaluare

Timp total alocat: 1 oră. Dezbatere:
15 minute.
Vizionarea filmelor didactice referitoare identificarea unor
servicii ale rețelei Internet descrierea rolului serviciilor rețelei
Internet în satisfacerea unor nevoi din viața de zi cu zi: 30
minute
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet
şi recomandabil videoproiector.
Activitate: frontală.
Material didactic:
- Fise de lucru
- Film didactic: https://www.youtube.com/watch?v=ZvV
2532os
https://www.youtube.com/watch?v=MgT53j4r9yw
https://www.youtube.com/watch?v=cuo0e6C2xRM
- Fisa de evaluare
Timp total alocat: 1 oră
Utilizarea unui browser pentru căutarea
informațiilor pe Internet – 15 minute Salvarea unor
imagini, informații (fișier text/conținut) – 20 minute
Discutarea credibilității resurselor Web în scopul identificării
unor resurse relevante pentru teme
disciplinare/interdisciplinare – 10 minute
Fisa de evaluare – 5 minute
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet
şi recomandabil videoproiector.
Activitate: pe grupe şi frontală.
Material didactic:
- Fisa de lucru
Fisa de evaluare

Evaluare curentă
formativă:
Fisa de evaluareIdentificarea componentelor
necesare accesării
serviciilor Internet

Evaluare curentă
formativă:
Fisa de evaluare - discutarea
credibilității resurselor Web
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1.3


Evidențierea normelor
referitoare la drepturile de autor,
licențe software și drepturi de utilizare
aferente conținuturilor digitale

Timp total alocat: 1 oră
Discuții privind modul in care avem dreptul de a prelua creații
sau fragmente ale acestora de pe Internet – 15 minute
Cele mai răspândite tipuri de licențe software – 10 minute
Fisa de lucru – 25 minute
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet
şi recomandabil videoproiector.
Activitate: individuală şi frontală
Material didactic:
- Fise de lucru
- Film didactic:
https://www.youtube.com/watch?v=dIKpJGtF1nE
https://www.youtube.com/watch?v=thFxIBVAcrU
Fisa de evaluare

Evaluare curentă
formativă:
Fisa de lucru – preluarea
informațiilor de pe Internet
cu evidențierea surselor de
unde a fost preluata

Siguranța pe Internet 1.3


Analizarea unor situații în care
Internetul poate genera pericole și
identificarea unor soluții posibile, a
unor metode de a evita astfel de situații
(utilizând jocuri de rol, filme didactice
etc.)

Stabilirea unor reguli pentru o
navigare sigură şi eficientă pe Internet

Discutarea credibilității
resurselor Web în scopul identificării
unor resurse relevante pentru teme
disciplinare/interdisciplinare

Timp total alocat: 1 oră
Analizarea unor situații în care Internetul poate genera
pericole și identificarea unor soluții posibile, a unor metode de
a evita astfel de situații
– 10 minute
Stabilirea unor reguli pentru o navigare sigură şi eficientă pe
Internet – 10 minute
Discutarea credibilității resurselor Web în scopul identificării
unor resurse relevante pentru teme
disciplinare/interdisciplinare – exemplificare
utilizând:http://sigur.info/10 minute
Fisa de lucru: http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/ne-jucamsi- invatam-navigarea-pe-internet.pdf - 10 minute Test de
evaluare sumativa – 5 minute
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet
şi recomandabil videoproiector.
Activitate: individuală şi frontal
Material didactic:
http://sigur.info/
http://ro.saferpedia.eu
http://www.safernet.ro
Fisa de lucru - http://oradenet.salvaticopiii.ro/docs/ne-jucamsi- invatam-navigarea-pe-internet.pdf
Test de evaluare sumativa

Evaluarea sumativă:
Test de evaluare sumativă

Drepturi de autor
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PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Informatică și TIC pentru clasa a V-a
Unitatea de învățare: Internet
Clasa: a V-a
Lecția:Serviciul World Wide Web
Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe
Profesor: Buzatu Cristina
Condiţii de desfăşurare a activităţii: toată clasa în cabinetul de informatică
Competențe specifice:
1.3 Utilizarea eficientă şi în siguranță aI internetului ca sursă de documentare:
La finalul lecției elevii vor fi capabili:






să utilizeze în mod corect serviciul de navigare pe Internet;
să înțeleagă ce reprezintă serviciul www
să caute informații pe Internet utilizând motoare de căutare;
să salveze informațiile de pe Internet;
să discute credibilității ale resurselor Web în scopul identificării unor resurse relevante
pentru teme disciplinare/interdisciplinare
Strategii didactice:
- Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, învățare prin
descoperire, observarea.
- Resurse materiale:
 fișe de lucru
 manual
 videoproiector
 computere
- Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală
- Durata: 50 min
SCENARIU DIDACTIC
1. Momentul organizatoric:
Metoda: conversația
Timp:5 minute
Activitatea profesorului:verifică prezența, asigură/pregătește cele necesare pentru desfășurarea
activității (fișe de lucru, PC, videoproiector).
Activitatea elevilor: Elevii deschid calculatoarele.
2. Captarea atenției și prezentarea titlului lecției
Scop: Elevii să intre în atmosfera lecției cu atenție și curiozitate maximă.
Metode: conversația
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Materiale didactice:
 Filme:
 Fișe de lucru
Timp:10 minute
Activitatea profesorului:
 Se scriu pe tablă titlul lecţiei şi obiectivele vizate. Serviciul World Wide Web
 Activitatea elevilor:Elevii notează titlul și obiectivele lecției.
3. Dirijarea învățării:
Comunicarea noilor cunoştinţe (20 min)
Cu ajutorul informațiilor grupate pe pagina: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20Va/Informatica%20si%20TIC/Intuitext/# prezint noile cunoștințe: Dintre servicii oferite de Internet
ne oprim asupra: www
World Wide Web, abreviat WWW sau și www, numit scurt și web este totalitatea siturilor
/ documentelor și informaților de tip hipertext legate între ele, care pot fi accesate prin rețeaua
mondială de Internet. World Wide Web (sau Web) este o colecţie de milioane de documente,
numite pagini web, legate între ele, care se găsesc pe calculatoare răspândite în întreaga lume.
Web = pânza de păianjen.
Aceste documente distribuite pe Web (numite şi pagini web) sunt scrise în limbaj HTML.
HTML este folosit, de către designerii de pagini web, pentru a adăuga texte, hiperlinkuri,
aplicații, videoclipuri, sunete, și animații în paginile web. O pagină web bine concepută permite
vizitatorilor să lanseze aplicații cu un singur clic, să navigheze în diferite secțiuni ale paginii
web sau să viziteze alte site-uri către care există hiperlinkuri. Ce pagini web accesați in mod
normal?
Exemple! Se definesc noile noțiuni: O pagină web se identifică printr-o adresă unică. O
colecţie de pagini web aparținând aceleiaşi persoane sau aceluiaşi grup se numeşte sit web. În web
metoda folosită pentru organizarea informaţiei este hipertextul (hypertext). Folosind această
metodă, textul sau imaginea evidenţiată face prin clic trimitere la o altă pagină web. Textul sau
imaginea evidenţiată se numesc hiperlegătură (hyperlink). Reţeaua web funcţionează astfel: pe
calculatorul server web e instalat un program care administrează paginile web. Pe calculatorul
client web funcţionează un program de explorare a paginilor web, numit browser. Cele mai
cunoscute: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox etc.
Pentru referirea la o resursa din Internet se folosește termenul generic URI (Uniform
Resource Identifier) care specifică fie o locație, caz în care vorbim de un URL (Uniform
Resource Locator) fie un nume, caz în care avem un URN (Uniform Resource Name).
Protocolul folosit pentru transmiterea datelor între server şi client se numeşte HTTP (Hyper
Text Transfer Protocol). Adresa documentului web se numeşte adresă URL (Uniform Resource
Locator). Adresa URL e formată din 3 părţi: numele protocolului, numele gazdei şi calea
fişierului.
De exemplu: https://ro.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web Câteva domenii de top în adresele
web :
.org=organizație non-profit,
.com=commercial,
.ro=România,
.edu=site-uri ale instituțiilor de învățământ
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Activitatea elevilor:
Elevii vor urmări prezentarea cu conţinutul lecţiei. Elevii accesează pagina :
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Informatica%20si%20TIC/Intuitext/# care
conține informațiile prezentate.
Aplicație:
Accesează un browser instalat pe calculatorul tău.
1. Tastează, în bara de adrese, www.trafic.ro. Vei putea vizualiza lista site-urilor cu cei mai
mulți vizitatori, din ultima săptămână.
2. Alege domeniul Educație/Învățământ. Accesează primele trei site-uri și discută, împreună cu
colegul sau colega ta, ce informații există pe acele site-uri. Observați categoriile si subiectele de
discuție
Activitatea elevilor:
Elevii răspund la întrebări, formulează ei înşişi întrebări.
Fixarea cunoştinţelor şi realizarea feedback-ului
Fișă pentru fixarea cunoştinţelor despre WWW.
Timp:15 minute
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Fisa de lucru - Serviciul WWW
I.Ce este un browser ? Dați exemple de browsere web.
II. Completați
Cel mai răspândit serviciu Internet este ............................................... Căutarea se face atât pe baza
........................ , cât și utilizând sistemul de ...................... între informații, cautarea se face cu ajutorul unui
................................... Pentru a naviga pe Internet avem nevoie de un program special numit ..................... .
III. Scrie pe foaie răspunsul tău (a, b, c, sau d) la fiecare întrebare !
1. Care dintre următoarele variante descriu un avantaj al poştei electronice?
a. poşta electronică elimină total necesitatea poştei tradiţionale
b. poşta electronică este un mijloc întotdeauna sigur de a trimite mesaje
c. poşta electronică este o modalitate mai ieftină de a transmite mesaje
d. mesajele de poştă electronică nu pot conţine viruşi
2. În adresa de e-mail user1@gmi.ro ce reprezintă “user1”?
a. Protocolul de transfer
b. Partea de nume domeniu care indică tipul organizaţiei
c. Numele calculatorului “gazdă” (Host name)
d. Numele contului utilizatorului (Account name).
3. Care dintre următoarele propoziţii este adevărată?
a. e-mail-ul nu poate fi infectat de viruşi
b. e-mail-ul este o modalitate sigură pentru a transmite şi stoca informaţii confidenţiale
c. e-mail-ul este o modalitate ieftină de a transmite mesaje
d. prin e-mail nu se poate transmite imagini ca fişiere ataşate
IV. Găsiți următoarele cuvinte în grila de mai jos: USENET , PROTOCOL, TELNET , SIT ,
CHEIE , BROWSER, ACCES , POSTA ,NAVIGARE , FORUM
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Fisa de lucru rezolvare- Serviciul WWW
I. Un browser este un program care permite accesul la diversitatea informațiilor oferite de rețeaua Internet (
navigarea pe Internet).
Exemple : Internet Explorer , Mozilla , Opera, Google Chrome , Microsoft Edge .
II. Completați !
Cel mai răspândit serviciu Internet este World Wide Web . Căutarea se face atât pe baza cuvintelor cheie
, cât și utilizând sistemul de legături între informații, cautarea se face cu ajutorul unui motor de căutare .Pentru a
naviga pe Internet avem nevoie de un program special numit navigator web ( browser ) .
III. Scrie pe foaie răspunsul tău (a, b, c, sau d) la fiecare întrebare !
1. Care dintre următoarele variante descriu un avantaj al poştei electronice?
a. poşta electronică elimină total necesitatea poştei tradiţionale
b. poşta electronică este un mijloc întotdeauna sigur de a trimite mesaje
c. poşta electronică este o modalitate mai ieftină de a transmite mesaje
d. mesajele de poştă electronică nu pot conţine viruşi
2. În adresa de e-mail user1@gmi.ro ce reprezintă “user1”?
a. Protocolul de transfer
b. Partea de nume domeniu care indică tipul organizaţiei
c. Numele calculatorului “gazdă” (Host name)
d. Numele contului utilizatorului (Account name).
3. Care dintre următoarele propoziţii este adevărată?
a. e-mail-ul nu poate fi infectat de viruşi
b. e-mail-ul este o modalitate sigură pentru a transmite şi stoca informaţii confidenţiale
c. e-mail-ul este o modalitate ieftină de a transmite mesaje
d. prin e-mail nu se poate transmite imagini ca fişiere ataşate
IV. Găsiți următoarele cuvinte în grila de mai jos: USENET , PROTOCOL, TELNET , SIT ,
CHEIE, BROWSER, ACCES.
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CĂUTAREA ȘI SALVAREA INFORMAȚIILOR DE PE INTERNET
Internetul este foarte vast și ai nevoie de o modalitate simplă de a găsi informațiile care te
interesează. Deoarece este imposibil să știi adresele site-urilor web care conțin aceste informații, vei
folosi un motor de căutare.
Motorul de căutare este o pagină web care selectează un număr foarte mare de pagini web. Cu
ajutorul acestuia, poți căuta informații după anumite cuvinte, numite cuvinte- cheie, și vei obține
adresele paginilor care conțin cuvintele-cheie.
Selectarea este un proces prin care informațiile sunt organizate astfel încât să poată fi găsite repede,
în funcție de anumiți termeni de căutare, momentul când a fost expus online conținutul, tipul de
date care există, frecvența unor cuvinte considerate relevante pentru întregul conținut etc.
Majoritatea motoarelor de căutare afișează rezultatele găsite sub formă de: pagini web, imagini,
videoclipuri, hărți sau știri.
Exemple de motoare de căutare: Google, Yahoo, Baidu, WolframAlpha, Bing, Ask, Aol,
Startpage, Hulbee, Privatelee, Gibiru etc.
Atenție!


Nu confunda motorul de căutare cu browserul web.



Motorul de căutare este integrat într-o pagină web; așadar, nu poți avea acces la el decât prin
intermediul unui browser web.



Caută informații și descarcă text, imagini, fișiere audio/video sau aplicații educaționale și legal
permise.
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Nume si prenume elev:
FIȘĂ DE
EVALUARE
1. WWW este un acronim pentru:

a.
b.
c.
d.

Word Web Wide;
Wireless Wide Web;
World Wide Web;
Wilde Week Web.

2. URL este acronim pentru:

a.
b.
c.
d.

Unicode Resource Locator;
Uniform Relay Locator;
Uniform Resource Location;
Uniform Resource Locator.

3. Browserul web este:

a.
b.
c.
d.

un serviceu în reţeaua Internet;
un program specializat de transfer a informaţiei;
un program specializat de explorare a imaginilor;
o fereastră de explorare.

4. Răspundeți prin DA sau NU, următoarelor enunțuri referitoare la serviciul WWW, apoi argumentați.

a. Serviciul WWW oferit de Internet este un serviciu de informare prin acces la documente
organizate în pagini Web.
b. Internet este reţeaua privată a unei companii.
c. World Wide Web (WWW) este o reţea de reţele interconectate cu întindere globală.

5. Descărcați de pe internet 5 imagini care simbolizează 5 aplicații browser.
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Fisa de evaluare REZOLVARE

1. c
2. d
3. b
4. Răspunsuri și posibile argumentări:
a) DA – Termenul World Wide Web este totalitatea siturilor / documentelor și informaților de tip

hipertext legate între ele, care pot fi accesate prin rețeaua mondială de Internet (net = rețea ).
b) NU – Internetul este o vasta retea de calculatoare (mai multe calculatoare legate intre ele), care

conecteaza intre milioane de retele mai mici din intreaga lume.
c) NU – Termenul World Wide Web este totalitatea siturilor / documentelor și informaților de tip

hipertext legate între ele, care pot fi accesate prin rețeaua mondială de Internet (net = rețea ).

5. Exemple de browsere: CHROME, INTERNET EXPLORER, MOZILLA, OPERA, SAFARI.
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Test sumativ
Numele si prenumele: ………………………………………………………………………………….
1.
a.
b.
c.
d.

Ce reprezintă un motor de căutare ?
Un program care caută o conexiune la Internet
Un program care caută viruşi în paginile Web
Un program al sistemului de operare pentru cautarea fişierelor
Un program care utilizează cuvinte sau fraze cheie pentru căutări pe Internet

2.
a.
b.
c.
d.

Care dintre următoarele aplicaţii este o aplicaţie de poştă electronică ?
Internet Explorer
Windows Explorer
Outlook Express
Microsoft PowerPoint

3.
Atunci când compuneţi un mesaj electronic, în care dintre câmpuri se introduce adresa
destinatarului?
a.
în câmpul To
b.
în câmpul Subject
c.
în câmpul From
d.
în câmpul Message
4.

Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă o regulă în compunerea unui mesaj?

a.
b.
c.
d.

scrierea mesajelor foarte lungi
mesajele trebuie să fie însoţite de un subiect (titlu)
unui mesaj i se vor ataşa numai fişiere de tip imagine
mesajele se scriu cu litere mari

5.
Care dintre următoarele butoane îl puteţi utiliza pentru a ataşa un fişier unui mesaj
electronic?
a.
6.

Folderul local Inbox conţine:

a.
b.
c.
d.

mesajele trimise de utilizator
mesajele primite de utilizator
mesajele şterse de utilizator
mesajele salvate de utilizator

7.

Folderul local Drafts conţine:

a.
b.
c.
d.

mesajele trimise de utilizator
mesajele primite de utilizator
mesajele şterse de utilizator
mesajele ce urmează a fi trimise

b.

c.

d.
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8. Programele specializate cu ajutorul cărora ne conectăm la un server web, solicităm informaţii,
recepţionăm informaţii şi care ne afişează rezultatele pe ecran, se numesc:
a)
Arhivatoare;
b)
Playere;
c)
Editoare;
d)
Browsere;
9. Care dintre adresele următoare este a unui motor de căutare?
a)
www.google.ro
b)
www.edu.ro
c)
www.antena1.ro
d)
www.ziare.ro
10. Folderul Sent contine:
a)
Mesajele expediate;
b)
Mesajele şterse;
c)
Mesajele ce urmează a fi trimise;
d)
Mesajele primite.
11. Pentru a găsi diferite informații pe internet trebuie utilizată:
a)
O bază de date
b)
Un motor de căutare
c)
Un program de poştă electronică
d)
Un dicţionar online
12 .Serviciul Telnet permite:
a)
Transferul de fişiere
b)
Accesul la alte calculatoare din calculatorul utilizatorului
c)
Descărcarea de fişiere pe propriul calculator
d)
Dezarhivarea de programe
13. Care dintre următoarele sunt reguli generale de conversaţie pe Internet:
a)
începeţi fiecare e-mail, cu un salut adecvat
b)
informaţia pe care o trimiteţi trebuie sa fie concisă
c)
scrieţi numai cu majuscule;
d)
verificaţi gramatica şi ortografia înainte de a posta
14. Cele mai uzuale aplicaţii pentru poştă electronică sunt:
a)
Microsoft Outlook Express
b)
Nero
c)
Netscape Communicator
d)
Yahoo mail
15. Care dintre următoarele butoane îl puteţi utiliza pentru a copia un textc?

a.

b.

c.

d.

16. Atunci când compuneţi un mesaj electronic, în care dintre câmpuri se introduce adresa
destinatarului?
a) în câmpul To
b) în câmpul Subject
c) în câmpul From
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d) în câmpul Message
17. Care dintre următoarele butoane îl puteţi utiliza pentru a răspunde unui mesaj electronic?
a.

b.

c.

d.

18. În adresa de e-mail examinator1@infogrup.ro ce reprezintă “examinator1” ?
a.
b.
c.
d.

Numele subdomeniului
Numele contului utilizatorului
Numele domeniului care indică tipul organizaţiei
Numele serverului de e-mail

Barem de notare:
Fiecare subiect: 0,5 puncte;
Oficiu: 1 punct
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Barem de evaluare
Test sumativ

Numar subiect Raspuns corect
1.
d
2.
c
3.
a
4.
a, b
5.
c
6.
b
7.
d
8.
d
9.
a
10.
a
11.
b
12.
a
13.
a, b, d
14.
a, d
15.
b
16.
a
17.
b
18.
b
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