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Proiectul unităţii de învăţare
Unitate școlară: Școala Gimnazială Hopîrta
Disciplina: Informatică și TIC
Număr de ore/săptămână: 1
Profesor: Horjă Stanca-Diana
Clasa: a V-a
An școlar: 2017-2018

Avizat Director
Prof. Dan Adina Maria
Aviz Responsabil Comisie

Proiectul unității de învățare
Unitatea de învățare: Algoritmi
Număr ore alocate: 17

Conținuturi
Noțiunea de algoritm.
Proprietăți.

Clasificarea datelor cu
care lucrează
algoritmii. Constante.
Variabile.

Descompunerea unui
algoritm in pași.
Expresii.
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Competențe
Activități
specifice
1.3, 2.1,
Prezentarea unor algoritmi
2.2, 2.3
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.
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).

Resurse

Evaluare

Manual,
auxiliare,
tutoriale,
filme
didactice.

Aplicații
practice
Observare
sistematică și
notare
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Conținuturi
Prezentarea mediului
grafic interactiv.

Structura liniară.
Reprezentarea
structurii liniare întrun mediu grafic
interactiv.

Noțiunea de structură
alternativă.

Reprezentarea
structurii alternative
într-un mediu grafic.
Recapitulare.
Evaluare. Realizarea
unor aplicații în
mediul grafic
interactiv.
Recapitulare. Evaluare
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Competențe
Activități
specifice
1.3, 2.1,
utilizarea unui mediu
2.2, 2.3,
interactiv care permite
3.2, 3.3
implementarea structurii
secvențiale și alternative,
folosind elemente grafice
(de exemplu, Scratch,
Blockly, 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.
Realizarea de aplicații,
individual sau în echipă,
utilizând un mediu grafic.
Aplicațiile pot verifica
cunoștințele anterior
dobândite, grafica pentru
acestea putând fi realizată cu
ajutorul editorului grafic
preferat.

Resurse

Evaluare

Manual,
auxiliare,
tutoriale,
filme
didactice,
computer,
browser

Aplicații
practice
Observare
sistematică și
notare.
Portofoliu,
proiecte.

Manual,
auxiliare,
tutoriale,
computer,
aplicații
specifice.

Aplicații
practice
Observare
sistematică și
notare.
Proiect sau
portofoliu.
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Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare
1.

Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor:
1.3. Utilizarea eficientă şi în siguranță a Internetului ca sursă de documentare
- identificarea unor servicii ale rețelei Internet și descrierea rolului acestora în satisfacerea unor nevoi din viața
de zi cu zi
- căutarea unor informații pe Internet, salvarea informațiilor căutate (text/imagini) cu evidențierea normelor
referitoare la drepturile de autor, licențe software și drepturi de utilizare aferente conținuturilor digitale
- 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 și discutarea credibilității resurselor Web
în scopul identificării unor resurse relevante pentru teme disciplinare/interdisciplinare

Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației
2.1. Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană, exprimate în limbaj
natural
- prezentarea unor algoritmi întâlniți în viața cotidiană bazați pe o secvență de operații (de exemplu: prepararea
unui ceai etc.)
- prezentarea unor algoritmi întâlniți în viața cotidiană bazați pe decizii (traversarea străzii, asamblarea unui
obiect compus din piese pe baza unor indicaţii specificate etc.);
- analizarea unor formulări în scopul identificării proprietăților algoritmilor și respectării acestora (de exemplu,
formularea „dacă plouă stau acasă sau merg la film” este lipsită de claritate; formularea „se afişează numerele
naturale pare” este lipsită de finitudine)
2.2. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări
- analizarea unor situaţii cunoscute (viaţa în şcoală, mersul la cumpărături, conversii ale unor mărimi în diferite
unităţi de măsură etc.) în scopul identificării datelor de intrare și a datelor de ieșire, cu diferenţierea variabilelor
de constante
- determinarea datelor de ieșire, pe baza unui set dat de date de intrare, pentru o problemă din viața cotidiană
sau de la matematică
- formularea în limbaj natural a unor propoziții care să conțină operații aritmetice, relaţionale, logice sau negarea
acestor propoziții (de exemplu: ”în pauza mare mănânc mere sau pere”, “în pauza mare nu mănânc nici mere și
nici pere”) în scopul identificării rolului acestora în prelucrări algoritmice
2.3. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a deciziilor pentru rezolvarea
unor probleme simple
- 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, determinarea celei mai scumpe/ieftine jucării din două/trei variante de preţ, identificarea unei
posibile coliziuni dintre un personaj grafic şi un alt obiect din animație, în scopul evitării acesteia, asocierea unei
acţiuni unui personaj grafic, în funcţie de apariţia unui eveniment 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)
- urmărirea pas cu pas a algoritmilor descriși pentru diferite seturi de date de intrare, cu identificarea eventualelor
cazuri speciale (decizii)
3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, respectând creditarea
informației și drepturile de autor
3.2. Implementarea unui algoritm care conţine structura secvenţială şi/sau alternativă într-un mediu grafic interactiv
- utilizarea unui mediu interactiv care permite implementarea structurii secvențiale și alternative folosind
elemente grafice (de exemplu, Scratch, Blockly, Alice, aplicații existente pe platforma educațională de tip
code.org etc.) pentru a crea aplicații cu structura secvențială prin operații de mișcare, sunete, vizualizare text
etc.
- 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
2.
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- realizarea de aplicații, individual sau în echipă, utilizând un mediu grafic, eventual prin participarea la un
concurs (de exemplu: crearea unui joc individual)
3.3. Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicații simple de construire a unor jocuri digitale
- participarea la evenimente de tip: „Hour of Code”, Europe CodeWeek (codeweek.eu), Scratch Day
(day.scratch.mit.edu), Google Science Fair etc.
- implicarea în activități colaborative utilizând aplicațiile studiate (de exemplu, participarea la un joc didactic
de echipă, crearea în echipă a unui joc educațional/povești etc.)
- analizarea codului unui joc simplu în scopul identificării modului de realizare a funcţionalității acestuia,
modificarea codului pentru a obține alte efecte şi analiza comparativă a efectelor obţinute printr-un schimb liber
de idei
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Plan de lecţie

Proiect Didactic
Profesor:Horjă Stanca - Diana
Clasa: a V- a
Disciplina:Informatică și TIC
Unitatea de învatare:Algoritmi
Subiectul lecţiei: Reprezentarea structurii alternative într-un mediu grafic
Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoştinţe și consolidare
Metode didactice:Conversaţia euristică; învăţarea prin descoperire; explicaţia; exercițiul
Material didactic:manual clasa a V-a, internet
Mod de organizare: frontal, individual
Strategie didactică: activ-participativă
Competenţe generale:
1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației
3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, respectând creditarea informației și drepturile de
autor
Competenţe specifice:
1. Implementarea unui algoritm care conţine structura secvenţială şi/sau alternativă într-un mediu grafic interactiv
2. Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicații simple de construire a unor jocuri digitale
Obiective operaţionale:
O1. Să descrie în limbaj natural algoritmii pentru rezolvarea unor probleme.
O2. Să identifice datele de intrare și ieșire.
O3. Să precizeze pașii algoritmului.
O4. Să creeze aplicații în mediu grafic interactiv.
Procedee de evaluare: analiza răspunsurilor, gradul de participare la lecţie, verificarea cunoştinţelor.
Bibliografie:
● Matei Rodica, Mateiaş Dorina, “Tainele informaticii- manual de informatica clasele V-VIII”, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009
● Ciocaru Luminița, Penea Ștefania, Stan Claudia Elena, Rusu Oana, Manual Pentru clasa a V-a , Editura Litera, București, 2017
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Etapele
activităţii
Moment
organizatoric
Captarea
atenţiei
Reactiualizarea
cunoştiinţelor
anterioare
Anunţarea
temei şi a
obiectivelor
propuse

Reactualizarea
cunostinţelor

Dirijarea
învăţării

Activitatea
profesorului
Se verifică prezenţa elevilor şi a
materialelor necesare pentru
activitate.
Verificarea cunoştinţelor învăţate
anterior: ”Noțiunea de structură
alternativă și structură liniară”.

Profesorul comunică elevilor
subiectul lecţiei noi, enumerând
obiectivele propuse într-o formă mai
accesibilă. Profesorul prezintă titlul
lecţiei:
"Reprezentarea structurii alternative
într-un mediu grafic."
Profesorul iniţiază o discuţie despre
structura alternativă.
Când folosim o structură alternativă?
La ce ne ajută structura alternativă?
Astăzi la ora informatică ne propunem
să aplicăm reprezentarea structurii de
tip alternativ.
Profesorul definește structura de tip
alternativ:
Structura alternativă reprezintă un
set de activități finite, executate
alternativ, în funcție de valoarea de
adevăr a condiției din algoritm.
Profesorul dă elevilor exemple de
folosire a strucurii alternative din
viața reală:
Dacă voi face un proiect frumos în
Scratch atunci voi primi nota 10 la
Informatică.
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Activitatea
elevilor
Un elev spune care sunt
elevii care sunt absenţi.

Durata

Obiective
Operaţionale

Metode
didactice

Materiale
didactice

Mod de
organizare
Frontal

Conversaţia

1

Elevii răspund la
întrebările profesorului.

Frontal
Conversaţia

4

Frontal
Elevii îşi notează în caiete
titlul lecţiei.

1

Elevii răspund la
întrebările profesorului.

2

Conversaţia
Explicaţia

O1

Prezentare Power
Point
Manual

Frontal

Conversaţia
euristică

Sunt atenţi la explicaţiile
profesorului şi îsi notează
în caiete informaţiile
transmise de profesor.

Frontal

3

O1
3

3
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Conversaţia
Explicaţia

Calculator
Videoproiector
Manualul

Obs.

Horjă Stanca Diana
Dacă voi avea note bune la școală
atunci voi primi o bicicletă, altfel voi
primi o carte de probleme de
matematică.
Profesorul le prezintă elevilor la
videoproiector structura alternativă:

Sau

Consolidarea şi
sistematizarea
cunoştinţelor
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Profesorul propune aplicarea celor
învăţate prin intermediul unei
aplicații:
1. Porniți programul Scratch.
2. Ștergeți personajul 1 (Pisica).
3. Alegeți personajul Bat1.
4. Alegeți Scena potrivită pentru
personajul Bat1 (Castle3) și
poziționați Liliacul în colțul din
stânga jos.
5. Alegeți blocurile necesare pentru a
face liliacul să se deplaseze la
castel cu ajutorul săgeților (sus,
jos, sțânga, dreapta). Cu ajutorul
unui alt costum faceți liliacul să
zboare. Dacă liliacul ajunge la
margine să ricoșeze și să nu se
întoarcă cu capul în jos.
6. Poziționați cursorul mouse-ului la
intrarea în castel pentru ca în

Elevii urmează împreună
cu profesorul pașii
pentru realizarea
aplicației propuse de
acesta.

Frontal
Individual

5

5

5

O1
O2
O3
O4

5

6

4
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Explicaţia
Exerciţiul
Descoperirea

Manualul
Calculatorul
Videoproiectorul

Horjă Stanca Diana
momentul în care ajunge liliacul la
poartă castelului să scoată sunetul
Screech.
7. Salvați proiectul cu nulele Liliacul.
Asigurarea
retenţiei
şi a transferului
Evaluarea
performanţei
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Profesorul reia principalele idei ale
lecţiei şi pune întrebări legate de
lecţie. Profesorul comunică tema
elevilor: Pag. 107/ Ex. Exemplul 4
Profesorul face aprecieri asupra
modului de participare a elevilor la
oră şi îi notează corespunzător.

Elevii răspund la
întrebările profesorului
și își notează tema în
caiete.

Frontal
1

Conversaţia
Explicaţia

2

Conversaţia
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Manualul
Frontal

Fişă propusă

Fișa de lucru
Reprezentarea structurii alternative într-un mediu grafic

Realizați cu ajutorul programului Scratch un proiect în care să urmați pașii de mai jos:
1. Deschideți Programul Scratch.
2. Ștergeți personajul 1 (Pisica).

(1p)

3. Alegeți personajul Bat1.

(1p)

4. Alegeți Scena potrivită pentru personajul Bat1 (Castle3) și poziționați liliacul în colțul (1p)
din stânga jos.
5. Alegeți blocurile necesare pentru a face liliacul să se deplaseze la castel cu ajutorul

(3p)

săgeților (sus, jos, sțânga, dreapta). Cu ajutorul unui alt costum faceți liliacul să zboare
până la castel. Dacă liliacul ajunge la marginea scenei, îl faceți să ricoșeze și să nu se
întoarcă cu capul în jos.
6. Poziționați cursorul mouse-ului la intrarea în castel pentru ca în momentul în care

(2p)

ajunge liliacul la poartă castelului să scoată sunetul Screech.
7. Salvați proiectul cu numele Liliacul.

(1p)

Timp de lucru: 30 min.
Se acordă 1 punct din oficiu.
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Fişa rezolvată

Fișa de lucru Rezolvată
Reprezentarea structurii alternative într-un mediu grafic
1. Elevii deschid Programul Scratch.
2. Elevii șterg personajul 1 (Pisica).
3. Elevii aleg personajul Bat1.

4. Elevii aleg Scena potrivită pentru personajul Bat1 (Castle3) și poziționează Liliacul în colțul
din stânga jos.
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5. Elevii aleg blocurile necesare pentru a face liliacul să se deplaseze la castel cu ajutorul
săgeților (sus, jos, stânga, dreapta). Cu ajutorul unui alt costum îl fac pe liliac să zboare până
la castel. Dacă liliacul ajunge la marginea scenei, îl fac să ricoșeze și să nu se întoarcă cu capul
în jos.

6. Elevii poziționează cursorul mouse-ului la intrarea în castel pentru ca în momentul în care
ajunge liliacul la poartă castelului să scoată sunetul Screech. Realizează acest lucru cu ajutorul
unei structuri alternative.
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7. Elevii salvează proiectul cu numele Liliacul.
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