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

Avizat:

Proiectul unității de învățare
Unitatea de învățare: Algoritmi
Număr ore alocate: 7
Conținuturi
Competențe
specifice
Noțiunea de algoritm.
1.3, 2.1, 2.2,
Proprietăți.
2.3

Clasificarea datelor cu care
lucrează algoritmii.
Constante. Variabile.

Descompunerea unui
algoritm in pași. Expresii.

Activități

Resurse

Evaluare

Prezentarea unor
algoritmi 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.

Manual,
auxiliare,
tutoriale,
filme
didactice.

Aplicații
practice
Observare
sistematică și
notare

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
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Conținuturi

Competențe
specifice

Activități

Resurse

Evaluare

astfel încât fiecare caz
posibil să fie executat
(secvențe de operații).

COMPETENTE SPECIFICE:
1.3. Utilizarea eficientă şi în siguranță a Internetului ca sursă de documentare
2.1. Identificarea unor modalități algoritmice pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană, exprimate
în limbaj natural
2.2. Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări
2.3. Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi cu ajutorul secvențelor de operații și a deciziilor pentru
rezolvarea unor probleme simple

Proiect didactic
Titlul lecţiei: Modalitati de reprezentare a expresiilor prin blocuri
grafice
4

Obiectul: Informatica si TIC
Timpul acordat : 50 min.
Tipul lecţiei: Transmiterea de cunostinte
Profesor: Ion Anda
Competenţe
generale

Data:
Clasa: a-V-a,

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. Realizarea de aplicații, individual sau în echipă, utilizând un
mediu grafic
2. Realizarea unor elemente grafice, utilizand editoare specializate
3. Utilizarea unui mediu interactiv care permite implementarea
structurii secvențiale și alternative folosind elemente grafice

Obiective operaţionale :
 Informative
Elevii vor fi capabili:
-

Să identifice un algoritm .
Să identifice datele cu care
lucrează un algoritm.

 Formative
 Afective
Elevii vor şti:
Elevii vor putea:
- să identifice corect operaţiile din - să înţeleagă noţiunea de
care este compus un algoritm.
algoritm din viaţa de zi
- să formuleze un algoritm
cu zi.
realizând paşii de realizare a
acestuia.
- să identifice proprietăţile unui
algoritm;

Metode şi procedee
didactice:

Conversaţia
euristică;
Explicaţia;
Demonstraţia;

Material bibliografic:

Informatică şi TIC, Manual pentru clasa a V-a, autor, editura 2017

Mijloace de
învăţare:

Fişe de lucru;
Calculatorul
Videoproiectorul

DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
Etapele
lecţiei

Tim
p

Activitatea desfăşurată de:
Profesor
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Elevi

Metoda de
activitate

0

1

Moment
organizat
oric

2’

Verifică prezenţa elevilor, pregătirea clasei pentru lecţie

15’

Scrie pe tablă titlul lecţiei : “ : Modalitati de reprezentare a
expresiilor prin blocuri grafice ”
Comunică obiectivele lecţiei
Blocurile din care e alcătuită o schemă logică pot fi încadrate
în 4 categorii:
-Blocuri START / STOP;
-Blocuri pentru operații de INTRARE / IEȘIRE;
-Blocuri de atribuire sau calcul
-Blocuri de decizie.
Blocurile START / STOP
Fiecare schemă logică trebuie să aibă
exact un bloc START și unul STOP
Ambele au o formă ovală
Blocurile de INTRARE / IEȘIRE
În general algoritmii preiau date din exterior (date de intrare),
pe care le prelucrează, furnizând în final rezultate (date de
ieșire) ;
Preluarea datelor de intrare se face prin operații de“citire”, iar
transmiterea rezultatelor (date de ieșire)prin operații de
“afișare”;
Pentru ambele tipuri de operații se folosesc blocuri în formă
de paralelogram
Blocurile de atribuire
Corespund prelucrărilor efectuate în cadrul algoritmului;
Blocurile sunt in forma de dreptunghiuri
Blocuri de decizie
Apar acolo unde algoritmul se ramifică
în funcție de verificarea unei condiții .
Sunt simbolizate prin romburi.
1. Prezintă urmatoarea probema:

Transmite
rea
noilor
cunoştinţ
e
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Să presupunem că la şcoală se organizează două excursii,
la două obiective diferite, în aceeaşi perioadă de timp.
Din cauza faptului că au loc în aceeaşi perioadă, nu se
poate participa la ambele excursii. În această situaţie,
este nevoie de o condiţie care să permită alegerea uneia
dintre excursii. Enunţaţi cel puţin trei condiţii care pot fi
utilizate în alegerea unei excursii .
Elevii enumera conditii care pot fi utilizate in alegerea
unei excursii
Prezintă forma generala a unei structuri :

dacă condiţie
atunci
Operaţie 1
altfel
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3

4

Notează în
caiete titlul
lecţiei

Descoper
irea
dirijată

Elevii
răspund la
întrebările
profesorului

Discuţia
Descoper
i-rea
dirijată

Discuţia

Operaţie 2

Principiul de execuţie
Pasul 1 Se evaluează condiţia
Pasul 2 Dacă condiţia este adevărată atunci se execută
Operaţie 1 (și se ignoră Operație 2)
Pasul 3 Dacă condiţia este falsă se execută Operaţie 2 (și
se ignoră Operație 1)
În algoritm se va executa fie Pasul 2 fie Pasul 3.
Reprezentare grafică
fals

adevărat
condiţie

Operaţie 2

20’

Operaţie 1

1.
2. Prezintă urmatorul exemplu :

Se citesc două valori de la tastatură. Să se afişeze
cea mai mare dintre ele.
Algoritmul
Citeşte a, b
dacă a>=b atunci
Scrie a
altfel
Scrie b

Elevii
rezolvă
algoritmul şi
prezintă
soluţia în
faţa
celorlalţi
colegi
Conversaţia

În echipă

Frontală
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Reprezentare grafică

Descoper
irea
dirijată

Citeşte a,b

fals

Elevii
notează
adevărat

a>=b
Scrie b

Scrie a

Discuţia
Conversaţia

Forma simplificată a structurii alternative
dacă condiţie
atunci
Operaţie 1

Principiul de execuţie
Pasul 1 Se evaluează condiţia
Pasul 2 Dacă condiţia este adevărată atunci se execută
Operaţie 1
Reprezentare grafică
adevărat
condiţie
Operaţie 1

fals

Forma compusă 1
Dacă condiţie 1 atunci
Dacă condiţie 2 atunci
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Frontală

Operaţie 1
Altfel
Operaţie 2
Altfel
Operaţie 3
Reprezentare grafică

4’

Întreabă elevii despre noţiunile învăţate în ora respectivă:

1’

Notează elevii care au dat răspunsuri corecte.

Feed-back
Evaluare
şi notare
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Frontală
Conversaţi
e

Fişă de evaluare

1. Se citesc două valori de la tastatură. Să se afişeze cea mai
mică dintre ele.
2. Se citesc de la tastatură numele, luna şi ziua naşterii
pentru doi copii care sunt născuţi în acelaşi an. Scrieţi operaţiile
necesare astfel încât algoritmul să afişeze numele copilului de
vârstă mai mare.
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REZOLVAREA FISEI
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