Pacionea Camelia-Georgiana
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Nr. 1 Jegălia
Disciplina: Informatică și TIC

Profesor: Pacionea Camelia Georgiana
Clasa/Nr. de ore pe săptămână : a V-a, 1 oră

Proiectul unității de invățare: Algoritmi și jocuri
Nr. de ore alocate: 8
Conținuturi
C1.

C2.

C3.

C4.
C5.

-Noțiunea de algoritm
- Proprietăți ale
algoritmilor

Competențe specifice

2.1. Descrierea în limbaj natural
a unor algoritmi pentru
-Medii grafice interactive rezolvarea unor situații din viața
cotidiană
– elemente de interfață
specific mediului graphic 2.2. Identificarea datelor cu care
lucrează algoritmii în scopul
interactive – Scratch
utilizării acestora în prelucrări
3.2. Implementarea unui
-Clasificarea datelor cu
algoritm care conţine structura
care lucrează algoritmii
secvenţială şi/sau alternativă
în funcție de rolul
într-un mediu grafic interactiv
acestora (de intrare, de
3.3. Manifestarea creativă prin
ieșire, de manevră)
utilizarea unor aplicații simple
de construire a unor jocuri
digitale
Constante și variabile
Expresii (operații
algoritmice, relaționare,
logici; evaluarea
expresiilor)
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Activități de învățare

Resurse

- descompunerea unui algoritm
în pași (activitate pe un text
scris)
- completarea unui pas lipsă al
unui algoritm familiar
(căutarea unui cuvânt în
dicționar)
- ordonarea pașilor unui
algoritm familiar (prepararea
unui ceai; activitate pe bază de
imagini)
- scrierea unei expresii de
calcul formate numai din
constante (aria unei figuri)
- evaluări ale unei expresii cu
variabile, pentru diverse valori
ale variabilelor

a. materiale: Film didactic
(procesul de pregătire a
unui produs culinar
simplu), prospect de
asamblare a unui obiect
din piesele constitutive,
imagini-suport pentru
diverși algoritmi din viața
cotidiană, manual sau fișe
de lucru
b. forme de organizare a
activității: frontală,
individuală

Evaluare

- observare
sistematică
- fișe de
lucru
- teste

Observații
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Unitatea de învățământ: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Jegalia
Data: 21.10.2017
Clasa: a V-a

Prof. Pacionea Camelia-Georgiana

Proiect de lecție
Disciplina: Informatică și TIC
Titlul lecției: Clasificarea datelor cu care lucrează algoritmii în funcție de rolul acestora
Tipul de lecție: Sistematizare si consolidare a cunostintelor
Durata: 50 minute
Obiectivele operaționale:
La sfârșitul lecției elevul va fi capabil:
Ob1: să analizeze unele situații cunscute (mersul la cumpărături, prepararea unui ceai etc.);
Ob2: să determine datele de ieșire, pe baza unui set dat de date de intrare, pentru o problemă din viața cotidiană sau de la matematică;
Ob3: să utilizeze datele de ieșire, de intrare și de manevră în diferite aplicații;

Metode și procedee de instruire:
- conversația, demonstrația, învățarea prin descoperire, problematizarea, exercițiul, munca individuală si munca in echipa
Mijloace de învățare:
- tablă, cretă, caietul elevului, calculatorul, fișa de lucru.
Forma de organizare a lecției:
- frontală, individuală, pe grupe
Materialul bibliografic:
- L. Ciocaru, Ș. Penea, C. Stan, O. Rusu, Informatică și TIC, Manual pentru clasa a V-a, editura Litera, București 2017
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Desfășurarea activității
Ob.
Momentele lecției
operaționale
1. Organizare

2. Verificarea
calitativă/cantitativă
a temei
3. Anunțarea temei si
captarea atentiei
Ob. 1

Durata

Conținutul lecției

2 min.

Asigurarea liniștii și a disciplinei; pregătirea
materialelor necesare.
Verificarea prezenței elevilor.
Verificarea temei elevilor prin sondaj

2 min

10 min

Evaluare

Conversația

Orală

-Informarea elevilor asupra obiectivelor principale
ale lecției
“În cadrul orei de astăzi vom învăța despre datele cu
care lucrează algoritmii”
-Anuntarea și scrierea pe tabla a titlului
lecției: “Clasificarea datelor cu care lucrează
algoritmii în funcție de rolul acestora”

-Elevii vor fi puși să citească un text pentru a-i
introduce în atmosfera lecției:
Cei trei prieteni, fascinați de magia sunetelor și
de farmecul culorilor din gră- dina bunicilor,
sunt foarte atenți la ceea ce le spune bunicul
Elinei, un apicultor experimentat. „Un stup de
albine găzduiește o regină, sute de albine
nelucrătoare numite trântori și până la 3000 de
albine lucrătoare, în perioada de vară. De la un
stup se pot recolta, într-un an bun, 30 kg de
miere. Când recoltez mierea, mă îmbrac cu un
costum special, îmi protejez fața și ochii și
folosesc o afumătoare pentru a liniști albinele.”
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Strategie
didactică
conversația

orală

orală
Conversatia si
explicatia
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4. Dirijarea învățării

Ob.1

Ob. 2

Ob. 3

20 min

-Se analizează textul și se identifică datele de intrare
și datele de iesire:
Conversația,
“Toate aceste date, spuse de bunicul Elinei, sunt
importante pentru descrierea algoritmului de
obținere a mierii. Sunt importante numărul de stupi Învățarea prin
și cantitatea de miere produsă de un stup deoarece descoperire
pentru algoritm aceste numere reprezintă date de
intrare. Cantitatea totală de miere produsă de
albinele lucrătoare reprezintă, pentru algoritm, date
de ieșire.”

-Elevii grupați câte doi sunt puși să realizeze un
algoritm în care sa specifice datele de intrare și
datele de ieșire:
„ Date de intrare: numărul de stupi, cantitatea
de miere produsă de un stup
Albinele aduc la stup nectarul și polenul
cules
Date de ieșire:cantitatea totală de
miere”
-Se lucrează în Scratchy următoarele probleme:
“1. În grădină sunt 10 stupi, fiecare stup având
3500 de albine. Câte albine sunt în stupii din
grădină?
Date de intrare: Numărul de stupi Numărul de
albine dintr-un stup
Date de ieșire: Numărul total de albine

2. Numărul de albine lucrătoare reprezintă 6/7
din numărul total de albine. Câte albine
lucrătoare sunt?
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Orală

Munca în echipă

Analiza
răspunsurilor

Problematizarea,
Exercițiul
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Date de intrare: Numărul total de albine
Date de ieșire: Numărul total de albine
lucrătoare”

Ob. 1

Ob. 2
Ob. 3

-Uneori, în probleme pot să apară și date de
manevră. Acestea sunt date temporare necesare
algoritmului pentru a obține datele de ieșire pe
baza datelor de intrare.
-Se rezolvă, individual, următoarea problemă:
“În grădina bunicilor, stupii sunt așezați în linie
dreaptă, ocupând o suprafa- ță dreptunghiulară. Munca
individual
Suprafața ocupată are o lungime de 14 m, iar
lățimea este de 28 de ori mai mică. Ce arie are
suprafața pe care sunt așezați stupii în
grădină?”
-Se realizează schema problemei la tablă:

Conversația,
Demonstrația

„Un algoritm poate fi implementat cu
ajutorul datelor. Acestea pot fi:
date de intrare – valori cunoscute;
date de manevră – valori intermediare,
necesare pentru obținerea rezultatului;
date de ieșire – rezultatul algoritmului.”
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Analiza
răspunsurilor
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Ob. 1
Ob. 2
Ob. 3

5. Obținerea
perfomanței

14 min

6. Tema pentru acasă

1 min

Se propune spre rezolvare următorul exercițiu:

Exercițiul

investigația

“ Grădina bunicilor este dreptunghiulară și are o
lungime de 800 m, iar lățimea este jumătate din
lungime. Ajut-o pe Elina să determine perimetrul și
aria grădinii. Precizează care sunt datele de intrare,
de manevră și de ieșire. Folosind blocurile grafice din
grupul Operatori, ajută-l pe Scratchy să calculeze
perimetrul și aria grădinii.”

Ex.:

Conversația,

„Bunicul a așezat în grădină cei 10 stupi, în linie explicația
dreaptă, astfel încât să fie egal depărtați unul de
altul. Suprafața ocupată de un stup este un pătrat cu
latura de 0,5 m. Știind că stupii sunt așezați pe o
lungime de 14 m, determină care este distanța dintre
doi stupi. Precizează care sunt datele de intrare, de
manevră și de ieșire.”

7. Aprecieri generale
și individuale
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1min

-Aprecierea elevilor care s-au remarcat la lecţie
-Se verifica daca au ramas nelamuriri /
neclaritati

Aprecieri
verbale

Unitatea de învățare: Algoritmi și jocuri

Data:...............................
Numele elevului:.........................................

Fișă de evaluare
Clasa a V-a

1. Grupați elementele din coloana A cu elementele din coloana B astfel încât să obținem
propoziții adevărate.
(18 puncte)
A

B

1. Date de intrare

a. Rezultatul algoritmului

2. Date de manevră

b. Valori intermediare, necesare
pentru obținerea rezultatelor

3. Date de ieșire

c. Valori cunoscute

2. Andrei vrea să planteze o floare în ghiveci. Cu ajutorul desenelor descoperă algoritmul
necesar pentru plantarea forii.

Precizați care este ordinea corectă a desenelor pentru a prezenta pașii algoritmului. (14 puncte)
b. Descrie pas cu pas algoritmul pentru plantarea florii.
(20 puncte)
a.

3. În livada bunicilor, pomii sunt așezați în linie dreaptă, ocupând o suprafață dreptunghiulară.
Suprafața ocupată are o lungime de 33 m, iar lățimea este de 11 de ori mai mică.
Ce arie are suprafața pe care sunt așezați stupii în grădină?
b. Scrieți datele de intrare, datele de manevră și datele de ieșire.
a.

(20 puncte)
(18 puncte)

Succes!
Se acordă 10 puncte din oficiu.
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Unitatea de învățare: Algoritmi și jocuri

Data:...............................
Numele elevului:.........................................

Fișă de evaluare (rezolvare)
Clasa a V-a
1. Grupați elementele din coloana A cu elementele din coloana B astfel încât să obținem
propoziții adevărate.
(7puncte *3=21 puncte)
A
4. Date de intrare
5. Date de manevră

B
d. Rezultatul algoritmului
e. Valori intermediare, necesare
pentru obținerea rezultatelor

6. Date de ieșire

f. Valori cunoscute

2. Andrei vrea să planteze o floare în ghiveci. Cu ajutorul desenelor descoperă algoritmul
necesar pentru plantarea forii.

a. Precizați care este ordinea corectă a desenelor pentru a prezenta pașii algoritmului. (15
puncte)

Desen 1; Desen 4; Desen 3; Desen 2
b. Descrie pas cu pas algoritmul pentru plantarea florii.
Pas 1: Se ia un ghiveci
Pas 2: Se pune pământ
Pas 3: Se ia planta
Pas 4: Se pune planta in ghiveci

(6puncte*4=24 puncte)

3. În livada bunicilor, pomii sunt așezați în linie dreaptă, ocupând o suprafață dreptunghiulară.
Suprafața ocupată are o lungime de 33 m, iar lățimea este de 11 de ori mai mică.
a. Ce arie are suprafața pe care sunt așezați stupii în grădină?
(12 puncte)
𝑙 = 33: 11
𝑙 = 3𝑚
𝐴 = 𝑙∙𝐿
𝐴 = 3 ∙ 33
𝐴 = 99𝑚2
b. Scrieți datele de intrare, datele de manevră și datele de ieșire.
(18 puncte)
Date de intrare: lungimea grădinii (33m)
Date de manevră: lățimea grădinii (3m)
Date de ieșire: Aria suprafeței (99𝑚2)
Se acordă 10 puncte din oficiu.
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