REPEDE FELICIA

PLANIFICAREA UNITATII DE INVATARE
EDITOARE GRAFICE 6 ore
CONTINUTURI
- Rolul unui editor
graphic
- Elemente de interfață
specifice
- Crearea, deschiderea
și salvarea fișierelor
grafice

COMPETENTE
SPECIFICE
1.1Utilizarea eficientă
și în condiții de
siguranță a
dispozitivelor de calcul
1.2. Utilizarea
eficientă a unor
componente software
3.1. Aplicarea
operațiilor specifice
editoarelor grafice în
vederea realizării unor
materiale digitale

ACTIVITATI DE
INVATARE
- listarea unui set de
informații despre
editoare grafice;
- identificarea rolului
lor
-Inspectarea
elementelor de
interfaţă
-Crearea unui document
nou cu dimensiuni
prestabilite
-Desenarea figurilor
geometrice
-Salvarea desenelor
realizatei în format
bmp.
-Închiderea fişierului
-Deschiderea fişierului
salvat şi completarea sa
cu uncap de pisica.
Salvarea fişierului în
format bmp.
-Se salvează din nou
acelaşi fişier în format
jpg.
-Se compară
dimensiunile celor două
fişiere.

RESURSE
Timp total alocat: 1 oră.
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces
la Internet şi l videoproiector.
Activitate: frontală, individuală
Material didactic:
Manual, auxiliar
- aplicații specifice sistemului de operare pentru
editare grafică (Paint)
-fisa de lucru
Filme demonstrative:
https://www.youtube.com/watch?v=Q4yq1wfUpEA
https://www.youtube.com/watch?v=Ego1Imit2G0
https://www.youtube.com/watch?v=ePW5l4WIvps
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EVALUARE
Evaluare curentă
formativă: aplicaţiile
practice - figuri
geometrice si cap de
pisica
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-Se analizează
dimensiunile aceluiaşi
fişier în diferite formate
grafice.
- Comenzi pentru
selectare, copiere,
mutare, ștergere
-Redimensionarea,
trunchierea, rotaţia
unei imagini
- Panoramare imagine

1.1
1.2
1.3

-Deschide o suprafață
de lucru A4, portret.
-Desenează o petala
Folosind forma
obținută mai sus,
realizează o floare ca
in modelul prezentat
-Salvează lucrarea în
fișierul purcelus.jpg,
în portofoliul digital
personal.
Perspectiva
Deschide o suprafață
de lucru A4, orientaă
peisaj.
Inserează pe fundal o
imagine ce ilustrează
o alee.
Desenează floarea ca
in imaginea
precedenta.
Plasează de patru ori
floareal obținuta mai
sus pe marginea aleei
păstrând efectul de
perspectivă.
Salvează lucrarea în
fișierul

Timp total alocat: 2 ore.
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces
la Internet şi l videoproiector.
Activitate: frontală, individuală
Material didactic:
Manual, 2pecific2
- aplicații 2pecific sistemului de operare pentru
editare grafică (Paint)
-fisa de lucru
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Evaluare curentă
formativă: aplicaţiile
practice - floarea,
steagul Romaniei
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perspectiva.jpg, în
portofoliul digital
personal.
Sarcină de lucru
individual: Steagul
Romaniei
- Instrumente de
desenare
- Utilizarea culorilor în
prelucrarea imaginilor;
crearea culorilor
personalizate – Stiluri
de umplere
- Inserarea și
formatarea textului

Aplicatie practica

1.1
1.2
1.3

1.1
1.2
1.3

-documentele create si
salvate la orele
precedente vor fi
colorate folosind
culorile existente sau
culori personalizate;
-pe fiecare suprafata de
lucru se va trece in
partea drepta jos ,
numele si prenumele
elevului si clasa,
folosind tipul de scriere
arial, font10
-Evaluare sumativă
Concursul
„Casuta
din povesti”

Timp total alocat: 2 ore.
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces
la Internet şi l videoproiector.
Activitate: frontală, individuală
Material didactic:
Manual, auxiliar
- aplicații specifice sistemului de operare pentru
editare grafică (Paint)
-fisa de lucru

Evaluare curentă
formativă: aplicaţiile
practice realizate in
primele doua ore vor fi
colorate folosind
indicatiile primite

Timp total alocat: 1 oră.
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces
la Internet şi l videoproiector.
Activitate: frontală, individuală
Material didactic:
Manual, 3pecific3
- aplicații 3pecific sistemului de operare pentru
editare grafică (Paint)
-fisa de evaluare

-Evaluare sumativă
Concursul „Casuta din
povesti”
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PROIECT DIDACTIC
DATA:
CLASA: a V-a
DISCIPLINA: Informatică și TIC
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Editoare grafice
TITLUL LECȚIEI: Rolul, elemente de interfață, crearea deschiderea și salvarea fișierelor grafice
TIPUL LECŢIEI: Comunicare de noi cunoștințe
DURATA: 50 minute
LOCUL DE DESFĂȘURARE: laboratorul de informatică
PROFESOR: Repede Felicia
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1Utilizarea eficientă și în condiții de siguranță a dispozitivelor de calcul
1.2. Utilizarea eficientă a unor componente software
3.1. Aplicarea operațiilor specifice editoarelor grafice în vederea realizării unor materiale digitale
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:: Elevii vor fi capabili să:
O1-să înțeleagă rolul unui editor grafic;
O2-să identifice elementele de interfață ale aplicației Paint;
O3- să creeze, să deschidă și să salveze un fișier grafic
O4- să utilizaza elementele de interfață; .
STRATEGIA DIDACTICǍ
: • RESURSE PROCEDURALE:
-metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia;
- forme de organizare: frontal, individual;
• RESURSE MATERIALE: manualul, calculatorul, videoproiector, fişe de lucru Filme demonstrative
BIBLIOGRAFIE:
-Adrian Niță –Informatică și TIC, Manual clasa aVa, Editura Corint- 2017
-Luminița Ciocaru - Informatică și TIC, Manual clasa aVa, Editura Litera – 2017
-Doru Anastasiu Popescu - Informatică și TIC, Manual clasa aVa, Editura CDPress – 2017https://www.youtube.com/watch?v=Q4yq1wfUpEA;
https://www.youtube.com/watch?v=Ego1Imit2G0; https://www.youtube.com/watch?v=ePW5l4WIvps
NR.
CRT.

ETAPELE LECȚIEI

CONȚINUTUL INFORMAȚIONAL AL LECȚIREI
ACTIVITATEA PROFESORULUI

ACTIVITATEA
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STRATEGIA DIDACTICĂ
METODE ȘI

FORMA DE

RESURSE
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1.

Moment organizatoric
(1 min)

• Se consemnează absenţele
• Verifică existenţa resurselor
materiale.

2.

Verificarea temei
(5 min)

• Se verifică tema:
- se confruntă rezultatele, dacă este
cazul se fac corectări

3.

Anunţarea subiectului
şi a unor obiective
operaţional e (2 min)
Prezentarea noului
conţinut (25 min)

• Anunţă titlul, obiectivele
operaţionale şi modul de
desfăşurare al lecţiei
-prezintă rolul unui editor grafic;

4.

ELEVILOR
PROCEDEE
• Se pregătesc
conversaţia
pentru lecţie.
• Răspund la
întrebări
• Prezintă variante conversația
de rezolvare, dau
soluţii, formulează
întrebări la
cerinţele
nerezolvate
• Scriu pe caiete
conversaţia
titlul lecţiei

ORGANIZARE
frontal

Ascultă, ințeleg și
iau notițe

Explicația

Frontal

Explicația
Conversația

Frontal

frontal
individual

frontal

O1
O2

-prezinta elementele de interfață
ale aplicației Paint

- Elevii notează pe
caiete conţinutul
noii lecţii
- Urmăresc
explicaţiile
profesorului

Butonul Paint
Meniul Home
 pentru Imagine (Image):
Selectare, Decupare,
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MATERIALE

Calculator
Videorroiector
Manuale
Filme didactice
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Redimensionare, Rotație,

 pentru desenare (Tools):
Creion, Umplere suprafețe, inserare
text, radiera, stilou, lupa

-Pensula (Brushes)

-Forme automate (Shapes)

-Grosime tușeu

 Culori

Meniul View
-Zoom: in (+), out (-), 100%
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- Show or hide: Rulers, grind lines,
status bar

-Display: Full screen (ecran
complet), thumbnail (miniatură)

-bară instrumente acces rapid

O3

Prezinta:
-crearea unui fișier grafic:
- pentru a crea un fișier grafic se
allege din meniul Fișier opțiunea
nou.
- modul de deschidedere a unui
fișier grafic
– pentru deschiderea unui fișier

Explicația
Conversația
expunerea

Ascultă, ințeleg și
IASI, SERIA 1, GRUPA 2

frontal

Calculator
Videorroiector
Manuale
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existent se alege din meniul Fișier
opțiunea Deschidere, se parcurge
calea până la fișier, se execută clic
pe acesta, după care se dă clic pe
butonul deschidere.
-salvarea unui fișier grafic:
– pentru salvarea unui fișier, se
alege Salvare din meniul Fișier, se
parcurge calea până la directorul
unde se dorește salvarea și în caseta
Nume fișier se scrie numele dorit, se
alege tipul fișierului – Salvare cu
tipul (BMP,JPEG, GIF, PNG), după
care se execută clic pe butonul
Salvare.

iau notițe

- Rezolvă cerinţele
propuse.
- Răspund la
întrebări.
-notează tema pe
caiete.

5.

Fixarea cunoştinţelor
(15 minute)
O1, O2, O3, O4.

- Propune spre rezolvare aplicaţiile
de pe fişa de lucru.

6.

Încheierea lecţiei
(2 minute)

- Se fac aprecieri globale şi
individuale cu privire la participarea
elevilor la lecţie.
- Tema: realizati in Paint, cu cat mai
multe instrumente ale editorului
studiate azi un desen intitulat
„Martisor”, pentru evaluare desenul
de pe CD, stik sau mail

- Elevii notează pe
caiete
- Urmăresc
explicaţiile
profesorului
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Conversația

individual

conversaţia

frontal
individual

Fișa de lucru

REPEDE FELICIA

FISA DE SINTEZA A TEORIEI
EDITOARE GRAFICE
ROLUL UNUI EDITOR GRAFIC
Editorul grafic este un tip de program folosit pentru a desena sau a modifica desene sau fotografii cu ajutorul computerului. Editorul grafic Paint este un
accesoriu al sistemului de operare Windows. El poate fi folosit pentru crearea, prelucrarea, tipărirea și salvarea imaginilor.
ELEMENTE DE INTERFATĂ GRAFICĂ SPECIFICE
Bara de titlu

Elementele de interfață specifice aplicației Paint sunt:
Bară
instrumente
acces rapid

Filă

unelte

Numele
desenului

Tipuri
de
pensule
pensule

maximizare

minimizare
Paletă de culori

Bara de meniuri

Grup de butoane
forme

Dimensiunea
zonei selectate

Coordonatele
cursorului pe
suprfata de
desenare

Dimensiunea
suprafeței
pentru desenare

Suprafata
pentru
desenare

Zoom
mm
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închidere
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Bara instrumente acces rapid cuprinde trei butoane care permit:
-salvarea desenului;
-anularea ultimei comenzi;
-revenirea la comanda anulată;
-în partea dreaptă se găsește o sageată care ne permite să setăm și alte comenzi pe această bară.

CREAREA,DESCHIDEREA ȘI SALVAREA FIȘIERELOR GRAFICE
Pentru a deschide aplicația Paint se execută clic pe butonul Start,apoi de la Toate programele se allege pachetul Accesorii și apoi aplicația Paint.




CREAREA FIȘIERELOR GRAFICE - pentru a crea un fișier grafic se allege din meniul Fișier opțiunea Nou.
DESCHIDEREA FIȘIERELOR GRAFICE – pentru deschiderea unui fișier existent se alege din meniul Fișier opțiunea Deschidere, se parcurge calea până la
fișier, se execută clic pe acesta, după care se dă clic pe butonul deschidere.
SALVAREA FIȘIERELOR GRAFICE – pentru salvarea unui fișier, se alege Salvare din meniul Fișier, se parcurge calea până la directorul unde se dorește
salvarea și în caseta Nume fișier se scrie numele dorit, se alege tipul fișierului – Salvare cu tipul (BMP,JPEG, GIF, PNG), după care se execută clic pe
butonul Salvare.

BIBLIOGRAFIE:
-Adrian Niță –Informatică și TIC, Manual clasa aVa, Editura Corint- 2017
-Luminița Ciocaru - Informatică și TIC, Manual clasa aVa, Editura Litera – 2017
-Doru Anastasiu Popescu - Informatică și TIC, Manual clasa aVa, Editura CDPress - 2017
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FISA DE LUCRU- EDITOARE GRAFICE
1.Deschide editorul grafic Paint, executând următoarele comenzi: clic pe butonul Start,apoi de laa Toate programele alege pachetul
Accesorii si apoi aplicația Paint.
2.Realizați pe spațiul de lucru un dreptunghi .
3 Selectează grosimea liniei dreptunghiului (1) de culoare neagra

4 In interiorul dreptunghiului realizează următoarele figuri geometrice :
-un romb (culoarea liniei sa fie roșie);
-un cerc (culoarea liniei sa fie verde);
-un triunghi dreptunghic (culoarea liniei sa fie albastru)
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5.Colorați figurile desenate cu culorile indicate mai sus.

6.Salvați fișierul pe Desktop cu prenumele vostru.
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7. Deschideți o noua aplicație Paint.
8.Folosind figuri geometrice și linii realizați un cap de pisica.

9. Colorați elementele desenate in culorile dorite.
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10.Salvati fișierul pe Desktop cu numele “pisica” în format JPEG
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TEST DE EVALUARE
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: EDITOATE GRAFICE
Clasa a V a
I.Alegeți varianta corectă
1.Culoarea se alege din:

a.
b.
c.
2.Pntru a trasa o linie de o anumită grosime accesăm:

a.
b.
c.
3.Editorul grafic este:
a.un sistem de operare
b.un program
c.o pictogramă
II. Realizează corespondența dintre imaginile din coloana A și definițiile din coloana B
A
B
1
a Unelte pentru desenare
2

b

Grup de butoane forme

3

c

Bară instrumente acces rapid

III. Răspundeți pe scurt la următoarele cerințe:
1.Care este rolul unui editor grafic?
2.Care sunt pașii folosiți la deschiderea aplicației Paint?
3.Care sunt tipurile de salvare a fișierelor grafice?
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BAREM DE CORECTARE
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: EDITOATE GRAFICE
Clasa a V a
I.Pentru rezulvarea corecta se acordă câte un punct
1 – c;
2 – c;
3 – b.

3x1p=3p

II. Pentru fiecare răspuns corect se acordă un punct
1 – c;
2 – a;
3 – b.

3x1p=3p

III. Pentru fiecare răspuns corect se acordă un punct
3x1p=3p
1.Editorul grafic este un tip de program folosit pentru a desena sau a modifica desene sau fotografii cu ajutorul computerului.
2. Pentru a deschide aplicația Paint se execută clic pe butonul Start,apoi de la Toate programele se allege pachetul Accesorii și apoi aplicația Paint.
3.Fișierele grafice pot fi salvate cu tipul BMP,JPEG, GIF, PNG,
Un punct se acordă din oficiu.
TOTAL =10p
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