Curs:
Informatica si TIC pentru gimnaziu–clasa a V-a

PORTOFOLIU
Formator: prof. Szabó Zoltan

Cursant: prof. Simon Maria-Magdolna
Judetul Mureș - Seria 1, Grupa 2

septembrie – octombrie 2017
1

OPIS

1. Modulul 1 - Sisteme de calcul...................................................................................3
2. Modulul 2 - Sisteme de operare................................................................................5
3. Modulul 3 - Internet...................................................................................................7
4. Modulul 4 - Editorul grafic.......................................................................................9
5. Modulul 5 - Algoritmi...............................................................................................10
6. Modulul 6 - Metodica disciplinei.............................................................................12

2

Modulul 1 - Sisteme de calcul
Fișă de lucru

Formați grupe de 1-5 persoane și realizați o prezentare PowerPoint cu tema
”Sisteme de calcul” minim 8 pagini

Documentație:
- Suportul de curs
- Informaticainscoli.ro
- Alte surse de pe internet
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Prezentare PowerPoint cu sisteme de calcul:
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Modulul 2 - Sisteme de operare
Fișă de lucru

Formați grupe de 1-5 persoane și realizați o prezentare PowerPoint cu tema
”Sisteme de operare” minim 8 pagini

Documentație:
- Suportul de curs
- Informaticainscoli.ro
- Alte surse de pe internet
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Prezentare PowerPoint cu Sisteme de operare:
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Modulul 3 - Internet
Fișă de lucru

Formați grupe de 1-5 persoane și realizați o prezentare PowerPoint cu tema
”Internet” minim 8 pagini

Documentație:
- Suportul de curs
- Informaticainscoli.ro
- Alte surse de pe internet
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Prezentare PowerPoint cu Internet:
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Modulul 4 - Editorul grafic
Realizarea următoarelor desene în editorul Paint:
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Modulul 5 - Algoritmi
Fișă de lucru
1.

Creați un cont pe site-ul Hour of Code și înscrieți-vă în clasele
a. cursclasaV - Programati cu Anna și Elsa
codul clasei: GNKNDH
b. Clasa a V-a part 2 - Labirint Clasic
codul clasei: KBDRHQ

2. Scratch Realizați câte un program scratch pentru realizarea următoarelor cerințe:
a. Triunghi
b. Pătrat
c. Hexagon
d. Pentagon
e. Cerc
f. Plic
g. Triunghi – pătrat – hexagon – pentagon pe o singură foaie
h. Interschimbarea a două variabile
i. Maximul a teri numere
j. Verificarea dacă tei numere formează triunghi
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Realizarea unor desene geometrice
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Modulul 6 - Metodica disciplinei
Unitate școlară: Liceul Tehnologic „Petru Maior” Reghin
Disciplina: Informatică și TIC
Profesor: Simon Maria-Magdolna
Clasa a V-a
Nr. ore pe săpt.: 1 oră

Planificare pe unități de învățare
Anul şcolar 2017 - 2018
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PROIECT DE LECŢIE

Şcoala: Liceul Tehnologic ”Petru Maior” Reghin
Profesor : Simon Maria-Magdolna
Data: 19.10.2017
Clasa: a V-a A
Disciplina:Informatica și TIC
Unitatea de învățare:STRUCTURA SECVENŢIALĂ ȘI ALTERNATIVĂ
Conținut: Structura liniară. Reprezentarea structurii liniare într-un mediu grafic interactiv
Tip: Lecţie de comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Locul de desfăşurare: cabinetul de informatică
Competențe generale:
2. Rezolvarea unor probleme elementare prin construirea unor algoritmi de prelucrare a informației
3. Elaborarea creativă de produse informatice care să valorifice conexiunile dintre disciplina Informatică și TIC și societate
Competenţe specifice:
2.1 Descrierea în limbaj natural a unor algoritmi pentru rezolvarea unor situații din viața cotidiană;
2.2 Identificarea datelor cu care lucrează algoritmii în scopul utilizării acestora în prelucrări;
2.3 Construirea algoritmilor cu ajutorul structurii secvențiale pentru rezolvarea unor probleme simple;
3.2 Implementarea unui algoritm care conține structura secvențială şi/sau alternativă într-un mediu grafic interactiv;
Obiective operaţionale:
 Cognitive:
OC1-Să descrie în limbaj natural algoritmii pentru rezolvarea unor probleme
OC2-Să identifice datele de intrare și ieșire
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OC3-Să precizeze pașii algoritmului
OC4-Să utilizeze corect noţiunile teoretice însuşite
OC5-Să creeze aplicaţii în mediu grafic interactiv


Afectiv – atitudinale:
OA1-Să aprecieze corect răspunsurile oferite de ceilalţi elevi ai clasei;
OA2-Să se autoevalueze în raport cu obiectivele şi cu clasa;
OA3-Să fie atenţi şi să participe activ la lecţie;
OA4-Să aprecieze rezultatele activităţii desfăşurate;
OA5-Să-şi dezvolte interesul pentru studiul informaticii prin aplicarea cunoştinţelor în probleme variate.



Psihomotorii:
OP1-Să-şi dezvolte gândirea logică, capacitatea de generalizare şi problematizare;

Strategii didactice:







Princiipii didactice: principiul participării și învăţării active
Resurse procedurale: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire, observarea sistematică, brainstorming.
Resurse materiale: Manual Informatica Și Tic, Editura Intuitext 2017,Programa aprobată cu ordinul Ministrului Educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017fişă de lucru,
calculatoare, caiete
Resurse umane: 27 elevi, profesorul
Resurse temporale: 50 minute
Forme de organizare: activitate frontală şi activitate individuală.

Forme de evaluare:
Evaluare curentă formativă prin:
 Conversație euristică
 Realizarea cerințelor din Fișa de lucr
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
ETAPELE
LECȚIEI
1.Moment
organizatoric

TIMP

2.Captarea
atenției

2 min

OC1
OA3

3.
Reactualizarea
cunoştințelor
anterioare

4 min

OA3
OC1
OC2
OC3

4.
Dirijarea învățării

20min

2 min

OBIECTIVE
OPERAȚIONALE
OA3

OC1
OC2
OC4
OC5
OA1
OA2
OA3
OP1

ACTIVITATEA PROFESORULUI
Profesorul verifică și se asigură că există toate condiţiile
de desfășurare a orei.Notarea absenţelor.

ACTIVITATEA
ELEVULUI
Elevii pregătesc cele
necesare lecţiei

STRATEGII
DIDACTICE
Conversaţia
Observarea
sistematică
Conversaţia

Profesorul anunţă si scrie pe tablă titlul lecţiei ,,Structura
liniară. Reprezentarea structurii liniare într-un mediu
grafic interactiv″ și obiectivele acesteia
Profesorul recapitulează noţiunile legate de algoritmi
Ce este un algoritm?
Care suntproprietățilealgoritmilor?
Cum putemreprezenta un algoritm?

Elevii ascultă atenţi și
notează în caiete
Elevii sunt atenţi și
răspund la întrebări

Conversația

Profesorul prezintă elevilor câteva exemple din viaţa
reală ce pot reprezenta structura liniară: Strângerea
mierii din stup, vizitarea unor obiective turistice într-o
excursie, suma și produsul numerelor și cere elevilor alte
exemple de activităţi desfășurate secvenţial.

Elevii sunt atenţi și
răspund la întrebări
Răspunsuri asteptate:
Fabricarea unui obiect,
construirea unei case, etc

conversaţia,
explicaţia,
demonstraţia,
problematizareabr
ainstorming

Profesorul propune descrierea pașilor pentru algoritmul
de calculare a ariei unui dreptunghi cu dimensiunile
laturilor a și b
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Elevii precizează și scriu
pașii la tablă și în caiet
Pasul A: Citești prima
latură a.
Pasul B: Citești a doua
latură b.
Pasul C: Calculezi aria ca
fiind egală cu a*b.
Pasul D: Afișezi aria.

Profesorul prezintă definiţia secvenţei liniare.
Un șir de instrucţiuni (numit în informatică secvenţă de
instrucţiuni) care se execută fiecare o singură dată, de la
prima până la ultima instrucţiune din șir, poartă
denumirea de structură liniară.
Structura liniară poate să conţină instrucţiuni de:citire
(primire a datelor de intrare), scriere (furnizare a datelor
de ieșire) ,atribuire (prin care o variabilă primește ca
valoare rezultatul obţinut prin evaluarea unei expresii,
valoarea altei variabile sau valoarea unei constante)
Grafic, cu ajutorul blocurilor, o structură liniară poate fi
reprezentată astfel:

Elevii ascultă atenţi și
notează în caiete

Profesorul propune elevilor deschiderea mediului grafic
interactiv Scratch la adresa https://scratch.mit.edu/
pentru rezolvarea problemelor:
1.Calculează perimetrul unui dreptunghi, știind că
lungimea dreptunghiului este a metrii și lăţimea lui este
b metrii.
Calculează pentru a=10m, b=5m

Elevii deschid aplicaţia și
rezolvă problema cu
ajutorul profesorului..

2. Să se calculeze suma patratelor primelor n numere
naturale
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2

2

2

S=1 +2 +….+n =n(n+1)(2n+1)/6

5.
Fixarea
noțiunilor
esențiale

10 min

6.
Conexiunea
inversă (feedback)

5 min

7.
Verificarea şi

OC4
OC5
OA1

Profesorul propune problema
Temperatura zilei de sâmbătă este, notată cu a, iar a zilei
de duminică, notată cu b Calculaţi temperatura medie a
celor două zile.

OC1
OC2

Profesorul propune problema 3 din fișa de lucru.
Descoperă greșeala din scriptul problemei ce ar avea ca
răspuns suma a două numere naturale!

Elevii descoreră că
lipsește blocul ce trebuie
să afișeze valoare de
ieșire pentru variabila
suma a două numere
naturale

problematizarea,
exerciţiul,
învăţarea prin
descoperire

Profesorul semnalează și corectează eventualele erori
aparute. Dacă se constată că nu au fost înţelese unele

Elevii sunt atenţi si
răspund la întrebările

conversaţia,
explicaţia

OC4
OA2
OA3

5 min

OA1
OA2
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Elevii deschid aplicaţia și
rezolvă problema .

problematizarea,
exerciţiul,
învăţarea prin
descoperire

aprecierea
rezultatelor

8. Tema pentru
acasă

2 min

noţiuni, se reia explicaţia acestora cu ajutorul elevilor
care le-au înţeles
Se evidenţiază și se noteaza elevii ce au raspuns.

profesorului

Profesorul lasă ca temă problemele 1 și 2 din fișa de
lucru

Elevii notează tema
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conversaţia,
explicaţia

FIȘĂ DE LUCRU
Structura liniară. Reprezentarea structurii liniare într-un mediu grafic interactiv
Clasa a V-a
Pentru a folosi editorul online, se accesează adresa: https://scratch.mit.edu/

1.

Alegeți un personaj din bibliotecă și schimbați-i costumul în verde. Alegeți ca decor, din biblioteca de decoruri, tema lake.
Să se calculeze suma: S=1+2+….+n=n(n+1)/2.

2.

Alegețiun personaj din bibliotecă, schimbați-i costumul în albastru, un decor din bibliotecă. Realizează o aplicație care să determine trei numere ce diferă prin
2, a căror sumă se consideră a fi cunoscută, S.

3.

Descoperă greșeala din scriptul problemei ce ar avea ca răspuns suma a două numere naturale!
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Răspunsuri FIȘĂ DE LUCRU
Structura liniară. Reprezentarea structurii liniare într-un mediu grafic interactiv
Clasa a V-a
1.

2.

3.
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