Varga Zsombor
PROIECT DIDACTIC

Clasa: a V-a
Disciplina: Informatică

Timpul acordat : 50 min.
Profesor: Varga Zsombor
Unitatea de învăţare: Algorimi
Titlul lecţiei: Noţiunea de algoritm, proprietăţile algoritmilor
Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoştinţe

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:

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.
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
care este compus un algoritm.
de algoritm din viaţa de
- să formuleze un algoritm zi cu zi.
realizând paşii de realizare a
acestuia.
- să identifice proprietăţile unui
algoritm;

Mijloace de învăţământ: Manual, fişe de lucru; calculatorul, Software ALL, videoproiector
Forme de organizare: activitate frontală, individuală
Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, explicaţia, observaţia, metoda expunerii, exerciţiul,
demonstraţia;descoperirea deductivă;

Material bibliografic: Informatică şi TIC, Manual pentru clasa a V-a, autor, editura 2017
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Varga Zsombor

Etapele
lecţiei

Timp

1 Moment
organizatori
c
2 Verificarea
cunoştinţelor

2 min

3 Captarea
atenţiei

2 min

10 min

4 Dirijarea
învăţării.
22 min

Activitatea desfăşurată de
profesor

Verificarea prezenţei şi asigurarea
condiţiilor necesare desfăşurării
corespunzătoare lecţiei.
Voi nominaliza unul sau mai mulţi elevi care
să prezinte ideile principale dezvoltate în
lecţia trecută. În cazul în care au apărut
dificultăţi dau indicaţiile
necesare elevilor.

Activitatea
desfãşuratã
de elevi
Elevii pregătesc
caietele
pentru lecţie.
Elevii răspund la
întrebările solicitate
şi îşi clarifică
dificultăţile de
înţelegere pe care leau avut asupra lecţiei
anterioare.

Metode şi
procedee

Conversaţia,
aprecierea.

Conversaţia.

Dacă în matematică noţiunea cea mai
importantă este numărul , în informatică cea
mai importantă noţiune cu care se lucrează
este algoritmul.
Pentru a înţelege noţiunea de algoritm vom
porni de la un exemplu. EX:
Să presupunem că mama ne roagă să
cumpărăm o ciocolată
Ce trebuie să facem?
Scrie pe tablă titlul lecţiei : “ Noţiunea de
algoritm.
Proprietăţile
algoritmilor”
Comunică obiectivele lecţiei

Notează în
caiete titlul
lecţiei

Prezintă algoritmul de cumpărare a uni
produs:
Pasul 0: Start
Pasul 1: luăm banii necesari
Pasul 2: ne îndreptăm către magazin
Pasul 3: solicităm o ciocolată
Pasul 4: o plătim
Pasul 5: venim cu ea către casă
Pasul 6: o dăm mamei
Pasul 7: Stop

Elevii
urmăres
c
demonst
raţia

Întreabă elevii :
Ce se întâmplă dacă pierzi banii?
Algoritmul mai funcţionează?
Ce se întâmplă dacă nu se execută un
Pas? Se mai poate cumpara produsul?

Elevii răspund la
întrebările
profesorului

Conversaţia,
Explicaţia,
descoperirea
deductivă,
observaţia,
exerciţiul.

Discuţia
Demonstrați
a Descoperire
a dirijată

Am obţinut astfel un algoritm:
* care conţine 7 etape (deci un număr finit
de operaţii);
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Etapele
lecţiei

Timp

Activitatea desfăşurată de
profesor

Activitatea
desfãşuratã
de elevi

Metode şi
procedee

* care au fost scrise în ordinea în care
trebuie executate (deci sunt ordonate);
* fiecare etapă este explicată în cuvinte (deci
este complet definită);
* şi care pornind de la ceva (în cazul
nostru bani) obţinem ceea ce dorim
(ciocolata).
Puteţi să daţi alte exemple de
algoritmi?
Putem defini acum noţiunea de algoritm
sintetizând cele spuse astfel:
Se numeşte algoritm o secvenţă finită de
operaţii ordonată şi complet definită care
pornind de la datele de intrare produce
rezultatele.
Un alt exemplu:
Presupunem că vrem să citim un număr
natural(pe care noi îl introducem de la
tastatură) şi îl tipărim (pe ecranul
monitorului). Şirul acţiunilor ce trebuie
executate este următorul:
- citeşte numărul
- tipăreşte numărul
Şi în acest caz am obţinut un algoritm.
Acţiunile trebuie executate în ordinea în care
au fost puse.
Altfel, nu putem tipări numărul înainte ca
acesta să fie cunoscut (citit).

-instalarea unui
program la calculator;
-pregătirea bucatelor;
-executarea unui
exerciţiu
matematic.
Elevii notează definiţia
în caiete
Elevii scriu algoritmul Conversaţia,
Explicaţia,
Elevii desenează
descoperirea
schema si sunt
deductivă,
atenţi la explicaţii;
observaţia,
exerciţiul.

Demonstrați
a Descoperire
a dirijată

Ex:
Scriem un algoritm care calculează suma a
două numere naturale a şi b.
Pas 0 : START
Pas 1 : Citește numerele a,b
Pas 2 : S : = a + b
Pas 3 : Afişează rezultatul : S
Pas 4 : STOP .
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Etapele
lecţiei

Timp

Activitatea desfăşurată de
profesor

Proprietăţile algoritmilor:
CLAR – trebuie să descrie precis, riguros,
fără ambiguități toate acțiunile ce urmează a
fi executate;
GENERAL – nu vom scrie niciodată un
algoritm care rezolvă o singură problemă
concretă. De exemplu, nu vom scrie un
program care adună numerele 2, 5, 18 și 42,
vom scrie un algoritm care adună oricâte
numere introduse de la tastatură de utilizator.
EFICIENT – executarea unui algoritm
urmărește obținerea unui anumit rezultat.
FINIT – orice algoritm trebuie să se încheie
după un anumit număr de pași, altfel este
inutil și poate duce chiar la blocarea
calculatorului
Explicăm proprietăţile pe baza unui
exemplu
Alegem două numere naturale, apoi
descriem algoritmul pentru calcularea
mediei lor.
Pasul 1: Citești cele două numere a și
b.
Pasul 2: Calculezi suma celor două
numere.
Pasul 3: Împarți rezultatul la 2 și ai
aflat media numerelor a și b. Soluția de
mai sus este un algoritm, pentru că
respectă cele criteriile:
a) Finitudine: Ai descoperit rezolvarea
problemei în trei pași, adică într-un număr
finit de pași.
b) Generalitate: Soluția funcționează
pentru orice pereche de numere.
c) Claritate: La fiecare pas este clar ce
ai de făcut.
d) Eficiență:obținerea unui anumit
rezultat

Activitatea
desfãşuratã
de elevi

Elevii notează
proprietăţile

Elevii urmăresc
demonstraţia

Metode şi
procedee

Explicaţia

Conversaţia,
Explicaţia,
descoperirea
deductivă,
observaţia,
exerciţiul.
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Etapele
lecţiei

5.
Consolidare
a noilor
cunoştinţe

Timp

Activitatea desfăşurată de
profesor

Evaluare şi
notare

Metode şi
procedee

Se dau următosrele comenzi:
8 min
Comanda 1: Alege o bilă de culoare roşie
Comanda 2: Altfel Stop
Comanda 3: Mergi la Comanda 2
Comanda 4: Deschide cutia
Comanda 5: Verifică dacă în cutie sunt bile
de culoare roşie
Comanda 6: Altfel Verifică dacă în cutie
sunt bile de culoare albă
Comanda 7: Alege o bilă de culoare albă
Cerință
Scrieţi ordinea corectă a comenzilor stfel
încât algorimul să funcționeze

5. Asigurarea
fedd-backului

Activitatea
desfãşuratã
de elevi

3 min

3 min

Întreabă elevii despre noţiunile învăţate în ora
respectivă: Ce înţeleg prin algoritm şi care
sunt priprietăţile acestuia

Prezintă soluţia la
problema propusă:
Comanda 1:
Deschide cutia
Comanda 2: Verifică
dacă în cutie sunt bile
de culoare roşie
Comanda 3: Alege o
bilă de culoare roşie
Comanda 4: Altfel
Verifică dacă în cutie
sunt bile de culoare
albă
Comanda 5: Alege o
bilă de culoare albă
Comanda 6: Revino
la Comanda 2
Comanda 7: Altfel
Stop

Frontală
Conversaţie
descoperirea
deductivă

Frontală
Răspund la întrebările Conversaţie
profesorului

Notează elevii care au dat răspunsuri
corecte.
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