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ÎNVĂŢARE

COMPETENŢE

ACTIVITĂŢI
DE ÎNVĂŢARE

SPECIFICE
ALGORITMI

2.1, 2.2, 2.3
3.2
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CONŢINUTURI

RESURSE

EVALUARE

SĂPTĂMÂNA

orală, scrisă,
frontală,
individuală
formativă,
sumativă

S19-S27

DETALIERI
Exemple de
algoritmi pentru
a înțelege modul
de rezolvare a
problemelor
Simularea unor
activități
folosind un
algoritm
Analizarea unor
algoritmi pentru
rezolvarea unei
probleme
Exemple de

Noțiunea de algoritm
Proprietăți ale algoritmilor
Clasificarea datelor cu care
lucrează algoritmii în
funcţie de rolul acestora (de
intrare, de ieșire, de
manevră) Constante și
variabile Expresii (operatori
aritmetici, relaționali, logici;
evaluarea expresiilor)
Structura secvenţială
(liniară) Structura
alternativă (decizională)

Strategii:
conversaţia euristică,
explicația, exerciţiul,
demonstrația practică pe
computer, studiul unor
desene realizate
Resurse materiale:
MANUALUL
DIGITAL*,
MANUALUL
TIPĂRIT**
Computer

autoevaluarea
observare
sistematică
portofoliu
fişe de
evaluare
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algoritmi pentru
a evidenția
proprietățile
acestuia
Exemple de
algoritmi din
diverse domenii
Identificarea
datelor ce vor fi
folosite de un
algoritm
Exemple de
algoritmi, care
folosesc
variabile și
constante
Exerciții cu
expresii
aritmetice,
relaționale și
logice
Exemple de
algoritmi cu
instrucțiuni
liniare
Exemple de
algoritmi cu
instrucțiuni
alternative
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Lecţii propuse:
1 Lectii propuse:
1. Ce este un algoritm?
2. Proprietățile unui
algoritm
3. Clasificarea datelor cu
care lucrează algoritmii.
4. Constante și variabile
într-un algoritm.
5. Expresii și operatori
folosiți într-un algoritm.
6. Structura secvențială.
7. Structura alternativă
(decizională).

Resurse temporale 9 ore
Forme de organizare:
frontală, individuală,
perechi, grupe
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Competențe 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

Competențe 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
3.2. Implementarea unui algoritm care conţine structura secvenţială şi/sau alternativă într-un mediu grafic interactiv
3.3. Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicații simple de construire a unor jocuri digitale
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PROIECT DIDACTIC
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Armeniș
Disciplina: Informatica - TIC
Clasa: a V-a
Data: 14.10.2017
Profesor: Vela Anișoara
Unitatea de învăţare: Algoritmi
Tema: Structura alternativă
Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoştinţe
Competențe 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
Competențe 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
3.2. Implementarea unui algoritm care conţine structura secvenţială şi/sau alternativă într-un mediu grafic
interactiv
3.3. Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicații simple de construire a unor jocuri digitale
Obiectivele lecției:
La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
O1: să enunţe rolul instrucţiunilor alternative;
O2: să aleagă, în funcţie de problemă, instrucţiunea alternativă necesară;
O3: să utilizeze corect instrucţiunile alternative în rezolvarea problemelor;
O4:să înţeleagă exemplele date .
Strategii didactice:
Principii didactice:
 principiul participării şi învăţării active
 principiul asigurării progresului gradat al performanţei
 principiul conexiunii inverse
Metode de învăţământ:
 metode de comunicare orală: expunere, conversaţie, problematizare
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 metode activ participative: exerciţiul, învăţare prin descoperire
Procedee de instruire:
 explicaţia în etapa de comunicare
 învăţarea prin descoperire
 problematizarea prin crearea situaţiilor problemă
 conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor
Forme de organizare: frontală şi individuală
Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor sau independentă
Metode de evaluare:
 evaluare iniţială: întrebări orale
 set de aplicaţii
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Structura
secvențială
Momentele
lecţiei
Momentul
organizatoric

Competențe
specifice

Dirijarea
învățării
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Activitatea
elevilor

Asigur ordinea, materialele pentru
buna desfăşurarea a lecţiei.

Deschid
calculatoarele
.Se pregătesc
pentru lecţie.

Verific frecvența elevilor

Organizarea și
pregătirea clase
Captarea
atenției elevilor

Activitatea profesorului

2.1

2.1
2.2
2.3
3.3

Solicit elevilor să prezinte
noțiunile de algoritm, schemă
logică și pseudocod.
Ce structură mai cunoaștem?
Anunț titlul lecției „ Structura
alternativă” .
Precizez obiectivele și modul de
desfășurare a lecției.
Structura care conține cuvintele
cheie DACĂ, ATUNCI,
ALTFEL, este o structură
alternativă sau decizională.
Implementarea secvenței
alternative se poate face cu
blocurile grafice din zona
Scripturi, grupul Control.
Structura alternativă permite
alegerea unei operații/secvențe
de operații din două alternative
posibile :
_ dacă C
│
atunci
│
A

Strategii
didactice

Conversația
Elevii
prezintă
noțiunile
cerute.

Conversaţia
examinatoare

Elevii își
notează titlul
în caiet .
Elevii
sunt
atenți și își
notează noile
cunoștințe.
Conversaţia
Observaţia
Explicaţia
Observaţie
dirijată
Exercițiu

VELA ANIȘOARA
│
altfel
│
B
│_ ■
Am notat cu C- condiția care
este o propoziție logică ce poate
avea doar una din valorile 1 sau
0 (adevărat sau fals). Dacă
rezultatul propoziției logice C
este 1 (adevărat) atunci se
execută secvența de operații A,
altfel se execută secvanța de
operații B.
Exemplul 1: Să se afișeze
maximul dintre două numere
date.
dacă a>b
atunci max=a
altfel
max=b
scrie(max)
Exemplul 2: Să se afișeze în
ordine crescătoare 3 numere
a,b,c.

Elevii
vor
realiza
schema logică
și
pseudocodul
deja știute și
vor nota în
caiete modul
de execuție.

dacă a>b atunci
dacă b>c atunci
scrie(a;b;c)
altfel
scrie(a;c;b)
altfel
dacă a>c atunci
scrie(b;a;c)
altfel
dacă a>c atunci
scrie(b;a;c);
Fixarea
cunoştinţelor
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3.2

Îndemn elevii la rezolvarea
următoarelor probleme:
1. Citindu-se trei valori
reale, să se precizeze dacă
sunt sau nu distincte.
2. Se citește un număr
natural n. Să se afișeze
dacă numărul este par sau

Elevii
vor Munca
consolida
independentă
noile
cunoştinţe
prin realizarea
unui algoritm
pentru fiecare
problemă.
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impar.
Explic eventualele neînțelegeri
apărute la rezolvarea problemelor.
Evaluare
Tema
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Notez primii 3 elevii care rezolvă Elevii ascultă,
corect cele doua probleme
precizează.
Se anunță tema pentru acasă.
Elevii
își
notează
în
caiete.
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FIȘĂ DE LUCRU

Informatică si TIC
CLASA A V-A

1. Se poate folosi o structură decizională într-o altă structură decizională.
DA
NU
2. Structura alternativă se bazează pe verificarea unei:
a) decizii

b) condiții

c) secvențe

3. Deciziile din punct de vedere informatic se iau cu ajutorul………..
4. Structura care conține cuvintele-cheie …………, ATUNCI, ……, este o structură
………………………. sau ……………………………
5. Răspundeți la următoarele întrebări:
a) Ce rol are ”nu” atunci când este folosit într-o condiție?
b) De ce se folosește structura alternativă?
c) Ce rol are ”sau” ?
6. Ana are o cutie cu n bomboane. Să se determine dacă le poate împărți în mod egal celor 10
colege ale ei.
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FIȘĂ DE LUCRU REZOLVATĂ
Informatică si TIC
CLASA A V-A

1.

Se poate folosi o structură decizională într-o altă structură decizională.

2.

DA
NU
Structura alternativă se bazează pe verificarea unei:

a)

decizii

3.

Deciziile din punct de vedere informatic se iau cu ajutorul STRUCTURII ALTERNATIVE.

b) condiții

c) secvențe

4.
Structura care conține cuvintele-cheie DACĂ, ATUNCI, ALTFEL, este o structură
ALTERNATIVĂ sau DECIZIONALĂ.
Răspundeți la următoarele întrebări:
Ce rol are ”nu” atunci când este folosit într-o condiție?
NU transformă o condiție adevărată înr-una falsă și o codiție falsă într-una
adevărată.
b)
De ce se folosește structura alternativă?
La reprezentarea unei decizii într-un algoritm.
c)
Ce rol are ”sau” ?
SAU – combină două condiții. Dacă cel puțin una dintre ele este adevărată atunci
rezultatul lui va fi adevărat.
5.
a)

6.
Ana are o cutie cu n bomboane. Să se determine dacă le poate împărți în mod egal celor 10
colege ale ei.
citește n;
dacă n%10=0 atunci
scrie ”Ana poate împărți bomboanele în mod egal colegelor ei”
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