PROIECT DE LECŢIE

DATA:
UNITATEA DE ȊNVĂŢĂMȂNT:: ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SILVANIA” ŞIMLEU SILVANIEI
CLASA: a VII-a
PROFESOR:CRIŞAN ADRIANA TEODORA
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE
OBIECTUL: MATEMATICĂ
SUBIECTUL LECŢIEI: ARIA TRIUNGHIULUI
TIPUL LECŢIEI: LECŢIE DE FIXARE ŞI CONSOLIDARE
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :
O1: să afle aria unui triunghi prin diferite formule, în funcţie de natura triunghiului;
O2: să rezolve corect probleme ce implică aflarea ariei unui triunghi;
O3: să determine aria unui triunghi reprezentat într-un sistem de axe ortogonale;
O4: să explice noţiunea de „minim”;
O5: să facă legătura „minim – coliniaritate”;

STRATEGII DIDACTICE꞉
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,problematizarea, demonstraţia.
Mijloace de ȋnvǎțare: fişa de lucru, culegeri de probleme ,creta colorată , tablă ,caiete .
Forme de organizare: frontală, individuală.
BIBLIOGRAFIE: - CULEGERE
clasa a VII-a, Ed. Paralela 45, Piteşti.

-A. Negrilă, M. Negrilă (2015) -Mate 2000+, partea a II-a,

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
EVENIMENTE
LE
INSTRUIRII
(durata)
1.Moment
organizatoric
(1’ )
2. Verificarea
cunoştinţelor
insuşite
anterior şi
verificarea
temei de casă
(3’)

ACTIVITATEA DE INSTRUIRE
Activitatea profesorului

STRATEGII DIDACTICE
Activitatea
elevilor

Metode şi
procedee

Forme de
organizare

Mijloace de
învăţare

Verificarea prezenţei.
Pregătirea materialului necesar desfăşurării în
condiţii optime a activităţii.

Se pregătesc
pentru lecţie.

Conversaţia

Frontal

Verifică tema elevilor cantitativ si calitativ
folosind dialogul profesor-elevi si prin
autoevaluarea realizatǎ de cǎtre elevi.

Prezintă la
control caietele
de teme; elevii
sunt atenți și
verificǎ propriul
mod de
rezolvare.

Conversaţia

Frontal

Caiete

Frontal

Tabla
Caiete
Creta

Se face reactualizarea cunoştinţelor elevii
răspunzând la întrebări:
Despre ce am învăţat în orele anterioare?

Explicaţia

Răspund la
întrebările
profesorului.
3.Anunţarea
temei şi a
obiectivelor
(3’)

Explicaţia
Anunţarea şi scrierea pe tablă a titlului lecţiei:
“Aria triunghiului”

Elevii notează
în caiet titlul
lecţiei :“Aria
Informarea elevilor asupra obiectivelor principale triunghiului”
ale lecţiei .
Sunt atenţi la
explicaţiile
profesorului

Sunt propuse spre rezolvare un număr de 9
probleme prezentate în fişa de lucru.

Fiecare elev
este atent la
modul de
rezolvare a
problemelor
Rezolvă
problemele.

Exerciţiul
Demonstraţia
Explicaţia

Individual şi
Frontal

Fişe de lucru

5.Obţinerea
performanţei şi
asigurarea
feedback-ului
(30’)

Solicită câte un elev la tablă pentru a rezolva câte
o problemă şi discută frontal rezolvarea ei.

Conversaţia
Problematizar
ea
Observaţia

Individual şi
Frontal

Fişe de lucru
Caiete
Tabla
Creta colorată

6.Evaluarea
activităţii
(1’)
7.Anunţarea
temei pentru
acasă
(1’)

Se fac aprecieri asupra aportului elevilor la
desfăşurarea activităţii, cei care au răspuns fiind
notaţi.
Temă: problemele rămase nerezolvate de pe fişa
de lucru şi din culegere pr. 9 și 12, pag 137.
Se fac recomandări pentru realizarea temei.

Rezolvă
cerinţele
problemelor la
tablă.
Sunt atenţi la
întrebări,
participă la
discuţii.
Participă la
discuţii.

Conversaţia

Individual şi
Frontal

Sunt atenţi la
explicaţiile
profesorului şi
notează tema.

Explicaţia

Frontal

4.Dirijarea
învăţării
(11’)

Fişe de lucru

Fişă de lucru
1. Determinaţi aria unui triunghi ABC cu AB = 6 cm, AC = 6 3 cm şi BC = 12 cm.
2. Determinaţi aria unui triunghi MNP cu MN = 8 cm, MP = 10 cm şi NP = 14 cm.
3. Determinaţi aria unui triunghi ABC cu AB = 10 cm, AC = 2 13 cm şi BC = 12 cm.
AE 1

4. În triunghiul echilateral ABC cu latura 12 cm se consideră E  AB astfel încât
EB 2
şi F mijlocul lui BC. Să se determine aria triunghiului CEF.
5. În pătratul ABCD, AC  BD = {O} iar M este mijlocul lui AO. Dacă BM = 4 5 cm,
calculaţi aria triunghiului BMD.
6. Fie ABCD un trapez dreptunghic cu AB || CD, m(DAB) = 90, AC  BC, AB = 25 cm
şi CD = 9 cm.
Dacă AD  BC = {M} determinaţi aria triunghiului MBD.
7. Fie punctele A(-9;3) şi C(5; -2) reprezentate într-un sistem de axe ortogonale xOy.
Dacă B şi D sunt proiecţiile punctelor A şi C pe axa Oy determinaţi aria patrulaterului
ABCD.
8. Într-un sistem de axe ortogonale xOy, se consideră punctele A(4; 4), B(-3; -1) şi C(8; -3).
Aflaţi aria triunghiului ABC.
9. Fie pătratul ABCD cu latura de 8 cm şi triunghiul isoscel CDE cu CE = DE = 5 cm.
a) Calculaţi aria poligonului ABCED.
b) Dacă M (CD) astfel încât BM + ME are valoare minimă să se calculeze aria
triunghiului BCM.

