PROIECT DIDACTIC
Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnazială Corneliu Coposu Zalău
Data: 24.03.2021
Clasa: a VI-a A
Obiectul: Matematică
Profesor: Mezei Mirela-Roxana
Unitatea de învăţare: Proprietăți ale triunghiurilor
Tema lecţiei: Proprietățile triunghiului isoscel
Tipul lecţiei: Lecție de formare de priceperi și deprinderi
Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care
au fost definite.
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în
enunţurile matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau
globală a unei situaţii concrete
4. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.
Competenţe specifice:
.1. Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale triunghiurilor în configuraţii geometrice date
.2. Calcularea unor lungimi de segmente şi a unor măsuri de unghiuri utilizând metode adecvate
.3. Utilizarea unor concepte matematice în triunghiul isoscel
.4. Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor şi ale liniilor importante în triunghi
prin definiţii, notaţii şi desen
.5. Deducerea unor proprietăţi ale triunghiurilor folosind noţiunile studiate
.6. Interpretarea informaţiilor conţinute în probleme legate de proprietăţi ale triunghiurilor
Obiective operaționale:
➢ Să recunoasca elementele componente ale triunghiului isoscel;
➢ Sa dobandeasca cunostinte legate de proprietaţile triunghiului isoscel;
➢ Să aplice aceste proprietăţi în rezolvarea unor probleme.
➢ Să aplice proprietățile triunghiului isoscel în probleme practice
Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, lucrul în echipă, explicaţia, algoritmizarea,
exercițiul,demonstrația
Mijloace de învăţământ: platforma Google Clasroom,fişe de lucru, culegeri de
probleme,tableta grafică,aplicația Jamboard,aplicația LearningAps,laptop,camera web
Metode de evaluare: evaluare frontală, evaluare individuală, aprecieri orale
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Desfăşurarea lecţiei
Secvenţele
lecţiei
1.Moment
organizatoric

2.Capterea
atenţiei

Activitaţi ale lecţiei
Activitatea elevilor

Strategii
didactice

Modalităţi de
evaluare

Activitate
comună

Frontal
Aprecieri
verbale

Activitate
individuala

autoevaluarea

-verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor în
catalog;
-verificarea ţinutei elevilor şi celor necesare
defaşurarii orei;
-asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna
desfaşurare a orei;

Elevii vor avea pe bănci
caietele şi culegerea
Vor forma grupe de cate 4 sau
5 elevi.
Pregătirea caietelor de temă în
clasă
Elevii îsi vor deschide cu toții
Azi ,vom reactualiza cunostintele legate de triunghiul linku ul primit
isoscel cu ajutorul aplicației JAMBOARD.Clasa va fi Se va împărți clasa în cele 3
împărțită in trei grupe(voi deschide 3 file in
grupe
Jamboard)
-fiecare grupa își va indeplini
-grupa 1-va avea de scris definiția triunghiului isoscel sarcina primita și va complete
+proprietăți referitoare la unghiuri
in Jamboard cu cerința cerută.
-grupa 2-proprietăți referitoare la liniile importante în -un lider din fiecare grupa va
triunghiul isoscel
prezenta schița obținută
-grupa 3-cum putem demonstra că un triunghi este
isoscel?
https://jamboard.google.com/d/
https://jamboard.google.com/d/1GKYJfb0o8NTqYsL 1GKYJfb0o8NTqYsLbPCm1F
bPCm1FCdWkAbfr_z3kAVTDUc9qoQ/viewer?f=2
CdWkAbfr_z3kAVTDUc9qo
Q/viewer?f=2
Cu ajutorul aplicației LEARNINGAPPS,am creat un
scurt test,bazandu-se pe teoria studiată
Elevii vor daccesa noul link
primit de pe LearningApps.ro
https://learningapps.org/display?v=p2jxd2x8n21

2

Conversatia
euristica
Explicatia
Activitate
frontala

Elevii il vor rezolva într-un timp limitat
Unul dintre elevi își va prezenta ecranul,completând
în acelasi timp și chestionarul.
3. Anunţarea
temei şi a
obiectivelor

Profesorul anunţă subiectul lecţiei şi îl scrie pe tablă
„Proprietățile triunghiului isoscel_Aplicații”

https://learningapps.org/displa
y?v=p2jxd2x8n21
Si vor rezolva chestionarul
primit.
Elevii vor nota în caiete
şi sunt atenţi la obiectivele
anunţate

Conversatia
euristica

Comunică elevilor obiectivele stabilite
explicaţia
Azi vom aplica noțiunile studiatde despre triunghiul
isoscel în diferite problema.

4.Dirijarea
invaţarii

Profesorul va incarca pe platform Google Clasroom o
fișă de lucru care conține problem cu triunghiul
isoscel,la care elevii vor aplica proprietatile studiate.
(ANEXA1)
Pe rand ,se va scrie ipoteza și concluzia problemei de
catre professor in Microsft White Board cu ajutorul
tabletei grafice ,iar elevii vor dicta rezolvările
problemelor

Elevii,rezolva pe rand sub
indrumarea profesorului
problemele propuse

Conversatia
Discutia libera

Observare
Sistematică

Demonstratia
Vor intreveni colegii acolo
unde este cazul sau unde au
alte variante de rezolvare ale
problemelor

Invatarea prin
descoperire
Explicaţia
Exercitiul
Demosntratia
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Apreciere
verbală

Conversatia
euristica
6.Retenţia si
transferul

Se vor discuta dificultatile intalnite la problemele
rezolvate,iar elevii vor propune si cu alte moduri de
rezolvare a acestora
Se vor nota elevii care au participat la lectie

7.Tema

-exercitiile ramase de pe fisa de lucru anexata

Dezbat exercitiile rezolvate

Conversaţia

Conversaţia
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Probe orale
Notarea
răspunsurilor

NUME ȘI PRENUME ELEV: ......................................................
CLASA a VI-a

FIȘĂ DE LUCRU – PROPRIETĂȚILE TRIUNGHIULUI ISOSCEL
1. Construiți un triunghi isoscel ∆𝐴𝐵𝐶 cu
a. (𝐴𝐵) ≡ (𝐴𝐶), 𝐴𝐵 = 4 𝑐𝑚 și 𝐵𝐶 = 5 𝑐𝑚.
b. (𝐴𝐵) ≡ (𝐴𝐶), 𝑚(𝐵) = 500 și 𝐵𝐶 = 4 𝑐𝑚.
2. Recunoașteți triunghiurile isoscele și justificați de ce sunt triunghiuri isoscele:
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3. Unul din unghiurile unui triunghi isoscel are măsura de 380. Calculați măsurile celorlalte două unghiuri
ale triunghiului.
4. Perimetrul unui triunghi isoscel este de 32 cm. Dacă una din laturile triunghiului are lungimea de 10
cm, determinați celelalte laturi ale triunghiului.
5. Într-un triunghi ∆𝑀𝑁𝑃 cu 𝑀𝑃 = 3 𝑐𝑚, 𝑚(∢𝑀) = 1080 și 𝑚(∢𝑁) = 360 , 𝐴 este mijlocul laturii
[𝑁𝑃]. Determinați:
a. 𝑀𝑁
b. 𝑚(∢𝑀𝐴𝑃);
c. 𝑚(∢𝐴𝑀𝑃).
6. Fie ∆𝐴𝐵𝐶 cu 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶, 𝑚(∢𝐵) = 𝑚(∢𝐶) = 380 . 𝑁𝐴 este perpendiculară pe 𝐴𝐵, respectiv MA
perpendiculară pe 𝐴𝐶. Demonstrați că ∆𝐴𝑀𝑁 este isoscel.

7. O paralelă la bisectoarea (𝐴𝐷 a unghiului ∢𝐴 al unui triunghi ∆𝐴𝐵𝐶 intersectează dreptele 𝐴𝐵 și 𝐴𝐶
în punctele 𝑀 și 𝑁. Arătați că truinghiul ∆𝐴𝑀𝑁 este isoscel.

8. În exteriorul unui triunghi dreptunghic isoscel 𝐴𝐵𝐶 cu (𝐴𝐵) ≡ (𝐴𝐶) se construiesc triunghiurile
dreptunghice isoscele 𝐴𝐵𝑀 și 𝐴𝐶𝑁 în care [𝐴𝐵] și [𝐴𝐶] sunt ipotenuzele. Stabiliți dacă ∆𝐴𝑀𝑁 este
isoscel.
9. În interiorul triunghiului 𝐴𝐵𝐶, isoscel de bază [𝐵𝐶], 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟ă 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡𝑒𝑙𝑒 M și 𝑁, astfel încât
(𝐵𝑀 ≡ (𝐶𝑁) și ∢𝑀𝐵𝐴 ≡ ∢𝐶𝑁𝐴. Demonstrați că triunghiul 𝐴𝑀𝑁 este isoscel.
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