PROIECT DIDACTIC
(ŞCOALA ONLINE)
Propunător: Prof. Bejan Cornelia –

Mihaela

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Nr. 1 Gârbou
Clasa: a V - a
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe
Disciplina: Matematică
Unitatea de învățare: Fracţii zecimale
Subiectul lecției: Recapitulare. Operaţii cu fracţii zecimale.
Tipul lecției: Lecţie de recapitulare şi sistematizare de cunoştinţe
Durata lecției: 50 minute
Compețențe specifice:
C.S. 1.2. Identificarea fracţiilor ordinare sau zecimale în contexte variate;
C.S. 2.2. Efectuarea de calcule cu fracţii folosind proprietăţi ale operaţiilor aritmetice;
C.S. 3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu fracţii ordinare sau zecimale;
C.S. 4.2. Utilizarea limbajului specific fracţiilor/procentelor în situații date;
C.S. 5.2. Analizarea unor situaţii date în care intervin fracţii pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule;
C.S. 6.2. Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, a unei situaţii date, în context intra și interdisciplinar (geografie, fizică,
economie etc.).

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
- să compare fracţii zecimale;
- să realizeze operaţii aritmetice cu fracţii zecimale;
- să transforme fracţiile zecimale în fracţii ordinare;
- să rezolve probleme cu ajutorul fracţiilor zecimale.
Strategia didactică:
➢ Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, activitate comună, metoda ciorchinelui, jocul;
➢ Mijloace materiale: laptop, camera web, tableta grafică, manualul digital, fişă de lucru în Microsoft Office Word;
➢ Forme de organizare: frontal, individual;
➢ Forme de evaluare: observare sistematică, verificare prin sondaj, aprecierea;
➢ Resurse T.I.C.: Google Classroom, Google Meet, Jamboard, Microsoft Office Word, Whiteboard, Scratch;
➢ Bibliografia:
✓ Marius Perianu, Cătălin Stănică, Ştefan Smărăndoiu, Matematică clasa a V- a, Editura Art., Bucureşti, 2017.
✓ https://www.manuale.edu.ro/
✓ http://programe.ise.ro/
✓ https://cseisfantulstelian.ro/wp-content/uploads/2020/09/elevi.png
✓ http://1.bp.blogspot.com/_mgyrAwJvAFU/S_0FBVbs67I/AAAAAAAADVw/cZEK3gVd5kM/s1600/pulpo06.gif

DESFĂȘURAREA LECȚIEI
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL
ETAPELE
LECŢIEI ∕
DOZARE
1
1. Moment
organizatoric
(1’)

ACTIVITATEA PROFESORULUI

3
Se verifică prezența elevilor; se verifică eventualele
probleme la conexiune, se asigură un climat favorabil
desfășurării orei.
Prezenţa se înregistrează direct cu ajutorul extensiei
Google Meet Attendance.

2. Captarea
atenției
(3’)

STRATEGIA DIDACTICĂ

Voi realiza o activitate de spargere a gheţii prin care elevii
trebuie să grupeze fracţiile zecimale în funcţie de tipul
acestora.
Le trimit în chat link-ul pentru Jamboard:
https://jamboard.google.com/d/1oli9J6Xm8oWjjQmtwum
PbfSpNpx49-voRtIVdbVxtdI/edit?usp=sharing
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ACTIVITATE
A ELEVILOR

METODE

MIJLOACE

4
Elevii se
conectează la
Google Meet
pentru a intra în
videoconferinţă
Aceştia se
pregătesc
pentru lecţie.

5
Conversaţia

6
Laptop,
Camera Web,
Google
Classroom,
Google Meet

Elevii vor
grupa fracţiile.

Activitate
de spargere
a gheţii

Jamboard

Conversaţia

FORME
DE
ORGANIZARE
7
Frontal

EVALUARE

Frontal

Verificare
prin sondaj

8

3. Anunţarea
temei şi
comunicarea
obiectivelor
urmărite
(1’)
4. Reactualizarea
cunoștințelor
(14’)

Voi anunța titlul lecției ,,Recapitulare. Operaţii cu fracţii ”
Voi specifica obiectivele urmărite.

Elevii vor nota
titlul lecției în
caiete.

Conversaţia

Voi face reactualizarea cunoștințelor, folosind metoda
ciorchinelui.
Vom completa împreună ciorchinele.

Elevii îşi aduc
contribuţia la
realizarea
ciorchinelui.
Aceştia vor
răspunde la
întrebările pe
care le adresez.
În acelaşi timp,
îşi vor nota
informaţia în
caiete.

Conversaţia

Le trimit în chat link-ul pentru Jamboard:
https://jamboard.google.com/d/1bW7Ln7M5RJYb6jSObv
05-H2qBrSruV1i4H7uHfqVS3U/edit?usp=sharing
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5. Sistematizarea
cunoştinţelor
(25’)

Voi distribui pe ecran o fişă de lucru cu mai multe
exerciţii.
Vom rezolva împreună exercițiile de pe fișa de lucru
(Anexa 3).

6. Fixarea
cunoştinţelor

Vom juca un joc pe care l-am realizat cu ajutorul aplicației
Scratch, care folosește noțiunile legate de fracţii zecimale.

Jamboard

Frontal

Observare
sistematică

Activitate
comună

Verificare
prin sondaj

Observaţia

Elevii vor
Conversaţia
răspunde la
întrebările pe
Exerciţiul
care le adresez
și își vor nota în Observaţia
caiete
exercițiile
rezolvate.
Elevii vor
Jocul
răspunde la

Whiteboard
Fişă de lucru
în Microsoft
Office Word

Aplicaţia
Scratch

Frontal
Observare
Individual sistematică

Frontal

Aprecierea
verbală

și realizarea (Anexa 4)
feedback-ului
(5’)

întrebările
apărute în
timpul jocului.

Conversaţia

Notează tema
în caiete.

Conversaţia

Explicaţia

Voi oferi aprecieri verbale elevilor.
7. Încheierea
lecției
(1’)

Comunic tema elevilor.
Ofer explicaţiile necesare.
Temă:
1/155 a, b, c, d
3/ 155 a.b. c. d. e. f. g, h
4/ 155 a, b, c, d
Le transmit că tema va fi încărcată pe Google Classroom.
Tot acolo elevii vor încărca și ei rezolvările exerciţiilor din
temă.

Explicaţia

Fişă de lucru

Frontal
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Anexa 3
Fişă de lucru
Operaţii cu fracţii zecimale
1. Comparaţi următoarele numere ( >, <, =):
a) 2,8

0,99

b) 4,15

12,1

c) 9,2

3,45

2. Asociaţi fiecărei fracţii zecimale din prima coloană, o fracţie ordinară din cea de-a doua
coloană.
a. 1,(5)
b. 6,47

1)

2)

c. 2,0(23)

3)
4)
5)

3. Aflaţi media aritmetică a numerelor 2,1,

647
100
2003
990
2023
990
14
9
15
9

3,6 şi 5,7.

4. Completaţi schema următoare pentru a afla numărul n:

5. Irina a cumpărat 12 bomboane pentru care a plătit 10,8 lei. Află cât costă o bomboană.
6. Matei a cumpărat 9 caiete. Fiecare caiet costă 3,5 lei. Află suma cheltuită de Matei.

REBUS MATEMATIC
Completaţi următorul rebus matematic.
Virgulele de culoare roşie sunt pentru fracţiile zecimale situate pe coloane.
Virgulele de culoare albastră sunt pentru fracţiile zecimale situate pe linii.
Pătratele colorate indică faptul că în acel loc nu se va afla niciun număr.
Coloane:

Linii:

1) 2,76 ∙ 1,2 =

a) 2,7 + 0,3 =

2) 12,63 : 3 =

28,8 : 4 =

3) 1,124 : 0,5 =

b) 28,12 + 6,4 =
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