Matematică prin investigare ( Prest)

Planificare MEM -Capitolul ,, Noțiuni de geometrie,,
Perioada : 2 săptămâni
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FIGURI
Noțiuni de geometrie
SI
-Orientare spațială și localizări în
CORPURI spațiu
GEOME
TRICE
Povești
adevărate

2.1
2.2

-Forme plane

1.1

1.3

3.1

*Identificarea poziţiilor unor
24
materiale:
obiecte
mai caiet
de
*Reprezentarea prin desene a
lucru,
CD,
poziţiilor unor obiecte
cretă
*Rezolvarea unor exerciţii cu
colorată,
operaţiile învăţate ţinând cont de
videoproiect
poziţia unde se află
25-26 or
,
*Continuarea unor şiruri cu mai calculator,
marcajele corespunzatoare
creioane
colorate,
*
Identificarea,
sortarea,
bețișoare,
clasificarea, numirea figurilor
nasturi
geometrice ;
colorați
*Sortarea şi numărarea după
procedurale:
criterii date a figurilor geometrice;
explicația,
*Descrierea prin comparare a
demonstrația,
figurilor geometrice;
exercițiul,
*Desenarea
formelor
jocul
geometrice(pătrat,
triunghi,
didactic,
dreptunghi, cerc) pe foaia de
problematiza
matematică şi pefoaia velină cu
rea
ajutorul unor şabloane;
forme
de
*Obţinerea figurilor geometrice
organizare:
prin unirea unor puncte după
individual,
numărarea din 2 în 2, din 5 în 5,
frontal,
pe
din 10 în 10;
grupe

observare
a
sistematic
ă
a
elevilor

Capacitat
ea
de
recunoaşt
ere
a
figurilor
şi
corpurilor
geometric
e

*Recunoaşterea unui ansamblu ce
este format numai din anumite
figuri, de continuare a şirurilor de
figuri geometric;
1.1
-Corpuri 3D: cub, cuboid, cilindru,
sferă. Căderea liberă a corpurilor

-Recapitulare

1.3

3.1

3.2.

*Observarea
corpurilor
geometrice;
27-28
*Identificarea,
sortarea, mai
clasificarea, numirea, numărarea
corpurilor geometrice învăţate;
*Descrierea
corpurilor
geometrice;
*Descoperirea unui ansamblu ce
îndeplineşte condiţii date;
31
*Numerotarea ordinii acţiunilor în mai
realizarea unui ansamblu, jocuri
cu figuri geometrice;
*Aflarea/găsirea feţelor ascunse a
unui „zar”,,cutie de pantofi de
compunere/descompunere a unui
ansamblu format din mai multe
cuburi.
Experimente
simple
privind
căderea corpurilor.
Orientarea in spatiu
*Observarea figurilor/corpurilor
geometrice;
*Identificarea,
sortarea,
clasificarea, numirea, numărarea
figurilor/ corpurilor geometrice
învăţate;

materiale:
caiet, fișe de
lucru,
exercițiul
procedurale:
jocul
didactic,
conversația,
observația

Autoeval
uarea
Observar
ea
sistematic
ă

evaluare
formativă

1.1

-Evaluare
1.3

3.1

3.2

*Descrierea figurilor/corpurilor
geometrice;
*Desenarea
formelor
geometrice(pătrat,
triunghi,
dreptunghi, cerc) pe foaia de
matematică şi pefoaia velină cu
ajutorul unor şabloane;
*Obţinerea figurilor geometrice -1
prin unirea unor puncte după iunie
numărarea din 2 în 2, din 5 în 5,
din 10 în 10;
*Recunoaşterea unui ansamblu ce
este format numai din anumite
figuri, de continuare a şirurilor de
figuri geometric;
*Identificarea desenelor identice,
a perechilor ce se întregesc.

Precizarea pozitiei unor obiecte
fata de un reper dat
2
Identificarea prin colorare a iunie
figurilor geometrice
Realizarea desenului cu numarul
de figuri/corpuri geometrice din
imaginea data
-Reprezentarea prin desen grafic a
formelor plane invatate/corpurilor
geometrice invatate
Rezolvarea de exercitii cu
operatiile invatate in functie de
pozitia pe care o ocupa(interior...)

Rezolvarea de probleme
Ameliorare /Dezvoltare

Discutii legate de parcurgerea
notiunilor din capitolul parcurs 3
,exercitii aplicative .
iunie

In curand va fi Ziua Internationala a Copilului .Ce inseamna acest lucru ? Ca toti copiii din intreaga lume sunt sarbatoriti ,atat acasa cat si la
scoala.Pentru activitatea de la scoala m-am gandit la ceva interesant .Vreti sa aflati?

Situația problemă
Voluntarii organizației ,,Salvați Copiii ,,din România trebuie să realizeze un mare transport de alimente/jucării pentru

copiii nevoiași din Franța. Jucăriile au fost deja colectate iar cei de la compania de transport mi-au spus că tirul pe care îl vor
folosi are anumite caracteristici. Noi trebuie să desenăm acest tir pentru a putea trimite prietenilor din Franța o imagine cu
mijlocul de transport pentru ca ei să îl poată identifica mai ușor când acesta va ajunge la destinație.
Putem face acest lucru ca să îi ajutăm? Iată ce aveți voi de făcut.
Voi va trebui să decupați apoi să lipiți pe o coală de hârtie 1 cub și un cuboid.Cubul va fi capul tirului iar cuboidul remorca
. Roțile și farurile vor fi sub forma de cerc .
Remorca va trebui decorată cu 5 triunghiuri , cu 9 mai multe pătrate ,iar dreptunghiuri cât diferența dintre numărul
triunghiurilor și al pătratelor .Acestea vor fi colorate apoi numai în culori calde . Pentru că pleacă din România am putea
scrie pe remorcă și numele țării noastre .

SCHIȚA
,,TIRUL PRIETENIEI ,,

Scriem numele transportului pe tir
-realizăm capul de tir

- realizăm roțile și farurile

cu ajutorul unui cub

cu ajutorul cercurilor

Decupați apoi asamblați un tir

-realizăm remorca
cu ajutorul unui cuboid

Colorăm figurile geometrice de pe remorcă
numai în roșu ,galben și albastru

-scriem.sub.numele.tirului si
numele țării noastre și desenăm steagul

Jurnalul colectiv -pe flipchart
Ce linii folosim în reprezentarea figurilor geometrice ?
Ce sunt triunghiul ,pătratul ,dreptunghiul și cercul? Figuri plane 2D
Ce corpuri din jurul nostru se aseamănă cu un cub ,cuboid, cilindru ,sfera?
Ce operații și noțiuni matematice apar în problema și cum le soluționam?
Cu ce colorăm ornamentele de pe remorcă ?
Care sunt culorile steagului nostru?
Cu ce fixăm desenele pe tablă?
Cum ajunge informația la compania de transport?

TIRUL PRIETENIEI
Iata ce aveți voi de făcut.
Decupați apoi lipiți pe coală de hârtie 1 cub și un cuboid. Cubul va fi capul tirului iar cuboidul remorca . Roțile si farurile
vor fi sub forma de cerc .
Remorca va trebui decorată cu 5 triunghiuri , cu 9 mai multe pătrate ,iar dreptunghiuri cât diferența dintre numărul
triunghiurilor si al pătratelor .Acestea vor fi colorate apoi numai în culorile steagului noastru . Pentru că pleacă din
România vom scrie pe remorcă și numele țării noastre .

Rezolvare
1 ..................................
........................
2 ................................
.......................
R: ..................

Pentru rezolvarea situației problemă elevii vor primi modelul de cub și cuboid, vor decupa și apoi le vor asambla pentru
a obține un tir. Pentru a putea decora remorca vor investiga datele problemei ,vor stabili relațiile dintre mărimi și vor
rezolva problema dată.
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