PROIECT DIDACTIC

Profesor: Nan Anca Elena
Şcoala : Colegiul “Aurel Vijoli”Fagaras
Data: 19.11.2013
Clasa : a V-a
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Obiectul: Matematică
Unitatea de învăţare: Numerele naturale in concentrul 100-1000
Tema lecţiei: Adunarea si Scaderea
Tipul lecţiei: Consolidare
Durata: 50 min.
Obiective de referinţă:
OR1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcule specifice matematicii:
OR2. Dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare şi de rezolvare a problemelor
OR3. Manifestarea interesului pentru folosirea tehnologiilor informaţiei în studiul matematicii.

Obiective operaţionale:
a) cognitive
OC1. Sa efectueze adunari scaderi cu numere naturale
OC2. Să opereze cu terminologia matematică specifică
OC3. Sa deduca proprietati ale operatiilor cu numere natural
OC 4. Să exprime oral, cu cuvinte proprii etape ale rezolvării unor
probleme care presupun două operaţii din cele învăţate;

b) afective
OA1. Elevii să fie atenţi
OA2. Să participe cu interes la lecţie
OA3. Să manifeste curiozitate şi creativitate în rezolvarea sarcinilor propuse
c) psiho-motorii
OP1. Să aşeze corect în pagină.
OP2. Să scrie lizibil în caiete şi pe tablă.
OP3. Să manifeste rapiditate în rezolvarea exercitiilor.

Stategii didactice:

a) metode şi procedee folosite: conversaţia, observaţia sistemica, explicaţia, munca indendenta, demonstratia.
b) mijloace de realizare: caietul , manualul
c) forma de organizare: frontal, individuală

Bibliografie:
a) Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998;
b) Stefan Pacearcă , Mariana Mogoş, Matematică, Manual pentru clasa aII-a, Ed. Aramis, 2005;

c) Venera Mihaela Cojocariu, Teoria şi metodica instruirii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002;

CONŢINUT ŞI SARCINI DE INSTRUIRE
ETAPELE
LECŢIEI

OBIECTIVE

ACTIVITATEA PROFESORULUI

1. Moment

- Aerisirea salii ce clasa

organizatoric

- Pregătirea lecţiei cu cele necesare

2.Verificarea
cunostintelor
dinlectiile
anterioare

Prin sondaj, se verific ă dac ă elevii si-au
insusit notiunile din lectiile anterioare.

(10 min)

OC 4

Ce inseamna crescator, descrescator?
Care sunt numerele pare si impare?

ACTIVITATEA ELEVILOR

STRATEGII
DIDACTICE

- Se pregătesc pentru lecţie.

Conversaţia

- Elevii raspund la intrebarile
profesorului

Conversatia

METODE
DE
EVALUARE

Verificarea
prin sondaj

3.Anunţarea
temei si a
obiectivelor

OA1

(3min )

OP1

Anunţă subiectul lec ţiei Adunarea si
scaderea( 0-1000) . Se anunta obiectivele
lectiei si se explica cum se va desfasura
ora.
.

4.Dirijarea
invatarii(15
min)

-Notează subiectul lecţiei pe caiet Conversaţia
şi sunt aten ţi la obiectivele
Explicatia
anunţate

Observare
sistematică

Fiecare elev primeste o fisa de
evaluare.

Conversatia
OC2

Se propun spre rezolvare exerciitiile
cuprinse in fisa de evaluare:

Fiecare elev noteaza schita lectiei
in caiete.

Observare

Profesoara face oa sinteza proprietatilor
adunarii:

sistematică

Adunarea:
OA1

a +b = c
2+3=5
Comutativa:
a + b=b +a
2+5=5+2
Asociativitatea:
a +(b+c) = (a+b)+c

OA3

2+(3+5) = 2+8=10

Explicatia

(2+3)+5= 5+5=10
OP2

Elementrul neutru:
0 –element neurtu
a + 0=a
0+a= 0
Sacaderea:
a-b=c
Prorietati:
Observatie . Sacaderea nunerelor
naturale un este comutativa si un este
asociativa.

Demonstratia

a+b= b+a – NU ESTE VA LABIL SI
PENTRU SCADERE deoarece
a-b un este aceslasi lucru ca b-a.
ex: 5-4

5.Intensificarea
retinerii si
asigurarea
transferului

4-5 – un este posibila scaderea

Se dau spre rezolvare urmatoarele lectii:
1.Aflati:

Elevii participa activ la
discutarea exercitiilor prezentate
la tabla notand eventualele
observatii sau idei

Conversatia si
explicatia

Observare
sistematică

(13 min)

OC1

124+ 73 =

OC2

760 + 520=
243+ 152 =
395- 152 =
2. Afla suma umerelor 38 si 47

OC3

3. Mareste cu 24 numarul 265.
4. Afla numerele cu 243 mai mare decat
152.
5. Afla diferenta numerelor 478 si 245.

OC4

6. Micsoreaza cu 62 numerelor 196.
7. Afla numarul cu 361 .
8. Suma a doua numere este 389 . Primul
termen al adunarii 68. Care este al doilea
termen.
9. Ma gandesc la un numar daca din el
340 obtin 237. La ce numar m-am gandit.

6. Evaluarea
performantei

OA 2

Se fac aprecieri recomandari, notarea
elevilor care s-au remarcat la lectie.

Isi fac autocorectarea folosind
fise de lucru.

Conversatia

Aprecierea
verbală

(5 min)
OA3
7.Oferirea de
feedback

Se face aprecieri la modul de desfasurare Sunt atenti .
a orei/lectiei.

Conversatia

