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Introducere 

          Activitatea didactică urmăreşte: 

- însuşirea de către elevi a cunoştinţelor fundamentale de geometrie prin utilizarea appleturilor create cu aplicaţia Cabri 
Geometry Plus; 

- identificarea figurilor geometrice şi a proprietăţilor acestora; 
- construirea de desene după cerinţe date. 

 

 

 

 



 
Activităţile experimentului 

Clasa a III-a 
Învăţător: Mihăilescu Ana 
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 
Disciplina: Matematică 
Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrie 
Conţinutul: Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice 
Tipul lecţiei: de predare - învăţare - evaluare 
 
Obiectiv fundamental: 

 însuşirea cunoştinţelor fundamentale de geometrie pornind de la observarea obiectelor din realitatea cunoscută şi 
accesibilă, de la imaginea materializată a noţiunilor, la imaginea concretizată prin desen şi la imaginea fixată prin limbaj. 

 
Obiective de referinţă: 
2.1 să recunoască şi să descrie forme plane şi spaţiale, să clasifice obiecte şi desene după criterii variate; 
2.9 să colecteze date, să le sorteze şi să le clasifice pe baza unor criterii date, să le organizeze în tabele. 
 
Obiective operaţionale: 
 
a) cognitive: 
OC1 – să recunoască figurile geometrice, denumindu-le şi prezentându-le elementele caracteristice. 
Nivel: - minimal: denumeşte figurile geometrice; 
           - mediu: recunoaşte figurile geometrice şi unele elemente definitorii; 
           - maximal: denumeşte figurile geometrice şi le prezintă elementele caracteristice, făcând unele comparaţii între figuri. 
OC2 – să indice poziţiile interior - exterior ale unei figuri geometrice. 
Nivel: - minimal: indică doar cu ajutor din partea învăţătorului interiorul şi exteriorul unor figuri date; 
           - mediu: indică, cu unele ezitări poziţiile interior / exterior; 
           - maximal: indică fără ajutor interiorul şi exteriorul, în fiecare caz în parte. 
OC3 – să identifice apartenenţa unui punct (literă, număr, figură) la interiorul / exteriorul unei figuri geometrice. 



Nivel: - minimal: indică, doar cu sprijin din partea învăţătorului, locul unde se află elementul dat; 
           - mediu: identifică, cu unele ezitări apartenenţa elementului la interiorul /exteriorul figurii date; 
           - maximal: menţionează cu uşurinţă spaţiul unde este localizat elementul. 
OC4 – să deseneze figuri geometrice în interiorul / exteriorul altor figuri date. 
Nivel: - minimal: plasează corect figurile însă nu le desenează corespunzător; 
           - mediu: aşează corect figurile în interiorul / exteriorul indicat, însă are unele ezitări în desenare; 
           - maximal: desenează corect figurile geometrice şi le poziţionează conform cerinţei primite. 
OC5 – să rezolve exerciţii cu numere scrise în interiorul / exteriorul unei figuri geometrice. 
Nivel: - minimal: identifică exerciţiile, însă face unele greşeli de calcul; 
           - mediu: rezolvă cu unele ezitări exerciţiile date; 
           - maximal: operează corect cu terminologia matematică învăţată calculând independent şi fără greşeli. 
OC6 – să completeze corect fişa de lucru, aplicând noile cunoştinţe dobândite. 
Nivel: - minimal: rezolvă corect doi itemi din fişă; 
           - mediu: rezolvă corect trei itemi din fişă; 
           - maximal: completează fără greşeli toate exerciţiile propuse în fişă. 
 
b) motrice: 

OM1 – să păstreze o poziţie corectă în faţa computerului în timpul orei; 
OM2 – să manevreze cu atenţie materialul didactic utilizat; 

 
c) afective: 

OA1 – să manifeste interes pentru conţinutul lecţiei; 
OA2 – să participe cu plăcere la toate etapele, îmbogăţindu-şi cunoştinţele şi dezvoltându-şi spiritul de echipă. 

 
Rezultate aşteptate: 

 dobândirea de cunoştinţe privind formele plane; 
 utilizarea corectă a instrumentelor virtuale de construcţie a figurilor geometrice; 
 integrarea în activităţile de grup; 
 asumarea responsabilităţii de rezolvare a sarcinilor primite; 
 manifestarea simţului răspunderii prin autoevaluarea rezultatelor muncii personale. 



 
Resurse: 

 Bibliografice: 
 

 oficiale: 
 Consiliul Naţional pentru Curriculum – „Programa şcolară pentru clasa a III-a”, Bucureşti, 2004; 
 „Matematică – manual pentru clasa a III-a”, Mirela Mihăescu, Aniţa Dulman, George Turcitu, Editura Radical, 
2007. 

 metodico – didactice: 
 Ioan Neacşu – „Metodica predării matematicii la clasele I – IV”, E.D.P. Bucureşti, 1990; 
 Costică Lupu, Dimitri Săvulescu – „Metodica predării matematicii”, Ed. Paralela 45, 1998. 

 Metodologice: 
 strategia didactică: deductivă mixtă dirijată; 
 metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, instruirea asistată de calculator, exerciţiul, 
munca independentă, jocul didactic, problematizarea. 

 tehnice: 
 componenete soft: Internet, Cabri Geometry Plus; 
 componente fizice: calculatoare.  

 temporale: 45’; 
 umane: 25 elevi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ETAPA I (se utilizează fişierul Aplicaţie_AM_1) 
 

1. Forma de organizare: în perechi. 
Uneşte printr-o linie fiecare figură cu denumirea sa! Prezintă-i caracteristicile! 

 
Elevii realizează corespondenţa dintre fiecare figură şi denumirea sa. 

 
2. Construieşte! 

a. o linie frântă închisă; 
b. un dreptunghi; micşorează lungimea dreptunghiului pentru a-l transforma în pătrat. 

          Elevii desenează figurile geometrice cu ajutorul instrumentului virtual Cabri Geometry Plus. La punctul „b” măsoară laturile 
pătratului. 
 

3. Forma de organizare: pe grupe. 
Se prezintă o fişă cu următorul conţinut: 
Câte dreptunghiuri, câte triunghiuri şi câte pătrate observi în desenul următor? 

           Elevii identifică şi completează în tabel numărul de dreptunghiuri, triunghiuri şi pătrate. 



 
 
                   ETAPA A II-A (se utilizează fişierul Aplicaţie_AM_2) 
 

    1. Forma de organizare: individual. 
Desenează: 
a) un dreptunghi şi un punct în interiorul acestuia; 
b) un triunghi şi un punct în exteriorul acestuia; 
c) un pătrat cu un cerc în interiorul lui. 

 
                               X A                
 
         Elevii construiesc individual figurile geometrice cu ajutorului instrumentului virtual Cabri Geometry Plus. 
         

     2. Forma de organizare: individual. 
          Completează desenul, adăugând: 
 

a) un dreptunghi numai în interiorul triunghiului; 
b) un pătrat numai în interiorul pătratului; 
c) un cerc în interiorul ambelor figuri geometrice; 

           d) un dreptunghi în exteriorul figurilor. 
 

      

X B 



          

                Elevii construiesc individual figurile geometrice cu ajutorului instrumentului virtual Cabri Geometry Plus. 
 

     3. Forma de organizare: în perechi 
          Calculează:

a) suma numerelor din interiorul pătratului;  
b) produsul numerelor din interiorul cercului dar în exteriorul pătratului; 
c) câtul numerelor din interiorul pătratului dar şi al cercului. 

                                                 

R:     a)........... 
                                   b)............ 
                                   c)............ 

            
 

                   ETAPA A III-A (se utilizează fişierul Aplicaţie_AM_3) 

 
Fişă de evaluare 

          Forma de organizare: independent. 
1. Colorează: 

a. cu verde figurile care se află numai în interiorul pătratului; 
b. cu galben figurile care se află numai în interiorul dreptunghiului; 
c. cu roşu figurile care se află şi în interiorul pătratului şi în interiorul dreptunghiului. 

 



 
                                                                

2. Desenează două triunghiuri. În interiorul primului triunghi desenează două cercuri, iar în interiorul celui de-al doilea 
desenează un număr triplu de cercuri. 

                Câte cercuri ai desenat? 
 
 
 
 
 
                                                                  

  R : ___ cercuri 
3. Calculează : 

Forma de organizare: pe grupe. 
a) suma produselor din interiorul triunghiului ; 
b) produsul câturilor din exteriorul triunghiului. 

                c) desenează un cerc şi scrie în interiorul lui diferenţa dintre rezultatele obţinute la punctele a şi b. 



 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

  
           Se fac aprecieri individuale şi colective. Se dau indicaţii, se fac recomandări. 
 
           Tema pentru acasă: 

Se propune elevilor să realizeze (numai din figuri geometrice) în interiorul unui dreptunghi o casă, iar în exteriorul lui o 
pădure, folosind calculatorul. 
Se dau indicaţii despre închiderea calculatorului şi decuplarea de la sursa de alimentare. 
 

sus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Evaluare 

Rubrică Începător Mediu Expert 

Identificarea, denumirea şi 
descrierea figurilor 

geometrice 

Denumeşte figurile 
geometrice; 

 

Recunoaşte figurile geometrice şi 
unele elemente definitorii; 

Denumeşte figurile geometrice 
şi le prezintă elementele 

caracteristice, făcând unele 
comparaţii între figuri. 

Indicarea poziţiilor 
interior / exterior ale unei 

figuri geometrice 

Indică doar cu ajutor din 
partea învăţătorului 

interiorul şi exteriorul unor 
figuri date; 

Indică, cu unele ezitări poziţiile 
interior / exterior; 

Indică fără ajutor interiorul şi 
exteriorul, în fiecare caz în 

parte. 

Identificarea apartenenţei 
unui punct (literă, număr, 

figură) la interiorul / 
exteriorul unei figuri 

geometrice 

Indică, doar cu sprijin din 
partea învăţătorului, locul 
unde se află elementul dat; 

Identifică, cu unele ezitări, 
apartenenţa elementului la 

interiorul / exteriorul figurii date; 

Menţionează cu uşurinţă 
spaţiul unde este localizat 

elementul. 

Construirea unor figuri 
geometrice în interiorul / 

exteriorul altor figuri date 

Plasează corect figurile însă 
nu le desenează 
corespunzător; 

 

Aşează corect figurile în interiorul 
/ exteriorul indicat, însă are unele 

ezitări în desenare; 

Desenează corect figurile 
geometrice şi le poziţionează 

conform cerinţei primite. 

Rezolvarea de exerciţii cu 
numere scrise în interiorul 

/ exteriorul unei figuri 
geometrice 

Identifică exerciţiile, însă 
face unele greşeli de calcul; 

Rezolvă cu unele ezitări exerciţiile 
date; 

Operează corect cu 
terminologia matematică 

învăţată calculând independent 
şi fără greşeli. 



Utilizarea corectă a 
instrumentelor virtuale de 

construcţie a figurilor 
geometrice 

Desenează figurile 
geometrice greoi, numai cu 

ajutor; 

Construieşte figurile geometrice, 
reuşeşte să rezolve corect o parte 

din sarcinile date. 

Construieşte figurile 
geometrice, reuşeşte să rezolve 

corect toate sarcinile date. 

Colaborarea în cadrul 
grupului 

Interes scăzut, doreşte mai 
mult implicarea 

partenerilor; 

Cere părerea colegilor de grup, 
rezolvă sub directa lor 

supraveghere; 

Comunică eficient, îşi împart 
sarcinile şi realizează toate 

sarcinile primite. 

sus 

 
Concluzii 

 

Utilizarea calculatorului şi în special a instrumentului virtual Cabri Geometri Plus contribuie la: 

a) Prelucrarea rapidă a datelor, afişarea rezultatelor; 
b) Instalarea climatului de autodepăşire, de competitivitate; 
c) Motivarea elevilor pentru învăţarea prin descoperire; 
d) Creşterea randamentului şcolar; 
e) Formarea deprinderilor practice utile; 
f) O mai bună înţelegere a conceptelor matematice; 
g) Mobilitatea funcţiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului; 
h) Realizarea mai rapidă şi mai corectă a unor desene după cerinţe date. 

 

 



În plus: 

i) Folosind instrumentul de măsurare elevii au înţeles mai uşor că pătratul este un dreptunghi cu laturile egale, au construit cu 
precizie pătratele şi dreptunghiurile; 

j) Folosind instrumentul de colorare au identificat mai precis interiorul sau exteriorul unei figuri geometrice; 
k) S-a câştigat timp la completarea rezultatelor unor operaţii matematice; 
l) Aspectul lucrărilor a fost ireproşabil, fără corecturi, ştersături, mâzgăleli (aspecte inevitabile pe suport de hârtie); 
m)  Elevii au fost scutiţi de folosirea instrumentelor de geometrie (riglă, echer, compas) pe care, la această vârstă, le mânuiesc cu 

stângăcie. 

sus 

 

 
  


