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        Introducere 

       
Activitatea didactică urmăreşte să-i ajute pe elevi să-şi însuşească cunoştinţe fundamentale de geometrie parcurgând trei etape: 
- Observarea si recunoaşterea directă a obiectelor / figurilor geometrice; 
- Identificarea proprietăţilor care definesc figurile geometrice pe modele şi pe desene făcute de elevi; 
- Însuşirea temeinică a cunoştinţelor despre figurile geometrice şi fixarea lor prin utilizarea appleturilor create cu Cabri Geometry 

II. 
 
 
 
 
 
 
 



        Activităţile experimentului 

Clasa: a IV-a 
Obiectul: Matematică 
Tema: Rezolvarea problemelor  de geometrie tip Cangurul 
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale Naturii 
 
Obiective de referinţă: 
2.1 să recunoască şi să descrie forme plane, să clasifice obiecte şi desene după criterii variate; 
2.2 să calculeze perimetre şi arii ; 
2.3 sa observe asemănările şi deosebirile dintre două figuri geometrice comparând elementele lor. 
 
Obiective operaţionale:  

 
a) Cognitive:  

OC1 = Să-şi consolideze cunoştinţele privind elementele şi construcţia triunghiului echilateral; pătratului, dreptunghiului sau rombului; 
OC3 = Să însuşească tehnica de calcul al perimetrului atât prin metodele tradiţionale cât şi cu ajutorul documentelor Cabri Geometry II. 

 
b) Afective: 

OA1 = Să participe cu interes la lecţie; 
OA2 = Să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii; 
OA3 = Să descopere plăcerea de a lucra în grup. 
 
      c) Psihomotorii: 
OP1 = Să înveţe să aprecieze complexitatea unei situaţii; 
OP2 = Să se concentreze la maxim şi să fie atent un timp dat; 
OP3 = Să-şi stăpânească emoţiile şi să răspundă la sarcina didactică în timpul stabilit. 
 
Strategii didactice: 
     a) Metoda de bază: munca în grup şi metoda grupurilor interdependente; 

b) Procedee: conversaţia, munca independentă, demonstraţia, exerciţiul, explicaţia, cooperarea, colaborarea; 
     c) Mijloace de realizare: calculator, videoproiector, tablă, caiete, cretă. 



  
Forma de organizare: grupe de elevi.  
   Elevii se organizează în patru grupe. 
    
Etapa I. Se prezintă elevilor o planşă cu figuri geometrice. Grupa întâi trebuie să descopere triunghiul echilateral, grupa a doua 
dreptunghiul, grupa a treia pătratul şi grupa a patra rombul; elevii desenează figurile geometrice în caietele lor şi prezintă în faţa colegilor 
(oral) elementele si proprietăţile esenţiale. 
 

GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3 GRUPA 4 

 

 

 
Fixare:1) Câte triunghiuri sunt în figura geometrică următoare? Dar romburi? (Se prezintă appletul (aplicaţia) nr. 1). 
            2) Câte pătrate sunt în figura geometrică următoare? Dar romburi? (Se prezintă appletul (aplicaţia) nr. 2). 
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Elevii identifică triunghiurile, romburile, pătratele şi le numără (oral). 
Folosind butoanele hide / show, elevii ascund sau evidenţiază triunghiurile sau pătratele. 
 
Etapa a II-a. 
Fiecărei grupe i se repartizează sarcina să rezolve din revista Cangurul următoarele probleme: 
       
      PROBLEMA1 Clasele III-IV - Revista Cangurul 2007, pag. 4: 
      Câte bucăţi de faianţă lipsesc de pe peretele alăturat? 

A) 17  B) 27  C) 26  D) 31  E ) 32 
(Se prezintă appletul (aplicaţia) nr. 3) 
PROBLEMA 2  Clasele V-VI - Revista Cangurul 2007, pag. 12: 
Trebuie să acopăr cu faianţă suprafaţa alăturată. Dacă o placă de faianţă are dimensiunile 10cm x 10cm, de câte plăci mai am 
nevoie? 
A) 1400  B) 2700  C) 3600  D) 4000  E) 27 
(Se prezintă appletul (aplicaţia) nr. 4) 
PROBLEMA 3 Clasele V-VI - Revista Cangurul 2006, pag. 9 
Extraterestrul poate merge spre nava sa numai pe pătrate alăturate care au numere în ordine crescătoare. Câte drumuri există? Un 
drum e marcat deja. 
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5  Corect 4 
(Se prezintă appletul (aplicaţia) nr. 5) 



      PROBLEMA 4 Clasele V-VI - Revista Cangurul 2005, pag. 8 
      Numărul triunghiurilor din figură este mai mare decât numărul pătratelor cu: 

A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5  vezi problema 12 de pe pag. şi răsp. 3 
(Se prezintă appletul (aplicaţia) nr. 6) 
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Elevii fiecărei grupe analizează problema folosind revista şi appletul corespunzător, aleg şi motivează răspunsul, după care îl prezintă 
colegilor. 

sus 



 

 
Evaluare 

 

Rubrică Începător Mediu Expert 

1. Implicarea în activităţi Interes scăzut faţă de 
activitatea grupei 

Rezolvă sarcinile didactice care 
îi revin 

Analizează rezultatele 
colegilor şi îi mobilizează în 

rezolvarea sarcinilor 

2. Înţelegerea conceptelor 
geometrice (triunghi 

(echilateral), dreptunghi, 
pătrat, romb) 

Desenează figurile Construieşte figuri geometrice 
cu dimensiuni date 

Construieşte figuri geometrice 
şi identifică elementele de 

bază 

3. Capacitatea de a observa 
şi identifica figuri 

geometrice  
într-un context dat 

Recunoaşte figura 
geometrică în ansamblu 

Observă părţile care alcătuiesc 
figura geometrică 

Evaluează şi numără 
elementele cerute de 

problemă 

4. Posibilitatea de a măsura 
şi calcula arii sau perimetre Măsoară elemente ale figurii Măsoară şi calculează 

perimetre 

Află aria unei figuri 
geometrice  utilizând o unitate 

de măsură dată, prin 
cuprindere. 

PUNCTAJ ACORDAT 6 8 10 

 
sus 

 



 
Concluzii 

 

La concursul Cangurul, elevilor li se prezintă în revista cu probleme, imaginea la care se referă problema. Applet-urile Cabri Geometry II 
au mai multe avantaje didactice, dintre care – în acest context –, se pot evidenţia: 

- permit modificarea figurii geometrice, păstrând însă proprietăţile acesteia; 

- pot ascunde sau evidenţia (într-o ordine aleasă), părţi ale figurii geometrice asupra cărora trebuie să-şi concentreze atenţia copiii. 

sus 

  

 

 
  


