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Introducere 

Conceptele care urmează să fie introduse sunt elemente intuitive de geometrie, figuri geometrice (cerc, triunghi, dreptunghi, pătrat), 
corespunzătoare programei clasei I. 
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Activităţile experimentului 

Obiective: 

La sfârşitul orei elevii vor putea: 

1. Să recunoască figurile geometrice: cercul, triunghiul, dreptunghiul şi pătratul; 
2. Să utilizeze aceste figuri geometrice pentru construirea unor forme simple; 
3. Să denumească în mod corect figurile geometrice recunoscute; 
4. Să numere figurile geometrice învăţate. 



 



 



 



 

Gradul de implicare al elevilor: 

Elevii vor participa individual, activ, la majoritatea activităţilor din cadrul lecţiei. Aplicaţiile vor fi instalate pe toate calculatoare elevilor, dar 
şi pe calculatorul central care va fi montat la un videoproiector. Pe calculatorul principal vor fi intuite figurile geometrice, vor fi discutate 
elementele caracteristice, urmând ca elevii, individual să manipuleze figurile geometrice şi să rezolve sarcinile de lucru. 

 



Organizarea clasei în timpul procesului de învăţare: 

În timpul procesului de învăţare se va lucra frontal şi individual. 

Activităţile de învăţare proiectate pentru elevi sunt: 

1. Cercul 

Utilizându-l pe Bambi ca personajul care îi va călăuzi în lumea figurilor geometrice, elevii vor intui cercuri de diferite culori. Pe 
marginea acestor imagini vor descoperi obiecte în mediul înconjurător cu forme asemănătoare cercului. Vor muta, mări, micşora şi roti 
cercurile din spaţiul de lucru. Vor trebui să numere cercurile desenate şi să construiască o floare. 

2. Triunghiul 

Acelaşi Bambi îi conduce în lumea triunghiurilor. Se vor intui triunghiurile din spaţiul de lucru şi se va evidenţia faptul că sunt figuri 
geometrice cu trei vârfuri şi trei laturi. Vor fi manipulate triunghiurile existente (mutate, mărite, micşorate, rotite), accentuându-se 
terminologia specifică (vârfuri, laturi). Elevii vor recunoaşte şi vor separa triunghiurile de celelalte figuri geometrice existente în spaţiul 
de lucru. 

3. Dreptunghiul 

Bambi îi ajută pe copii să recunoască dreptunghiurile din spaţiul de lucru. Se identifică cele patru laturi şi patru vârfuri specifice, fără 
evidenţierea unghiurilor drepte, doar a formei dreptunghiurilor. Singura figură geometrică ce nu este dreptunghi poate fi manipulată cu 
ajutorul unui buton de acţiune. Elevii vor construi cu ajutorul figurilor geometrice existente o căsuţă. 

4. Pătratul 

În spaţiul de lucru apare acelaşi personaj principal Bambi care le spune copiilor că pătratul este dreptunghiul cu patru laturi egale. 
Elevii manipulează pătratele existente (mărire, micşorare, rotire, mutare). Sunt numărate pătratele existente şi se numesc figurile 
geometrice care nu sunt pătrate. 
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Evaluare 

Rubrică Începător Mediu Expert 

Implicarea în activităţi 

Participă la discuţii şi la 
activitate doar atunci când 

sunt solicitaţi de cadrul 
didactic. 

Participă destul de activ, dar 
fluctuant la activitate. 

Participă activ, susţinut la 
activităţile desfăşurate în 

cadrul lecţiei. 

Înţelegerea conceptelor 
Elevii descriu conceptele de 

bază lacunar, doar cu 
ajutorul cadrului didactic. 

Elevii descriu flexibil 
conceptele, folosind propriile 

cuvinte 

Elevii înţeleg pe deplin 
semnificaţia conceptelor 
prezentate, putând să le 

folosească în mod corect şi în 
alte situaţii. 

Modul de rezolvare a 
sarcinilor de lucru 

Realizează doar cu sprijin 
exerciţiile din spaţiul de lucru.

Rezolvă independent, cu unele 
ezitări exerciţiile din spaţiul de 

lucru. 

Rezolvă independent, fără 
sprijin, corect, exerciţiile din 

spaţiul de lucru. 
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Concluzii 

Lecţia proiectată poate fi implementată cu uşurinţă la clasă dacă şcoala dispune de un laborator de informatică cu cel puţin 12 
calculatoare, în aşa fel încât la un calculator să lucreze cel mult doi copii, iar sarcinile de lucru să fie realizate de fiecare în parte, dar pe 
rând. În cazul în care există un singur calculator în sală, chiar dacă acesta este conectat la un videoproiector, activitatea îşi pierde mult 
din gradul de atractivitate, participarea elevilor la lecţie nefiind la fel de activă.  

 

 
  


