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FIȘĂ DE LUCRU
M6. Metodica predării disciplinei

1. Realizarea unui proiect de unitate de învâțare pentru o temă.
Planificare_unitatilor_de_invatare_Structura secventiala si alternativa.doc
2. Realizarea unui proiect didactic pe unul din conținuturile unității de învâțare aleasă
la punctul 1.
Proiect_didactic.doc
Lecția: Prezentarea interfetei Scratch
3. Realizarea unei fișe de lucru pe proiectul didactic realizat la punctul 2.
Fișa de lucru: Feladatlap.doc
Fișa de lucru rezolvată: Feladatlap-Megoldas.doc
4. Prezentare.ppt (PowerPoint) a unei secvențe originale din planul de lecție / al fișei
de lucru: Fisa Scratch
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Unitate școlară: Gimn. Marosi Gergely Simonesti - Structura Cobatesti
Disciplina: Informatică și TIC
Număr de ore/săptămână: 1
Profesor: Elekes Enikő
Clasa: a V-a
An școlar: 2017-2018

Avizat

Proiectul unității de învățare
Unitatea de învățare: Structura secvențială și alternativă
Număr ore alocate: 8
Conținuturi
Competențe
specifice
Prezentarea mediului grafic interactiv.
1.3, 2.1, 2.2,
2.3, 3.2, 3.3

Structura liniară. Reprezentarea structurii liniare
într-un mediu grafic interactiv.

Noțiunea de structură alternativă.

Reprezentarea structurii alternative într-un
mediu grafic.
Recapitulare.
Evaluare. Realizarea unor aplicații în mediul
grafic interactiv.
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Activități

Resurse

Evaluare

utilizarea unui mediu interactiv care permite
implementarea structurii secvențiale și alternative,
folosind elemente grafice (de exemplu, Scratch,
Blockly, aplicații existente pe platforma
educațională de tip code.org etc.)
Realizarea de aplicații, individual sau în echipă,
utilizând un mediu grafic, analizarea exemplelor
existente pe Internet specifice mediului grafic
selectat și modificarea acestora pentru a îndeplini
alte funcțiuni.
Identificarea necesității utilizării unei structuri de
decizie (alternative) și introducerea în aplicația
creată a unor astfel de structuri.
Realizarea de aplicații, individual sau în echipă,
utilizând un mediu grafic, analizarea exemplelor
existente pe Internet specifice mediului grafic
selectat și modificarea acestora pentru a îndeplini
alte funcțiuni.

Manual, auxiliare,
tutoriale, filme
didactice,
computer, browser

Aplicații practice
Observare sistematică
și notare.
Portofoliu, proiecte.
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PROIECT DIDACTIC - PLAN DE LECȚIE
SCOALA
PROFESOR
DATA
CLASA
DISCIPLINA
UNITATEA DE
ÎNVĂTARE
SUBIECTUL LECTIEI
TIPUL LECTIEI
DURATA

Gimn. "Marosi Gergely" Simonesti - Structura Cobătești
Elekes Enikő
2018
a V-a
Informatică şi TIC
Algoritmi
Prezentarea mediului grafic interactiv
Dobândirea de noi cunoştinţe
50 de minute

LOCUL DE
DESFĂSURARE
COMPETENTE
GENERALE

Laborator

COMPETENTE
SPECIFICE

Manifestarea creativă prin utilizarea unor aplicații simple de construire a unor jocuri
digitale.
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1 Să înțeleagă ce înseamnă mediu grafic de programare
O2 Să cunoscă un mediu grafic de programare

OBIECTIVE
OPERATIONALE

- exprimarea unui mod de gândire creativ în structura şi rezolvarea problemelor

O3

STRATEGII
DIDACTICE

RESURSE
MATERIALE

Să creeze un proiect

METODE DE ÎNVĂTĂMÂNT

metode de comunicare orală: conversaţia,
explicaţia; metode de acţiune: aplicaţii,
observaţia, problematizarea, învățarea prin
descoperire, utilizarea calculatorului

FORME DE ORGANIZARE A
ACTIVITĂTII

Frontală, pe grupuri de elevi, individuala

EVALUARE

Evaluare continuă pe parcursul lecţiei

manual, calculator, proiector, programul Scratch, fisa de lucru
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-

BIBLIOGRAFIE

a/Informatica%20si%20TIC/Intuitext/
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI
NR.
CRT.
(timp)

EVENIMENTELE
LECŢIEI

C.S.

SECVENŢA DE CONŢINUT
ACTIVITATEA
ACTIVITATEA ELEVILOR
PROFESORULUI

-prezintă absenţii şi motivele
acestora
Testarea aplicației de către
elevi, rularea aplicației,
repornirea
Prezentarea mediului grafic interactiv - elevii notează titlul lectiei
Prezentarea interfeței (Scratch):
1. Scena
2. Zona de personaje
3. Zona de blocuri
4. Zona de program

-conversaţia

DESFĂŞURAREA
ACTIVITĂŢII/
PREZENTAREA
CONŢINUTULUI
SARCINILOR DE
ÎNVĂŢARE

Identificarea componentelor aplicației
(blocurilor)

Copii identifică grupurile de
blocuri:
Blocuri de tip instrucțiune
Blocuri de tip
valoare/variabilă

-observaţia

OBŢINEREA
PERFORMANŢEI
ASIGURAREA
RETENŢIEI ŞI A
TRANSFERULUI

Îndrumarea rezolvării fișei de lucru

Rezolvare fișei de lucru

Tema de acasă - facultativ

Elevii notează tema pentru
acasă şi încheie sesiunea de
lucru

1.
2 min.

MOMENTUL
ORGANIZATORIC

2.
5 min.

CAPTAREA
ATENŢIEI

3.
5 min.

REACTUALIZAREA
CUNOŞTINŢELOR
ÎNSUŞITE
ANTERIOR/
ENUNŢAREA
OBIECTIVELOR
LECŢIEI

4.
15 min.

5.
20 min.
6.
3 min.
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-notarea absenţilor
-pregătirea mijloacelor de învăţământ
Prezentarea unei aplicați existente

ELEMENTE
DE
STRATEGIE
DIDACTICĂ

FORME DE
EVALUARE
(obs.)

-explicaţia

-observaţia

Oral
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A Scratch kezelőfelülete
Feladatok elindítása

Feladatok megállítása
Fülek a feladatok, jelmezek,
hangok szerkesztéséhez

Játéktér

Szereplőlist
a
Új háttér létrehozása /
módosítása
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Parancskészlet

Új szereplő létrehozása /
módosítása

Programozási tér
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Játéktér


A játéktér az a terület, ahol a projektek életre kelnek. Itt mozognak a szereplők, itt kerülhetnek kapcsolatba egymással.



A játéktér 480 egység széles és 360 egység magas. Pontjait egy koordinátarendszer segítségével lehet meghatározni.
A koordinátákat x illetve y helyeknek hívjuk. A játéktér kezdőpontjának helye x: 0, y: 0.



Hogy megtudd valamely pont x - y helyét, mozgasd oda az egeret, majd olvasd le az értékeket az egérkijelzőn a játéktér alatt, jobb oldalt.
(- 240;180)

(240;180)

(0;0)

y

(240; -180)

(- 240; -180)

Egérkijelző

x
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Szereplők




Amikor új projekt készítésébe kezdesz, kapsz egy alapértelmezett macska szereplőt.
Néhány kattintással új szereplőket tölthetsz be (módosíthatod őket) a játéktér alatti vagy a programozási tér Jelmezek fülén lévő gombokkal .
Ha törölni szeretnél egy szereplőt, kattints jobb gombbal a szereplőn, és válaszd a törlés menüpontot.

Új szereplő tervezése, festése, meglévő
szereplő módosítása (méret, szín, forma).
Aktuális szereplő, neki
adhatunk feladatokat a
programozási térben.

Szereplő kiválasztása könyvtárból a
Scratch beépített szereplői közül.
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 Egy szereplőnek több jelmeze is lehet, amelyek valamilyen esemény (például billentyű lenyomására) megváltozhatnak.
 A jelmezek folyamatos változtatásával a szereplők animálttá válnak.
 A hozzáadott szereplőjelmezek sorrendje tetszőlegesen módosíthatók a jelmezek mozgatásával.
Például: táncoló Dinót hozhatunk létre

 A Hangok fülre kattintva a szereplőnek hangot adhatunk, megszólaltathatjuk őt.
 Használhatunk mikrofont új hangok felvételéhez, betölthetünk hangokat a Scratch hangkönyvtárából vagy a számítógépünk merevlemezről.
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Háttér


A programunkban, animációnkban fontos, hogy a háttér szép és élvezetes legyen.



A háttér alapbeállítása fehér, de módosítható. Betölthetünk kész háttereket vagy magunk is rajzolhatunk hátteret.

A háttér alapbeállítása fehér.

Háttér kiválasztása a Scratch háttérkönyvtárból.
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Új háttér festése

ELEKES ENIKŐ

Parancskészlet és programozási tér
 Egy szereplő programozásához húzz parancsokat a parancskészletből a programozási térbe. A parancs azonnali végrehajtásához kattints
duplán rá vagy kattints a zöld zászlóra.
 Hozz létre feladatokat az elemek összeillesztésével.
 Amikor egy parancsot a programozási térben mozgatsz, vastag fehér vonal jelzi, hogy hová helyezheted.
 Egy feladatot úgy mozgathatsz, ha a legfelső parancsot fogod meg. Ha kihúzol egy parancsot valamely feladat közepéről, minden alatta lévő
parancs is vele együtt fog mozogni.
 A jelenleg kiválasztott szereplő valamely feladatát úgy másolhatod át egy másik szereplő feladatai közé, hogy azt a szereplőlistán a másik
szereplő kicsinyített ábrájára húzod az egérrel.
 Néhány parancsban egy fehér átírható mezőt találsz, mint például a

parancsban. A jelenlegi érték megváltoztatásához

kattints a fehér mezőbe és írj be egy újat. Vagy a mezőbe mezőelemeket is illeszthetsz, mint például az
 Néhány parancsnak saját legördülő menüje van, mint például a

mezőelemet.

parancsnak. Ilyenkor a fekete nyilacskára kattintással

kiválaszthatsz egy értéket. Néha a felkínált számoktól eltérőeket is beírhatsz a mezőbe, mint például a

parancs

esetén.
 Megjegyzésdobozokat adhatsz a feladatokhoz, hogy mások könnyebben megértsék a program működését. Megjegyzés hozzáadásához
kattints a programozási tér egy üres területén, és a megjelenő menüből válaszd a megjegyzés hozzáadása menüpontot. Egy sárga doboz jelenik
meg, amelybe beleírhatsz.
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Feladatlap
Kutya - cica találkozás!

Feladat:
Egy szép napsütéses délután a kutya és a cica az udvaron vannak. A cica heverészve lustálkodik,
a kutya fel-alá járkálva őrzi a területet. Valahányszor találkoznak, üdvözlik egymást!
Lépések:


scratch.mit.edu oldalról a programot elindítva nyítsunk egy új projektet.



válasszunk hátteret a háttérkönyvtárból



hozzunk létre új szereplőket: fekvő cica, kutya, Nap



lássuk el a szereplőket tetszőlegesen jelmezekkel (méretüket, színüket változtassuk; a
kutyának legyen 2 jelmeze, hogy ezeket váltogatva sétálhasson)



a kutyát mozgassuk jobbra -balra úgy, hogy érintse a fekvő cicát, és tegyük ismétlőre egy
bizonyos számban



forgatással animáljuk a Napot



a feladatok elvégzéséhez húzzuk a parancsokat az egérrel a parancskészletből a
programozási térbe. A parancsokból akkor lesz feladat, ha megfelelő sorrendben
összeillesztjük őket egy sapka alatt.
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Feladatlap - Megoldás
Kutya - cica találkozás!

Feladat:
Egy szép napsütéses délután a kutya és a cica az udvaron vannak. A cica heverészve lustálkodik,
a kutya fel-alá járkálva őrzi a területet. Valahányszor találkoznak, üdvözlik egymást!
Lépések:


scratch.mit.edu oldalról a programot elindítva nyítsunk egy új projektet.



válasszunk hátteret a háttérkönyvtárból



hozzunk létre új szereplőket: fekvő cica, kutya, Nap



lássuk el a szereplőket tetszőlegesen jelmezekkel (méretüket, színüket változtassuk; a
kutyának legyen 2 jelmeze, hogy ezeket váltogatva sétálhasson)



a kutyát mozgassuk jobbra -balra úgy, hogy érintse a fekvő cicát, és tegyük ismétlőre egy
bizonyos számban



forgatással animáljuk a Napot



a feladatok elvégzéséhez húzzuk a parancsokat az egérrel a parancskészletből a
programozási térbe. A parancsokból akkor lesz feladat, ha megfelelő sorrendben
összeillesztjük őket egy sapka alatt.

Megoldás:


scratch.mit.edu oldalról a programot elindítva nyítsunk egy új projektet.
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válasszunk hátteret a háttérkönyvtárból



hozzunk létre új szereplőket: fekvő cica, kutya, Nap
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lássuk el a szereplőket tetszőlegesen jelmezekkel (méretüket, színüket változtassuk; a
kutyának legyen 2 jelmeze, hogy ezeket váltogatva sétálhasson)
- az eredeti cicát, amivel az új projekt indult, kitöröljük
- az új szereplők több jelmezzel rendelkeznek, a fölöslegeseket töröljük
- a Nap szereplőt megrajzoljuk

- a kutya színét megváltoztatjuk, mindkét jelmez esetén



a feladatok elvégzéséhez húzzuk a parancsokat az egérrel a parancskészletből a
programozási térbe. A parancsokból akkor lesz feladat, ha megfelelő sorrendben
összeillesztjük őket egy sapka alatt.
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forgatással animáljuk a Napot



a kutyát mozgassuk jobbra -balra úgy, hogy érintse a fekvő cicát, és tegyük ismétlőre egy
bizonyos számban
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- A programot kipróbálhatod. A zöld zászló lenyomásakor a kutya a játéktérben 50 lépést (50
képpontnyit) halad előre. Azonban nem áll meg a szélénél, kimegy a képből.
- Ezt úgy tudjuk elkerülni, hogy <ha szélen vagy, pattanj vissza> parancsot betesszük. Ezzel
elértük, hogy a szereplőnk már nem fog kimenni a játéktérből.
- Ahhoz, hogy a kutya lépkedve sétáljon használjuk a <következő jelmez> parancsot.
- a mozgás lassításához a <várj ... mp-et> utasítást használjuk
- amikor a kutya a cicát érinti jelenjen meg a képernyőn, hogy Vauu! Ennek eléréséhez az

utasításokat használjuk.
- találkozáskor a cica is üdvözli a kutyát, amit az alábbiakkal érhetünk el
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