
 

PROIECT DIDACTIC 

 

ACTIVITATE ONLINE  

 
Propunător : Popescu Ana-Natalia 

Unitatea de învâțământ: Școala Gimnazială Mașloc 

Clasa a VI-a  

Aria curriculară: Matematică și științe 

Disciplina : Matematică 

Unitatea de învățare : Triunghiul 

Subiectul lecției: Linii importante în triunghi. Recapitulare 

Tipul lecției: Recapitularea și consolidarea cunoștințelor 

Durata lecției : 40 de min 

Resurse TIC :  

❖ Activitate desfășurată sincron folosind aplicația  https://meet.google.com/  

❖ Captarea atenției se face prin rezolvarea unui puzzle realizat cu aplicația https://learningapps.org/ 
❖  Folosirea manualului digital de pe https://manuale.edu.ro/ 
❖ Fișă de lucru folosind aplicația https://asq.ro/ 
❖ Minitest creat în aplicația https://quizziz.com/ 
❖ Lucru sincron cu ajutorul aplicației https://jamboard.google.com/ 
❖ Feedback-ul zilei se asigură prin intermediul aplicației https://wheelofnames.com/ro/ 
❖ Temele pentru acasă se încarcă pe platforma https://www.classroom.google/ 

 
Competenţe specifice: 

C1. Recunoaşterea şi descrierea unor figuri geometrice plane  în configuraţii date 

C2. Recunoaşterea şi descrierea unor proprietăţi ale triunghiurilor  în configuraţii geometrice date 

C3. Utilizarea unor concepte matematice în triunghiul isoscel, triunghiul echilateral sau în triunghiul 

dreptunghic 

C4. Exprimarea caracteristicilor matematice ale triunghiurilor şi ale liniilor importante în triunghi prin 

definiţii, notaţii şi desen 

Obiective operaţionale (la sfârşitul orei elevul va fi capabil să):  

1. Să asocieze cuvintele potrivite.  

2. Să asocieze corect calculele cu rezultatele.  

3. Să răspundă corect la solicitări.  

 

https://meet.google.com/
https://learningapps.org/
https://manuale.edu.ro/
https://asq.ro/
https://quizziz.com/
https://jamboard.google.com/
https://wheelofnames.com/ro/
https://www.classroom.google/


SCENARIUL DIDACTIC 
 

1. Moment organizatoric (3 min):  

✓ Toată lumea a primit link-ul și acceptul pentru a intra în videoconferință; întreb dacă are cineva 

probleme de conexiune, cu microfonul sau camera; când începe ora elevii sunt rugați să-și scrie 

numele în chat-ul aplicației, pentru a face prezența.  

 
2. Reactualizarea cunoștințelor (4 min):  

✓ Verific dacă toți elevii au primit feedback-ul cu privire la temă și dacă mai au neclarități, 

folosind platforma  https://www.classroom.google/ 

 
3. Captarea atenției (7 min):  

✓ Le propun elevilor spre rezolvare un puzzle https://learningapps.org/9231587 

(trimit link-ul în chat pentru a fi completat de fiecare, apoi îl completăm și împreună pentru cei care 

nu au reușit).  

 

https://www.classroom.google/
https://learningapps.org/9231587


 
 

 
4. Anunțarea temei și obiectivelor (2 min):  

✓ Dau share screen, deschid https://jamboard.google.com/, scriu titlul pe tablă, le spun ce activități 

am pregătit pentru astăzi. 

 
5. Dirijarea învățării (17 min):  

✓ Rezolvăm probleme folosind aplicația https://asq.ro/ 

✓ Partajez ecranul și rezolvăm împreună exercițiile interactive. Numesc pe rând câte un elev care 

să-mi dea răspunsul, timp în care ceilalți rezolvă pe caiete, trec rezultatele în căsuțele 

corespunzătoare și își așteaptă rândul cu microfonul închis.  

 

✓ Tipuri de exerciții:  
 

https://jamboard.google.com/
https://asq.ro/


 
 

 



 
 

 

✓ După ce terminăm exercițiile propuse, pentru că elevilor de clasa a VI-a le place foarte mult 

aplicația https://quizziz.com/pentru a se destinde le propun să-și introducă codul și să rezolve 

exercițiile. Punctele obținute de fiecare se vor lua în considerare la notare.  

 

✓  
 

 
 

https://quizziz.com/


 
 

Feedback-ul zilei (5 min):  

✓ Le trimit în chat link-ul folosind aplicația https://jamboard.google.com/ și îi rog să scrie trei 

cuvinte prin care să caracterizeze ora desfășurată.  

 

 
 

Tema pentru acasă (2 min )  

✓ Pentru că elevilor de clasa a VI-a le plac foarte mult jocurile, pentru a se destinde le propun 
să-și închipuie că sunt într-un studio de telviziune și vom juca roata norocului să vedem câte 
exerciții primesc la temă folosid aplicația https://wheelofnames.com/ro/ 

https://jamboard.google.com/
https://wheelofnames.com/ro/


 
 

 
 
✓ Le transmit că tema va fi încărcată pe platforma https://www.classroom.google/ , unde vor 

primi și instrucțiunile pentru realizarea acesteia. Tot acolo vor încărca și ei rezolvările, 

pozând. Ne spunem, la revedere!  

https://www.classroom.google/

