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PROIECT   DIDACTIC 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” Piteşti 
Obiectul: Matematică 
Clasa: a  V - a  B 
Profesor: Ruja Petre 
Unitatea de învăţare: Fracţii zecimale 
Tema: Exerciţii şi probleme recapitulative 
Tipul lecţiei: Lecţie de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor 
 
Competenţe generale 

1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice matematicii; 

2. Dezvoltarea capacităţilor de exploatare/investigare şi rezolvare de probleme; 

3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizand limbajul matematic; 

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate; 

Competenţe specifice 

CG1-3. Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor zecimale; 

CG3-3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracţii 

zecimale; 

CG5-3. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor; 

CG4-3. Exprimarea, în rezolvarea sau compunerea unor probleme, a soluţiilor unor ecuaţii de tipul:x  a = b; a x = b x · a = b(a 0); x : a = 

b (a 0), a : x = b (x  0); 
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Obiective operationale : 

 Cognitive 

OC1- să efectueze calcule cu fracţii zecimale utilizând proprietăţile operaţiilor; 

OC2- să utilizeze transformările în fracţii ordinare respectiv fractii zecimale;  
OC3-să compare şi să ordoneze crescător sau descrescător fracţiile zecimale; 

OC4- să rezolve ecuaţii şi inecuaţii cu fracţii zecimale; 

OC5- să calculeze media aritmetică a fracţiilor zecimale; 

OC6- să manifeste perseverenţa în rezolvarea de probleme; să participe cu idei la găsirea unor soluţii; 

 Afective 

OA1- sǎ dovedeascǎ interes pentru informaţiile prezentate, prin participarea activǎ; 

OA2- dezvoltarea spiritului de observaţie şi a concentrării în rezolvare; 

OA3- să se conformeze cerinţelor profesorului îmbunătăţindu-şi continuu performanţele; 

OA4- stimularea curiozităţii şi dezvoltarea simţului critic; 

OA5- să fie încrezători în capacitatea de a aplica algoritmi de calcul matematic; 

 Psiho-motorii 

OP1- să păstreze ordinea, disciplina şi liniştea în clasă pentru buna desfăşurare a lecţiei; 

OP2- să scrie corect, frumos şi îngrijit problemele propuse 

 

Strategii didactice: 

 

 Principii didactice 

- principiul participării şi învăţării active; 

- principiul asigurării progresului gradat al performanţei; 

- principiul conexiunii inverse; 
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 Metode şi procedee 

- conversaţia 

- exerciţiul  

- activitatea independentă/pe grupe    

- învăţarea prin descoperire 

- ciorchinele 

 Mijloace de realizare 

- Manual 

- Fişe de lucru 

- George Turcitu, Constantin Basarab, Tudor Dragenu, Niculae Ghiciu, Ionică Rizea, Ştefan Smarandache,  Manual 

matematică, clasa a V-a. Editura Radical 

- Marius Perianu, Cătălin Stănică, Ioan Balica, Dumitru Săvulescu, Matematică pentru clasa a V-a, Ed. ART 

 Forme de organizare 

- Frontală şi individuală 

- Pe grupe     

 

DESFĂŞURAREA   LECŢIEI 

 
 
 

EVENIMENTELE 
LECŢIEI/ 
DURATA 

CONŢINUTUL INSTRUIRII STRATEGIA DIDACTICĂ 

ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR A B C D 
I. Moment 
organizatoric. 
(2 min) 

Se asigură condiţiile necesare desfăşurării 
lecţiei şi se notează absenţii. 

Se pregătesc pentru începerea orei Conversaţia 
 
 
 

Frontal 
 

  

II. Verificarea 
temei  (3 min) 

Se verifică corectitudinea rezolvării temei de 
către elevi şi sunt efectuate la tablă exerciţiile la 
care elevii au întâmpinat dificultăţi. 

Sunt atenţi şi reţin explicaţiile oferite 
în vederea soluţionării exerciţiilor 
 

Explicaţia 
Conversaţia 

 

Frontal Caiet 
de 

teme 

Verificarea 
prin 

sondaj 
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III. 
Recapitularea 
cunoştinţelor  
anterioare 
(20 min) 
 

Se recapitulează cunoştinşele dobândite în orele 
precedente: adunarea, scăderea, înmulţirea, 
împărţirea, ridicarea la putere a fracţiilor 
zecimale finite, media aritmetică a fracţiilor 
zecimale, rezolvarea ecuaţiilor şi inecuaţiilor cu 
fracţii zecimale. 
Se rezolvă, folosind un ciorchine, exerciţii care 
au ca scop  efectuarea corectă a acestor operaţii. 
(Anexa 1 pag 5) 

Sunt atenţi şi răspund la întrebările 
profesorului. 
 
Rezolvă la tablă, cu sau fără ajutor,  
exerciţiile propuse. 
Rezolvă pe caiete. 

Explicaţia 
Conversaţia 

 
Exerciţiul 

 

Frontal 
Individual 

 
Individual 

 

Caiet 
de 

clasă 
Fişă 
de 

lucru 

Observarea 
sistematică 

 
Verificarea 
prin sondaj 

 

IV. Evaluarea 
(8 min) 
 
 

Etapa de recapitulare continuă cu un mic test. 
(Anexa 2 pag 6) 

Elevii rezolvă pe caiete testul propus 
de profesor. Elevii care reuşesc să 
incheie testul corect primesc 
aprecieri din partea profesorului. 

Exerciţiu 
Explicaţia 

Frontal 
Individual

Caiet 
de 

clasă 
Fişă 
de 

lucru 

Observarea 
sistematică 

 
Verificarea 
prin sondaj 

 
V. Asigurarea 
feedback-ului 
(15 min) 
 

În limita timpului rămas, în continuare se 
rezolvă un set de exerciţii, fiecare exerciţiu fiind 
numerotat cu o literă. Rezultatele acestor 
exerciţii se vor ordona crescător obţinându-se 
un cuvânt. 
(Anexa 3 pag 7) 

Elevii se grupează doi câte doi (pe 
băncuţe) şi rezolvă pe caiete setul de 
exerciţii propus de către profesor 
ordonând apoi soluţiile obţinute. 
 

Exerciţiu 
Explicaţia 

Conversaţia 
 

Frontal 
Pe grupe 

 

Caiet 
de 

clasă 
Fişă 
de 

lucru 

Observarea 
sistematică 

 

VI. Încheierea 
lecţiei (2 min) 

Se fac aprecieri asupra modului în care au 
răspuns elevii şi se anunţă tema pentru ora 
viitoare. Profesorul distribuie elevilor fişa de 
lucru temă şi explică pe scurt elevilor cum o vor 
rezolva.  
 

Elevii sunt atenţi la explicaţiile 
profesorului şi studiază fişa pentru 
temă 

Aprecierea 
verbală 
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Anexă 1.                      FRACŢII ZECIMALE - RECAPITULARE 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 1. Alegeţi alte numere zecimale şi parcurgeţi cerinţele ciorchinelui. 
              2. Inventaţi cerinţe asemănătoare şi propuneţi-le colegilor. 

5. Rezultatul 
împărţirii numărului 
5,36 la  a  

 
a = 13,4 

 

4. Puterea a doua a 
lui a este ……… 

14. Micşorând de 10 
ori a obţinem …….... 

13. 10,2 + 3  a= ….. 

2. Numărul cu 28,9  mai 
mare decât a  este 

7. Numărul cu 11,6  mai 
mic decât a este ….......... 

3. Dintre a şi 12,52 
mai mare este………. 

1. Transformând numărul 
a în fracţie ordinară 
ireductibilă obţinem …….  

6. Mărind de 100 de ori 
numărul a obţinem……...... 

8. Media aritmetică 
dintre a şi 15,6 este 
numărul …… 

12. Sfertul numărului a 
este  …. 

11. Suma dintre 
jumătatea numărului a şi 
dublul numărului a este 
………… 

10. Soluţia naturală a 
ecuaţiei  
a + 2x = 20 este ....

9. Soluţia naturală a 
inecuaţiei x+a < 15,6 
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Anexă 2 
 
Alege două numere a şi b, a din mulţimea {7,9,11} şi b din mulţimea {40,50}.  
 
1. În căsuţa 1 scrie rezultatul împărţirii lui a la b 
 
2. La numărul obţinut adună 1,5 ; 
    scrie rezultatul în a doua căsuţă. 
 
3. Rezultatul obţinut înmulţeşte-l cu 0,8 ; 
    scrie rezultatul în a treia căsuţă. 
 
4. La ultimul numărul obţinut adună 6,8 ; 
    scrie rezultatul în a patra căsuţă. 
 
5. Ultimul rezultat împarte-l la 0,8 ; 
    scrie rezultatul în a cincea căsuţă. 
 
6. Din ultimul rezultat scade numărul din căsuţa 1 
    scrie rezultatul în ultima căsuţă. 
 
§ Dacă ai lucrat corect la toate aplicaţiile, ultimul rezultat este chiar nota la acest test! 
§ Dacă ai greşit, reia aplicaţia acasă de …….ori, insistă şi vei reuşi!!! 

 
 
 

SUCCES!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
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Anexă 3 
 

FIŞĂ DE LUCRU 
Numele: 
Prenumele: 
Clasa: a V – a  
Data: 4.06.2013 
     
Calculaţi şi aranjaţi rezultatele obţinute în ordine crescătoare. Ce cuvânt ati obţinut? 

 
 

L:     X+25,17=32,15 
R:    29,736·100:10= 
Ă:    437 – X=300,3 
E:     35,1·X=175,5 
I:     X :7,4=5,6 
I:     Media aritmetică a numerelor 9,06; 8,28 şi 10,26 
T:     4,7+X=49 
F:     0,9x – 0,5=0,4 
C:     5,22+5,2·2= 
I:     X+12,5 – 10,6=500,01 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      


