Data: 17 noiembrie 2017
Unitatea de învăţare: Şcoala Gimnazială Nr.1 Videle
Clasa: a II – a A
Profesor înv. primar: Trăistaru Luciana
Aria curriculară: Matematică şi explorarea mediului
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului
Unitatea de învăţare: Înmulţirea numerelor naturale e la 0 la 100
Subiectul lecţiei: Înmulţirea când unul din factori este 4. Balta, mediu natural de viaţă
Tipul lecţiei: Lecţie de comunicare-însuşire de noi cunoştinţe
Competenţe generale
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare
2. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat
3. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică
4. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date

Competenţe specifice:
 1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-1000 prin
adunări/scăderi repetate
 1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii
unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs,
cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau compunerea de
probleme
 2.1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu un
sistem de referinţă dat, folosind sintagmele învăţate
 3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi
generalizarea unor modele sau regularităţi din mediul apropiat
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural
şi social
4.1. Descrierea unui plan de lucru folosind câţiva termeni ştiinţifici,
reprezentări prin desene şi operatorii logici „ şi”, „sau”, „nu”
5.2. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0-1000;
a·b=x; a:b=x, în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări
schematice

Obiective operaţionale:
cognitive
OC1 – să identifice adunările repetate corespunzătoare unor imagini date;
OC2 – să transforme adunările repetate în înmulţiri cu ajutorul algoritmului cunoscut;
OC3 – să transforme înmulţirile date în adunări repetate cu ajutorul algoritmului
cunoscut;
OC4 – să opereze cu expresiile „de n ori mai mare”, „dublu”, „triplu”, aplicând
cunoştinţele însuşite în lecţiile anterioare;
OC5 – să folosească comutativitatea înmulţirii în scopul uşurării calculului;
OC6 _ să utilizeze terminologia specifică matematicii
afective
OA1 – să manifeste interes pentru activităţile propuse;
OA2 – să fie capabili să se autoevalueze;
psiho – motorii
OPM1 – să-şi coordoneze mobilizarea mâinilor şi a corpului în funcţie de solicitări;
OPM2 – să coordoneze actul manevrării instrumentelor de scris;
OPM3 – să adopte o poziţie corectă în timpul lucrului, în bancă, în faţa clasei.
Strategii didactice (Resurse procedurale )- conversaţia
- explicaţia
- problematizarea
- observaţia dirijată
- exerciţiul
- munca independentă
- metoda R.A.I.
Resurse materiale: - planşe
- fişe
- markere
- manual
-caiete
-calculator, videoproiector
Forma de organizare: - frontal
- individual
- pe grupe.
Resurse umane: 30 elevi
Evaluare: continuă şi formativă
Timp de lucru: 50 minute

Bibliografie:
 Tudora Piţilă, Cleopatra Mihailescu, Matematică şi explorarea mediului, Manual
pentru clasa a II-a Bucutesti, Editura Art, 2014
 Programa şcolară pentru clasa a II-a ;
 M. Neagu, M. Mocanu – „Metodica predării matematicii in ciclul primar”, Editura
Polirom, Iasi, 2007.
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ANEXE:
Fişa1
Cerinţă:
Număraţi steluţele şi grupaţi-le ca o adunare repetată, iar apoi transformaţi în
înmulţire. Procedaţi la fel şi cu figurile zâmbitoare.
a)

b)

Activitate pe grupe
Grupa I.
Calculaţi prin adunare repetată:
6 + 6 + 6 = ................................
9 + 9 + 9 = ...............................
4 + 4 + 4 + 4 = ...............................
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ..............................
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = .............................
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = .............................
Grupa II:
Calculaţi ca înmulţiri, următoarele adunări repatate:
4 + 4 + 4 = ............ X ................ =
8 + 8 + 8 = ............. X ................ =
6 + 6 + 6 = .............. X ................ =
5 + 5 = .............. X ................. =
3 + 3 + 3 + 3 + 3 = .............. X ................. =
7 + 7 + 7= .............. X ................. =
Grupa III:
Rezolvaţi înmulţirile prin adunare repetată:
4 X 4 = .........................................................................................
3 X 8 = .........................................................................................
5 X 6 = .........................................................................................
7 X 2 = .........................................................................................
4 X 5 = .........................................................................................
2 X 10 = ....................................................................................

Activitate frontală

Problemă
Într-o ladă sunt 5 kilograme de peste.
Câte kilograme de peste sunt în 4 lăzi identice?
(foloseşte adunarea repetată).

Rezovare:

1. Câte kilograme de peste sunt în 4 lăzi ?
5 + 5 + 5 + 5 = 4 X 5 = 20 kg. peste
Răspuns: 20 de kilograme de peste

Fişe
Grupa I.
Calculează prin adunare repetată:
4x2=
C
4x9= T
4x7=
C
4x6= E
4x4=
O 5x4= R
8 16 20 24 28 36
C O R E C T
Grupa II:
Scrie adunările repetate sub formă de înmulţire:
4+4+4+4=
R
4+4=
C
4+4+4+4+4+4+4+4=
T
7+7+7+7=
C
4+4+4=
O
5+5+5+5=
E
8 12 16 20 28 32
C O R E C T
Grupa III:
Alege rezultatul corect:
3x4=10, 12, 7
C
6x4=10, 19, 24
R
4x5=20,9, 25
O
9x4=16, 36, 13
T
4x7=11, 28, 21
E
8x4=11, 12, 32
C
12 20 24 28 32 36
C O R E C T
Grupa IV
Calculează înmulţirile:
3x6= C
4x3= O
2x8= E
5x2= C
5x3= R
3x7= T
10 12 15 16 18 21
C O R E C T

Grupa I.
Calculează prin adunare repetată:
4x2=____________________________C
4x9=____________________________T
4x7=____________________________C
4x6=____________________________E
4x4=____________________________O
5x4=____________________________R

Aşează rezultatele în ordine crescătoare şi vezi cum ai
rezolvat.
Scrie aici rezultatele şi literele corespunzătoare:

Grupa II:
Scrie adunările repetate sub formă de înmulţire:
4+4+4+4=_______________________________R
4+4=___________________________________C
4+4+4+4+4+4+4+4=_______________________T
7+7+7+7=_______________________________C
4+4+4=_________________________________O
5+5+5+5=_______________________________E

Aşează rezultatele în ordine crescătoare şi vezi cum ai
rezolvat.
Scrie aici rezultatele şi literele corespunzătoare:

Grupa III:
Alege rezultatul corect:
3x4= 10, 12, 7

C

6x4= 10, 19, 24

R

4x5= 20,9, 25

O

9x4= 16, 36, 13

T

4x7= 11, 28, 21

E

8x4= 11, 12, 32

C

Aşează rezultatele în ordine crescătoare şi vezi cum ai
rezolvat.
Scrie aici rezultatele şi literele corespunzătoare:

Grupa IV

Calculează înmulţirile:
3x6=

C

4x3=

O

2x8=

E

5x2=

C

5x3=

R

3x7=

T

Aşează rezultatele în ordine crescătoare şi vezi cum ai
rezolvat.
Scrie aici rezultatele şi literele corespunzătoare:

