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Proiect de lecție: Cum aplicăm matematica în situații practice 
 

Diana Rafa- profesor de matematică  

Data: 4 Martie 2021 în atelier online al proiectului Erasmus+; 

Clasa: a-VII-a 

Disciplina: matematică, geometrie; 

Titlul lecției: Calculuș ariilor în situații practice;  

Tipul lecției: consolidare a cunoștințelor; 

Obiectivele lecției:  

 La finalul lecției elevul va fi capabil să:  

 -aplice formule de calcul a suprafețelor figurilor geometrice studiate în clasa a VII-a; 

 -recunoască cconținuturile școlare care apar în situații practice conexe calculului 

ariilor; 

 -să facă estimări a valorii economice legate de costurile pe care le inplică acoperirea 

suprafețelor cu deiverse materiale; 

Competențe specifice din programa calsei a VII-a la matematică 

 1.4. Identificarea patrulaterelor în confgurații geometrice diverse, recunoașterea 

patrulaterelor din configurații prezente în mediul înconjurător; 

 2.4. Descrierea patrulaterelor și identificarea proprietăților acestora, pe baza 

configurațiilor geometrice; 

 3.5. Aplicarea proprietăților cercului legate de arce, coarde și diametrul perpendicular 

pe o coardă, în rezolvarea de probleme Rezolvarea de probleme legate de aria și lungimea 

cercului pe baza razei cercului; 

 

 Materiale didactice: 

 Manualul de matematică pentru clasa a VII-a; 

 Prezentarea lecției; 

 Fișa de lucru a lecției încărcată pe Jambboard; 

 Instrumente geometrice, foaie de calcul în excel. 

Metode diactice: 

 Conversația; 

 Problematizarea; 

 rezolvarea de exerciții; 

 Metode interactive (munca pe grupe de elevi)   

 

Bibliografie: 

 Chicu.I, Mareș. S.,Iacob I, Ceucă R., Băleanu A  – Manual pentru clasa a VII-a, 

Editura Intuitext, 2019 

  Cap 6, pag 108-132 

  

Profesor: Diana Rafa 

Școala Gimnazială ”Avram Iancu” , Dej 
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Momentele lecției: 

 

1. Moment organizatoric 

Activitatea profesorului: 

-profesorul invită elevii la un atelier online de matematicp, explicând modalitatea de 

organizare a lecției; 

-Profesorul pune la dispoziție link-uri separate pentru lucrul pe grupe al elevilor (contul de 

google de pe care se organizează întâlnirea nu are la dispoziție posibitilatea de separare 

breakout rooms); 

-Profesorul invită elevii să se conecteze la instumentul Jam board creat pentru lecție; 

Activitatea elevilor: 

-elevii se conectează la lecție pe platforma Google meet, aceștia deschid canalul de chat al 

întâlnirii, pentru a vedea link-urile pentru studio individual; 

-eleviib se conectează la Jam-board-ul lecției 

2. Captarea atenției  

Activitatea profesorului: 

-profesorul prezintă câteva fotografii cu peisaje de primavera cu flori, explicând planul de 

amenajare cu flori a suprafețelor; 

-profesorul întreabă elevii ce forme geometrice se remarcă în fotografii; 

Activitatea elevilor:  

-elevii urmăresc imaginile prezentate de profesor; 

-elevii răspund la întrebarea profesorului, identificând formele geometrice din conținuturile 

programei de clasa a VII-a; 

3. Actualizarea cunoștințelor:  

Activitatea profesorului: 

-profesorul reactualizează conținuturile din lecția trecută despre patrulatere: pătratul, 

dreptunghiul, trapezul, paralelogramul; 

-Profesorul întreabă elevii ce formula se folosește pentru calculul ariei fiecărui patrulater 

indicat; 

-profesorul întreabă cum se calculează aria cercului; 

-profesorul propune un calcul demonstrativ frontal lgat de acoperirea unei suprafețe cu flori și 

de costurile econimice; 

Activitatea elevilor: 

-elevii răspund la întrebările profesorului cu privire la proprietățile patrulaterelor; 

-elevii răspund la întrebările legate de calcularea arie figurilor geometrice; 

-elevii răspund la sarcina forntală de calcul numeric; 

4. Conținutul lecției: 

Activitatea profesorului: 

-profesorul anunșă titlul și obiectivele lecției; 

- 
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-profesorul explică sarcinile de lucru ale lecției și ajută fiecare grup să înțeleagă exercițiul și 

să aplice aspect teoretice la sarcina practică a exercițiului; 

-profesorul invită câte un membru al fiecărui grup să explice cum a rezolvat cerința 

exercițiului și verifică corectitudinea rezolvării; 

 

Activitatea elevilor: 

- elevii adapteaza modelul rezolvat frontal la sarcina primita de grupul lor; 

-elevii aleg un reprezentant care va explica propunerea de rezolvare și va verifica rezultatul 

cu restul grupului; 

-elevii caută algoritmii care conduc la obținerea rezultatelor; 

 

5. Consolidarea cunoștințelor 

Activitatea profesorului: 

-profesorul distrubie fișe de lucru cu alte sarcini similar celor prezentate în lecție; 

-profesorul indică sarcina de lucru prin metode interactive; 

-profesorul supraveghează fiecare grup cu sarcina de lucru specifică și oferă ajutor când este 

nevoie; 

-profesorul comenteaza propunerile elevilor, apreciind metodele diferite de rezolvare; 

-profesorul cere elevilor să facă legături între valorile numerice si rezultatele obținute; 

 

Activitatea elevilor: 

-elevii coopereaza pe baza materialului tipărit pentru a adapta metoda de lucru, fac desene 

geometrice, fac calculi ale mărimilor cerute; 

-elevii aleg un reprezentant pentru a explica soluția lor; 

-elevii analizează și propun algoritmi de rezolvare; 

-elevii formulează ipoteze de lucru și verifică valoarea prin intermediul foii de calcul în 

excel; 

 

6. Asigurarea transferului cunoștințelor 

Activitatea profesorului:  

- profesorul explică tema de casă 

Activitatea elevului: 

- elevii notează tema de casă în caiete;  

-elevii identifică metoda de lucru din exercițiile temă, plecând de la experiența lecției. 

 

 

Anexa 1: Fișa de lucru a lecției 

 

1. În amenajarea unei grădini avem nevoie de lalele de trei culori. Grădina este sub 

forma unui dreptunghi cu lungimea de 20 m și cu lățimea de 16 m. Pe suprafața grădinii se 

plantează lalele de acceași culoare sub forma unui cerc cu raza de 5m și sub foma unui 
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triunghi dreptunghic isoscel cu catetele de 6 m.  Formele geometrice pot fi aranjate 

oricum, fără să se intersecteze.  

a. Indică poziția fiecărei figuri geometrice, folosind relații cum sunt: distanțe, 

laturi paralele, etc.  

b. Calculează câte lalele de fiecare culoare trebuiesc cumpărate știind că pe un 

metru pătrar se plantează 10 lalele. 

 

2. Descrie trei cercuri concentrice de allele de culori diferite. Cea mai mare rază are 10 

m. Fiecare cerc are raza cu 2 m mai mica decât a cercului anterior. Pe un metru pătrat de 

teren este recomandat să se planteze 25 de lalele. Câte allele se plantează de fiecare 

culoare?  Estimează       .   

3. Un dreptunghi ABCD are dimensiunile de 8 m și 6 

m. Pe lunghimea AB se ia punctul E, astfel încât 

 ADE= 45 . Calculează câte allele se pot plant ape 

suprafața CDEB, dacă pe       se vor planta 30 de 

lalele.  

 

4. Un paralelogram are laturile de 20 m și 16 m. Unul din unghiurile paralelogramului 

are 150    Calculează aria paralelogramului. Suprafața se acoperă cu benzi paralele de flori 

cu lățimea de 4 m, folosind culori diferite. Pe       se vor planta 28 de flori. Câte flori se 

vor planta pe fiecare bandă paralelă?  

5. Într-un pătrat cu latura de 12m se desenează un 

cerc cu raza de 5 m. Suprafața cercului se va acoperi 

cu lalele galbene. Restul pătratului se acoperă cu 

lalele mov. Câte lalele de fiecare culoare sunt 

necesare? Estimează          
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Anexa 2: Exemplificarea metodei de lucru prin exercițiu frontal 

 

1. Un dreptunghi are laturile de 12 m si 8 m. Câte lalele se pot planta pe suprafața 

dreptunghiului dacă se recomandă plantarea a 8 lalele pe 1   . Dacă o lalea costo 0,2 

euro, cât va costa amenajarea dreptunghiului?   

                 

                    

                     

                   
costs               euro. 

2. Un cerc are diametrul de 16 m. Calculați aria cercului. considerând        

      rotunjiți aria cercului laun număr natural și calculate câte allele se pot plant ape 

suprafața cercului dacă pe      se recomandă plantarea a 20 de allele.   

               

                    

           |    

               

         

Lalele            . 

 

Anexa 3: Câteva metode de calcul pentru aria unor suprafețe  
 

Aria unui triunghi dreptunghic isscel  

Catetele triunghiului dreptunghic isiscel sunt egale. Înălțimea din vârful unghiului drept 

este și mediană.  

   
  

 
  

  
   

 
 
   

  
 

 
 
   

 
 

În alte situații:   
  

 
. 

 

 

Coroana circulară este portținea aflată între două cercuri 

concentrice. Aria coroanei circulare se obține prin scădere din 

aria cercului mare, aria cercului mic.  

 



 
 

6 

 

 

Resurse online: 

https://jamboard.google.com/d/11kg8w8A9ssdJJBwNFYXdq_yKLuN0-dxa5hHi-

8pUS00/viewer 

https://jamboard.google.com/d/1ChdMXvsh7brFOp8dJ3w6QXS6gDkjeiWWHBTgVMcOES

o/viewer 

http://teaching21.com/wp-content/uploads/2021/11/How-to-apply-Maths-in-real-world.pdf 

http://teaching21.com/wp-content/uploads/2021/11/atelier-matematica.pdf 

 

 

 

https://jamboard.google.com/d/11kg8w8A9ssdJJBwNFYXdq_yKLuN0-dxa5hHi-8pUS00/viewer
https://jamboard.google.com/d/11kg8w8A9ssdJJBwNFYXdq_yKLuN0-dxa5hHi-8pUS00/viewer
https://jamboard.google.com/d/1ChdMXvsh7brFOp8dJ3w6QXS6gDkjeiWWHBTgVMcOESo/viewer
https://jamboard.google.com/d/1ChdMXvsh7brFOp8dJ3w6QXS6gDkjeiWWHBTgVMcOESo/viewer
http://teaching21.com/wp-content/uploads/2021/11/How-to-apply-Maths-in-real-world.pdf
http://teaching21.com/wp-content/uploads/2021/11/atelier-matematica.pdf

