Şcoala Gimnazială „Ion Ghica”, Iași
PROIECT DIDACTIC
Clasa: a VI-a
Profesor: Stanciu Laura
Disciplina : Matematica
Unitatea de învăţare: Unghiuri
Subiectul : Unghiuri suplementare, unghiuri complementare
Tipul lecţiei : Lectie de dobandire de noi cunoştinţe
Competenţe generale:
1.Identificarea unor date și relații matematice și corelarea lor în funcție de contextul în care au fost definite;
2.Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunțuri matematice;
3.Utilizarea algoritmilor și a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situații concrete;
4.Analiza și interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situații problemă.
Competenţe specifice:
1.Recunoașterea și descrierea unor elemente de geometrie plană în configurații geometrice date;
2.Utilizarea instrumentelor geometrice (riglă, raportor, echer, compas) pentru a desena figuri geometrice plane descrise în contexte
matematice date;
3. Verificarea faptului că două unghiuri sunt adiacente, complementare sau suplementare;
4. Utilizarea proprietăților referitoare la unghiuri pentru calcularea măsurilor acestora.

Obiectivele operaţionale ale lecţiei:
La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
O1: să stabilească dacă două unghiuri sunt complementare sau suplementare;
O1: să recunoască unghiurile adiacente;
O2: să efectueze corect operatii cu măsuri de unghiuri;
O3: să calculeze măsura complementului/suplementului unui unghi;
O4 : să utilizeze proprietăţile referitoare la unghiuri complementare şi suplementare pentru calcularea măsurilor unor unghiuri;
O5 : să aleagă reprezentările geometrice adecvate în vederea optimizării calculelor cu măsuri de unghiuri.

Mijloace şi strategii didactice
1. Materiale suport: tabla, caiete, fişe de lucru, creta.
2. Metode: conversaţia, munca individuala, exercitiul, demonstratia, explicatia, învăţarea prin descoperire.
3. Forme de evaluare: QUIZ EDMODO
4. Forme de organizare a activităţii: frontal, individual
5. Bibliografie:




Manual pentru clasa a VI-a, autori: George Turcitu, Ionică Rizea, Constantin Basarab etc. Editura Radical;
Culegere de probleme de matematică clasa a VI- a – Dan Zaharia , Maria Zaharia, Editura Paralela 45;
www.mateinfo.ro,

Etapele lecţiei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moment organizatoric
Captarea atenţiei
Reactualizarea cunostintelor
Anuntarea temei si a obiectivelor
Prezentarea conţinutului şi dirijarea învăţării
Obtinerea performantei si asigurarea feed – back-ului
Incheierea lectiei

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
ETAPA

OB.

CONŢINUTUL

METODE

FORME DE
ORGANIZARE

Moment organizatoric
(3 min)
Captarea atentiei
(3 min)
Reactualizarea
cunoştinţelor
(7 min)

O1

o Verificarea prezentei elevilor;
o Elevii îşi pregătesc materialele;

Conversaţia

frontal

o Verificarea temei cantitativ şi calitativ

Conversaţia

frontal

o Se reamintesc noţiunile învăţate anterior:
- unghiuri sunt adiacente
- bisectoarea unui unghi
- unghiuri congruente
- clasificarea unghiurilor

Conversatia
Observația

frontal

Anunţarea temei şi a
obiectivelor
(1 min)

Conversația
Unghiuri suplementare; unghiuri complementare
Se deseneaza două unghiuri cu masurile de 550 , respectiv 350 și se

Prezentarea
conţinutului şi
dirijarea învăţării
(25 min)

frontal

face suma lor.
O1

Deoarece 𝑚𝑚(∢𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ) + 𝑚𝑚(∢𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) = 550 + 350 = 900 , spunem ca

Conversaţia

unghiurile sunt complementare.

Observația

Învăţarea prin
descoperire
∢𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 este complementul ∢𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 și ∢𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 este complementul
∢𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴.

Def: Două unghiuri proprii pentru care suma măsurilor lor este
se numesc complementare, iar fiecare dintre ele se numește
complement al celuilalt.
Conversatia
Proprietăţile unghiurilor complementare
1. Complementul unui unghi cu măsura egală cu x este un unghi de
măsură 90° – x.

Exerciţiul

Frontal

Frontal

O2
O3

O1

2. Dacă două unghiuri complementare sunt congruente, atunci măsura
fiecăruia este egală cu 45°.
3. Unghiurile congruente au complemente congruente.
4. Unghiurile care au acelaşi complement sunt congruente.
Def: Două unghiuri proprii pentru care suma măsurilor lor este
egală cu

, se numesc suplementare. Fiecare dintre cele doua

unghiuri se numește suplementul celuilalt.
Exemplu:

Exerciţiul
Frontal

Demonstratia

Conversatia
O2
O4

Exemplu: Un unghi cu măsura 1560 are măsura suplementului egală

Frontal

Individual

cu :

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎 − 1560 = 240

Proprietăţile unghiurilor suplementare
1. Suplementul unui unghi cu măsură egală cu x este un unghi de
măsură 180° – x.
2. Dacă două unghiuri suplementare sunt congruente, fiecare este un
unghi drept.
3.Unghiurile congruente au suplemente congruente.
4. Unghiurile care au acelaşi suplement sunt congruente.
5. Bisectoarele a două unghiuri adiacente suplementare formează un
unghi drept.

Obţinerea
performanţei şi
asigurarea feed-back-

Exercitiu
O2

QUIZ EDMODO

Verificare pe

Individual

ului

telefon

O3

(10 min)
Incheierea lectiei
(1 min)

Punctajele apar automat pe telefon – evaluare individuala

Conversaţia

Frontal

Notează tema

UTILIZAREA NOILOR TEHNOLOGII

ETAPA DE EVALUARE A LECTIEI
-

TIMP DE 10 MINUTE ELEVII INTRA PE PLATFORMA EDMODO ( pe telefon)
FIECARE RASPUNDE LA CELE 7 INTREBARI
LA FINAL PROFESORUL POATE VEDEA PUNCTAJUL FIECARUI COPIL DAR SI UN GRAFIC CU CLASAMENTUL
FIECARUIA IN CLASA
ASTFEL AVEM O IMAGINE OBIECTIVA A NIVELULUI DE INTELEGERE A FIECARUI ELEV

QUIZ EDMODO

UTIL SI PENTRU VERIFICAREA TEMEI PENTRU ACASA, EXEMPLU MAI VECHI :

