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GHID DE UTILIZARE A TABLETEI

EU SUNT DALIA

DESPRE MINE

DESPRE TINE

CUPRINSEȘTI AICI

2 3 4 5 6 7

UNITATEA 1
SĂ FACEM 
CUNOȘTINȚĂ 
CU DALIA
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+ De ce crezi că este important un regulament de lucru cu tableta?

+ Notează regulile pe care le-ai stabilit împreună cu profesorul și ceilalți 

colegi.

REGULI DE LUCRU 

CU TABLETA

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.
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POȚI SĂ AFLI INFORMAȚII 

DESPRE DALIA?

În această activitate, vei face 

cunoștință cu tableta Dalia și 

vei explora diferitele ei setări.

Ce vrei să afli? 

ÎNCEPE AICI

EU SUNT
DALIA

Bună! 

Eu sunt tableta Dalia!

Lipește  aici 
o poză cu 

tine

 Identifică butoanele tabletei și apasă 

pe fiecare, pentru a observa ce se 

întâmplă.

 Fă schimb de informații cu colegii tăi 

despre:

• Cum se pornește tableta?  
• Cum se oprește tableta?
• Cum se resetează tableta?

 E timpul să explorezi! Încearcă să

faci click pe diferite elemente ale

interfeței tabletei, pentru a afla ce se

întâmplă.

 Accesează meniul „Aplicații” și apoi 

opțiunea „Setări”. Studiază 

caracteristicile tabletei tale și apoi 

notează-le mai jos:

Nume dispozitiv: _________________

Număr model: ___________________

Spațiu total de stocare: ____________

Spațiu disponibil: _________________

Sistemul de operare: ______________
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+ Care sunt cele mai importante lucruri, legate de utilizarea tabletei, de

care ți-ai dat singur seama?

+ Despre ce ai vrea să afli mai multe?

+ Notează 2 programe care ți-au atras atenția.

EU SUNT DALIA

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE
RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.
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ÎNCEPE AICI

 Accesează opțiunea „Setări”, pentru a
schimba elementele interfeței:

 sunetele și notificările

 afișarea fontulului

 imaginea de fundal pentru ecranul de 
pornire și pentru cel blocat; alege 
imagini care crezi că o reprezintă pe 
Dalia

 formatul orei

 Identifică pictograma aplicației „Ceas”
și deplaseaz-o pe desktop, astfel încât 
să fie poziționată după toate celelalte 
pictograme.

 Studiază ora pe Glob, caută ce oră este 
acum în țara ta preferată și notează mai jos:

• Țara, orașul: ____________
• Ora: __________________

 Adaugă o alarmă cu sunet discret, care să 
anunțe terminarea orei de Informatică, în 
fiecare săptămână cu 2 minute înainte de 
pauză.

DESCOPERĂ ELEMENTELE CARE 

FACILITEAZĂ COMUNICAREA CU 

DALIA!

Interfața grafică utilizator este 

reprezentată de totalitatea 

elementelor grafice care permit 

utilizatorului comunicarea cu 

dispozitivul electronic. Urmează pașii 

de mai jos pentru a descoperi cum 

poți interacționa cu Dalia prin 

intermediul lor.

DESPRE 
MINE

+ Pentru a schimba locul unei pictograme pe 

desktop, se menține degetul pe 

pictogramă în timp ce se deplasează.

+ Când dorim să accesăm o aplicație, 

identificăm pictograma asociată acesteia, 

apăsăm pe pictogramă, apoi se deschide 

fereastra aplicației.

IDEI DE ÎNCERCAT AI TERMINAT?

Acceptă provocarea de a face mai mult!

+ Ajută un vecin!

+ Utilizând o opțiune a aplicației „Ceas”, cronometrează un 

coleg în timp reușește să seteze alarma.
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+ Care este utilitatea interfeței grafice?

+ Care sunt principalele elemente ale interfeței grafice pe tabletă?

+ Ce ți s-a părut interesant la aceste elemente? Ce ți s-a părut dificil?

DESPRE MINE

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.
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ÎNCEPE AICI

 Identifică aplicația „Notă” și creează un fișier 

nou, în care să te înregistrezi prezentându-te 

în câteva cuvinte. Sub înregistrare, scrie 3 

calități pe care ți-ai dori să le ai. 

 Realizează un screenshot notiței create, apoi 

salveaz-o, dându-i numele tău. Încarcă 

screenshot-ul realizat în contul Drive al 

clasei.

 Utilizând opțiunea „Cameră foto”, 

fotografiază-ți prietenii din clasă în timp ce 

lucrează, apoi fă-ți câteva selfie-uri.

 Accesează folderul „Galerie”, pentru a 

vizualiza imaginile suprinse.

 Editează pozele, modificându-le 

luminozitatea, contrastul și culorile.

 Experimentează pe selfie-uri opțiunea de 

trunchiere, eliminând părțile inestetice.

 Realizează un clip de aproximativ 1 minut, în 

care să îți prezinți clasa, filmându-ți colegii.

 Prezintă colegilor tăi pozele tale și clipul 

realizat, apoi cere-le părerea.

A VENIT MOMENTUL SĂ TE 
PREZINȚI DALIEI!

Putem capta momentele 

importante din viața noastră prin 

screenshot-uri, poze, selfie-uri sau 

filmări. Acestea spun multe despre 

fiecare persoană, în parte. 

Urmează pașii de mai jos pentru a

descoperi cum îi poți spune lucruri 

despre tine Daliei.

DESPRE 
TINE

 Adaugă în notița realizată la începutul

activității un selfie, căruia să-i asociezi un text

în care să scrii ce ai învățat la această

activitate.

 Marchează ca favorite pozele de pe tabletă 

care îți plac cel mai mult.

IDEI DE ÎNCERCAT AI TERMINAT?

Acceptă provocarea de a face mai mult!

+ Studiază opțiunile de copiere și mutare în album a pozelor.

+ Elimină de pe tabletă pozele care nu au ieșit pe placul tău.

+ Lipește o poză cu tine pe omulețul din partea de sus a fișei.

Numele meu este

.............................

Lipește  aici 
o poză cu 

tine

Pentru a realiza un screenshot, urmează pașii de mai jos:
1.Apasă tasta „Pornire” și tasta „Acasă”, în același timp.
2.Ține apăsate aceste taste împreună, pentru cel putin 2 
secunde.
3.Un screenshot - care surprinde imaginea afișată în 
momentul în care ai apăsat cele două taste - va fi salvat în 
memoria tabletei.

9



+ Care este utilitatea aplicației „Cameră foto”?

+ Care sunt principalele modalități de a capta imagini cu tableta?

+ Care modalitate ți s-a părut cea mai atractivă? De ce?

DESPRE TINE

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.
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CINE DEȚINE INFORMAȚIA, DEȚINE PUTEREA

CUM UTILIZĂM INFORMAȚIA?

ȚINE LEGĂTURA CU PRIETENII...

...DAR NU ORICUM

CUPRINSEȘTI AICI

UNITATEA 2
SĂ IEȘIM ÎN 
LUME!

1 3 4 5 6 72
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POȚI SĂ AFLI INFORMAȚII 

DE PE INTERNET?

Internetul este o rețea mondială 

de dispozitive cu adrese 

computerizate, interconectate 

conform regulilor de comunicare 

”Transmission Control Protocol” 

și „Internet Protocol”.

Descoperă-l  împreună cu Dalia!

ÎNCEPE AICI

 Pentru a accesa o pagină web, avem nevoie 

de un browser. Browserul este un program 

care permite navigarea în web.

 Descoperă un browser pe tabletă și notează-i 

denumirea: ___________

 Pentru a căuta informații pe internet, avem 

nevoie de un motor de căutare și de cuvinte 

cheie referitoare la subiectul de interes. 

Exemple de motoare de căutare: Google, Bing, 

Yahoo!, Ask etc.

 Accesează un browser și apoi un motor de 

căutare. Caută sfaturi pentru metodele de 

căutare eficientă pe internet.  

 Aplică ideile găsite pentru a obține informații 

despre hobby-ul tău și apoi prezintă colegilor 

noutățile pe care le-ai aflat.

CINE DEȚINE 
INFORMAȚIA, 
DEȚINE PUTEREA

 Creează o notiță nouă, în care să înregistrezi 

vocal metodele de căutare pe care le-ai 

aplicat când ai cules informații despre hobby-

ul tău.

 Deschide un eBook gratuit și prezintă-l 

colegilor tăi

IDEI DE ÎNCERCAT AI TERMINAT?

Acceptă provocarea de a face mai mult! 

+ Studiază și aplică metodele de căutare avansată a 

informației pe internet.

+ Caută informații despre eBooks și descarcă unul gratuit.
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+ Ce înseamnă internetul pentru tine?

+ Ce motor de căutare ai ales să utilizezi? De ce?

+ Ce metode de căutare, pe care nu le știai, ai găsit?

CINE DEȚINE 
INFORMAȚIA, 
DEȚINE PUTEREA

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.
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ÎNCEPE AICI

 Accesează un motor de căutare sau 

accesează adresa Oficiului Român pentru 

Drepturile de Autor – Guvernul României 

http://www.orda.ro/default.aspx?pagina=6

50 pentru a obține informații despre legea 

dreptului de autor în România. 

 Identifică obiectele care stau sub 

incidența dreptului de autor. Notează-le în 

jurnalul de activitate pe cele care sunt 

importante pentru tine.

 Caută informații legate de legea dreptului 

de autor asupra fotografiilor. Notează în 

jurnalul de activitate 3 idei legate de 

utilizarea corectă a fotografiilor.

 Identifică relația dintre drepturile de autor 

și internet. Notează în jurnalul de 

activitate 3 idei legate de utilizarea 

corectă a informației de pe internet.

ÎNVAȚĂ CUM SĂ UTILIZEZI LEGAL 

INFORMAȚIA!

Drepturi de autor & copyright = totalitatea 

privilegiilor de care se bucură, prin lege, autorul 

unei opere

 Dezbate cu colegii legea dreptului de autor. 

Discutați despre felul în care o respectați sau 

nu atunci când utilizați informații de pe internet.

 Creează o notiță nouă, în care să scrii sau să 

desenezi ceva care sugerează felul în care 

percepi legea dreptului de autor.

IDEI DE ÎNCERCAT AI TERMINAT?

Acceptă provocarea de a face mai mult!

+ Studiază drepturile de autor în informatică.

+ Ajută un coleg!

CUM 
UTILIZĂM 
INFORMAȚIA?

14
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+ De ce crezi că a apărut legea dreptului de autor?

+ Ți s-a întâmplat să încalci, fără să știi, legea dreptului de autor? Cum?

CUM UTILIZĂM 
INFORMAȚIA?

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.
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ÎNCEPE AICI

 Descoperă pe tabletă o aplicație de e-mail și 

notează-i denumirea: ____________

 Creează-ți un cont de e-mail dacă nu ai unul 

deja. Dacă ai căsuță de e-mail, ajută-ți colegii 

să-și creeze una.

 Conectează-te la adresa ta de e-mail.

 Salvează în agenda de contacte adresa de e-

mail a profesorului tău și a colegului tău de 

bancă.

 Trimite un e-mail colegului tău de bancă, în 

care să cuprinzi:

 un text în care să-i scrii ce ai 

învățat la ultimele două activități

 o imagine cu tine la activitatea 

prezentă

 Deschide e-mail-ul primit de la colegul tău și 

răspunde-i, scriindu-i părerea ta despre 

imaginea pe care ți-a trimis-o.

 Redirecționează către profesorul tău e-mail-ul 

primit de la colegul de bancă.

 Șterge e-mail-ul de confirmare primit de la 

profesor.

SĂ COMUNICĂM CU CEI DE LA 
DISTANȚĂ!

Putem ține legătura cu persoanele 

aflate la distanță, prin intermediul 

serviciului de poștă electronică (e-mail). 

Ai o căsuță de e-mail?

ȚINE LEGĂTURA 
CU PRIETENII

 Creează o notiță sau notează în jurnalul de 

activitate pașii urmați pentru rezolvarea 

cerințelor de mai sus.

IDEI DE ÎNCERCAT AI TERMINAT?

Acceptă provocarea de a face mai mult! 

+ Studiază opțiunile de căutare și marcare a mail-urilor.

+ Studiază opțiunile ”Carbon Copy” și ”Blind Carbon Copy”.

+ Creează o semnătură electronică pentru contul tău de e-

mail.

+ Ajută un vecin!16



ȚINE LEGĂTURA 
CU PRIETENII...

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Care este adresa ta de e-mail?

+ Notează sau desenează un indiciu pentru parola contului tău de e-mail.

+ Care dintre facilitățile e-mail-ului este cea mai importantă pentru tine? De

ce?

17



ÎNCEPE AICI

 Accesează-ți contul de e-mail.

 Trimite un e-mail colegului tău despre un 

proiect la care o să lucrați împreună și 

înștiințează-l și pe profesor de aceasta.

 Trimite un e-mail mai multor persoane, care 

nu doresc ca adresele lor de e-mail să devină 

publice. Poate deveni neplăcut uneori! 

 Grupează-ți toate mesajele primite de la 

profesor, pentru a le găsi cu ușurință când ai 

nevoie de ele.

 Economisește timp! Semnează  automat 

toate e-mailurile trimise! Pentru aceasta 

creează-ți o  semnătură digitală!

SĂ COMUNICĂM CU CEI DE LA 
DISTANȚĂ ÎN MOD PROFESIONIST!

Serviciul de poștă electronică îți dă 

posibilitatea de a scrie un mesaj la mai 

mulți destinatari, fără costuri suplimentare 

și fără mult efort suplimentar.

 Creează o notiță sau notează în jurnalul de 

activitate pașii urmați pentru rezolvarea 

cerințelor de mai sus.

18

FII EXPERT ÎN 
COMUNICARE

Carbon Copy – copie la indigo / 

copie de informare

Blind Carbon Copy – copie 

”oarbă”/ copie de informare 

confidențială

IDEI DE ÎNCERCAT

Settings

More 
settings

Writing
email

Signature

Setări

Setări

General

Semnătură



FII EXPERT ÎN 
COMUNICARE

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Notează două avantaje ale utilizării semnăturii digitale:

+ În ce context te-ai gândit că poți utiliza câmpul CC (copie oarbă/copie de

informare)?

+ Ce alte foldere poți crea pentru adresa ta de e-mail? Enumeră cel puțin

două exemple!
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ÎNCEPE AICI

 Accesează un motor de căutare, cu 

ajutorul căruia să cauți informații despre 

adresarea politicoasă pe internet.

 Realizează screenshot-uri cu informațiile 

referitoare la:

 Reguli ale codului de conduită pe 

internet

 Reguli pentru scrierea e-mail-

urilor

 Studiază și discută cu colegii dacă modul 

în care scriați e-mail-uri respecta 

neticheta.

 Scrie un e-mail colegului de bancă, în 

care să îl înștiințezi despre regulile de 

conduită care ți se par cele mai 

importante. Ai grijă, să respecți neticheta!

 Caută informații despre e-mail-ul formal și 

despre cel informal. Notează câteva 

reguli de redactare a unui e-mail formal.

 Scrie-i profesorului tău un mail formal, în 

care să îi comunici ce ai învățat până în 

prezent despre tabletă și ce ai vrea să 

înveți mai departe.  

 Utilizează agenda de contacte, pentru a 

găsi adresele de e-mail ale persoanelor 

cărora le trimiți mesaje.

SĂ FIM POLITICOȘI ȘI CU CEI 
DE LA DISTANȚĂ!

Neticheta = cod de conduită pe 

internet. Acest cod nu este unul 

oficial, ci se adaptează la 

necesitățile comunicării pe 

internet.

...DAR NU
ORICUM!
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...DAR NU ORICUM!

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE
RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Care dintre mail-urile trimise a fost formal și care a fost informal?

+ Ce reguli de netichetă nu ai respectat până acum?

+ Care regulă de netichetă ți se pare cea mai importantă? De ce?
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Notează aici 
observațiile tale!
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ALGOREL

INVITAȚIE LA DANS

LIGHTBOT BASIC

LIGHTBOT PROCEDURE

LIGHTBOT LOOPS

SCRATCH JR

10 BLOCURI

POVESTE INTERACTIVĂ

CONVERSAȚII

PĂTRAT PORTOCALIU, CERC MOV

JOCULEȚ

CUPRINSEȘTI AICI

UNITATEA 3
NOI PRIETENI

1 2 4 5 6 73
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ȘTII CARE ESTE ELEMENTUL 

DE BAZĂ ÎN PROGRAMARE?

ALGOREL ȘTIE!

Algoritm = succesiune de pași 

(instrucțiuni) care se pot aplica pentru 

rezolvarea unei probleme.

Crezi că poți scrie algoritmi?

ALGOREL

Notează o activitate frecventă din viața ta

Date de intrare Date de ieșire Date de manevră

Stabilește datele necesare activității alese

Notează algoritmul activității alese
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+ Ai mai întâlnit noțiunea de „algoritm”? În ce context?

+ De ce crezi că este importantă noțiunea de „algoritm” în informatică?

ALGOREL

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.
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INVITAȚIE LA DANS

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Ce rol ai avut în această activitate? Ce a fost ușor/dificil în acest rol?

+ Cum se leagă această activitate de Algorel?

+ Scrie instrucțiunile, pas cu pas, pentru unul din dansuri. În programare,

această scriere se numește „pseudocod”.
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ÎNCEPE AICI

 Accesează aplicația „Lightbot Hour”.

 Apasă pe butonul de înaintare.

 Alege nivelul ”1. Basics” și încearcă să 

parcurgi fiecare stagiu.

 Dă-i instrucțiuni lui Lightbot, astfel încât 

să aprindă beculețul de la fiecare stagiu. 

Pentru aceasta, pune în secțiunea ”Main” 

butoanele:

 Mergi înainte 

 Întoarce-te către stânga

 Întoarce-te către dreapta

 Sari 

 Aprinde becul

 Rulează secvența scrisă, pentru a verifica 

dacă este corectă.

 În cazul în care Lightbot nu reușește să 

aprindă becul, oprește rularea 

instrucțiunilor și corectează-ți programul, 

aducându-i modificări.

 Când vrei să verifici ce ai corectat, 

resetează-l pe Lightbot, apoi rulează 

secvența de instrucțiuni.

 Dacă vrei să elimini toate instrucțiunile și 

să o iei de la capăt, apasă pe butonul 

pentru reluare. 

 Pentru a reveni la un stagiu anterior, 

apasă pe butonul pentru revenire.

 Dacă ai nevoie de indicații, apasă pe 

butonul ”Help”.

AJUTĂ-L PE LIGHTBOT SĂ 

PARCURGĂ PRIMUL NIVEL, 

APRINZÂND BECULEȚE!

Folosește ideile de la algoritmi pentru a-i da

instrucțiuni precise lui Lightbot!

LIGHTBOT 
BASIC
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LIGHTBOT BASIC

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+Ce blocuri de instrucțiuni ai reținut?

+ Ce ți-ar fi plăcut să fie diferit la această activitate?

+ Unde ai întâmpinat dificultăți în această activitate?

+ La ce stagiu ai ajuns când s-a terminat activitatea?
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ÎNCEPE AICI

 Accesează aplicația „Run Marco”. 

 Apasă pe butonul de pornire și selectează 

limba .

 Alege pe care dintre cei doi copii vrei să îi 

ajuți în aventura lor!.

 Selectează mediul în care se desfășoară 

aventura și parcurge fiecare pas. Pentru 

aceasta, pune în secțiunea ”Main”

blocurile:

 un pas înainte

 întoarce-te către stânga

 întoarce-te către dreapta

 sari înainte

 Rulează secvența scrisă, pentru a verifica 

dacă este corectă.

 În cazul în care Marco nu reușește să 

ajungă la destinație, modifică 

instrucțiunile și corectează-ți programul, 

aducându-i modificări.

 Dacă vrei să reiei etapa anterioară, apasă 

butonul de reluare.

 Dacă vrei să selectezi o anumită etapă, 

apasă pe butonul hartă.

 După parcurgerea corectă a unei etape, 

pentru a reveni la un stagiu anterior, 

apasă pe butonul pentru revenire.

 Pentru a continua cu nivelul următor, 

apasă butonul de înaintare,

AJUTĂ-I PE MARCO SAU PE 

SOPHIA SĂ SE ORIENTEZE ÎN 

JUNGLĂ!

Folosește ideile de la algoritmi pentru a le 

da instrucțiuni precise celor doi copii!

RUN MARCO 
A coding adventure around the world
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RUN MARCO

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+Ce asemănări cu Lightbot Basic ai identificat?

+ Te-a ajutat meniul în limba română să te descurci mai ușor? Cum?

+

+ La ce stagiu ai ajuns când s-a terminat activitatea?

30

Care a fost etapa la care ai întâmpinat greutăți? Cum le-ai rezolvat?



SĂ UTILIZĂM SECVENȚE DEJA 
SCRISE!

Procedură = un set de reguli scrise, 

care trebuie urmate întocmai.

Creează proceduri, apoi utilizează-le 

pentru a-l ajuta pe Lightbot să aprindă 

beculețele!

LIGHTBOT 
PROCEDURE

ÎNCEPE AICI

 Accesează aplicația „Lightbot Hour”.

 Apasă pe butonul de înaintare.

 Alege nivelul ”2. Procedures”

 Observă secvențele care se repetă la 

fiecare stagiu și creează proceduri pentru 

ele în spațiul destinat procedurilor.

 Dă-i instrucțiuni lui Lightbot, astfel încât să 

aprindă beculețul de la fiecare stagiu. 

Pentru aceasta, alege pentru secțiunea 

”Main” din lista de butoane:

 Mergi înainte 

 Întoarce-te către stânga

 Întoarce-te către dreapta

 Sari 

 Aprinde becul

 Apelul procedurii create
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LIGHTBOT 
PROCEDURE

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ De ce crezi că au apărut procedurile în informatică?

+ Ce ți-ar fi plăcut să fie diferit la această activitate?

+ Unde ai întâmpinat dificultăți în această activitate?

+ La ce stagiu ai ajuns când s-a terminat activitatea?
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SĂ UTILIZĂM SECVENȚE DEJA 

SCRISE!

Procedura = un set de reguli scrise, care

trebuie urmate întocmai.

Creează proceduri, apoi utilizează-le pentru

a-l ajuta pe Coddy să culeagă steluțe și să

ajungă la destinație, evitând obstacole!

CODDY
World on Algorithm

ÎNCEPE AICI

 Accesează aplicația ”Coddy”.

 Selectează Tutorial collection și,după ce ai

parcurs în prealabil nivelele1-14, alege

nivelul 15.

 Observă secvențele care se repetă la 

fiecare stagiu și creează proceduri pentru 

ele în spațiul destinat procedurilor.

 Verifică corectitudinea instrucțiunilor date 

prin apăsarea butonului COMPILE, 

 Dă-i instrucțiuni lui Coddy, astfel încât să 

culeagă toate steluțele și să ajungă la 

destinație. Pentru aceasta, alege pentru 

secțiunea ”Main” din lista de butoane:

 mergi înainte

 întoarce-te către stânga

 întoarce-te către dreapta

 culege stea

 apelul procedurii create
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CODDY

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Care crezi că sunt avantajele utilizării procedurilor?

+ Care stagiu ți-a creat cele mai multe dificultăți?

+ Notează schema unei proceduri pe care ai utilizat-o.

+ Cum ai reușit să le depășești ?
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ÎNCEPE AICI

 Accesează aplicația ”Lightbot Hour”.

 Apasă pe butonul de înaintare.

 Alege nivelul ”3. Loops”

 Observă secvențele care necesită bucle  

la fiecare stagiu și creează pentru ele 

proceduri care se autoapelează.

 Dă-i instrucțiuni lui Lightbot, astfel încât 

să aprindă beculețul de la fiecare stagiu. 

Pentru aceasta, alege pentru secțiunea 

”Main” din lista de butoane:

 Mergi înainte 

 Aprinde becul

 întoarce-te către stânga

 întoarce-te către dreapta

 Sari 

 Apelul procedurii create

DETERMINĂ-L PE LIGHTBOT 
SĂ REPETE ANUMITE 
SECVENȚE!

Structura repetitivă  oferă  

posibilitatea efectuării unor pași în 

mod repetat.

LIGHTBOT
LOOPS
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LIGHTBOT 
LOOPS

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ De ce crezi că a apărut structura repetitivă în informatică?

+ Ce ți-ar fi plăcut să fie diferit la această activitate?

+ Unde ai întâmpinat dificultăți în această activitate?

+ La ce stagiu ai ajuns când s-a terminat activitatea?
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ÎNCEPE AICI

 Accesează aplicația ”Blockly games”.

 Apasă pe butonul Țestoasă.

 Alege ”BUCLE” și creează pentru ele

proceduri care se autoapelează.

 Verifică dacă ai scris corect instrucțiunile

prin apăsarea butonului Rulează

programul.

 Poți seta viteza de rulare a programului

prin tragerea butonului de setare a

vitezei.

 Dacă ai nevoie de indicații, apasă pe

butonul AJUTOR

AJUTĂ PE ȚESTOASĂ SĂ 
REPETE ANUMITE SECVENȚE!

Structura repetitivă  oferă  

posibilitatea efectuării unor pași 

în mod repetat.

BLOCKLY 
GAMES
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BLOCKLY GAMES

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE
RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Enumeră două avantaje ale utilizării structurii repetitive în informatică.

+ Care etapă ți s-a părut mai dificilă?

+ Notează schema unei etape care ți s-a părut interesantă!

+ Ce dificultăți ai întâmpinat la etapa pe care ai notat-o anterior? Cum le-ai

rezolvat?
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ÎNCEPE AICI

 Accesează aplicația ”ScratchJr”.

 Apasă pe butonul ”Help”, pentru a 

vizualiza proiecte create cu ScratchJr și 

pentru a te documenta cu privire la 

opțiunile aplicației.

 După ce te-ai documentat, apasă pe 

opțiunea ”Home” pentru a începe să 

lucrezi la un proiect nou. 

 Începe un proiect nou, accesând opțiunea 

„Proiect nou”

 E timpul să explorezi! Încearcă să 

accesezi diferite elemente ale interfeței 

”ScratchJr”, pentru a afla ce se întâmplă.

 Joacă-te cu diferite blocuri ”ScratchJr”! 

Glisează blocuri ScratchJr în zona de 

scripting. Experimentează, apăsând pe 

fiecare bloc, pentru a afla ce acțiune 

declanșează sau încearcă să alături 

blocuri unele lângă altele.

SCRATCHJR ÎȚI DESCOPERĂ O 
NOUĂ LUME!

Cu ScratchJr poți crea animații 

interactive și jocuri. Ce vei crea?

SCRATCH 
JR
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+ Care sunt lucrurile de care ți-ai dat seama?

+ Despre ce ai vrea să afli mai multe?

SCRATCH JR

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.
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AI TERMINAT?

Acceptă provocarea de a face mai mult!

+ Joacă-te cu diferite personaje, costume sau decoruri.

+ Află cât de multe proiecte diferite poți crea cu aceste 10 

blocuri. 

+ Fă schimb de proiecte cu un partener și remixați-vă 

creațiile unul altuia.

ÎNCEPE AICI

 Testează idei, experimentând cu fiecare bloc.

 Amestecă și potrivește blocurile în diferite moduri.

 Repetă!

 Testează idei, încercând diferite combinații de blocuri. 

Amestecă și potrivește blocurile, până când găsești 

ceva care te interesează!

 Încearcă să faci brainstorming cu un vecin!

 Explorează alte proiecte pentru a vedea ceea ce fac 

alții în ScratchJr. Aceasta poate fi o modalitate foarte 

bună de a găsi inspirație!

AJUT-O PE DALIA SĂ 

CREEZE CEVA DOAR CU 10 

BLOCURI SCRATCH JR!

Creează un proiect, folosind 

numai aceste 10 blocuri. 

Utilizează-le o dată, de două ori 

sau de mai multe ori, însă 

folosește fiecare bloc cel puțin o 

dată. 

10  BLOCURI

TE SIMȚI BLOCAT?
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10 BLOCURI

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE
RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Ce a fost dificil în a utiliza doar 10 blocuri?

+ Ce a fost ușor în a utiliza doar 10 blocuri?

+ Cum te-a determinat această limită să te gândești la lucruri în alt fel?
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Fă-ți personajul interactiv prin adăugarea de

script-uri care îl determină să răspundă la

selecție (click)!

BLOCURI CU CARE SĂ TE JOCI AI TERMINAT?

 Folosește costume, pentru a schimba modul în 

care arată personajul tău. 

 Creează diferite decoruri.

 Încearcă să adaugi sunet și mișcare proiectului.

 Elimină obiectele care sunt în plus pentru colaj. 

Eliminarea obiectelor în ScratchJr se realizează 

menținând apăsat obiectul până când apare 

simbolul pentru eliminare. După ce selectăm 

acest simbol, obiectul dispare.

IDEI DE ÎNCERCAT

Acceptă provocarea de a face mai mult! 

+ Joacă-te cu adăugarea de blocuri noi, 

sunet sau mișcare.

+ Ajută un vecin!

CUM POȚI COMBINA IMAGINI ȘI 
SUNETE INTERESANTE PENTRU A 
REALIZA O POVESTE INTERACTIVĂ 
DESPRE TINE?

Experimentează cu obiecte, costume, 
decoruri, aspecte și sunete pentru a crea un 
proiect interactiv ScratchJr - un proiect care îi 
ajută pe alții să afle mai multe despre tine și 
ideile, activitățile și oamenii care te 
interesează.

ÎNCEPE AICI

 Creează un obiect (personaj).

 Fă-l interactiv.

 Repetă! 

POVESTE 
INTERACTIVĂ
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POVESTE 
INTERACTIVĂ

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+Care este cel mai reușit element din proiectul tău? Ce îl face deosebit?

+ Ce ai vrea să faci în continuare?

+ La ce te-ai blocat? Cum ai reușit să ieși din blocaj?

+ Ce ai descoperit consultând proiectele altora?

44



CARE SUNT MODALITĂȚILE 

DIFERITE DE A COORDONA 

INTERACȚIUNILE DINTRE

PERSONAJE?

În această activitate, veți 

explora diferite moduri de a 

programa obiectele pentru a 

purta conversații! 

Experimentează cu 

temporizarea și vorbirea.

 Deschide proiectul ”Friends”, din 

meniul ”Help”.

 Investighează codul, pentru a observa

modul în care sunt folosite blocurile 

”wait” [așteaptă] și ”say” [spune] cu 

scopul de a coordona conversația.

 Remixează sau recreează acest 

proiect, pentru a adăuga replici în 

conversație. 

ÎNCEPE AICI

Acceptă provocarea de a face mai mult!

+ Adaugă alte personaje și conversații.

+ Împărtășește proiectul tău cu un coleg și 

explică-i modul tău de explorare și proiectare.

+ Creează un proiect în care să prezinți 

conversația dintre 3 personaje.

+ Ajută un vecin!

 Schimbă idei cu un vecin! Generați o listă de 

soluții posibile și testați-le împreună.

 Explorează proiectele date ca exemple, pentru a 

te inspira în coordonarea conversațiilor dintre 

personaje.

CONVERSAȚII

TE SIMȚI BLOCAT? AI TERMINAT?
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+ În ce situație ai utilizat temporizarea într-un proiect?

+ În ce situație ai utilizat blocul pentru vorbire?

CONVERSAȚII

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.
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CE PROIECT AI PUTEA CREA 

CARE SĂ INCLUDĂ UN PĂTRAT 

PORTOCALIU ȘI UN CERC 

MOV?

În această provocare, vei crea un 

proiect care să includă un pătrat 

portocaliu și un cerc mov. Ce vei 

crea?

 Desenează obiectele, utilizând editorul 

de imagini.

 Utilizează opțiunile de prelucrare a 

obiectelor desenate, pentru a obține un 

proiect original! 

 Adaugă diferite blocuri de mișcare și 

aspect, pentru a da viață obiectelor

create.

 Repetă!

ÎNCEPE AICI

Acceptă provocarea de a face mai mult! 

+ Fă schimb de proiecte cu un partener și remixați-vă 

creațiile unul altuia.

+ Adaugă încă o formă și o culoare.

+ Ajută un vecin!

 Încearcă să schimbi idei cu un vecin!

 Creează o listă de lucruri pe care ai dori să 

le testezi înainte de a începe realizarea 

proiectului în ScratchJr!

 Explorează alte proiecte, pentru a vedea ce 

fac alții în ScratchJr - acest lucru poate fi o 

modalitate foarte bună de a găsi inspirație!

PĂTRAT
PORTOCALIU, 
CERC MOV

TE SIMȚI BLOCAT? AI TERMINAT?
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PĂTRAT 
PORTOCALIU, 
CERC MOV

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Cum ai încorporat un pătrat portocaliu și un cerc mov în proiectul tău? 

De unde ți-a venit această idee?

+ Ce provocare ai întâmpinat la această activitate?

+ Ce te-a surprins la această activitate?
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JOCULEȚ

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Descrie, pe scurt, jocul pe care l-ai ales.

+ Ce dificultăți ai întâmpinat la proiectarea jocului tău?

+ Care este cel mai reușit element din jocul tău? Ce îl face deosebit?
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Notează aici 
observațiile tale!
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SĂ LUĂM NOTIȚE!

SCRIEM CEVA...

...COMPLETĂM

ȘI ACUM, SĂ STILIZĂM!

O IMAGINE CÂT 1000 DE CUVINTE

UN PRIETEN PENTRU DALIA

TRECEM TOTUL ÎN TABEL!

NE ORGANIZĂM!

CUPRINSEȘTI AICI

UNITATEA 4
ÎNVAȚĂ-MĂ SĂ 
SCRIU FRUMOS!

1 2 3 5 6 7
4
4
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ÎNCEPE AICI

 iei notițe.

 Accesează un motor de căutare, pentru a

găsi informații despre termenul dorit.

 Accesează aplicația Note (Notă).

 Creează o notiță nouă, căreia să îi dai un

titlu sugestiv, în funcție de termenul

căutat.

 Sub titlu, introdu o listă cu toți termenii

despre care trebuie să căutați informații la

această activitate și marchează termenul

ales.

 Notează câte o idee pentru fiecare

paragraf pe care l-ai citit despre termenul

căutat (cel puțin 3 idei).

 Realizează un screenshot (captură) al

uneia dintre paginile web în care ai găsit

informații și inserează imaginea în notiță,

după ideile scrise.

 La sfârșitul notițelor tale, înregistrează un

mesaj vocal, care să sugereze starea ta

de spirit.

 Alege o categorie pentru notița ta, căreia

să-i dai un nume sugestiv.

 Conectează prin săgeți elementele din

imaginea alăturată cu cerințele pe care le

rezolvă.

AJUT-O PE DALIA SĂ IA NOTIȚE DESPRE 

INFORMATICĂ!

Folosește opțiunile aplicației „Notițe”, pentru a 

salva informații în memorie!

SĂ LUĂM 
NOTIȚE!
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SĂ LUĂM NOTIȚE!

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Ai mai scris texte pe tabletă? Dacă da, cu ce ocazie le-ai scris?

+ Ce ai descoperit despre introducerea textelor pe tabletă?

+ Despre ce termen ai ales să cauți informații pe internet?

+ Cum se introduce o majusculă în text?
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ÎNCEPE AICI

 Accesează o aplicație pentru prelucrarea

textului pe tabletă.

 Deschide un document nou, necompletat.

 Explorează opțiunile aplicației deschise,

apoi efectuează câteva operații simple,

pentru a te acomoda cu aplicația.

 Studiază opțiunile meniului „Aspect”, apoi

stabilește dimensiunea hârtiei A5, margini

moderate și orientare orizontală a hârtiei.

 Scrie textul „Clasa mea” ca titlu al

documentului.

 Introdu în document numele a 10 colegi

de clasă. Adaugă câte o calitate în dreptul

fiecărui nume introdus.

 Explorează opțiunile meniului

„Vizualizare” și schimbă modul de

vizualizare curent.

 Salvează fișierul pe tabletă, dându-i

denumirea clasei tale.

 Având aplicația deschisă, notează în

jurnalul de activitate ce ai descoperit în

timpul acestei activități.

AJUT-O PE DALIA SĂ INTRODUCĂ TEXTE 

ELABORATE!

Găsește o aplicație care permite introducerea și 

prelucrarea avansată a textului pe tabletă!

SCRIEM 
CEVA...
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SCRIEM CEVA...

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE
RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Ce impresie ți-a lăsat procesorul de texte ”Word”?

+ Ce opțiuni ai descoperit în meniul „Vizualizare”?

+ Ce opțiuni ai descoperit în meniul „Aspect”?
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ÎNCEPE AICI

 Accesează aplicația ”Word” pentru

prelucrarea textului.

 Alege opțiunea Deschidere și caută

documentul cu denumirea clasei tale, pe

care l-ai creat la activitatea „Scriem

ceva...”

 Accesează documentul pe care l-ai găsit

și completează-l cu o nouă pagină.

 Copiază în pagina nouă toate numele

scrise în prima pagină. Pentru a fi eficient,

poți utiliza opțiunile de selectare, copiere,

tăiere, lipire care apar când efectuezi

dublu-click pe un anumit text. Selecția se

poate extinde glisând unul dintre

marcajele selecției.

 Alături de fiecare nume, adaugă profesia

care crezi că i se potrivește fiecărui coleg

din clasă.

 Pentru primele 3 nume din listă, taie

calitățile scrise pe prima pagină și lipește-

le pe noua pagină, după profesie.

 Utilizează opțiunea „Căutare inteligentă”

pentru un cuvânt din document. Notează

în jurnalul de activitate observațiile tale cu

privire la această opțiune.

 Atașează comentariul „Colegul meu de

bancă” la numelui acestuia. Apoi,

atașează un comentariu cu textul

„Studios” corespunzător colegului care

crezi că studiază cel mai mult.

AJUT-O PE DALIA SĂ-ȘI COMPLETEZE 

DOCUMENTUL!

Deschide documentul pe care l-ai creat la 

activitatea „Scriem ceva...” și completează-l cu 

informații noi!

...COMPLETĂM
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...COMPLETĂM

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE
RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Ce operații noi ai reținut din această activitate?

+ Care este diferența dintre „copiere” și „decupare”?

+ Care crezi că este utilitatea acestor operații?

+ Cărui cuvânt i-ai căutat definiția?
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AJUT-O PE DALIA SĂ-ȘI 
STILIZEZE TEXTUL!

Utilizează opțiunile puse la dispoziție, 

pentru a avea un text scris mai 

frumos!

ȘI ACUM, SĂ 
STILIZĂM

ÎNCEPE AICI

 Deschide documentul care poartă

denumirea clasei tale, pe care l-ai creat la

activitatea „Scriem ceva” și l-ai modificat la

activitatea „...Completăm” și explorează

opțiunile meniului „Pornire”.

 Schimbă tipul fontului cu care este scris

titlul „Clasa mea”, redimensionează-l la 16

pct, îngroașă-l și aliniază-l la centru.

 Înclină textul care conține numele colegilor

tăi de pe prima pagină a documentului.

 Subliniază numele celor mai buni 3 colegi

ai tăi.

 Colorează diferit cuvintele

corespunzătoare calităților.

 Marchează numele din prima pagină.

 Evidențiază cu diferite culori 3 dintre

profesiile tale preferate din a doua pagină

a documentului.

 Numerotează automat numele din a doua

pagină și aliniază-le la dreapta.

 Modifică spațierea dintre liniile

documentului.

 Modifică indentarea textului din prima

pagină, folosind tabulatorii.

 Formatează paragrafele, modificând

spațiul dintre rânduri și aplicând diferite

indentări.

 Explorează stilurile de scriere și aplică

stiluri diferite pe textul din document.

 Explorează opțiunile submeniului „Efecte”

și aplică-le pe textul din documentul tău.

 Salvează modificările efectuate și închide

documentul și aplicația ”Word”.
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ȘI ACUM, SĂ 
STILIZĂM

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+Care dintre operațiile utilizate ți s-a părut cea mai utilă?

+ Care dintre stilurile de scriere îți place cel mai mult?

+ Care sunt opțiunile submeniului Formatare? Care sunt efectele lor?
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ÎNCEPE AICI

 Creează un document text nou. Pentru

aceasta, poți consulta fișa „Scriem ceva”.

 Introdu textul „Clasa mea” și prelucrează-l,

astfel încât să aibă aspect de titlu. Mai jos,

scrie un text scurt, în care să-ți scrii părerea

despre colectivul clasei tale. Pentru

prelucrarea textului, poți să consulți figura

explicativă din fișa „și acum, să «stilizăm»”.

 Inserează după text o imagine cu clasa ta

pe care ai captat-o într-una dintre

activitățile anterioare.

 Explorează opțiunile meniului Imagine, care

apare atunci când este selectată imaginea

și notează în spațiul de lângă figură ce ai

descoperit la fiecare opțiune.

 Stabilește pentru imaginea inserată un stil

și încadrarea textului de tip pătrat.

 Trimite imaginea în plan secundar și apoi

schimbă-i poziția. Ce observi?

 Inserează o imagine cu tine și colegul tău

de bancă în timp ce lucrați la această fișă.

Pentru aceasta, poți accesa meniul

„Inserare”, apoi „Imagine Cameră”.

 Trunchiază imaginea introdusă, astfel încât

să dispară elementele inestetice.

 Formatează și această imagine, alegând

alte atribute pe care le-ai descoperit în

timpul explorării.

 Salvează documentul cu denumirea

„imagini”.

ÎNVESELEȘTE-O PE DALIA, CU 
CÂTEVA ELEMENTE GRAFICE!

Descoperă inserarea și 

formatarea elementelor grafice în 

documentele text!

O IMAGINE CÂT 
1000 DE CUVINTE

Notează aici ce ai descoperit despre 
fiecare opțiune
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+ Ce opțiune de formatare a imaginii preferi? De ce?

+ Ce opțiune de formatare ți-ar plăcea să mai existe în „Word”?

O IMAGINE CÂT 
1000 DE CUVINTE

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.
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ÎNCEPE AICI

 Privește-o pe Dalia și notează elementele

grafice din care crezi că este compusă:

__________________________________

__________________________________

 Imaginează-ți cum arată un prieten de-al

Daliei și schițează-l în spațiul alăturat.

 Creează un document text nou, în care vei

crea un prieten pentru Dalia.

 Accesează meniul „Inserare”, apoi opțiunea

„Forme” și alege-ți formele pe care le vei folosi

pentru a-l crea pe prietenul Daliei. Dacă nu

găsești toate formele necesare, poți să

desenezi tu, accesând meniul „Desenare”.

 Prelucrează formele inserate, astfel încât

personajul să aibă un aspect plăcut. Pentru

aceasta, utilizează meniul „Formă”, care apare

atunci când selectezi o formă inserată.

 Inserează o casetă text, în care să scrii 

numele personajului creat.

 Prelucrează textul și caseta, astfel încât să 

aibă un aspect plăcut.

 Alături de personajul creat, realizează un 

desen pentru Dalia.

 Salvează documentul cu numele personajului

creat.

CREEAZĂ UN PRIETEN PENTRU 
DALIA!

Utilizează opțiunile meniului „Inserare 

și Desenare” în document, pentru a 

crea un nou personaj!

UN PRIETEN 
PENTRU DALIA
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+ Care parte a activității ți s-a părut cea mai plăcută?

+ Unde ai întâmpinat dificultăți?

UN PRIETEN 
PENTRU DALIA

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE
RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.
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ÎNCEPE AICI

 Accesează aplicația pentru prelucrarea 

avansată a textului și creează un 

document nou necompletat.

 Scrie textul „Orarul meu” și formatează-l 

să aibă aspect de titlu.

AJUT-O PE DALIA SĂ-ȘI ȚINĂ 
EVIDENȚA INFORMAȚIILOR!

Pentru a ține evidența informațiilor 

de același tip, e recomandat să 

utilizăm tabele.

TRECEM TOTUL 
ÎN TABEL

64

 Adaugă rânduri și coloane suficiente 

pentru orarul tău .

 Îmbină sau scindează celule din tabel.

 Personalizează orarul tău prin selectarea 

unui stil predefinit din lista de tabele 

predefinite de tip grilă sau de tip listă.

 Activează opțiunea de Rând antet pentru 

a avea primul rând colorat uniform, 

aceasta fiind o alegere foarte bună pentru 

evidențierea anteturilor (capul de tabel).

 Selectează celula/rândul/coloana  înainte 

de a o formata!

 Aliniază textul din tabel , pe 

orizontală și verticală.

 Încearcă să rotești textul

unei celule cu 90 
0

sau 270
0

!

 Pentru a formata mai ușor tabelul 

folosește opțiunile oferite de   

butonul Dimensiune celulă.

 Experimentează opțiunile 

Potrivire automată la conținut și 

Potrivire automată la fereastră

 Inserează un tabel, în care vei introduce 

orarul tău școlar.



+ Care opțiune de formatare a tabelelor este preferataa ta? De ce?

+Care dintre tabelele expuse are cele mai potrivite formatări?

TRECEM TOTUL 
ÎN TABEL

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE
RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.
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ÎNCEPE AICI

 Deschide un fișier pe care l-ai creat la 

una din activitățile anterioare. Acest fișier 

va fi prelucrat cu ajutorul unor opțiuni din 

meniul „Inserare”. 

 Explorează opțiunea de inserare 

antet/subsol și introdu în document un 

antet în care să îți scrii numele, aliniat la 

dreapta și un subsol în care să introduci 

clasa din care faci parte.

 Identifică opțiunea pentru inserarea 

notelor de subsol și adaugă titlului o notă 

de subsol cu textul „Anul școlar 2016-

2017”.

 Explorează opțiunea de numerotare 

automată a paginilor unui document și 

alege o numerotare adecvată pentru 

documentul tău.

 Identifică opțiunea pentru inserarea 

hyperlink-ului și adaugă un hyperlink pe 

numele tău care să ducă la site-ul tău 

preferat, apoi verifică dacă legătura 

funcționează.

 Alege-ți un text de la sfârșitul 

documentului pe care să pui un 

comentariu în care să scrii la ce te 

gândești când citești acel text.

AJUT-O PE DALIA SĂ ÎȘI 
ORGANIZEZE DOCUMENTELE!

Descoperă cum poți avea un 

document ordonat și ușor de 

parcurs.

NE 
ORGANIZĂM!
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NE ORGANIZĂM!

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Care crezi că este diferența dintre „subsol„ și „notă de subsol”?

+ Ce operație, dintre cele studiate la această activitate, ți se pare cea mai

spectaculoasă? De ce?
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Notează aici 
observațiile tale!
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PREZINTĂ-MĂ, PE SCURT!

ARANJEAZĂ PREZENTAREA!

MARCHEAZĂ ELEMENTELE IMPORTANTE

OBIECTE GRAFICE

DINAMIZEAZĂ PREZENTAREA!

SĂ  VEDEM  ALTFEL DE PREZENTĂRI!

CUPRINSEȘTI AICI

UNITATEA 5
PREZINTĂ-MĂ 
LUMII ÎNTREGI!

4
1 2 3 4 6 7

5
5
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ÎNCEPE AICI

 Vorbiți-le elevilor despre utilitatea

prezentărilor electronice și anunțați-i că

urmează să creeze o prezentare despre

tableta lor.

 Explicați-le că, într-o prezentare se notează

doar ideile principale și cuvintele cheie din

textul care urmează să fie rostit, deci pentru a

crea o prezentare, este nevoie de schițarea

ideilor.

 Puneți la dispoziția elevilor fișa „Prezintă-mă

pe scurt!”, pentru a-i ghida pe parcursul

activității.

 Propuneți-le elevilor să noteze ce au reținut

despre tableta cu care lucrează, în câteva

idei. Apoi, acordați-le timp să identifice ideile

care au ceva în comun și să le grupeze,

dându-le un titlu sugestiv și desenând o

imagine care să le reprezinte.

 Încurajați-i pe elevi să își răsfoiască jurnalele

de activitate, pentru a-și aminti și sintetiza

ideile.

 Distribuiți tabletele elevilor și cereți-le să

creeze o prezentare electronică, pornind de

la schița realizată.

PREZINT-O PE DALIA ÎN CÂTEVA 

CUVINTE ȘI IMAGINI!

Folosește opțiunile aplicației ”PowerPoint” 

pentru a-i face o prezentare frumoasă Daliei!

PREZINTĂ-MĂ, 
PE SCURT!
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PREZINTĂ-MĂ, 
PE SCURT!

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE
RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Ai mai creat prezentări electronice până acum? Dacă da, cu ce ocazie?

+ La care parte crezi că ai nevoie de mai mult exercițiu?

+ Care cerință te-a solicitat cel mai mult?
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ÎNCEPE AICI

 Accesează aplicația ”PowerPoint”, pentru

prelucrarea prezentărilor.

 Alege opțiunea „Deschidere” și caută

prezentarea pe care ai creat-o la

activitatea „Prezintă-mă, pe scurt”.

 Accesează prezentarea pe care ai găsit-o

și schimbă aspectul diapozitivelor din

meniul „Pornire”, opțiunea „Aspect”.

 Studiază meniul care apare la selecția

unui diapozitiv și reordonează

diapozitivele, păstrând locul doar pentru

primul, al doilea și ultimul.

 Explorează modul în care poți șterge

obiecte din prezentare și experimentează

operația, eliminând o imagine și o casetă

text.

 Utilizează opțiunile meniului „Proiectare”,

pentru a obține un aspect plăcut al

prezentării.

 Reactualizează cuprinsul prezentării, în

funcție de noua ordine a diapozitivelor.

 Salvează o copie a prezentării, dându-i o

denumire sugestivă, de exemplu

numele tău, urmat de cuvântul

„copie”.

COSMETIZEAZĂ PREZENTAREA FĂCUTĂ 

DALIEI!

Deschide prezentarea creată la activitatea 

„Prezintă-mă pe scurt” și aranjeaz-o puțin!

ARANJEAZĂ 
PREZENTAREA!
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ARANJEAZĂ 
PREZENTAREA

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE
RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Ce operații noi ai reținut din această activitate?

+ Care sunt modalitățile de salvare a unei prezentări și care este utilitatea 

lor?

+ Care crezi că este utilitatea acestor operații?
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SCOATE ÎN EVIDENȚĂ 
LUCRURILE IMPORTANTE 
DESPRE DALIA!

Utilizează opțiunile puse la dispoziție, 

pentru a marca elementele importante 

din prezentare!

MARCHEAZĂ 
ELEMENTELE 
IMPORTANTE

ÎNCEPE AICI

 Accesează aplicația ”PowerPoint” și

deschide prezentarea creată la activitatea

„Prezintă-mă, pe scurt!” sau „Aranjează

prezentarea”.

 Identifică modalitățile de formatare a

textului și aplică-le, formatând textele, în

funcție de importanța pe care o au în

diapozitiv. Pentru aceasta, selectează

caseta al cărei text vrei să îl prelucrezi și

se vor activa opțiunile de formatare a

textului.

 Studiază modalitățile de formatare a unei

casete text, apoi aplică-le pentru fiecare

casetă din prezentare, astfel încât să se

obțină un aspect plăcut.

 Salvează o copie a prezentării deschise,

dându-i denumirea marcaje. Adaugă

numele tău la finalul cuvântului marcaje

din denumirea noului fișier.
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+ Descrie două elemente de formatare a textului pe care le-ai aplicat în

această activitate

+ Descrie două elemente de formatare a casetelor text pe care le-ai utilizat 

în această activitate.

MARCHEAZĂ 
ELEMENTELE 
IMPORTANTE

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.
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ÎNCEPE AICI

 Accesează aplicația ”PowerPoint” și

deschide fișierul creat la activitatea

„Marchează elementele importante”.

 Identifică în meniul „Inserare” opțiunea

pentru introducerea obiectelor grafice.

 Introdu un obiect grafic, selectează-l și

explorează modul în care se poate formata.

 Schițează alături un desen reprezentativ

pentru Dalia, apoi introdu-l pe primul

diapozitiv, îmbinând și formatând câteva din

obiectele grafice identificate anterior.

 Salvează modificările pe care le-ai realizat.

DESENEAZĂ CEVA 
REPREZENTATIV PENTRU 
DALIA!

Descoperă inserarea și 

formatarea elementelor grafice 

în prezentări!

OBIECTE 
GRAFICE
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OBIECTE GRAFICE

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Ce obiecte grafice ai folosit pentru a realiza desenul?

+ Ce feedback ai primit de la colegii tăi?

+ Ce opțiune de formatare ai utilizat cel mai des?
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ÎNCEPE AICI

 Accesează aplicația ”PowerPoint” și

deschide fișierul la care ai lucrat într-una

din activitățile anterioare.

 Identifică meniul „Tranziții” și stabilește

câte un efect de tranziție diferit pentru

fiecare diapozitiv, utilizând opțiunile

acestui meniu.

 Accesează meniul „Expunere diapozitive”

și alege opțiunea „De la început”, pentru

a-ți viziona prezentarea.

 Studiază și celelalte opțiuni ale meniului

„Expunere diapozitive”, pentru a pregăti o

prezentare reușită a fișierului tău.

 Expune prezentarea colegilor tăi de grupă,

utilizând opțiunile pe care ți le oferă modul

prezentare.

 Închide expunerea de la butonul din partea

stângă sus a ecranului.

 Identifică opțiunea care permite expunerea

directă a diapozitivelor, de la început și

marchează-l pe fișa de lucru.

 Oferă feedback colegilor tăi, dându-le idei

de îmbunătățire a prezentării.

TREZEȘTE INTERESUL PUBLICULUI 
PENTRU PREZENTAREA TA!

Utilizează opțiunile meniului „Tranziții și 

Animații” pentru a dinamiza prezentarea!

DINAMIZEAZĂ 
PREZENTAREA!
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DINAMIZEAZĂ 
PREZENTAREA!

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.

+ Cum ai utilizat opțiunile pentru marcaje în expunerea prezentării tale?

+ Ce ai învățat din prezentările colegilor tăi de grupă?

+ Ce feedback ai primit din partea colegilor tăi de grupă?
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ÎNCEPE AICI

 Identifică pe tabletă o aplicație care să

permită vizualizarea de prezentări, alta

decât cea utilizată până în prezent.

 Creează-ți cont, pentru a avea acces la

prezentări. Dacă ai deja un cont,

loghează-te pe el.

 Vizualizează 3 prezentări, observând

asemănările și deosebirile dintre acestea

și prezentările ”PowerPoint”.

 Împărtășește colegilor observațiile tale și

ascultă și părerile lor.

 Expune colegilor prezentarea care ți-a

plăcut cel mai mult, explicându-ți

preferința.

 Împărtășește colegilor prezentarea

preferată, utilizând opțiunea Share prezi.

 Votați cea mai interesantă prezentare.

EXPLOREAZĂ, ÎMPREUNĂ CU 
DALIA, APLICAȚIA PREZI!

Găsește alte tipuri de prezentări!

SĂ VEDEM ALTFEL 
DE PREZENTĂRI!
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+ Care a fost prezentarea ta preferată? De ce?

+ Ce ai învățat din prezentările pe care le-ai vizionat?

SĂ VEDEM 
ALTFEL DE 
PREZENTĂRI!

ÎNTREBĂRI DE REFLECȚIE

RĂSPUNDE LA URMĂTOARELE 

ÎNTREBĂRI FOLOSIND SPAȚIUL 

DE MAI JOS.
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82

Notează aici 
observațiile tale!



2 3 4 5 71

UNITATEA 6
HACKATHON

PROPUNERE DE PROIECT  

PLANIFICAREA PROIECTULUI

MARATON DE DESIGN

FEEDBACK PENTRU PROIECT

VERIFICAREA PROIECTULUI

GRUP DE DEFOCALIZARE   

MANUALUL DE UTILIZARE 

CREAREA PREZENTĂRII  

PREGĂTIREA PENTRU PREZENTARE

PREZENTARE

CUPRINSEȘTI AICI

6
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PROPUNERE PROIECT: 

__________________________________________________

Care a fost proiectul tău preferat dintre cele la care ai lucrat până acum? 

Ce tipuri de proiecte ești interesat să creezi în viitorul apropiat?

Cu ce cunoştinţe, aptitudini sau talente ți-ar plăcea să contribui la un proiect?

Folosește instrucţiunile de mai jos pentru a face brainstorming de idei 

pentru proiecte la care ești interesat să lucrezi în timpul hackathon-ului 

[maratonului de programare]. Vei avea 30 de secunde pentru a prezenta 

ideile, interesele şi aptitudinile tale celorlalți membri ai grupului!

PROPUNERE
DE PROIECT

PROIECTUL MEU PREFERAT

IDEEA MEA DE PROIECT PENTRU HACKATHON

ABILITĂȚILE ȘI INTERESELE MELE
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Folosește instrucţiunile de mai jos pentru a începe să te gândești la 

elementele necesare pentru dezvoltarea proiectului tău.

Descrie proiectul pe care dorești să îl creezi.

Enumeră paşii necesari pentru a crea proiectul tău.

Ce resurse ai deja (de exemplu: personaje, 

exemple de proiecte)?

De ce resurse ai putea avea nevoie pentru 

dezvoltarea proiectului tău (de exemplu: 

personaje, exemple de proiecte)?

PLANURI DE PROIECT PENTRU: 

_________________________________________________

PLANIFICAREA
PROIECTULUI

PROIECTUL MEU

RESURSELE MELE
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Ce se întâmplă? Care sunt elementele 

importante? 

Ce se întâmplă? Care sunt elementele 

importante?

Ce se întâmplă? Care sunt elementele 

importante?

Ce se întâmplă? Care sunt elementele 

importante?

SCHIȚE DE PROIECT PENTRU: 

_______________________________________________

Folosește spaţiul de mai jos pentru a desena schițe ale proiectului tău!

SCHIȚE DE
PROIECT

SCHIȚELE MELE DE PROIECT
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FEEDBACK 

DE LA

Ce anume este neclar sau ar 

putea fi făcut altfel?
Ce anume nu funcționează 

sau ar putea fi îmbunătățit?

Ce anume funcționează bine 

sau îți place mult cu privire la 

proiect?

ROȘU, GALBEN, VERDE

PĂRȚI ALE PROIECTULUI LA CARE AR FI UTIL SĂ TE GÂNDEȘTI: 

+ Claritate: Ai înțeles care este scopul proiectului? 

+ Caracteristici: Ce caracteristici are proiectul? Funcționează proiectul așa cum ar trebui? 

+ Interes: Cât de interesant este proiectul? Este interactiv, original, sofisticat sau amuzant? Cum te-ai simțit 

atunci când ai interacționat cu acesta?

FEEDBACK PENTRU:  

___________________________________________________

DENUMIRE PROIECT:   

___________________________________________________

FEEDBACK 
PENTRU
PROIECT
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Discută cu echipa ta despre stadiul în care ești cu design-ul și schițați un 

plan pentru etapele următoare, bazat pe feedback-ul primit.

La care părți ale proiectului vostru va lucra

fiecare membru al grupului în etapa

următoare?

La ce ai putea avea nevoie de ajutor pentru a 

face progrese?

VERIFICARE DE CĂTRE: 

_____________________________________________________

Care a fost partea ta preferată a procesului de 

până acum?

La ce părţi din proiectul tău mai este nevoie 

să lucrezi?

VERIFICAREA
PROIECTULUI

EVOLUȚIA PROIECTULUI

PAȘII URMĂTORI
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DENUMIRE PROIECT:   

___________________________________________________

INTERVIU DE:    

___________________________________________________

IDENTIFICĂ

În cadrul acestei activități, vei intervieva şi observa alți oameni pentru a 

obţine feedback la proiectul tău.

+ Ce tipuri de oameni ar 

putea să îți ofere o 

perspectivă unică 

asupra proiectului tău?

+ Menționează doi 

membri ai grupului de 

defocalizare cărora vrei 

să le prezinți schița ta 

de proiect.

Împătășește proiectul  

grupului tău de defocalizare 

şi observă-i reacțiile.

+ La ce se blochează?

+ Interacţionează ei cu 

proiectul tău în felul în care 

ți-ai imaginat? 

+ Fac ei ceva surprinzător?

După ce observi, 

intervievează grupul 

tău cu privire la 

experienţa avută.

+ Ce feedback ai 

primit în cadrul 

interviului?

+ Ce sugestii, dacă 

este cazul, plănuiești 

să încorporezi în 

proiectul tău, în 

etapa următoare?

GRUP DE 
DEFOCALIZARE

IDENTIFICĂ

OBSERVĂ

INTERVIEVEAZĂ
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DENUMIRE PROIECT:  __________________________________________

AUTOR(I): ____________________________________________________

IDENTIFICĂ

În cadrul acestei activități, vei realiza manualul aplicației create de tine.

Care crezi că sunt 

elementele necesare 

unui manual de 

utilizare a unei aplicații 

soft?

Stabilește paragrafele

pe care le vei scrie în

manualul de utilizare a

aplicației tale.

Care scene din 

aplicația ta crezi că 

ilustrează cel mai 

bine paragrafele pe 

care le-ai stabilit 

mai sus? 

Notează-le alături, 

pentru a ține 

evidenta 

screenshot-urilor pe 

care le vei face.

MANUALUL DE 
UTILIZARE

Elemente necesare

Paragrafe necesare

Screenshot-uri
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DENUMIRE PROIECT:  __________________________________________

AUTOR(I): ____________________________________________________

IDENTIFICĂ

În cadrul acestei activități, vei realiza prezentarea aplicației create de tine.

Care crezi că sunt 

elementele necesare 

unei prezentări 

electronice a unei 

aplicații soft?

Stabilește slide-urile pe 

care le vei introduce în 

prezentarea aplicației 

tale. Poți porni de la 

paragrafele manualului 

de utilizare.

Care scene din 

aplicația ta crezi că 

ilustrează cel mai bine 

slide-urile pe care le-ai 

stabilit mai sus? 

Notează-le alături, 

pentru a ține evidența 

screenshot-urilor pe 

care le vei face sau le 

vei prelua din manualul 

de utilizare.

CREAREA 
PREZENTĂRII

Elemente necesare

Diapozitivele necesare

Screenshoturi
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REFLECȚII 
ASUPRA 
PROIECTULUI

Ce este proiectul tău?

Cum funcționează? Cum ți-a venit ideea pentru acest proiect?

Care au fost pașii necesari pentru a dezvolta acest proiect?

Ce a fost interesant, dificil și surprinzător? De ce?

Ce ai învățat?

De care aspect al proiectului tău ești cel mai mândru?

Ce ai schimba?

ȘI ACUM?

TEME DE GÂNDIRE PROIECT: 

____________________________________________

Folosește întrebările de mai jos pentru a reflecta la metoda ta de design: 

CE?

ȘI CE DACĂ?
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UNITATEA 7
VACANȚĂ PLĂCUTĂ, 
DALIA!

EVALUAREA  ACTIVITĂȚII 

CUPRINSEȘTI AICI

2 3 4 5 61
7
7
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Care a fost activitatea ta preferată în acest an școlar? Care sunt motivele pentru care ți-a plăcut?

Ce tipuri de activități îți dorești să mai ai în viitor?

Ce cunoştinţe sau aptitudini ai câștigat în urma activităților din timpul acestui an școlar?

EVALUAREA 
ACTIVITĂȚII

ACTIVITATEA MEA PREFERATĂ

ACTIVITĂȚI VIITOARE

CE AI ÎNVĂȚAT?
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Vacanță plăcută, 
dragii mei!
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