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ARGUMENT 
Intrarea la şcoală este considerată de psihologi o „a doua naştere”, un mare şoc emoţional, ce este greu de 

trecut de micii şcolari. 

Trecerea de la joc, activitatea fundamentală a preşcolarului, la învăţare, activitatea fundamentală  a 

şcolarului, se face uneori brusc, ceea ce conduce la scăderea apetitului pentru învăţătură. 

Iată de ce, opţionalul „Ne jucăm, învăţăm!” face o incursiune prin lumea jocului, a calculatorului, a jocurilor 

educative pe calculator,  a labirintelor, a jocurilor de tot felul, pentru a realiza o trecere mai plăcută şi mai 

interesantă spre lumea ştiinţei. 

Calculatorul, ca instrument de lucru, înlocuieste cartea, caietul si stiloul în anumite situaţii de învăţare. El 

trebuie folosit de către copii de la cele mai fragede vârste. Invăţarea mănuirii tastaturii şi a moese-ului se poate face 

chiar din clasa I.  

Calculatorul este în prezent utilizat în marea majoritate a domeniilor sociale. Capacitatea de a utiliza 

computerul este de mare importanta pentru integrarea in societate  din punct de vedere profesional.  Utilizând 

calculatorul, elevii pot învata nu numai informatica , ci si la toate celelalte materi studiate in scoala- exista lectii 

informatizate de stiintele naturii, geografie, biologie , limbi straine, matematica,educatie tehnologica, etc. În plus 

astfel de lectii sunt de o mare atractivitate, astfel ca invatarea cu ajutorul calculatorului paote fi mult mai eficienta. 

Este necesar sa-i învatam pe micii elevi sa utilizeze calculatorul, pentru ca ei sa poata beneficia de multitudinea de 

informatii utile stocate pe calculator, sau in reteaua Internet, si ,de asemenea sa poata beneficia de lectiile moderne, 

informatizate disponibile , de exemplu prin programul  AEL. 

Acest curs de optional îsi propune să contribuie  la stimularea unor demersuri educaţionale care să conducă 

la efiencitizarea învăţării în şcoală şi la căutarea de informaţii de către şcolarul mic în cadrul procesului de 

învăţământ.  

            Şcolarul mic este atras de lucrurile pe care le poate face singur. Iar daca informaţia vine din surse diferite 

sau este descoperită chiar de către acesta, atunci ea devine mult mai trainică. 

 Pe şcolarul mic utilizarea calculatorului îl motivează, îi  creează o bază , o rampă de lansare pentru oricare 

din meseriile viitoare. El foloseşte calculatorul cu mai mult curaj decăt un adult . Mulţi dintre ei au depăşit faza de 

« jocuri pe calculator » şi-şi doresc mai mult, vor să stăpanească un al doilea alfabet. Încep să caute singuri, 

imediat ce au învatat sa citeasca si să scrie .  

  Acestea sunt doar câteva dintre argumentele susţinute de mine dar care se pot înmulţi cu observaţiile 

strânse  după un an de predare al acestui optional. 



 

                    
   

 
 

 1.Jocuri  * Labirinte 

                * Găseşte... 

                * Exerciţii de colorat după indicaţii 

     * Jocuri matematice 
 2. Învăţarea  folosirii calculatorului realizată  prin joc : 

 -cunoaşterea părţilor componente ale calculatorului :   unitate centrală, monitor, tastatură,mouse-ul 

,imprimantă   şi dischetă. 

  -oprirea si pornirea calculatorului, închiderea şi deschiderea ferestrelor ; 

 -jocuri care presupun utilizarea tastaturii şi a mouse-ului ; 

 3  .Tehnoredactare si grafică:  

-Desenarea in Paint sub Windows;            

 -Familiarizarea cu programul Word; 

 - Crearea si modificarea unui document; 

- Desenarea în Word sub Windows; 

-Aranjarea în pagină a unui document; 

 -Folosirea formelor automate, modificarea mărimii şi a culorilor acestora (formatat forme automate). 

4..ProgramulWindows : 

   - ecranul sistemului Windows ; 

- ferestre Windows; 

- operaţii cu ferestre Windows; 

5. Editare: 

 - scrierea cifrelor si a unor operaţii matematice; 

-redactarea în editorul de texte Word; 

-scrierea cu caractere mici; 



- scrierea cu caractere mari; 

- scrierea cuvintelor si a propoziţiilor ; 

- ştergerea şi inserarea unor caractere; 

-scrierea unui mic text; 

- formarea alineatului;  

-inserarea unor imagini adecvate cuvintelor sau propoziţiilor scrise. 

6.Jocuri pe calculator:folosirea unor jocuri educative; 

7.Folosirea unor soft-uri educative de limbă română, matematică, ştiinţe etc.  

8. Internetul-accesarea acestuia si căutarea de informaţii 

 
 
 
MODALITĂŢI DE EVALUARE: 

- probe practice; 

- observarea sistematica a elevilor; 

- jocuri,concursuri; 

- realizarea unei expoziţii cu lucrările realizate de elevii clasei: 

- afişe , articole 

 

 

Evaluarea se va realiza ritmic, prin probe practice care constau în : 
-     Deschiderea si inchiderea programelor            

- Utilizare software educaţional pentru recunoaşterea şi utilizarea literelor şi numerelor, scrierea textelor 

simple 

- Creearea unor desene si scrierea unor texte utilizând programele 
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OBIECTIVE DE  

                    REFERINŢĂ 

   

                           EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE INVĂŢARE 

 

O1 -să participe activ în cadrul 

unui grup pentru a rezolva 

diferite situaţii de joc/problemă 

-reconstituirea traseului prin rezolvarea unor labirinte; 

-găsirea umbrei sau a diferenţelor; 

 -exerciţii de colorat după indicaţii; 

-rezolvarea unor situaţii joc/problemă. 

O2-să cunoască părţile 

componente ale unui calculator 

(unitatea centrală,monitorul, 

tastatura, mause-ul, imprimanta, 

discheta, CD-ul), precum şi rolul 

fiecărei componente ale 

calculatorului; 

-exerciţii de recunoastere a părţilor componente ale unui calculator 

personal(PC); 

-exerciţii de descriere a fiecăreia dintre componentele calculatorului; 

-exerciţii de pornire\oprire\ folosire a fiecareia dintre componentele unui 

calculator; 

-jocuri de folosire a mouse-ului; 

-jocuri care presupun utilizarea tastelor şi a combinaţiilor de taste; 

-exerciţi de imprimare a unor lucrări realizate în cadrul orelor; 

O3-să identifice\reprezinte o 

.informatie transmisă prin 

imagine ,grafică,sunet etc. 

 

 

 

 

 

-exerciţii de identificare a informţiilor sugerate prin text, imagine, sunet; 

-exerciţii de creare a unor mici surse de informaţii,de stocare si prelucrarea 

ulterioară a acestora; 

-prezentarea mijloacelor tehnice de prelucrare a informaţiei cunoscute de elevi  

( telefon, copiator, aparate de fotografiat, televizor, video ,camera digitala, 

casetofon,calculator,etc. 

-adunarea si selectarea unor informaţii din mediul înconjurator pentru 

realizarea unor sarcini; 

-exerciţii de descoperire a imaginelor si de prelucrare a lor (formatare) 



O4--să folosească corect 

resursele necesare realizării unei 

aplicaţii informatice simple; 

 

-exerciţii de intrare în programele Word si Paint: 

-exerciţii de scriere a cifrelor , a semnelor de adunare si scădere,a literelor mici 

şi mari şi a semnelor de punctuaţie; 

-exerciţii de redactare a cuvintelor, propoziţiilor şi a unor mici texte; 

-utilizarea unor soft-uri educaţionale; 

-realizarea unor desene in Paint; 

-realizarea unor felicitări de Crăciun , 8 Martie, Paşte şi alte evenimente; 

-exerciţii de salvare a lucrărilor realizate ; 

-realizarea unor afişe publicitare cu inserarea unor obiecte; 

-realizarea unor lucrări folosind formele automate care vor fi prelucrate 

ulterior; 

.O5- să conceapă mesaje simple 

care să  îmbrace diverse forme; 

 

 

-prezentarea unor mesaje clasice si moderne de comunicare (biletul, scrisoarea  

cartea poştala, faxul, mesajul telefonic, mesajul de posta electronica prin 

internet etc. 

-redactarea pe calculator a unor mesaje : scrisoare, afiş, felicitare, mesaje 

scurte prin e-mail etc. 

O6- să exploreze diverse surse 

pentru a completa informaţiile 

primite de la celelalte discipline 

de învăţământ; 

 

-explorarea cu ajutorul internetului pentru a afla diverse informaţii necesare la 

celelalte obiecte de invăţământ; 

- exerciţii de utilizare  a  soft-urilor educaţionale (sub formă de jocuri) care 

contribuie la completarea cunoştinţelor şi la dezvoltarea priceperilor şi 

deprinderilor însuşite la celelalte obiecte de învăţământ. 

 

O7- să realizeze diverse 

materiale pe care le pot folosi la 

celelalte discipline de studiu; 

 

-realizarea unor desene si afişe necesare la disciplinele : limba română, 

matematică şi ştiinţe, abilităţi practice etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 


