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(T1)

Sarcina 1: Cum arată peisajul? 
Elevii creează elemente ale peisajului.
Fiecare soluție este bună!
Poate fi folosit orice fel de instrument sau material! 
Puteți folosi ideile și lista materialelor din Bazarul 
de Idei, puteți folosi propriile idei sau pur și simplu 
lăsați copiii să rezolve problema folosind 
creativitatea lor.

Bazarul de Idei - câteva idei: 
• Crearea unui mediu din blocuri ArTeC 
• Crearea unui mediu de construcție din materiale 

reciclate
• Desen 
• Crearea graficii pe computer 
Pentru detalii despre diferitele soluții, consultați 
fișele de idei!

Domenii de dezvoltare: 
Vom urmări: 
• Orientare spatiala 
• Abilități motorii fine
• Creativitate 

În plus: 
• Concentrația atenției
• Concentrarea pe 

subiect
• -Științe ale naturii 

Dezvoltarea talentului

Sarcina 2: Cum arată o marionetă cu membre 
mobile? 

Elevii creează o figură umană cu membre mobile. 
Fiecare soluție este bună!
Poate fi folosit orice fel de instrument și material! 
Puteți folosi ideile și lista materialelor din Bazarul 
de Idei, puteți folosi propriile idei sau pur și simplu 
lăsați copiii să rezolve problema folosind 
creativitatea lor.

Bazarul de idei - câteva idei: 

• Construirea unei marionete din ArTeC Blocks
• Tăierea și legarea unei marionete de carton 
• Serii de desene 
• Editor de animație 
Pentru detalii despre diferitele soluții, consultați 
fișele de idei!

Domenii de dezvoltare: 

Vom urmări:
• Abilități motorii fine 
• Orientare spatiala 
•Creativitate

În plus: 
• Concentrația atenției
• Concentrarea 

subiectului- Desen, IT
• Dezvoltarea talentului

Vom urmări: 
• Inginerie (D7)

Cum să gestionați rezultatul: 

Agățați imaginile pe perete, pe un afiș mare și cereți copiilor să 
le aranjeze conform unei reguli pe care o decid. Depozitați 
obiectele într-un dulap, pentru a le proteja de căderi. Atașați o 
etichetă cu numele grupului!



Cum se folosește fișa de personaje: 
Fiecare elev își completează propria fișă de personaje:
• scrie numele personajului
• trăsăturile, mișcările, reacțiile acestora etc. 
• colectează elementele mediului, alte accesorii, lucruri de 

construit 
• se gândește la fazele, instrumentele și

materialele necesare construirii
robotului

Elevii pot folosi mai multe bucăți din 
fiecare parte a cărții Personaj,
dacă este necesar!
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Vom urmări: 
• Inginerie (D7)
Obiectivele lecției: 
• înțelegerea textului 
• rezolvarea problemelor 
• luarea deciziilor 
• organizarea lucrului în echipă

Sugestii
• Discutați despre modul în 

care sunt făcute mișcările 
umane

• Faceți câteva mișcări 
împreună și copiii ar trebui să 
perceapă fazele propriilor 
mișcări

• Arătați copiilor modele 
anatomice mobile 

• Construiți o figură simplă cu 
picioare, brațe sau gură 
mobile din ArTeC Blocks

Materiale sugerate
• Robot și blocuri ArTeC (cel 

puțin setul de 112 buc) 
• Modele anatomice sau 

imagini ale gurii, brațelor și 
picioarelor 

• Hârtie albă, creion, dosar

Fântână

Stefan, Ioan

Străin

Merge

Stă

Mănâncă

Ridică măinile

Fântână 

Copac 

5 pâini 

Fiecare pâine ar 
trebui să fie 
împărțite în trei 
bucăți

Principalele acțiuni 
ale poveștii 

Împărțiți segmentul 
de text în 
fragmente Faceți o 
listă despre 
lucrurile necesare 
Fișiere media 
necesare

Principalele caracteristici și interacțiuni ale 
personajelor

Personajul Caracteristici Interactiuni

Ioan Merge, stă, 
mănâncă 2 
pâini

Mișcați-vă împreună,   
vorbiți unul cu altul și 
cu Străinul  

Stefan Merge stă, 
mănâncă 3 
pâini

Strainul Merge, stă, 
mănâncă 5 
pâini

Discută cu Ioan și 
Ștefan,  dă  monede

A fost odată ca niciodată, într-o zi de vară, doi bărbați călătoreau împreună de-a lungul unui drum. Unul
avea trei pâini în sac, celălalt două. După ceva timp s-au simțit flămânzi și s-au oprit la umbra unei salcii
plângătoare lângă o fântână de apă. Fiecare a scos pâinea din sacul său și, pentru a se bucura mai mult de 
masa lor, au stat să mănânce împreună. În timp ce scoteau pâinea din saci, un al treilea călător, 
necunoscut lor, i-a ajuns și, oprindu-se lângă ei, le-a spus o zi bună. Apoi le-a rugat să-și împărtășească
mâncarea cu el, deoarece îi era foarte foame, nu avea provizii și nu era unde să cumpere ceva. „Vino, 
omule! Împărtășiți ospitalitatea noastră ”, i-au spus cei doi călători străinului,„ pentru că, slavă Domnului, 
unde doi pot mânca, este întotdeauna suficient pentru un al treilea. Străinul, fiind foarte flămând, nu a 
așteptat să fie întrebat de două ori, ci s-a așezat lângă ceilalți doi și toți trei au mâncat pâine uscată și 
au băut apă din fântână, pentru că nu mai era nimic de băut. Și cei trei au mâncat, au mâncat și au 
mâncat, până când cele cinci pâini au fost mâncate cu toții, ca și când nu ar fi fost deloc acolo.
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• Inginerie (D7)
Obiectivele lecției:
• abilități motorii fine
• Rezolvarea problemelor
• luarea deciziilor
• imaginea corpului
• mașini simple

Sugestii 
Mâncarea
• Discutați despre modul în care sunt făcute mișcările 

umane 
• Faceți câteva mișcări împreună și copiii ar trebui să 

perceapă fazele propriilor mișcări 
• Arătați copiilor modele anatomice mobile
• Construiți o figură simplă cu picioare, brațe sau gură 

mobile din ArTeC Blocks
Fântăna
• Colectați informații despre diferite tipuri de fântăni
• Discutați despre mecanisme simple precum pârghia și 

scripetele
• Construiți modele simple cu tehnici diferite

Materiale sugerate
• Blocuri ArTeC (cel puțin setul de 112 buc) și setul 

de robotică ArTeC (cel puțin placa de bază 
Studuino, 2 motoare de curent continuu, roți, 1 
servomotor, 1, 2 sau 5 senzori tactili, 1 
fotoreflector IR)

• Modele anatomice sau imagini ale gurii, brațelor 
și picioarelor 

• Fotografii, videoclipuri despre diferite tipuri de 
puțuri 

• Harta mentală sau schița graficului, povestea
• Cărți de personaj și șablon de carte de  robotică 
• Creion

Mănâncă numai când 
primești mâncare. O 
persoană flămândă 
mănâncă mai repede 
Scoate apă din 
fântână atât timp cât 
butonul este apăsat

Braţ
Picior
Gură
Trage găleată din fântână

Mănâncă, mișcându-
și mâna cu mișcări 
realiste (aleatorii). 
Mănâncă numai când 
primește mâncare 
Apa poate fi scoasă 
automat din fântână

Începe să mănânce prin 
apăsarea unui buton
Mănâncă  (ridicând mâna) 

până când rămâne fără 
mâncare
Apa poate fi scoasă din 

fântână prin simpla
apăsare a unui buton

Mănâncă mișcându-și 
mâna în sus și în jos 
până la gură
Apa este scoasă din 
fântână

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Cum se completează cardul Robotic? 
• Alegeți „activitatea” robotului și complexitatea sa 

de programare în conformitate cu fișa de sarcină 
Personaj, obiectivul de dezvoltare și nivelul de 
programare care se potrivește abilităților 
copilului. 

• Mai multe cărți robotizate pot fi completate dacă 
este necesar (pentru clarificare sau pentru 
diferențiere).

Subiecte conexe în colțul Tehnic 
• Programare motor DC

• Înfășurarea motorului de mai multe ori (2.a, 2.b) 
• Înfășurarea motorului până când senzorul detectează că cupa este 

ridicată (4.b, 4.c)
• Programarea servomotorului

• Deplasarea brațului la un unghi dat (3.a) 
• Mișcarea repetată a brațului de mai multe ori (3.b)
• Pășirea servomotorului până când senzorul detectează   ridicarea 

găleții(3.c) 
• Testarea și programarea senzorului tactil (4.a, 4.b, 4.c) 
• Testarea și programarea fotoreflectorului IR (7.a, 7.c, 7.e)

• Folosirea unui fotoreflector IR pentru detectarea unui obiect (7.d, 
7.e)

• Utilizarea numerelor aleatorii (10.) 
• Folosind variabile, programând creșterea valorii (11.c)
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Mănâncă numai când 
primești mâncare. O 
persoană flămândă 
mănâncă mai repede 
Scoate apă din fântână 
atât timp cât butonul 
este apăsat

Mănâncă, mișcându-și 
mâna cu mișcări realiste 
(aleatorii). Mănâncă 
numai când primește 
mâncare
Apa poate fi scoasă 
automat din fântână

Mănâncă prin apăsarea
unui buton
Mânâncă (ridicând mâna) 
până când rămâne fără
mâncare
Apa poate fi scoasă din 
fântână prin simpla
apăsare a unui buton

Mănâncă mișcându-și 
mâna în sus și în jos 
până la gură
Apa este scoasă din 
fântână

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Idei pentru roboți pe niveluri diferite de programare

P1 Realizați o fântână mecanică sau o cumpănă pentru a obține apă pentru pâine
Cum se construiește:
• Utilizați osia sau scripetele - vedeți imaginea 
P2 Scoateți găleată de apă prin programare 
• Mișcarea începe prin apăsarea unui buton 
• O cumpănă poate fi realizată cu un servomotor 
SAU
• O fântână poate înfășura coarda cu un motor DC 
P3 Realizați un puț automat 
• Fântâna înfășoară frânghia cu un motor de curent continuu până când găleata 

ajunge la marginea fântânii 
• Folosiți fotoreflector IR pentru a opri înfășurarea 
P4 Fântănă controlată printr-un senzor
• Controlează servomotorul cu senzor tactil sau fotoreflector IR pentru a trage 

găleata în sus până ajunge la marginea puțului

P1 Construiește o persoană care mănâncă pâine cu brațul mobil 
Cum se construiește:
• Poate fi realizat prin piese mobile fără robotică SAU
• Folosiți servomotorul pentru programarea mișcărilor!
• A mânca înseamnă a pune mâna pe gură și apoi a lua o altă bucată de mâncare 

din activarea robotului până când este oprit
P2 Construiește o persoană care mănâncă pâine, până când rămâne fără mâncare â
• Mâncarea începe la apăsarea senzorului tactil 
• Repetați mișcarea de mâncare de mai multe ori
P3 Construiește o persoana care mănâncă pâine, folosește programarea pentru 
mișcări credibile
• Programați valori aleatorii între mișcări astfel încât mișcările să pară spontane
SAU
• Senzorii detectează dacă mâncarea este aproape de mâna sa
P4 Construiți persoana care mănâncă numai atunci când are mâncare 
• Senzorii îl pot alerta dacă există ceva lângă robot 
• Senzorii de lumină sunt sensibili la condițiile de lumină (încercați să păstrați 

aceleași condiții) 
• O persoană flămândă mănâncă mai repede

Mâncatul

Apa din fântână


