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Sarcina 1: Cum arată peisajul?
Elevii crează elemente ale peisajului.
Fiecare soluție este bună!
Se poate folosi orice fel de instrument și material!
Puteți folosi ideile și lista materialelor din Bazarul 
de Idei, puteți folosi propriile idei sau să-i lăsați pe 
copii să rezolve problema folosind creativitatea lor.

Bzarul de Idei – câteva idei:
• Construirea unui mediu din blocuri ArTeC
• Construirea unui mediu din materiale reciclabile
• Desen
• Crearea graficii pe computer
Pentru detalii despre diferite soluții, consultați 
fișele de idei!

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

În plus:
• Concentrarea atenției
• Disciplina – Științe ale 

naturii
• Dezvoltarea talentului

Sarcina 2: Cum arată o marionetă cu membre 
mobile?

Elevii crează o figură umană cu membre mobile.
Fiecare soluție este bună!
Se poate folosi orice fel de instrument și material!
Puteți folosi ideile și lista materialelor din Bazarul 
de Idei, puteți folosi propriile idei sau să-i lăsați pe 
copii să rezolve problema folosind creativitatea lor.

Bazarul de Idei – câteva idei:

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

Domenii de dezvoltare:

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

În plus:
• Concentrarea atenției
• Disciplina – Desen, IT
• Dezvoltarea talentului

Vom urmări: 
•Robotică (D7)

Cum să gestionați produsul:

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



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
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Vom urmări: 
•Robotică (D7)
Obiectivele lecției: 
• înțelegerea textului
• rezolvarea problemelor
• luarea deciziilor
•organizarea muncii în grup

În timp ce ei scoteau pâinea din saci, un al treilea
călător, necunoscut lor, i-a ajuns și, oprindu-se
lângă ei, le-a dat bună ziua.
El i-a rugat apoi pe cei doi să împartă mâncarea lor
cu el, deoarece îi era foarte foame, nu avea provizii
și nu avea de unde să cumpere ceva de mâncare:
“Vino, omule! Hai cu noi la masă!” i-au spus cei
doi călători străinului pentru că slavă Domnului
unde pot manca doi este întotdeauna suficient și
pentru 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, căci nu mai era nimic
altceva de băut. Și cei trei au mâncat și au tot
mâncat, până când cele cinci pâini au fost mâncate
în întregime de parcă nu ar fi fost niciodată acolo.
După ce au terminat de mâncat, străinul a luat cinci
monede din traistă și le-a dat omului care avea trei
pâini, spunând: “Oameni buni, vă rog să acceptați
acest mic semn al recunoștinței mele pentru că ați
fost într-adevăr prieteni cu mine. Mai departe, vă
puteți cumpăra câte un pahar de vin sau puteți face
orice doriți cu banii. Nu pot să vă mulțumesc
îndeajuns pentru bunătatea pe care mi-ați arătat-o,
pentru că eram aproape orb de foame.”
Cei doi călători au ezitat înainte de a accepta
banii, dar după mai multe insistențe din partea celui
de-al treilea, au acceptat. Apoi, puțin mai târziu,
străinul și-a luat rămas bun și și-a continuat drumul.

Personaje Caracteristici Interacțiuni

Ioan Se plimbă, stă, mănâncă, 
2 pâini

Stați împreună, 
discutați între voi și cu 
Străinul.

Ștefan Se plimbă, stă, mănâncă, 
3 pâini

Străinul Se plimbă, stă, mănâncă, 
mulțumește, 5 monede

Se plimbă, caută 
fântâna, vorbește cu 
Ioan și Ștefan, mănâncă, 
dă monede.

Treceți pe teren

5 pâini

Cinci monede

Pâinile trebuie 
împărțite în trei 
bucăți

Principalele acțiuni 
ale poveștii

Fișiere media 
necesare

Împărțiți textul în 
fragmente

Faceți o listă cu 
lucrurile necesare

Cum se folosește jetoanele/fișele personajelor
Fiecare elev își completează propriile fișe/jetoane ale 
personajelor :
• scrie numele personajului
• scrie trăsăturile, mișcările, reacțiile personajelor etc.
• colectează elementele mediului,

alte accesori, obiecte de construit 
• regândește etapele, instrumen-

tele și materialele construcției   
robotului

Elevii pot folosi mai multe
bucăți din fiecare parte a
fișelor/jetoanelor persona-
jului, dacă este necesar!

Stefan

Ioan

Străinul

Materiale sugerate
• ArTeC robot și  Blocks (cel puțin 

112 de piese din set)
• Modele anatomice sau poze cu 

mâinile, gura și picioarele
• Hârtie albp, creioane, dosar

Mers

Stat

Mâncat

Ridicarea brațelor

Exprimarea 
mulțumirilor
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•Robotică (D7)
Obiectivele lecției: 
•abilități motorii fine,
• rezolvarea problemelor,
• luarea de decizii

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

setul de robotică ArTeC (cel puțin placa de bază 
Studuino, 2 motoare de curent continuu, roți, 
2,4 sau 6 servo-motoare, 1 sau 2 senzori tactili)

• Modele anatomice sau imagini de brațe și 
picioare

• Șablon schiță de hărți sau diagrame
• Șablon de poveste
• Creion

Străinul poate 
merge cu 
mișcări 
realiste

Braț
Gură
A face zgomot
Arată împărțirea pâinii

Străinul poate “merge”
în zig-zag sau cu pași 
simpli de picioare

Străinul mănâncă 
mișcându-și mâna cu 
mișcări realiste 
(așeatorii)

Srăinul se poate 
mișca înainte și 
înapoi pe un robot

Străinul  mănâncă 
mișcându-și mâna 
în sus și jos până la 
gură

PROG1

Străinul  poate 
“merge” în zig-zag 
sau cu pași simpli de 
picioare

Străinul mănâncă 
mișcându-și mâna în 
sus și jos până la gură

PROG2 PROG3 PROG4

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

sa de programare în funcție de fișa/jetonul de 
sarcină al Personajului, obiectivul de dezvoltare 
și nivelul de programare care se potrivește 
abilităților copilului!

• Dacă este necesar pot fi completate mai multe 
fișe/jetoane  robotizate (pentru clarificare sau 
diferențiere).

Subiecte conexe în Colțul Tehnic
• Programare motor DC

• Rularea motorului cu setări diferite (2.a, b, c, d, f)
• Programare servo-motor

• Deplasarea brațului într-un unghi dat(3.a)
• Mișcarea repetată a brațului de mai multe ori (3.b)
• Mișcarea în sincron a mai multor servo-motoare(3.d)

• Testarea și programarea senzorului tactil (4.a, 4.b, 4.c)
• Crearea telecomenzii pentru robot (4.d)

• Utilizarea numerelor aleatorii (10.)
• Utilizarea funcțiilor (12.a)

Sugestii
Mers 
• Discutați despre modul în care se fac mișcările de 

mers pe jos ale omului
• Faceți mișcări de pași împreună cu copiii iar aceștia ar 

trebui să perceapă fazele propriilor mișcări
• Arătați copiilor modele anatomice mobile
• Construiți o figură simplă cu picioare mobile din 

ArTeC Blocks
Mâncat
• Discutați despre modul în care se fac mișcările de 

alimentație umane
• Faceți câteva mișcări de mâncare împreună și copiii 

ar trebui să perceapă fazele propriilor mișcări
• Arătați copiilor modele anatomice mobile 
• Construiți o figură simplă cu brațele și gura mobile 

din blocurile ArTeC
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Idei de roboți pe diferite niveluri de programare 

P1 Faceți-l pe străin să mănânce pâine cu un braț mobil
Cum se construiește: 
• Poate fi realizat cu piese mobile fără robotică SAU
P2 Faceți ca străinul să poată mânca pâine cu servomotor-ul
• Poate fi realizat prin piese mobile fără robotică SAU
• Folosiți servomotor-ul
• Mâncarea începe după încheierea mișcării „rătăcitoare”
• Repetați mișcarea de mâncare de mai multe ori
P3 Faceți călătorul să poată mânca pâine cu un servomotor
• Folosiți servomotor-ul
• Mâncarea începe prin apăsarea unui senzor tactil 
• Repetați mișcarea de mâncare de mai multe ori
P4 Faceți străinul să poată mânca pâine cu servomotor-ul
• Nu este neapărat necesar, mai ales dacă ar fi prea multe sarcini împreună cu 

programarea mersului pas cu pas
• Aveți grijă, astfel încât servomotorul încorporat în umăr să nu distrugă echilibrul 

robotului

Străinul care mănâncă

P1 Construiește o persoană care se mișcă înainte și înapoi pe un robot
Cum se construiește:
• Poate fi realizat cu o mașină rulantă fără robotică SAU 
• Folosiți o placă de bază Studuino și 1 sau 2 motoare de curent continuu și programați-

o pentru a se roti înainte și înapoi de mai multe ori.
P2 Construiți o persoană care se mișcă pe un robot într-un mod realist înainte și 
înapoi și programați-l să se rostogolească la fântână pe un traseu dat
• 2 motoare de curent continuu alternează viteze lente și rapide, rezultând o ușoară 

mișcare în zig-zag pentru o anumită perioadă de timp SAU
• Alternarea pașilor cu 2 servo-motoare (sprijinite din spate)
P3 Construiește o persoană care se mișcă pe un robot într-un mod realist, înainte și 
înapoi și ghidați-l spre fântână pe un traseu dat
• Se deplasează pe 2 motoare de curent continuu, controlate de o telecomandă cu 

senzor cu 4 atingeri SAU 
• Alternarea pașilor cu 2 servo-motoare (sprijinite din spate)
P4 Construiți persoana care se mișcă cu un mers realist
• Construirea unui robot care poate face pași fără a fi sprijinit, folosind 4 servomotoare
• Mișcarea în sincron a mai multor servomotoare
• Atenție la păstrarea echilibrului

Străinul care merge

Străinul poate 
merge cu 
mișcări realiste

Străinul  poate “merge” în 
zig-zag sau cu pași simpli 
de picioare

Străinul mănâncă 
mișcându-și mâna cu 
mișcări realiste (așeatorii)

Străinul  se poate 
mișca înainte și 
înapoi pe un robot

Străinul  mănâncă 
mișcându-și mâna în 
sus și jos până la 
gură

PROG1

Străinul  poate “merge”
în zig-zag sau cu pași 
simpli de picioare

Străinul  mănâncă 
mișcându-și mâna în 
sus și jos până la gură

PROG2 PROG3 PROG4


