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Sarcina1: Cum arată personajele și scenele din 
poveste?!
Elevii creează personajele poveștii sau elementele 
peisajului.
Orice soluție este bună!
Se poate folosi orice fel de instrument și material!
Puteți folosi ideile și lista de materiale din Bazarul 
de idei, puteți folosi propriile idei sau puteți lăsa 
copiii să rezolve problema folosind creativitatea lor.

Idea Bazaar - câteva idei:

• Construirea mediului din blocuri ArTeC
• Construirea mediului înconjurător din materiale 

reciclate
• Desene de desen
• Crearea de grafică pe calculator
Pentru detalii despre diferitele soluții, consultați 
fișele cu idei!

Domenii de dezvoltare:

În centrul atenției: 
• Orientarea spațială
• Abilități motorii fine
• Creativitate

În plus:
• Concentrarea atenției
• Concentrarea temei -

Desen, IT
• Dezvoltarea talentelor

Concentrează-te pe: 
•Înțelegerea textului (D1)

Sarcina2: Joacă-te cu bilele!
Elevii își planifică și construiesc propriul traseu sau 
labirint de marmură. 
Își creează propriul set de reguli și se joacă 
împreună sau îi învață regulile pe colegii de clasă și 
organizează un campionat.
Orice soluție este bună!
Se poate folosi orice fel de instrument și material!
Puteți folosi ideile și lista de materiale din Bazarul 
de idei, puteți folosi propriile idei sau puteți lăsa 
copiii să rezolve problema folosindu-și 
creativitatea.

Idea Bazaar - câteva idei:
• Construirea unei piste de marmură din ArTeC Blocks
• Construirea unei piste de marmură din materiale 

reciclate
• Construirea unui labirint din carton, paie, creioane, 

materiale reciclate etc.
• Direcționarea bilelor împreună prin înclinarea unui 

labirint uriaș
Pentru detalii despre diferitele soluții, consultați fișele 
cu idei!

Domenii de dezvoltare:
În centrul atenției: 
• Orientare spațială
• Abilități motorii fine
• Competențe sociale

În plus:
• Concentrarea atenției
• Concentrarea 

subiectului - Fizică

ALICE ÎN ȚARA 
MINUNILOR

ÎN VIZUINA IEPURELUI (T1)



Cum se utilizează cartea de caractere: 
Fiecare elev își completează propria fișă a personajului:
• scrie numele personajului
• trăsăturile, mișcările, reacțiile etc.
• colectează elementele mediului înconjurător,
alte accesorii, lucruri de construit
• se gândește la fazele, instrumentele și 

materiale de construcție a robotului
Elevii pot folosi mai multe piese 
din fiecare parte a personajului 
dacă este necesar!

Concentrează-te pe: 
• Înțelegerea textului (D1)
Obiectivele lecției:
• înțelegerea textului
• rezolvarea problemelor
• luarea deciziilor
•organizarea muncii în grup

Iepure, Ceas, Alice

Dă lumină
Scoate sunete
Mișcă acele ceasului

Gaura de iepure,
Tort,
Sticlă,
Mica cheie de aur

Principalele acțiuni 
ale poveștii

Împărțiți segmentul 
de text în bucăți

Faceți o listă cu 
lucrurile necesare

Fișiere media 
necesare

Principalele caracteristici și interacțiuni ale personajelor

Caracter Caracteristici Interacțiuni

Iepurele Merge, aleargă, face 
sunete și lumină
Deplasează ceasul

Vorbește, scoate sunete
Deplasează ceasul

Ceasul 
iepurelui

Se mișcă, scoate sunete Se mișcă cu viteze diferite 
și scoate sunete

Alice Curios, mare, mic Urmează iepurele, cade în 
vizuina iepurelui, se 
micșorează

Alice se săturase să stea lângă sora ei 
pe mal și să nu aibă nimic de făcut, când, 
deodată, un Iepure Alb cu ochi roz a 
trecut pe lângă ea spunând: "Oh, 
Doamne! Voi întârzia!" Când Iepurele a 
scos un ceas din buzunarul de la vestă, 
s-a uitat la el și apoi s-a grăbit să 
plece, Alice a început să alerge după el 
și l-a văzut că a sărit într-o gaură mare 
de iepure. Dintr-o dată, Alice s-a trezit 
căzând într-o fântână foarte adâncă, 
prea întunecată pentru a vedea ceva; 
Jos, jos, jos, jos. Oare căderea nu se va 
sfârși niciodată?" Jos, jos, jos, jos. În 
curând, lui Alice a început să-i fie dor 
de pisica ei. Și după un timp, poc! poc! 
poc! căderea s-a terminat. 
În fața ei era un alt pasaj lung, iar 
Iepurele Alb era încă la vedere, coborând 
în grabă pe el. Erau uși în tot holul, dar 
toate erau încuiate. Dintr-o dată a dat 
peste o măsuță de sticlă cu trei picioare, 
pe care era o mică cheie de aur, a găsit 
o perdea joasă și, în spatele ei, o ușă 
mică: Alice a deschis-o cu mica cheie de 
aur și a putut vedea că dădea într-un mic 
pasaj cu cea mai frumoasă grădină pe 
care ai văzut-o vreodată. Dar ea nu 
putea nici măcar să treacă cu capul prin 
ușă; așa că s-a întors la masă și a găsit 
o sticluță, pe care scria "BEBEȚI-MĂ", 
s-a aventurat să o guste și acum avea 
doar zece centimetri înălțime, dimensiunea 
potrivită pentru a trece prin ușa mică. 
Când a ajuns la ea, a constatat că 
uitase mica cheie de aur, iar când s-a 
întors la masă după ea, a constatat că 
nu putea ajunge la ea; și când a obosit 
să tot încerce, sărmana fetiță s-a așezat 
și a plâns. Curând a observat o cutiuță de 
sticlă care zăcea sub masă și care 
conținea o prăjitură foarte mică cu 
cuvintele "MÂNCAȚI-MĂ". A mâncat 
puțin, dar a fost surprinsă să constate că 
a rămas de aceeași mărime, așa că în 
curând a terminat prăjitura.

S9 
T1
D1 

L2 P3

ALICE ÎN ȚARA 
MINUNILOR

ÎN VIZUINA IEPURELUI (T1)



Concentrează-te pe: 
• Înțelegerea textului (D1)
Obiectivele lecției:
•abilități motorii fine,
• rezolvarea problemelor,
• luarea deciziilor
•abilități de viață

Sugestii 
• Colectați idei despre cum să mișcați un ceas/un 

ceas înainte și înapoi.
• Colectați idei despre cum să reprezentați diferitele 

momente ale zilei.
• Colectați idei despre cum să imitați mișcările 

iepurilor: mersul, alergatul, mișcarea unui ceas.
• Construiți figuri simple din blocuri ArTeC.

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

setul de robotică ArTeC (1 sau 2 plăci de bază 
Studuino, 2 sau 3 motoare DC, roți, 2 
fotoreflectoare IR, 4 senzori tactili, 1 senzor de 
zgomot, plăci de bază multiple, blaseplate).

• Mindmap sau schiță de diagramă , Storyline
• Cărți de caractere și șablon de carte de sarcini 

robotice
• Creion

LED roșu
LED verde
Faceți sunete
Mutarea acelor ceasului

Alice este ghidată spre 
Iepurele Alb cu ajutorul unei 
telecomenzi cu 4 butoane. 
Alice face ca acul ceasului 
montat pe Iepure să înceapă să 
bată în broască. Când Alice se 
îndepărtează, ceasul se 
oprește și numără de câte ori 
s-a întors

PROG4

Subiecte conexe în colțul tehnic
• Programarea motorului DC

• Stabilirea puterii, a direcției (2.a, 2.b)
• Mișcări aleatorii (2.f)

• Buzzer (6.a, 6.b)
• 7. Fotoreflector IR

• 7.a) Testarea fotoreflectorului IR
• 7.b) Detectarea obstacolelor

• Utilizarea numerelor aleatoare (10.a)
• Utilizarea variabilelor (11.a, 11.b, 11.c)

• 11.b) Ramura condiționată
• 11.c) Numărarea

• Folosind funcțiile (12.a)
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PROG3

Alice este ghidată 
spre Iepurele Alb cu 
ajutorul unei 
telecomenzi cu 4 
butoane. Alice face ca 
acul ceasului montat 
pe Iepurele Alb să 
înceapă să bată în 
broască

Ceasul Iepurașului 
Alb a luat-o razna 
și o ia razna și la 
întâmplare

PROG2PROG1

Iepurele alb cu o 
mână care se 
rotește automat 
pe burtă

Cum se completează cardul Robotic?
• Alegeți "activitatea" robotului și complexitatea 

programării acestuia în funcție de fișa de 
sarcini a personajului, de obiectivul de 
dezvoltare și de nivelul de programare care se 
potrivește cu abilitățile copilului.

• Dacă este necesar (pentru clarificare sau 
diferențiere), pot fi completate și alte fișe 
robotice.



P1 Construiți un iepure cu un ceas
• Construiți Iepurele Alb: poartă un ceas mare pe burtă. 

Construiți-o pe Alice.
a.) Iepurele alb are un ceas pe burtă, brațele sale și ale lui 
Alice pot fi mișcate pe axe, astfel încât întreaga scenă poate 
fi uimită.
b.) Ceasul de pe burta iepurelui alb se rotește în jurul unui 
motor de curent continuu. Programul pornește automat 
după pornire.

P2 Construiți Iepurele alb cu un ceas care se mișcă aleatoriu
• Construiți Iepurele alb ca la P1 b), adăugați un senzor tactil.
• Mâna ceasului Iepurelui Alb se rotește în jurul unui motor de 

curent continuu, dar se oprește la intervale aleatorii și emite 
un sunet de Buzzer. 

• Programul Iepurelui Alb este declanșat de un senzor tactil.
P3 Întâlnirea iepurelui alb și a lui Alice
• Alice este construită pe un suport de bază cu 2 motoare de 

curent continuu, controlate de la distanță prin 4 senzori 
tactili.

• Construiți Iepurele Alb ca P2.
• La White Rabbit A sunt conectate un Buzzer și un 

fotoreflector IR. Atunci când fotoreflectorul IR o detectează 
pe Alise, face ca acul de ceas al iepurelui să se miște aleatoriu 
la dreapta sau la stânga. 

• Rotația mâinii se oprește atunci când Alice se îndepărtează de 
Iepurele Alb, iar apoi se va auzi un semnal sonor.

P4 Ceasul iepurelui alb 
• Alice este aceeași ca în P3. 
• Construiți Iepurele Alb ca P3, atașați +1 fotoreflector IR la ora 

12.
• Atunci când fotoreflectorul IR detectează Alice în 

conformitate cu P3, indicatorul va începe să se rotească. 
Fotoreflectorul IR instalat la ora 12 detectează și numără de 
câte ori trece indicatorul prin fața sa. Dacă Alice se 
îndepărtează de Iepure, mâna se oprește din rotație, iar 
Buzzerul emite un semnal sonor "bate ceasul" de atâtea ori 
câte ori s-a învârtit mâna. 

Iepure cu un ceas

Idei pentru roboți pe diferite niveluri de programare 
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Alice este ghidată către 
Iepurele Alb cu ajutorul 
unei telecomenzi cu 4 
butoane. Alice face ca acul 
ceasului montat pe Iepure 
să înceapă să bată în 
broască. Când Alice se 
îndepărtează, ceasul se 
oprește și numără de câte 
ori s-a întors

Alice este ghidată 
către Iepurele Alb cu 
ajutorul unei 
telecomenzi cu 4 
butoane. Alice face ca 
acul ceasului montat 
pe Iepurele Alb să 
înceapă să bată în 
broască

Ceasul Iepurașului 
Alb a luat-o razna 
și o ia razna și la 
întâmplare

Iepurele alb cu o 
mână care se 
rotește automat 
pe burtă

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4


