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Sarcina2: 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: 
• Orientare spațială
• Abilități motorii fine
• Creativitate

În plus:
• Concentrarea atenției
• Concentrarea temei -

Desen, IT
• Dezvoltarea talentelor

Concentrează-te pe: 
•Robotică, inginerie, fizică (D7)

Cum să gestionați 
producția:

Depozitați obiectele 
într-un dulap, pentru a 
le proteja de căderi. 
Atașați o etichetă cu 
numele grupului!

Sarcina1: Creați animație!
Elevii creează un Flipbook animat cu personajele 
din șabloane de hârtie sau îl creează online! Sau 
creează un Thaumatrope din șabloane. Ei vor trebui 
să deseneze și să decupeze modelele lor!
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:
• Crearea unui flipbook animat din șabloane cu 

personaje.
• Crearea unui flipbook animat cu personajele 

online folosind piskelapp.
• Utilizarea șabloanelor din Thaumatrope.
• Folosirea culorilor și a diferitelor materiale 

pentru a crea un taumatrop
• Fă provocări cu diferite modele și rotește-le 

rapid!
Pentru detalii despre diferitele soluții, consultați 
fișele cu idei!

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

În plus:
• Abilități de viață
• Concentrarea temei -

Desen, IT
• Dezvoltarea talentelor
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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: 
•Robotică, inginerie, fizică (D7)
Obiectivele lecției:
• înțelegerea textului
• rezolvarea problemelor
• luarea deciziilor
•organizarea muncii în grup

Alice

Cărucior

Căruciorul împinge 
lacrimi
Alice plânge
Alice crește
Alice se micșorează

Lacrimi,
Mănuși,
Un fan,
Ușa,
Cheie

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

Alice Mic, mare, disperat Strigăte, fani
Cade în balta de lacrimi
Vorbește cu mouse-ul

Iepurele Splendid 
îmbrăcată, cu 
mănuși albe

Aleargă, aruncă mănușile, fani

Șoricel, Rață,
Rață, Dodo, 
Iorog, Vultur

Stropim în piscina de lacrimi

Dintr-o dată, Alice a început să 
crească și acum avea mai mult de doi 
metri și jumătate. Săraca Alice! Să 
treacă prin gaură era mai fără speranță 
ca niciodată, s-a așezat și a început 
să plângă din nou, vărsând litri de 
lacrimi, până când în jurul ei s-a 
format o mare baltă. După un timp, 
Iepurele Alb s-a întors, acum splendid 
îmbrăcat și purtând o pereche de 
mănuși albe de copil și un evantai 
mare. Alice i-a cerut ajutorul, dar 
Iepurele era atât de speriat încât a 
scăpat mănușile și evantaiul și a fugit. 
Alice le-a ridicat și a început să se 
evantaieze singură. Ea a decis că 
trebuie să se fi transformat într-o 
altă fată în timpul nopții, deoarece nu-
și putea aminti corect tabla înmulțirii 
sau geografia și nu era capabilă să 
recite o poezie cum trebuie.
În timp ce spunea acest lucru, s-a 
uitat în jos la mâini și a fost surprinsă 
să vadă că își pusese una dintre 
mănușile albe de copil ale Iepurelui în 
timp ce vorbea. În curând a aflat că se 
micșora rapid și că cauza era evantaiul, 
așa că a renunțat la el. Încearcă din 
nou să intre pe ușă, dar aceasta este 
în continuare încuiată, iar cheia zace 
tot pe masă. Apoi alunecă și cade în 
propria baltă de lacrimi. Apoi aude un 
șoarece care se scufundă înăuntru, dar 
l-a speriat când a început să 
vorbească despre pisica ei Dinah și 
despre un câine. El îi promite să-i 
spună de ce urăște pisicile și câinii și 
înoată până la mal, luând cu ei și alte 
creaturi care au căzut în baltă: erau o 
Rață și un Dodo, un Lory și un Vultur, 
și alte creaturi curioase.

S9 
T2
D7 

L2 P3

ALICE ÎN ȚARA 
MINUNILOR

BALTA DE LACRIMI (T2)



Concentrează-te pe: 
•Robotică, inginerie, fizică

(D7)
Obiectivele lecției:
•abilități motorii fine,
• rezolvarea problemelor,
• luarea deciziilor
•abilități de viață

Sugestii 
• Discutați de ce plâng oamenii. Plâng și animalele? 

Ridicați discuția despre plâns.
• De ce urăsc șoarecii pisicile? 
• Șoarecilor le plac câinii? De ce?
• Construiește o figurină care poate fi capabilă să 

plângă din ArTeC Blocks.

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

setul de robotică ArTeC (1 placă de bază 
Studuino, 2 motoare DC, 2 fotoreflectoare IR, 2 
senzori tactili, 1 buzzer, 2 angrenaje, șine de 
acționare).

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

robotice
• Creion

O structură complexă 
pentru a mișca capul 
lui Alice, cu cuburi 
care simbolizează 
lacrimile care îi cad 
din ochi. Plânsul 
poate fi pornit de mai 
multe ori într-o buclă.

Alice
Lacrimi
Cărucior

O structură complexă 
pentru a mișca capul 
lui Alice, cu cuburi 
care simbolizează 
lacrimile care îi cad 
din ochi.

Capul lui Alice care 
plânge este pornit de 
un senzor de sunet și 
simbolizează plânsul 
prin lumină și sunet.

Alice cea cu puteri DC 
plânge și lacrimile ei 
se adună într-o baltă 
de creaturi ciudate.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

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.

Subiecte conexe în colțul tehnic
• Programarea motorului DC

Stabilirea puterii, a direcției(2.a, 2.b)
• Utilizarea soneriei (6.a,b)
• Senzori tactili (4.a, 4.b, 4.c)
• Utilizarea LED-ului (5.a)

Clipire (5.b)
Lumină și mișcare (5.c)

• Utilizarea fotoreflectorului IR 
Se avansează până când se găsește linia neagră (7.e)
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Alice plângând

P1 Construiește capul lui Alice plângând
• Construiește capul lui Alice.
• Construiți un cărucior cu un motor de curent 

continuu care împinge capul plângăcioasei Alice 
înainte, ceea ce împinge lacrimile (mini cuburi) din 
fața ei în baltă. 

• Căruciorul se deplasează pe șine de transmisie cu 
angrenaje. 

• Programul pornește automat la pornirea aparatului.
P2 Alíz plânge cu sunet și lumină
• Construiește capul lui Alice și căruciorul ca în P1.
• Atașați 1 senzor de sunet, 1 sonerie, 2 LED-uri albe.
• Programul pornește de la senzorul de sunet.  
• Capul mișcat de un motor de curent continuu 

avansează un timp măsurat (atât cât durează șina) și 
împinge "lacrimile" în iaz. Se oprește la capătul șinei.

• În timp ce robotul se deplasează, LED-urile clipesc, 
iar când robotul se oprește, se aude semnalul sonor.

Idei pentru roboți pe diferite niveluri de programare 

S9 
T2
D7 

L3-L4 
P5

P3 Mecanism special de angrenaj și de driverail pentru a 
simboliza plânsul
• Construiți capul lui Alice și structura de transmisie pe baza 

eșantionului, iar lacrimile sunt "împinse" prin ochii lui Alice 
de către structura cu motor de curent continuu. 

• Conectați 2 senzori tactili, un buzzer și 2 LED-uri.
• Programul pornește atunci când este apăsat unul dintre 

senzorii tactili.
• Motorul de curent continuu se oprește, LED-urile încep să 

clipească și se aude un semnal sonor, confirmând plânsul 
atunci când celălalt senzor tactil este apăsat.

P4 Construiește capul lui Alice plângând și oprindu-se în 
buclă
• Construiți un robot ca la P3
• Conectați 2 fotoreflectoare IR, 1 senzor tactil, 1 sonerie și 

2 LED-uri.
• Un fotoreflector IR se află în partea din față a robotului, iar 

când detectează o schimbare, motorul de curent continuu 
începe să funcționeze și structura începe să împingă 
"lacrimile" înainte.

• Atunci când senzorul tactil de pe spatele capului este 
împins înăuntru (căruciorul ajunge la cap), motorul de 
curent continuu se oprește, apoi se pornește soneria și 
LED-urile încep să clipească. 

• Apoi, căruciorul se deplasează înapoi până când este 
detectat de un alt fotoreflector IR la capătul pistei. Robotul 
se va opri apoi. 

• Acest proces poate fi repetat de mai multe ori într-o buclă. 

O structură complexă 
pentru a mișca capul lui 
Alice, cu cuburi care 
simbolizează lacrimile 
care îi cad din ochi. 
Plânsul poate fi pornit 
de mai multe ori într-o 
buclă.

O structură complexă 
pentru a mișca capul 
lui Alice, cu cuburi 
care simbolizează 
lacrimile care îi cad 
din ochi.

Capul lui Alice care 
plânge este pornit de 
un senzor de sunet și 
simbolizează plânsul 
prin lumină și sunet.

Alice cea cu puteri DC 
plânge și lacrimile ei 
se adună într-o baltă 
de creaturi ciudate.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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