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Sarcina1: Știți ce înseamnă "la scară"? Desenează 
o Alice uriașă dintr-o grilă mică!

Elevii desenează o Alice gigantică dintr-o grilă 
mică!!!Ei vor trebui să calculeze și apoi să o 
deseneze.
Orice soluție este bună!
Se poate folosi orice fel de instrument și material!
Puteți folosi ideile și lista de materiale.
de la Bazarul de idei, folosiți propriile idei sau
doar lăsați copiii să rezolve problema folosind
creativitatea lor.

Idea Bazaar - câteva idei:

• Utilizarea șabloanelor și a grilelor
• Utilizarea culorilor și a unor grile de diferite 

dimensiuni.
Pentru detalii despre diferitele soluții, consultați 
fișele cu idei!

Domenii de dezvoltare:

În centrul atenției: 
• Orientare spațială
• Gândirea 

computațională
• Atenție

În plus:
• Concentrarea temei -

Desen, IT
• Creativitate

Concentrează-te pe: 
•Creativitate, dezvoltarea
talentelor (D9)

Cum să gestionați 
producția:

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

Sarcina2: 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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Sarcina3: 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: 
•Creativitate, dezvoltarea
talentelor (D9)

Sarcina4: 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
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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 din mediul 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: 
•Creativitate, dezvoltarea talentelor (D9)
Obiectivele lecției:
•înțelegerea textului
•rezolvarea problemelor
•luarea deciziilor
•organizarea muncii în grup

Flamingo, arici, cărți

Dă lumină
Lovește ariciul
Se mută

Regina
Iepurele alb
Ducesa
Pisica Cheshire

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

Flamingo Poate lovi Acționează ca un ciocan, 
lovește ariciul

Arici Se mișcă, scoate sunete Acționează ca o minge

Cărți Grădinarii, pictați 
trandafirii

Joacă crocquet
Ascundeți

Trandafiri Alb, roșu

Alice a intrat în grădină și a întâlnit
trei grădinari în formă de cărți de joc.
Aceștia i-au explicat că au plantat din
greșeală trandafirii albi și că trebuie
să-i vopsească în roșu înainte ca
Regina de Inimă să afle. Chiar în acel
moment, Regina sosește și o întreabă
pe Alice cine este, dar aceasta nu se
teme și o înfurie pe Regină făcând o
remarcă nepoliticoasă. Regina îi strigă
"Jos capul!", dar Alice îi răspunde că
este o prostie și regina tace. Ea
observă ce au făcut grădinarii și ordonă
decapitarea lor. Aceștia sunt salvați de
Alice, care îi ascunde într-un ghiveci
de flori.
Regina o invită pe Alice să joace
crochet cu ei, iar ea se alătură. Când
ajunge, Alice află de la Iepurele Alb
că Ducesa este condamnată la execuție
pentru că a pus box în urechile
Reginei. Terenul de crochet este
striat, mingile de crochet sunt arici vii,
iar ciocănelele sunt flamingo vii. Alice
încearcă să se descurce cu ariciul și
flamingo, iar toată lumea joacă fără
să-și aștepte rândul, se ceartă și se
luptă pentru arici. Toate acestea o
înfurie pe regină, care ordonă constant
decapitarea oamenilor.
Pisica Cheshire apare și Alice începe
să se plângă. Regele observă Pisica,
urmează sfatul Reginei de a o decapita
și pleacă să aducă călăul. Regina
ordonă decapitarea acesteia, dar
călăul și Regele nu se pot pune de
acord asupra modului în care să o
execute pe Pisica de Cheshire,
deoarece văd doar un cap, fără corp.
Alice le spune că ar trebui să o
întrebe pe Ducesă despre asta, așa că
Regina îi ordonă călăului să o scoată
din închisoare. Pisica de Cheshire
începe să se estompeze, iar când
Ducesa sosește, a dispărut complet.
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Concentrează-te pe: 
•Creativitate, dezvoltarea

talentelor (D9)
Obiectivele lecției:
•abilități motorii fine,
• rezolvarea problemelor,
• luarea deciziilor
•abilități de viață

Sugestii
• Discută despre regulile de Crocquet și cricquet.
• Ridicați discuția: De ce strigă Regina "Jos capul!" tot 

timpul?
• Cum îi salvează Alice pe oameni de la decapitare?
• De ce apare și dispare mereu pisica Cheshire? 
• 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 motoare DC, roți, 1 sau 2 
servomotoare, 1-4 senzori tactili, 2 
fotoreflectori IR), bandă adezivă pentru rațe 
(neagră).

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

robotice
• Creion

Urmărind figurina de 
carton împinge ariciul 
spre unul dintre 
locurile prestabilite. 
Alice poate fi 
poziționată și apoi 
împușcă ariciul.

Alice
Regina
Flamingo
Arici

O figurină de carton 
controlată de la distanță 
împinge ariciul în fața lui 
Alice, care îl detectează 
cu ajutorul unui 
fotoreflector infraroșu și 
trage ariciul în poarta 
staționară.

Alice folosește un 
servomotor și un 
senzor tactil pentru a 
încerca să introducă 
ariciul în poarta de 
carton care se mișcă 
cu ajutorul motoarelor 
de curent continuu.

Alice lovește ariciul 
într-o poartă de cărți. 
În fundal se află 
cărțile. Unele dintre 
piese sunt mobile, pe 
axă.

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 
pentru diferențiere), se pot completa și alte 
fișe robotice.

Subiecte conexe în colțul tehnic
• Programarea motorului DC

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

• Programarea servomotorului (3.a, 3.b)
• Servomotor pas cu pas (3.c)

• Senzor tactil (4.a, 4.b, 4.c, 4.d)
• Fotoreflector IR

• 7.a) Testarea fotoreflectorului IR (7.a)
• 7.b) Detectarea obstacolelor (7.b, 7.c, 7.d)

• Utilizarea numerelor aleatoare (10.a)
• Folosind variabilele (11.a, 11.b, 

• Numărarea (11.c)
• Folosind funcțiile (12.a)
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Alice și Card jucând crocquet

P1 Construiește Alice și o carte jucând crocquet 
• Construiește Alice, ariciul și pachetul de cărți
• Brațul lui Alíz este dotat cu un arbore pentru ca flamingo să 

lovească, iar ariciul este dotat cu o minge pentru a se mișca 
ușor.

• Figurina cu pachetul de cărți culcate, ca o poartă în 
mișcare, poate fi împinsă înainte și înapoi pe roți mari. 
Fundalul prezintă mai multe figuri de pachet de cărți.

P2 Construiți cardul cu un flamingo pe post de băț
• Construiți Alice, ariciul și pachetul de cărți, ca în P1.
• Poarta de carduri se mișcă înainte și înapoi pe 2 motoare de 

curent continuu timp de 1-1 secundă, programul său 
pornește automat când este pornit.

• Brațul lui Alíz este montat pe un servomotor, iar în mână 
are un flamingo, pe care îl folosește ca o bâtă.

• Alice lovește ariciul prin apăsarea senzorului tactil.
• Scopul este de a trage ariciul în poarta de carton în mișcare.
P3 Cardul lovește ariciul cu un flamingo 
• Construiți-o pe Alice, ca în P2. Conectați 1 fotoreflector IR la 

piciorul ei.
• Construiți o poartă de carduri ca la P1. 
• Construiește o figurină de carton în picioare, echipată cu o 

telecomandă cu 4 butoane.
• Ariciul este împins în fața lui Alice de către figurina de 

carton care stă în picioare. Fotoreflectorul cu infraroșu 
montat pe Alíz detectează momentul în care baza de carton 
se apropie de el. Când figurina se îndepărtează de Alice, 
Alice folosește servomotorul pentru a lovi ariciul din fața ei 
în poarta de carton.

Idei pentru roboți pe diferite niveluri de programare 
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P4 Cardul se deplasează înainte și înapoi
• Construiți Alice, ca în P2. Alíz poate fi rotită cu un 

servomotor suplimentar.
• 2 Senzorii tactili pot fi utilizați pentru a regla direcția lui 

Alíz prin pas, pas cu pas, pentru a seta robotul în poziția 
corectă pentru cursă. Cursa însăși este controlată de cel 
de-al treilea senzor tactil.

• Construiți cartela mobilă ca în P3, conectați-i 2 
fotoreflectori IR și 2 senzori tactili. 

• În jurul lui Alíz, într-un arc de cerc, există o pistă legată 
cu bandă adezivă, cu 3 puncte de oprire (acestea sunt, 
de asemenea, marcate cu bandă adezivă). 

• Unul dintre cei 2 fotoreflectori IR de pe card menține 
figura pe linia trasată în jurul lui Alice, în timp ce 
celălalt senzor o oprește în punctul ales. 

• Apăsând unul dintre senzorii tactili de 1-3 ori, vei 
selecta cât de departe va împinge Cardul ariciul din fața 
lui Alice, iar apăsând celălalt senzor tactil vei începe 
urmărirea. 

• Robotul se oprește în punctul preselectat și apoi se 
deplasează înapoi, astfel încât Alíz să poată lovi ariciul 
fără obstacole.

Urmărind figurina de 
carton împinge ariciul 
spre unul dintre 
locurile prestabilite. 
Alice poate fi 
poziționată și apoi 
împușcă ariciul.

O figurină de carton 
controlată de la distanță 
împinge ariciul în fața lui 
Alice, care îl detectează cu 
ajutorul unui fotoreflector 
infraroșu și trage ariciul în 
poarta staționară.

Alice folosește un 
servomotor și un senzor 
tactil pentru a încerca 
să introducă ariciul în 
poarta de carton care 
se mișcă cu ajutorul 
motoarelor de curent 
continuu.

Alice lovește ariciul 
într-o poartă de 
cărți. În fundal se 
află cărțile. Unele 
dintre piese sunt 
mobile, pe axă.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4


