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Pentru a utiliza eficient materialele de învățare RIDE, elevii au nevoie de cunoștințe de

bază în ceea ce privește utilizarea kitului de robotică.

Din acest motiv, recomandăm o serie pregătitoare de 6 lecții de activități de formare

în domeniul roboticii, conform tematicii prezentate mai jos. Pornind de la abilitățile

prezentate în tematică, elevii pot construi și programa cu ușurință figuri care se

mișcă, care urmăresc linii, care strălucesc, care strălucesc, care cântă sau care dau din

cap, care mișcă brațele, "teatre de păpuși" simple, catapulte, case care deschid uși,

castele cu poduri mobile și figuri umane și animale care merg în timpul activităților de

procesare a textului.

TEMATICA UNUI 
CURRICULUM DE 

ROBOTICĂ CU 6 LECȚII

TEMATICA SESIUNILOR DE 
ACTIVITĂȚI DE ROBOTICĂ 

DE BAZĂ
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Lecția Tema și rezultatul așteptat Exerciții recomandate

1. Introducere în hardware-ul roboților, 
încercarea roboților prefabricați, 
introducere în software, modificarea 
programării roboților prefabricați. 
Scrierea de programe simple pentru 
roboți. 
Introducere și programare a motoarelor de 
curent continuu. Programarea mișcărilor 
drepte și rotative. Utilizarea și 
programarea LED-urilor. Semnificația 
ciclurilor și a repetițiilor.

Modificarea programelor: schimbarea direcției, a vitezei și 
a duratei de mișcare.
Scrierea primului lor program de robot propriu: exersarea 
funcțiilor învățate anterior. 
Construirea unui robot care se deplasează pe un traseu 
prestabilit (de exemplu, un labirint conturat prin 
intermediul benzii adezive.
Robot dansator: programarea coregrafiei, mișcări repetate
LED-uri intermitente
Construirea unui nod de trafic, cu semafoare funcționale
Echiparea vehiculelor robot cu semnalizatoare și lumini de 
mers înapoi

2. Utilizarea și programarea soneriei. 
Utilizarea și programarea senzorilor I. 
(senzor tactil). Introducere în interfețele 
de testare a senzorilor.
Îmbunătățirea robotului construit în 
sesiunea anterioară cu un senzor tactil. 
Semnificația lui "pentru totdeauna" un 
"dacă". Comenzi de ramificare. 

Modificarea programului: schimbarea înălțimii și ritmului 
sunetului
Programarea unei melodii pe baza unei partituri muzicale
Construirea unui carusel muzical care își schimbă direcția la 
simpla apăsare a unui buton
Construirea unui berbec care să poarte un senzor tactil în 
partea din față. Se mișcă înainte până când lovește un 
perete, dă înapoi timp de 2 secunde, apoi se mișcă din nou 
înainte.
Construirea unei mașini RC - echipați orice vehicul cu 1-5 
senzori tactili. Mișcarea înainte, înapoi, la stânga și la 
dreapta este declanșată fiecare prin apăsarea unui senzor 
tactil.
Construirea unui pian - tastele apasă pe senzori tactili, care 
corespund la diferite înălțimi de sunet pe un buzzer. 
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Lecția Tema și rezultatul așteptat Exerciții recomandate

3-4. Utilizarea și programarea senzorilor II. 
(Fotoreflector IR) 
Măsurarea distanței - metode. 
Calibrare.

"Robot laș" - dacă i se pune o mână în față, fuge
Construirea și programarea roboților care se opresc la o 
linie
Robot care stă într-un cerc
Robot care rămâne pe masă
Carusel cu sistem de securitate - dacă cineva "intră", se 
oprește
Construirea unui robot de urmărire
Robot care traversează labirintul

5. Utilizarea și programarea senzorilor III. 
(senzor de sunet, senzor de lumină). 
Îmbunătățirea robotului construit în 
sesiunea anterioară cu senzori de sunet și 
lumină. 

Acțiuni declanșate de sunete, de exemplu.
Castelul își zăvorăște porțile la strigătul de război al 
inamicului
Carusel pornit de semnalele luminoase
Simularea luminilor stradale (se aprinde la apus, se stinge 
în zori)
Robot care se luminează când intră într-un tunel
Echiparea pianului cu un "registru" - dacă un senzor de 
lumină este acoperit, acesta va suna cu o octavă mai 
sus/mai adânc.
Mașină controlată de lumină. (2 senzori de lumină - mașina 
merge în direcția din care vine lumina).

6. Introducere, calibrarea și programarea 
servomotoarelor
Reguli de siguranță privind servomotoarele
Calibrarea servomotoarelor, determinarea 
unghiului în modul de testare.
Setarea vitezei și a mișcării secvențiale a 
servomotoarelor. Setarea mai multor 
servomotoare simultan.

Barieră de barieră de barieră de construcție
Catapulta pentru construcții (un senzor de lumină din 
găleată este ascuns atunci când un proiectil este plasat 
înăuntru, ceea ce determină activarea brațului)
Grădina zoologică (senzori de lumină în capul animalelor, 
dacă este mângâiat, animalul întoarce capul, dă din cap, dă 
din coadă, emite un semnal sonor etc.).


