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Sarcina1: "Faceți un foc", faceți o torță! 
Ar trebui să își imagineze cum arată un foc, să 
discute despre cum se face un foc. Discutați când 
focul este un dușman, când este un prieten, cum să 
vă protejați pe voi înșivă și mediul înconjurător 
(reguli de aprindere a focului).
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, puteți veni cu propriile idei sau puteți lăsa 
copiii să fie creativi.

Idea Bazaar - câteva idei (I5):
• Desene de desen
• Chit
• Aluat de sare și făină
• Argilă
• Lemn
• Hârtie, hârtie creponată
• Textile, fire
• Hârtie igienică, role de prosoape de hârtie
• lanternă

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

În plus:
• Subiect - educație 

ecologică
• Dezvoltarea talentelor

Sarcina2: Priviți dansul focului!
Concepe și interpretează propriul dans al focului! 
Creați elemente de recuzită pentru a reprezenta 
focul!
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, puteți veni cu propriile idei sau puteți lăsa 
copiii să fie creativi.

Idea Bazaar - câteva idei (I5):
• Observă mișcările jonglerului de foc, încearcă să le 

imiți.
• Încercați să dezvoltați o coregrafie comună 
• Încorporați torța pregătită în dans (eventual cu 

iluminare - de exemplu, lanternă).
Realizează un filmuleț video cu dansul în timp ce este 
dezvoltat și după ce este finalizat. Analizați cât de 
bine ați reușit să imitați mișcările jonglerului.

Domenii de dezvoltare:

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

În plus:
• Dezvoltarea talentelor

În centrul atenției:
•Înțelegerea textului (D1)

Cum să gestionați producția:

Organizați fotografiile finalizate fie într-un depozit online, fie tipărite pe un panou de afișaj. În cazul în care 
copiii au făcut notițe sau au rămas idei suplimentare, atașați-le și pe acestea.
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https://www.firemagic.hu/dzsungel-
tuzzsonglor-tuztanc/

https://www.youtube.com/watch?v=1jnA
bY-CLHg

https://www.firemagic.hu/dzsungel-tuzzsonglor-tuztanc/
https://www.youtube.com/watch?v=1jnAbY-CLHg


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

robotului
Elevii pot folosi mai multe bucăți din fiecare
o parte a cărții de caractere, dacă este necesar!
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În centrul atenției: 
• Înțelegerea textului (D1)
Obiectivele lecției:
• înțelegerea textului
• rezolvarea problemelor
• luarea deciziilor
• organizarea muncii în grup

Sugestii
• Identificarea 

personajelor din 
text, cu accent pe 
principalele puncte 
ale intrigii, trăsături 
de caracter, emoții 
și mișcări.

• Discutați împreună 
despre rolul focului 
în societățile antice

• Colectarea 
cunoștințelor lor 
despre foc

• Discutați împreună 
ce înseamnă 
ierarhia în regnul 
animal (liderul 
haitei), dacă și cum 
se aplică la oameni.

Mowgli

Baloo

Floare roșie

Cabana

Pot

Principalele acțiuni 
ale poveștii
Fișiere media 
necesare
Împărțiți segmentul 
de text în bucăți
Faceți o listă cu 
lucrurile necesare

"Coboară repede la colibele 
bărbaților din vale", a spus 
Bagheera, Pantera Neagră, 
"și ia o parte din Floarea 
Roșie pe care o cresc acolo, 
pentru ca atunci când va 
veni vremea să ai un prieten 
mai puternic decât mine, 
Baloo sau cei din haită care 
te iubesc. Ia Floarea Roșie."

Prin Floare Roșie Bagheera 
se referea la foc, numai că 
nicio creatură din junglă nu 
numește focul pe numele său 
propriu. Fiecare fiară trăiește 
cu o teamă mortală de el și 
inventează o sută de moduri 
de a-l descrie.
"Floarea Roșie?", a spus 
Mowgli. "Care crește în 
afara colibelor lor în amurg. 
O să fac rost de câteva. "

Mowgli a sărit departe.

S-a oprit în fața ferestrei 
uneia dintre colibe. Și-a lipit 
fața de fereastră și a privit 
focul de pe vatră. A văzut-o 
pe soția bărbatului cum se 
ridica și îl alimenta în timpul 
nopții cu bulgări negri. Când 
a venit dimineața și ceața era 
albă și rece, a văzut copilul 
omului ridicând o oală de 
răchită tencuită pe dinăuntru 
cu pământ, umplând-o cu 
bucăți de cărbune roșu aprins, 
punând-o sub pătură și ieșind 
să îngrijească vacile. A dat 
colțul și s-a întâlnit cu 
băiatul, i-a luat oala din 
mână și a dispărut în ceață, 
în timp ce băiatul urla de 
frică.

La jumătatea dealului l-a 
întâlnit pe Bagheera, cu roua 
dimineții strălucind ca 
pietrele lunii pe haina lui.

"Akela a ratat", a spus 
pantera. "L-ar fi ucis aseară, 
dar aveau nevoie și de tine. 
Te căutau pe deal."

"Am fost printre pământurile 
arate. Sunt pregătit. Priviți!" 
Mowgli a ridicat oala de foc.

Caracter Caracteristici Interacțiuni

Mowgli Privește focul
Obține Floarea Roșie, 
o ia de la copil

Bagheera roua dimineții 
strălucind ca 
pietrele lunii pe 
haina lui.

Oferă sfaturi
Se teme de Mowgli
Frică de foc

Copilul Cară cărbuni
Țipă de frică

• Discutați cu copiii implicațiile morale ale 
acțiunilor lui Mowgli (furtul focului), discutați 
cauza și efectul intențiilor sale (de ce focul).
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• Înțelegerea textului (D1)
Obiectivele lecției:
• rezolvarea problemelor
• luarea deciziilor
•planificare

Sugestii
Furtul focului
• Discutați cu copiii despre modul în care focul poate 

fi reprezentat cu ajutorul instrumentelor de 
robotică

• Construiți figurine cu părți mobile ale corpului din 
blocuri ArTeC

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

setul de roboți ArTeC (cel puțin 1 sau 2 plăci de 
bază Studuino, 2 motoare DC, 1 servomotor, 2 
LED-uri, 1 Buzzer, 6 senzori tactili).

• Cărți de caractere și șablon de carte de sarcini 
robotice

• Creion

Mowgli,
Torța, 
colibă

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 servomotorului

• Mowgli se ghemuiește, se ascunde după ceva (3.a)
• Reprezentarea focului aprins (3.b)

• Serie de evenimente declanșate prin apăsarea unui buton (4a)
• Testarea și programarea fotoreflectorului IR (7.a, 7.c, 7.e)

• Utilizarea unui fotoreflector IR pentru detectarea unui obiect (7.d, 
7.e)

• Testarea și programarea senzorului de sunet (9.a)
• Activarea robotului prin voce (9.b)

• Utilizarea LED-ului (5.a)
• Lanternă intermitentă (5.b)
• Aprinderea torței (5.c)

• Utilizarea Buzzerului, sunete provenind din cabană (6.a)
• Cărăbuși care pâlpâie la întâmplare (10)

Mowgli și băiatul 
robot funcționează 
automat

Mowgli cu 
telecomandă fură 
focul (LED) de la 
băiețel.

Furt de foc din colibă.
Mowgli fără senzor
indicii.

LED-urile din colibă și 
din mâinile lui Mowgli 
reprezintă focul. 

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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Idei pentru roboți pe diferite niveluri de programare 

Mowgli primește focul)

Mowgli și băiatul 
robot funcționează 
automat

Mowgli cu 
telecomandă fură 
focul (LED) de la 
băiețel.

Furt de foc din colibă.
Mowgli fără senzor
indicii.

LED-urile din colibă și 
din mâinile lui Mowgli 
reprezintă focul. 

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

P1 Scântei în cabană
• Coliba, Mowgli și mediul înconjurător sunt construite pe o 

placă comună, conectată la un robot.
• În fereastra colibei și în mâna lui Mowgli sunt 1-1 LED-uri 

roșii. Brațele lui Mowgli pot fi mișcate cu o axă.
• Când robotul este pornit, LED-urile se aprind automat. LED-

urile care clipesc reprezintă focul.
P2 Mowgli coboară în sat
• Coliba și Mowgli sunt construite pe un robot separat.
• Coliba este un robot static cu 2 LED-uri care clipesc în 

fereastră. Programul este declanșat de un senzor tactil.
• Mowgli are 1 LED roșu în mână, dar brațele sale se mișcă cu 

o axă. Figurina este montată pe o bază de robot cu 2 
motoare de curent continuu. 

• Când este pornit, robotul pornește automat.
• Traseul lui Mowgli poate fi desenat în prealabil sau marcat 

cu repere. Scopul este ca robotul să urmeze traiectoria 
predefinită cât mai precis posibil. Robotul face acest lucru 
chiar și fără senzor, prin stabilirea și experimentarea 
valorilor precise ale programului de către copii. 

• Când robotul ajunge la intrarea în colibă, LED-ul începe să 
clipească. 

P3 Robot cu telecomandă - Mowgli fură focul
• Coliba și băiețelul care păzește focul sunt roboți statici, 

fiecare conectat la un robot separat.
• Cabana este ca în P2.
• Băiețelul robot are 1 LED, 1 sonerie și 1 senzor tactil 

conectat la el.
• LED-ul care clipește în fața băiatului care păzește focul și 

semnalul sonor al soneriei indică incendiul. 
• Atunci când Mowgli apasă pe senzorul tactil, LED-ul se 

stinge, iar semnalul sonor se oprește.
• Mowgli este montat pe 2 baze robotizate cu motoare de 

curent continuu.
• Brațul său este mișcat de un servomotor și 1 LED roșu este 

conectat la acesta. 
• Robotul este controlat de o consolă cu 5 senzori tactili. 

Pentru control sunt utilizați 4 senzori tactili.
• Atunci când este apăsat al cincilea senzor tactil, brațul lui 

Mowgli se ridică și apoi coboară, împingând în jos senzorul 
tactil montat pe băiețelul care păzește focul. 

• LED-ul din mâna lui Mowgli se va aprinde atunci, indicând că 
a fost atins de foc.

P4 Roboți cooperativi - Mowgli fură focul
• Coliba și băiețelul care păzește focul sunt roboți 

statici, fiecare atașat separat la un robot.
• Coliba ca în P2 și P3.
• LED-ul care clipește în fața băiatului care păzește 

focul și vocea Buzzerului sunt aceleași ca în P3. 
• Există un fotoreflector IR atașat care detectează 

apropierea lui Mowgli. Când Mowgli montat pe 
cărucior se apropie suficient de mult, LED-ul se 
stinge și Buzzerul se oprește.

• Mowgli este construit ca în P3.
• În partea din față a acestuia este atașat 1 

fotoreflector IR, care detectează băiețelul care 
păzește focul. 

• Mowgli avansează automat, când se apropie de 
băiețel, ridică mâna servomotorizată, LED-ul 
încorporat în mână se aprinde, indicând că focul 
este luat, apoi se îndepărtează de băiețelul care 
păzește focul, cu LED-ul aprins.
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