
S5 
T1
D4 

L1 P3

Sarcina1: Cum arată mediul în care se desfășoară 
povestea?
Elevii creează elemente ale mediului înconjurător.
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:

• Construirea mediului din blocuri ArTeC (I1)
• Construirea mediului înconjurător din materiale 

reciclate
• Desenare/tinkering
• Crearea de grafică pe calculator
Pentru detalii despre diferitele soluții, consultați 
fișele cu idei!

Domenii de dezvoltare:

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

În plus:
• Concentrarea atenției
• Concentrarea 

subiectului - Științe ale 
naturii

• Dezvoltarea talentelor

Concentrează-te pe: 
•Atenție (D4)
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Cum să gestionați producția:

Agățați imaginile pe perete, pe un poster mare, și rugați-i pe 
copii să le aranjeze conform unei reguli stabilite de ei.
Depozitați obiectele într-un dulap, pentru a le proteja de 
căderi. Atașați o etichetă cu numele grupului!

Sarcina2: Cum arată un personaj cu membrele 
mobile/lipsate?

Elevii creează o figură umană cu membrele 
mobile/lipsate.
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 unui personaj din ArTeC Blocks
• Tăierea și legarea unui personaj de carton (I2)
• Serii de desene
• Editor de animație/Pictură/
Pentru detalii despre diferitele soluții, consultați 
fișele cu idei!

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

În plus:
• Concentrarea atenției
• Concentrarea temei -

Desen, IT
• Dezvoltarea talentelor



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: 
•Atenție (D4)
Obiectivele lecției:
• înțelegerea textului
• rezolvarea problemelor
• luarea deciziilor
•organizarea muncii în grup

Giovannino

Mama

Plimbare
Vorbește
Atingeți capul
Hop

Casa
Sat
Strada
Magazine
Mașini

Principalele acțiuni 
ale poveștii

Împărțiți segmentul 
de text în bucăți

Faceți o listă cu 
lucrurile necesare

Fișiere media 
necesare

Giovannino iese la plimbare
"Mamă, mă duc să mă plimb."
"Dă-i drumul, Giovanni, dar ai grijă 
când traversezi strada."
"În regulă, mamă. La revedere, 
mamă."
"Întotdeauna ești atât de 
distrasă."
"Da, mamă. La revedere, mamă."
Giovannino iese fericit și, pe prima 
parte a drumului, este atent. Din 
când în când se oprește și se 
atinge.
"Eu sunt tot acolo? Da." Și râde în 
sinea lui.
Este atât de fericit să fie atent, 
încât începe să țopăie ca o vrabie, 
dar apoi se lasă prins să se uite la 
vitrine, la mașini, la nori și, 
bineînțeles, acolo încep problemele.
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Principalele caracteristici și interacțiuni ale personajelor

Caracter Caracteristici Interacțiuni

Giovannino Merge, se oprește, 
se atinge, 

Mișcați-vă împreună, vorbiți unul 
cu celălalt

Mama Merge, vorbește

Sugestii 
• Discută despre modul în care se 

realizează mișcările umane
• Faceți câteva mișcări împreună, iar copiii 

trebuie să perceapă fazele propriilor 
mișcări.

• Arătați-le copiilor modele anatomice 
mobile 

• Construiește o figurină simplă cu 
picioare, brațe sau gură mobile din ArTeC 
Blocks
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Concentrează-te pe: 
•Atenție (D4)
Obiectivele lecției:
•abilități motorii fine,
• rezolvarea problemelor,
• luarea deciziilor
•abilități de viață

Sugestii
Mergând la
• Discută despre modul în care se realizează mișcările 

umane
• Faceți câteva mișcări împreună, iar copiii trebuie să 

perceapă fazele propriilor mișcări.
• Arătați-le copiilor modele anatomice mobile 
• Construiește o figurină simplă cu picioare, brațe sau 

gură mobile din ArTeC Blocks
Sărituri
• Diferite stiluri de sărituri (sărituri cu un picior..)

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

setul de robotică ArTeC (1 placă de bază
Studuino, 2 motoare DC, roți, 2 fotoreflectoare
IR, 2 senzori tactili, 2 LED-uri, 1 servomotor, 
placă de protecție).

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

robotice
• Creion

Braț
Picior
Gura
Salt

Teatru de păpuși condus de un 
fotoreflector IR, cu băiețelul 
care privește.

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.
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Subiecte conexe în colțul tehnic
• Programarea motorului DC

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

• Programarea servomotorului
• Construirea și testarea servomotorului (3.a)
• Programarea mișcării de unduire (3.b)

• Utilizarea senzorului tactil (4.a, 4.b)
• Utilizarea LED-ului (5.a, 5.b)
• 7. Fotoreflector IR

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

• Utilizarea numerelor aleatoare (10.a)

PROG3

Teatru de păpuși cu 2 
butoane și un ecran.

Băiețelul se 
deplasează înainte 
pe o platformă 
robotică, în timp 
ce servomotorul 
se înclină, ca și 
cum băiețelul ar 
sări.

PROG2PROG1

Cu actori dotați cu 
axe, scena poate fi 
uimită.

MERSUL COPILULUI 
DISTRAT

GIOVANNINO MERGE LA PLIMBARE 
(T1)



P1 Marionete
• Băiețelul poate fi deplasat cu ajutorul axelor și grinzilor. 
• Norul poate fi ridicat din spatele paravanului cu ajutorul unor osii, 

iar roțile mașinilor mici se învârt, de asemenea, pe osii.
P2 Motor DC și servo motorul robotului acționat de motorul DC
• Băiețelul este montat pe căruciorul cu servomotor.
• În timp ce se deplasează înainte, servomotorul se înclină înainte și 

înapoi din ce în ce mai repede, restabilind astfel mișcarea 
împrăștiată.

P3 Teatru de păpuși cu senzori tactili
• Personajele sunt construite pe ecranul teatrului de păpuși.
• Băiețelul "stă" în mijloc, iar capul său este mișcat de un 

servomotor. 
• Norul și mașina sunt mișcate de 2 motoare de curent continuu pe 

fiecare parte. 
• Există 2 butoane pe fiecare parte a robotului, care mișcă separat 

actorii din scenă. 
• Atâta timp cât senzorul tactil este apăsat, motorul de curent 

continuu și dispozitivul de acționare conectat la acesta se vor 
mișca. 

• Băiatul din centru își mișcă capul spre dreapta sau spre stânga, în 
funcție de partea pe care este apăsat senzorul tactil.

P4 Teatru de păpuși activat de un fotoreflector IR
• Pe fiecare parte a teatrului de păpuși se află câte 1-1 

fotoreflectoare IR.
• Băiatul din mijloc este pus în mișcare de un motor de curent 

continuu. 
• Senzorul de jos are un LED roșu, iar cel de sus un LED alb. 
• Fotoreflectorul IR inferior este activat de mașina mică, iar cel 

superior de nor. 
• Atunci când fotoreflectorul IR este acoperit, băiatul începe să se 

miște cu viteze diferite, iar LED-ul corespunzător clipește.
• Atunci când îndepărtați mașina sau norul de fotoreflector IR, 

mișcarea și clipitul se opresc.

Băiatul care merge

Idei pentru roboți pe diferite niveluri de programare 

S5 
T1
D4 

L3-L4 
P5

Teatru de păpuși condus de 
un fotoreflector IR, cu 
băiețelul care privește.

Teatru de păpuși cu 2 
butoane și un ecran.

Băiețelul se 
deplasează înainte 
pe o platformă 
robotică, în timp 
ce servomotorul 
se înclină, ca și 
cum băiețelul ar 
sări.

Cu actori dotați 
cu axe, scena 
poate fi uimită.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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