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Obiectivele lecției:
• înțelegerea textului
• rezolvarea problemelor
• luarea deciziilor
• organizarea muncii în grup

1. Citirea textuluiActivitate
Toate 
grupurile 
își citesc 
segmentu
l de text 

Ei iau 
notițe

Metodă/Interacțiune
• Toți elevii citesc singuri, sau
• Un membru al grupului 

citește cu voce tare
• Profesorul îi ajută pe cei 

care au dificultăți de citire
• note
• desen
• mindmap
• diagramă

Ieșire
Copiii înțeleg 
• esența textului
• personajele
• principalele caracteristici 

ale personajelor
• interacțiunea
• conflictul
• mediul înconjurător
Desene, hărți mentale, 
diagrame, notițe

• Materiale necesare: 
segmentul de text

• șabloane de proiect pentru 
facilitatorii de înțelegere a textului 
(model de hartă mentală, diagramă a 
personajelor etc.)

• hârtie
• creioane pentru a lua notițe, desene

2. Planificarea interpretării 
și organizarea muncii în 
grup

Activitate
Decizia 
privind 
interpretare
a proiectului

Planificarea 
scenariului și 
organizarea 
activității 
grupului
Alegerea 
personajului 
de construit

Revizuirea și 
construirea 
elementelor 
de mediu

Metodă/Interacțiune
Discuție frontală cu întreaga clasă
Pentru idei de încheiere a proiectului 
și de interpretare, consultați Ghidul 
general al profesorilor!

Lucru în grup, discuții, completarea 
fișei de sarcini de grup 
Planificarea și desenarea scenariului
Completarea fișelor de sarcini ale 
personajelor

Sugestii specifice de includere
Rugați elevii să decidă sarcinile în 
cadrul grupului, să ia în considerare 
abilitățile și dorințele tuturor 
membrilor, începând cu cei "mai puțin 
pricepuți".

Planificare, construcție

Ieșire
Decizia privind 
punerea în aplicare
Toate grupurile știu 
ce fel de fișiere 
media trebuie să 
colecteze

Sarcinile și 
responsabilitățile 
sunt împărțite în 
cadrul grupului

Colectarea de fișiere 
media organizate

Storyline este gata

Mediul este pregătit

Timpul necesar: 25 minute

3. EvaluareActivitate
Reprezentare

Evaluare

Metodă/Interacțiune
Fiecare grup își 
prezintă segmentul de 
text în câteva cuvinte și 
povestea lor.

Discuții, feedback-ul 
profesorului

Evaluare

Evaluați procesul (fluxul, 
autonomia, cooperarea între 
membrii grupului), 
originalitatea (varietatea 
ideilor), includerea, 

Timpul necesar: 5 minute

Materiale necesare
Fișă de sarcini pentru grup, Fișă 
de sarcini pentru personaje, 
Fișă de scenariu
creioane

Blocuri ArTeC
carton, materiale reciclate

Ieșire
Colectați scenariile și fișele de 
sarcini ale grupului

De exemplu, puneți-le pe un 
panou de afișaj.

Timpul necesar: 15 minute

Planificați scenetele pentru interpretarea 
poveștii! Lucrați în echipă!

 Stabiliți sarcinile și împărțiți-le între voi!

 Nu uitați să stabiliți un coordonator al echipei, care să 
împartă sarcinile și să urmărească îndeplinirea lor. Ar trebui 
să respectați sfaturile coordonatorului! 

 Cum veți prezenta proiectul la final?

□ Unul dintre voi ar trebui să fie responsabil cu 
fotografierea/filmarea pe tot parcursul proiectului.

Desenați  sau faceți un poster al 
proiectului: vă va ajuta să urmăriți 
permanent realizarea proiectului!

 Decideți care sunt principalele trăsături-acțiuni ale 
personajelor!

 Luați în considerare relațiile dintre personaje!

 Realizați sceneta!

 Cum arată mediul înconjurător în cadrul poveștii? Ce 
elemente apar? Ce elemente din mediu ați realiza pentru 
scenetă? Cum?

 Ce materiale ați putea folosi?

Realizați sceneta poveștii! Lucrați în echipă!

Discutați și cu celelalte echipe pentru 
ca personajele-roboții să aibă aceeași 
mărime dar să arate diferit.
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Grupul:

Cartonaș de sarcini - personaj

Numele 

Construiesc 

Numele

Asigură-te că robotul tău poate să:

Numele

De asemenea ar trebui să:

Numele

Gândește-te la:
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Obiectivele lecției:
• înțelegerea textului
• rezolvarea problemelor
• luarea deciziilor
• organizarea muncii în grup
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Lucrăm la fișa de sarcini a grupului:
• Prima parte ajută la planificarea și 

organizarea metodei de lucru a proiectului
• Roluri în cadrul grupului (construcție, 

programare, mediu, documentație)
• Fiți atenți! Copiii tind să prevaleze 

asupra celorlalți: dați-le sarcini pentru 
care trebuie să coopereze, iar pentru 
a ajunge la rezultat

• În cazul unui grup eterogen, orientați-
i pe copii să preia acel rol care îi ajută 
să-și dezvolte latura săptămânală.

• Discutați cu copiii ce mijloace de 
comunicare ar folosi pentru a descrie 
întregul rezultat al acestor 5 lecții, precum 
și pe cel responsabil de colectarea 
materialelor și de gestionarea creării 
reprezentării.

Citirea textului:

• copiii pot citi rezumatul individual 
• se poate citi cu voce tare pentru grup
• unul sau puteți citi cu voce tare pentru întreaga 

clasă.
• puteți alege un text original sau scurt în funcție de 

nevoile copiilor 

Lucrăm la fișa de sarcini a grupului:
• A doua parte ajută la înțelegerea textului

• Copiii trebuie să identifice personajele și 
principalele lor caracteristici (înfățișare, mișcări, 
interacțiuni cu mediul înconjurător și cu alte 
personaje).

• Veți găsi diferite idei și șabloane (cum ar fi 
șablonul grafic, șablonul mindmap) în 
materialele pentru elevi pentru a ajuta această 
sarcină, dar copiii pot lucra doar luând notițe 
sau desenând principalele informații.

• Desenarea poveștii îi ajută să înțeleagă 
structura textului, legătura dintre scene și să 
planifice dramatizarea cu ajutorul roboților.


