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Sarcina1: Discutați despre modul în care animalele 
își protejează propriile terenuri de vânătoare. 
Folosiți cărți de știință din bibliotecă! 

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:
• Apără-ți teritoriul, joacă tic-tac-toe (I7)
• Căutați urme în pădure, folosiți cardul de 

memorie TRACKS (I4)
• Asigurați-vă că perechea de potrivire joc de cărți 

cu o temă de pădure

Pentru detalii despre diferitele soluții, consultați 
fișele cu idei!

Domenii de dezvoltare:
În centrul atenției: 
• Abilități sociale
• Atenție
• Creativitate
• Orientare spațială
• Gândirea algoritmică

În plus:
• Conservarea naturii
• Dezvoltarea atenției
• Experiența de viață

Sarcina2: Interpretați! Imaginați-vă un conflict, 
găsiți soluții la el, cum îl puteți rezolva în mod 
pașnic. Discutați care a fost sursa conflictului? 
Care sunt posibilele rezultate ale unei probleme? 
etc.

Cum să navigați? Ce putem folosi pentru a ne 
ajuta să ne orientăm?

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:

• Faceți o hartă, vorbiți despre semnele de pe 
hartă, de exemplu, pârâu, deal etc. (I2)

• Navigați după memorie sau după sunet (I2)
• Creați mai multe lanțuri alimentare diferite! (I1)
Pentru detalii despre diferitele soluții, consultați 
fișele cu idei!

Domenii de dezvoltare:

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

• Creativitate
• Gândirea algoritmică

În centrul atenției:
•Atenție (D4)

Cum să gestionați producția:

Grupurile ar trebui să încerce jocurile de 
societate și cardurile de memorie pe care le-au 
făcut și alte grupuri. Puneți-le la dispoziția altor 
clase pentru a le încerca în cadrul lecțiilor de 
conservare a naturii/educație ecologică sau în 
cadrul zilelor ecologice. Etichetați jocurile de 
societate cu numele grupului!

VUK
WAHUR URMĂREȘTE KARG 

(T2)



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 care trebuie construite
• 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!
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În centrul atenției:
• Atenție (D4)
Obiectivele lecției:
• înțelegerea textului
• rezolvarea problemelor
• luarea deciziilor
• organizarea muncii în grup

Sugestii
• Discutați cum să 

rezolvați conflictele!
• Trasați pe hârtie traseul 

vulpii și al câinelui pe 
baza poveștii.

• Folosiți semnele de pe 
hartă pe care le-ați 
învățat în lecția 
anterioară.

Principalele caracteristici și interacțiuni ale 
personajelor

Caracter Caracteristici Interacțiuni

Karg, 
vulpe

Inteligent, rapid Fuge, se 
ascunde

Wahur, 
câine

Rapid, 
neglijent, furios

Urmărește
Câinele Wahur stătea la pândă în 
curte.
Vulpea Karg s-a întors și a 
început să fugă spre gard. Wahur 
a alergat după vulpe. Karg a fugit 
pentru a-și salva viața. Wahur a 
vrut să prindă vulpea pentru a o 
da stăpânului său. Stăpânul său 
va fi mândru de el. 
Karg s-a strecurat printr-un 
spațiu îngust și a continuat să 
alerge. Wahur s-a strecurat și el 
prin ea și a continuat să 
urmărească vulpea. 
Pe pajiște era ceață. Dar Wahur 
și-a urmat nasul. 
Karg a sărit în pârâu. A alergat 
în pârâu pentru o scurtă perioadă 
de timp. Apoi a sărit pe mal și s-
a ascuns sub un tufiș de salcie. 
Wahur a putut auzi stropii. A 
sărit peste pârâu și a fugit 
înainte. 
Karg a fugit înapoi, pe drumul 
care ducea înapoi în sat.
Wahur îl căuta pe vulpe, dar nu-l 
putea vedea în ceață. Nu putea 
nici să simtă mirosul vulpii. Karg 
îl păcălise. Era foarte furios.
A adulmecat în iarbă, dar nu a 
simțit vulpea nicăieri. 
A pornit pe drumul de întoarcere 
spre sat. 
Wahur putea mirosi urmele lui 
Kag, dar credea că fuseseră 
lăsate în urmă când Karg fugea 
de el. Vulpea alergase cu spatele 
de-a lungul drumului călcat în 
picioare, astfel încât Wahur să 
creadă că era vechea urmă.

Karg, Wahur

Isteț
Rapid
Supărat
Neatent

Copaci, frunze
Deal, pădure
Flux
Calea

Principalele acțiuni 
ale poveștii
Fișiere media 
necesare
Împărțiți 
segmentul de text 
în bucăți
Faceți o listă cu 
lucrurile necesare
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•Atenție (D4)
Obiectivele lecției:
• înțelegerea textului
• rezolvarea problemelor
• luarea deciziilor
•expresia mișcării

Sugestii
Fuga - Karg
• Discutați cu copiii despre cum se deplasează vulpile
• Construiți figuri mobile simple din blocuri ArTeC și 

elemente de legătură
Urmărire - Wahur
• Discutați ce calități are un câine
Mișcarea fluxului
• Discutați cum să arătați mișcarea apei, sunetul apei, 

suprafața apei reflectate.

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

setul robotic ArTeC (3 plăci de bază Studuino, 3 
senzori tactili, 7 LED-uri, 2 fotoreflectoare IR, 5 
motoare DC, 2 servomotoare.

• Bandă adezivă neagră pentru urmărirea liniilor
• Mindmap sau Chart draft, Storyline
• Cărți de caractere și șablon de carte de sarcini 

robotice
• Creion

Karg își urmărește drumul de-
a lungul liniei. Wahur îl 
urmează primul, cu capul 
plecat și coada ridicată. Când 
aude stropii, începe să alerge 
înapoi cu capul sus și coada 
fluturând

Picioare - alergare, viteza de 
mișcare - Karg, Wahur, mișcarea 
curentului, valuri ondulate

Wahur și Karg urmează 
fiecare o cale în jurul 
pârâului folosind 
urmărirea liniilor și 
apoi se întorc. Pârâul 
se ondulează și dă 
lumină.

Wahur și Karg 
urmăresc drumul 
prin telecomandă

Wahur și Karg 
sunt doar niște 
figuri, sau 
urmează un 
traseu pre-
programat

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 
diferențiere), pot fi completate și alte fișe 
robotice.

Subiecte conexe în colțul tehnic
• Programarea servomotorului

• Deplasarea capului/cozii la un anumit unghi (3.a)
• Mișcări repetate ale cozii de un anumit număr de ori (3.b)

• Testarea și programarea fotoreflectorului IR (7.a, 7.c, 7.e)
• Robot de urmărire a liniilor cu 1 sau 2 fotoreflectoare IR(7.f, 7.g)
• Înaintând spre linia neagră (7.e)

• Testarea și programarea senzorului de sunet (9.a)
• Activarea robotului cu ajutorul sunetului (9.b)

• Utilizarea LED-ului (5.a)
• Clipire (5.b)
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Idei pentru roboți pe diferite niveluri de programare 

P1 Figuri mobile simple
Construcție:
• Poate fi realizat cu piese mobile, fără robotică
OR
• Karg și Wahur pe un robot, construit unul în spatele celuilalt.
• Robotul funcționează cu 2 motoare de curent continuu: cu mișcări pre-

programate.
P2 Urmărire controlată de la distanță
• Karg și Wahur pe roboți separați, ambii roboți sunt echipați cu 2 motoare 

de curent continuu și o telecomandă cu senzor 4-Touch Sensor.
• Ochii lui Karg sunt verzi, ochii lui Wahur sunt roșii (LED-uri)
• Cei 4 senzori tactili deplasează robotul în 4 direcții diferite.
• Copilul care îl controlează pe Karg alege traseul pe care îl va urma 

robotul, iar copilul care îl controlează pe Wahur trebuie să îl urmeze cu 
robotul său.

P3 Mișcarea coordonată a figurilor
• Karg fuge de Wahur de-a lungul pârâului prin urmărire de linie
• Pornește la apăsarea unui senzor tactil și se deplasează cu urmărirea 

liniei
• 2 LED-uri (verzi) aprinse continuu - ochi
• Wahur îl urmărește pe Karg de-a lungul pârâului prin urmărirea liniei.
• Începe la apăsarea unui senzor tactil și urmează o linie diferită, mai lungă
• 2 LED-uri (roșii) aprinse continuu - ochi 
P4 Mișcări realiste
• Cei doi roboți sunt construiți și funcționează ca la P3.
• Capul și coada lui Wahur se mișcă cu ajutorul unor servomotoare și este 

echipat cu un senzor de sunet
• Karg urmează o linie ca în P3
• Wahur îl urmează mai întâi cu capul plecat și coada ridicată. Când aude 

un stropit (senzor de sunet), începe să alerge înapoi cu capul sus și coada 
fluturând

Wahur și Karg

Karg își urmărește drumul 
de-a lungul liniei. Wahur îl 
urmează primul, cu capul 
plecat și coada ridicată. 
Când aude stropii, începe să 
alerge înapoi cu capul sus și 
coada fluturând

Wahur și Karg urmează 
fiecare o cale în jurul 
pârâului folosind 
urmărirea liniilor și 
apoi se întorc. Pârâul 
se unduiește și dă 
lumină.

Wahur și Karg 
urmăresc drumul 
prin telecomandă

Wahur și Karg sunt 
doar niște figuri, 
sau urmează un 
traseu pre-
programat

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

P1 Stream ca prop
• Bancă de râu construită cu piese 

statice, fără robotică
P2 Stream ca prop
• Bancă de râu construită cu piese 

statice, fără robotică
P3 Pârâul curge cu un copac
• 1 Senzor tactil pentru a declanșa 

mișcarea fluxului.
• 3 LED-uri (albastre) pentru apă.
• 1 motor de curent continuu pentru a 

mișca pârâul și copacul cu ajutorul 
angrenajelor.

• P4 Pârâul curge cu un copac
• Ca P3

Flux
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