
S7 
T4
D3

L1 P3

Sarcina1: Care este cel mai bun habitat pentru 
animale? Unde trăiesc animalele sălbatice în pădure 
și unde trăiesc animalele domestice în jurul casei?

Realizează un semn de carte cu personajele din 
roman! Găsește videoclipuri pentru a te inspira în 
realizarea lui Vuk și Su!

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:
• Reprezentări de vizuini de animale, locuințe 

umane (I6)
• Realizarea de semne de carte (I3)
• Găsirea de nume pentru animale (I8)
• Colectați proverbe și ziceri despre animale (I8)
• Căutați urme în pădure, folosiți cardul de 

memorie TRACKS (I4)
Pentru detalii despre diferitele soluții, consultați 
fișele cu idei!

Domenii de dezvoltare:
În centrul atenției: 
• Abilități sociale
• Conservarea naturii
• Atenție
• Creativitate
• Orientare spațială

Sarcina2: Faceți arborele genealogic al lui Vuk! Folosiți 
diferite tehnici și instrumente! Fă-ți și tu propriul 
arbore genealogic!

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.

Bazarul de idei - câteva idei:

• Realizarea unui arbore genealogic (I1)
• Colectați frunze și folosiți-le pentru a face 

imagini cu animale (I3)
• Jocul tic-tac-toe(I7)
• Colectați ziceri și nume de animale (I8)
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:
•Orientare spațială (D3)

Cum să gestionați producția:

Grupurile ar trebui să încerce jocurile de societate 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. 
Imaginile de animale și arborii genealogici finalizați ar trebui să fie afișate pe 
panoul de afișaj al școlii. Etichetați jocurile de masă cu numele grupului!
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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 care
trebuieconstruite
• 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!

S7 
T4
D3 

L2 P3
În centrul atenției:
• Orientare spațială
• Obiectivele lecției:
• înțelegerea textului
• rezolvarea problemelor
• luarea deciziilor
• organizarea muncii în grup

Sugestii
• Vorbiți despre 

condițiile de viață 
și nevoile 
animalelor 
captive.

• Arătați copiilor 
videoclipuri cu 
vulpi care sapă.

Principalele caracteristici și interacțiuni ale 
personajelor

Caracter Caracteristici Interacțiuni

Haart, vulpe Curajos, atent Ceasuri, 
săpături

Vuk, vulpe Curajos, atent Privește, 
sapă, păzește

Karack, 
vulpe

Curajos, atent, 
deliberat

Privește, 
sapă, păzește

Fulgerele fulgerau deasupra 
norilor, iar când au ajuns la casa 
din pădure, deja ploua. S-au 
ghemuit lângă gard, pentru că în 
casă luminile erau încă aprinse. 
Câinii erau liniștiți, iar vântul le 
aducea mirosul vulpilor.
Karack și Vuk s-au oprit în fața 
cuștii lui Haart. Karack a dirijat 
săpăturile. Câinii au intrat în 
casă, cu excepția câinelui 
ciobănesc, care era ghemuit în 
cușca sa. 
Vântul puternic și ploaia 
spulberată blocau orice sunet.
Suprafața pământului era tare, 
dar dedesubt se înmuia, iar 
săpatul devenea mai ușor. Haart 
săpa din interior. Karack și Vuk 
săpau pe rând din exterior, în 
timp ce celălalt stătea de pază. 
Cușca era închisă și pe dedesubt. 
Furtuna a început să treacă, 
trebuiau să se grăbească cu 
săpăturile. Zgomotul săpăturilor 
se auzea din ce în ce mai clar. 
Dintr-o dată, totul a devenit 
tăcut. Capul lui Haart a apărut 
încet din gaură.

Haart, Vuk

Săpături
Rapid
Se mută
Ceasuri

Casa pădurarului,
clădiri, 
copaci

Principalele 
acțiuni ale 
poveștii
Fișiere media 
necesare
Împărțiți 
segmentul de text 
în bucăți
Faceți o listă cu 
lucrurile necesare
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P4În centrul atenției:

•Orientare spațială
•Obiectivele lecției:
• înțelegerea textului
• rezolvarea problemelor
• luarea deciziilor
• expresia mișcării

Sugestii
Modelarea săpăturilor și a răzuirii - Vuk
• Construiește figuri simple în mișcare din blocuri și 

elemente de legătură
• Utilizați un servomotor pentru a exprima mișcarea de 

săpare
Deschiderea și închiderea unei uși și a unei cuști
• Construiește o ușă simplă de deschidere și o cușcă 

din blocuri
• Utilizați un servomotor pentru a exprima mișcarea de 

săpare

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

setul de roboți ArTeC (2 plăci de bază 
Studuino, 2 senzori tactili, 4 servomotoare, 7 
LED-uri, 1 senzor de lumină, angrenaje, șine de 
acționare).

• Mindmap sau Chart draft, Storyline
• Cărți de caractere și șablon de carte de sarcini 

robotice
• Creion

Haart este în cușcă, 
Vuk sapă în afara 
cuștii. Ușa casei 
pădurarului se 
deschide la un fulger, 
câinii ies, apoi intră 
din nou înăuntru.

Picioare - săpat, viteza de mișcare
Deschiderea și închiderea ușii, 
deschiderea cuștii

Haart este în cușcă, Vuk 
sapă în afara cuștii. 
Cușca se deschide la o 
lovitură de trăsnet.
Casa pădurarului are 
luminile aprinse, uneori 
ușa se deschide.

Haart este în cușcă, Vuk 
sapă în afara cuștii. 
Cușca se deschide la 
apăsarea unui senzor 
tactil.

Haart stă într-o cușcă 
cu o ușă care se 
deschide manual. Vuk 
"sapă" mișcându-se 
înainte și înapoi.

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 motorului de curent continuu (2.a, 2.b)
• Programarea servomotorului

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

• Programarea și testarea senzorului de lumină
• Utilizarea senzorului de lumină pentru a detecta lumina (8.a, 8.b, 

8.d)
• Utilizarea LED-ului (5.a)

• Clipire (5.b)
• Utilizarea soneriei (6.a)
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Idei pentru roboți pe diferite niveluri de programare 

P1 Vuk sapă
• Construirea unei cuști și figura lui Haart.
• Ușa cuștii se deschide pe o axă
• Vuk se deplasează înainte și înapoi pe un robot cu roți
P2 Vuk sapă
• 2 roboți: Vuk și cușcă
• Figura lui Haart (nu un robot) se află în cușcă.
• Ușa cuștii este mișcată de un motor de curent continuu, care este activat de un 

senzor tactil.
• Partea superioară a picioarelor lui Vuk sapă cu ajutorul unui servomotor.
• Programul începe la apăsarea unui senzor tactil.
P3 Roboți multipli care funcționează în coordonare
• Hart - ochii ei sunt luminați în cușcă - 2 LED-uri (verde)
• Vuk - răzuiește, sapă în cușcă în timp ce Iny așteaptă, cu ochii aprinși
• Senzorul tactil pornește programul
• Cele două picioare din față sunt controlate de servomotoare pentru a crea 

mișcarea de răzuire și săpare.
• Atunci când senzorul de lumină detectează o lumină în partea superioară a cuștii, 

el se oprește din săpat, iar ușa cuștii se deschide, mișcată de un servomotor.
• Casa pădurarului - lampă aprinsă în interiorul casei (2 LED-uri), deschide și închide 

ușa la intervale aleatorii. Servomotorul mișcă ușa
• Senzorul tactil pornește programul
P4 Roboți multipli care funcționează în coordonare
• Ca și în P3
• Fulgerul este detectat pe acoperișul casei pădurarului cu ajutorul unui senzor de 

lumină
• Când ușa casei pădurarului se deschide, câinii ies (șină de acționare, angrenaje, 

motor de curent continuu sau servomotor).

Haart în cușcă, Vuk sapă

Haart este în cușcă, Vuk 
sapă în afara cuștii. Ușa 
casei pădurarului se 
deschide la un fulger, 
câinii ies, apoi intră din 
nou înăuntru.

Haart este în cușcă, Vuk 
sapă în afara cuștii. 
Cușca se deschide la o 
lovitură de fulger.
Casa pădurarului are 
luminile aprinse, uneori 
ușa se deschide.

Haart este în cușcă, Vuk 
sapă în afara cuștii. 
Cușca se deschide la 
apăsarea unui senzor 
tactil.

Haart stă într-o cușcă 
cu o ușă care se 
deschide manual. Vuk 
"sapă" mișcându-se 
înainte și înapoi.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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