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Sarcina 1: Ce tipuri de fântâni și poduri au fost 
folosite în diferite timpuri și locuri? Colectați 
informații și folosiți-le pentru a desena și a construi 
împreună.

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 folosi propriile idei sau puteți lăsa 
copiii să rezolve problema folosindu-și creativitatea.

Idea Bazaar - câteva idei:
• Utilizați fișa de idei (I7)
• Căutați-o în bibliotecă sau online, creați o 

prezentare, un tablou sau o expoziție. 
• Construiți creativ, folosiți materiale reciclate! 
• Aflați mai multe despre construcția podului 

Leonardo, căutați informații online sau în cărți! 
Folosiți creioanele pentru a recrea podul după 
planurile lui Leonardo da Vinci!

Pentru detalii despre diferitele soluții, consultați 
fișele cu idei!

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

În plus:
• Istorie
• Dezvoltarea atenției
• Experiența de viață

Sarcina 2:
Colectați uneltele folosite pentru filare în trecut și în 
prezent. Găsiți cărți în bibliotecă pe această temă. 
Împărtășiți informațiile pe care le-ați adunat cu colegii 
voștri.

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 folosi propriile idei sau puteți lăsa copiii să rezolve 
problema folosindu-și creativitatea.

Idea Bazaar - câteva idei:
• Informațiile colectate pot fi afișate pe un tabel sau 

într-o prezentare.
• Creați un nor de cuvinte, folosiți aplicația gratuită 

de nor de cuvinte wordart.com sau 
mentimeter.com!

• Desenați o cronologie care să arate diferitele 
tehnici.

• Fă un test pentru colegii tăi pe hârtie sau online 
folosind aplicația!

Domenii de dezvoltare:
În centrul atenției: 
• Experiența de viață
• Cunoștințe tehnice
• Creativitate

În plus:
• Dezvoltarea atenției
• Abilități sociale

În centrul atenției:
•Fizică, robotică, inginerie (D7)

Gestionarea producției:
Fă o prezentare a cărții tale și a cercetării tale pe internet!

Creați o expoziție de machete ale diferitelor tipuri de fântâni și legați proiectul de Ziua Mondială a Apei, care 
are loc în fiecare an la 22 martie.
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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 din

mediul înconjurător, 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:
• Fizică, robotică, inginerie (D7)
Obiectivele lecției:
• Înțelegerea lecturii
• rezolvarea problemelor
• Luarea deciziilor
• organizarea muncii în grup

Apoi, ciocârlia i-a arătat prințesei o 

fântână; a sfătuit-o ce să facă pe 

rând cu ciuboțica, cu mașina de 

înfășurat, cu găina de aur și cu puii. 

Apoi, luându-și rămas bun de la 

prințesa încredințată în grija sa, s-a 

întors acasă. Atunci nefericita prințesă 

s-a dus la fântână .

Și când a ajuns la fântână, a scos 

măciulia. La scurt timp după aceea, o 

slujnică a venit să scoată apă și, 

văzând mătănița miraculoasă, care 

învârtea de una singură fir de aur, a 

fugit la stăpâna ei ca să-i dea vestea. 

Stăpâna ei, vrăjitoarea cea rea, i-a 

luat prințesei mătăniile.

A doua zi, și-a scos mașina de 

depănat. Din nou, servitoarea a venit 

să aducă apă și, văzând acest al doilea 

obiect minunat, s-a grăbit să se ducă 

la stăpâna ei și a spus că femeia avea 

acum o mulinetă de aur, care se putea 

înfășura singură. Bătrâna vrăjitoare a 

intrat în posesia mașinii de derulat cu 

aceeași viclenie, iar în dimineața 

următoare a alungat-o din palat.

Sugestii
• Vorbiți despre importanța apei pentru 

animalele sălbatice
• Arătați-le copiilor imagini ale mașinii de 

depănat și ale mașinii de depănat.
• Vorbiți despre vechiul mod de viață al 

satului și despre rolul basmelor în viața 
comunității.

Principalele caracteristici și interacțiuni ale personajelor

Caracter Caracteristici Interacțiuni

Ei bine, Hrănire Se mișcă în sus și în jos

Distaff Fabulos Întoarce

Mașină de 
înfășurat

Fabulos Întoarce

Ei bine, măi, măi, 
măi, măi.

Se mișcă, se 
întoarce

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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În centrul atenției:
• Fizică, robotică, inginerie

(D7)
Obiectivele lecției:
• Înțelegerea lecturii
• rezolvarea problemelor
• Luarea deciziilor
• expresia mișcării

Sugestii
Ei bine,
• Construiți o fântână mobilă simplă cu blocuri și 

elemente de legătură
Distaff, mașină de înfășurat
• Construiți o mașină mobilă simplă de înfășurat cu 

blocuri și elemente de legătură

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

setul de roboți ArTeC (2 plăci de bază Studuino, 
2 senzori tactili, 4 LED-uri, 2 motoare DC, 1 
fotoreflector IR).

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

robotice
• Creion

Rotație a rotiței și a bobinei, viteza 
de rotație,
Deplasarea brațului puțului în sus și 
în jos

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 motorului de curent continuu (2.a, 2.b)
• Programare Senzor tactil (sau butoane) (4.b, 4.c)
• Utilizarea fotoreflectorului IR (7.a)

• Detectarea obstacolelor(7.b)

Viteza de rotație a 
bobinei variază 
aleatoriu într-un anumit 
interval. Mișcarea sa 
este controlată de un 
senzor cu infraroșu în 
fața căruia este plasată 
bătrâna.

Puțul rămâne 
neschimbat, dar rola 
pornește la o viteză 
diferită pentru fiecare 
senzor tactil. 

Atât puțul, cât și 
tamburul din scenă sunt 
acționate de motoare 
de curent continuu, 
ceea ce le face și mai 
realiste.

Freza și tamburul pot 
fi rotite pentru a-și 
reprezenta funcția. 
Unele părți ale 
figurilor sunt 
construite pentru a fi 
mobile.

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

P1 Marionete cu figuri pe axe
• Puțul, motola și figurinele sunt construite cu piese mobile.
• Prin mutarea acestora, scena poate fi manipulată ca o marionetă. 
P2 Roboți cu motor de curent continuu
• Există 2 senzori tactili atât pe puț, cât și pe tambur. 
• În ambele cazuri, apăsarea unui buton va porni programul, iar 

apăsarea celuilalt îl va opri. 
• Puțul se mișcă ușor înainte sau înapoi atunci când sunt apăsate 

butoanele, mișcând cupa în sus și în jos. 
• Mișcarea bobinei este continuă până când este oprită cu celălalt 

senzor tactil. 
• Toți ceilalți actori sunt asemănători cu P1.
P3 Structură cu viteză variabilă cu buton de apăsare
• Structura și programul puțului construit în P2 vor rămâne 

neschimbate. 
• 3 senzori tactili sunt plasați pe rolă. 
• Fiecare dintre cei trei senzori pornește tamburul la o viteză 

diferită și îl rotește atât timp cât este ținut apăsat (de exemplu, 
viteza motorului variază între 30, 60 și 90).

P4 Robot controlat de mai mulți senzori
• Cei 3 senzori tactili rămân pe rolă, dar viteza pe care o stabilesc 

este aleasă dintr-un interval cu ajutorul unui generator de 
numere aleatoare (p.: între 20-40, 50-70 și 80-100 de viteze). 

• Rotația este oprită de un senzor cu infraroșu încorporat în bobină 
atunci când bătrâna este plasată în fața ei. 

• Puțul este neschimbat din toate punctele de vedere.

Mașina de depănat și mașina de depănat

Viteza de rotație a 
bobinei variază 
aleatoriu într-un anumit 
interval. Mișcarea sa 
este controlată de un 
senzor cu infraroșu în 
fața căruia este plasată 
bătrâna.

Puțul rămâne 
neschimbat, dar rola 
pornește la o viteză 
diferită pentru fiecare 
senzor tactil. 

Atât puțul, cât și 
tamburul din scenă sunt 
acționate de motoare 
de curent continuu, 
ceea ce le face și mai 
realiste.

Freza și tamburul pot fi 
rotite pentru a-și 
reprezenta funcția. 
Unele părți ale figurilor 
sunt construite pentru a 
fi mobile.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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