
Idei și sfaturi pentru 
încheierea proiectului



Demonstrații live



Demonstrație de grup, roboți 
de testare .

5.Încercați roboții unul altuia! Schimbați 
locurile de mai multe ori pentru ca 
toată lumea să aibă acces la toți 
roboții!

6.Aveți grijă cu roboții, aveți grijă de ei!

7.Spune-le colegilor tăi ce ți-a plăcut cel 
mai mult la robotul lor!

1.Împingeți împreună destule mese pentru ca 
roboții să încapă confortabil într-un cerc! 

2.Prezentați-vă roboții unul altuia, pe rând!

3.Explicați-vă unul altuia cum funcționează 
roboții! 

4.Puteți înregistra prezentarea pe suport 
video.



Prezentare pentru elevi

1.Pregătiți o prezentare pentru ziua școlii sau 
invitați alte clase!

2.Interpretați povestea adaptată pentru 
invitați!

3.După prezentare, explicați-le oaspeților cum 
funcționează roboții voștri! De asemenea, 
puteți să le arătați cum i-ați programat.

4.Încurajați-i să încerce roboții!

5.În pregătirea prezentării, găsiți un loc 
potrivit pentru a aranja mesele pentru 
prezentare!

6.Așezați cu grijă roboții, mediul și decorul pe 
ele!

7.Dacă nu organizați demonstrația în același 
loc în care ați lucrat, nu uitați să testați 
roboții!



Prezentare pentru familii

1.Pregătește-te cu o prezentare la care să-i 
inviți pe membrii familiei tale!

2.Interpretați povestea adaptată pentru 
invitați!

3.După prezentare, explicați-le oaspeților cum 
funcționează roboții voștri! 

4.Încurajați-i să încerce roboții!

5.Încurajează-ți părinții și frații să încerce și ei 
programarea roboților!

6. În pregătirea prezentării, găsiți un loc 
potrivit pentru a aranja mesele pentru 
prezentare!

5.Așezați cu grijă roboții, mediul și decorul pe 
ele!

6.Dacă nu organizați demonstrația în același 
loc în care ați lucrat, nu uitați să testați 
roboții!

7.Pregătiți-vă laptopurile pentru a încerca 
programarea!



Realizarea poveștii prelucrate 
cu roboți

5.După prezentare, încercați-vă reciproc 
roboții! Schimbați locurile de mai multe 
ori, astfel încât toată lumea să aibă 
acces la toți roboții!

6.Aveți grijă cu roboții, aveți grijă de ei!

7.Spune-le colegilor tăi ce ți-a plăcut cel 
mai mult la robotul lor!

1.Realizați scenele în ordinea poveștii!

2.Pregătiți "scena"!

3. Așezați în ordine personajele și decorurile 
scenelor pe scenă, apoi jucați scenele.

4.Puteți înregistra prezentarea pe suport 
video.



Spuneți și păpușați cu roboți 
povestea la care ați lucrat

1.Realizați scenele în ordinea poveștii!

2.Pregătiți "scena"!

3.Așezați personajele și decorurile scenelor în 
ordine pe scenă.

4.Fă-ți marionetele cu roboții în timp ce 
citești textul sau îl reciți pe de rost!

5.Puteți înregistra prezentarea pe suport 
video.

6.După prezentare, încercați-vă reciproc 
roboții! Schimbați locurile de mai multe 
ori, astfel încât toată lumea să aibă 
acces la toți roboții!

7.Aveți grijă cu roboții, aveți grijă de ei!

8.Spune-le colegilor tăi ce ți-a plăcut cel 
mai mult la robotul lor!



Videoclipuri



Film video cu actori roboți

1.Scrieți un scenariu bazat pe scenele din 
poveste și pe roboții pe care îi construiți!

2.Înființați "studioul de filmare"! Îndepărtați 
obiectele inutile din câmpul vizual al 
camerei!

3.Puneți lumini pentru a ilumina "studioul"! 
Montați aparatul de fotografiat sau 
telefonul mobil pe un trepied de cameră!

4.Așezați cu grijă roboții și mediul și peisajul!

5.Dacă nu filmați în aceeași cameră în care 
ați lucrat, nu uitați să testați roboții!

6.Interpretați povestea și înregistrați 
spectacolul pe video!

7.Dacă o scenă eșuează, înregistrați-o din 
nou!

8.Editați videoclipul cu un program de editare 
(de exemplu, Windows Movie Maker)! Puteți 
adăuga, de asemenea, efecte sonore, 
"sincronizate" la filmare.

https://youtu.be/tdGNYRgVSmo
https://youtu.be/tdGNYRgVSmo
https://youtu.be/vVejYCMQul0
https://youtu.be/vVejYCMQul0


Spectacol de robot cu decor 
pictat

1.Faceți decoruri pictate pentru spectacolul 
de roboți!

2.Folosiți cutii mari de carton, hârtie de 
împachetat, hârtie colorată, vopsea, lipici!

3.Interpretați povestea adaptată în fața 
decorului!

4.Înregistrați prezentarea pe video!

5.În pregătirea prezentării, găsiți un loc 
potrivit pentru a aranja mesele pentru 
prezentare!

6.Așezați cu grijă roboții pe ele!

7.Dacă nu organizați demonstrația în aceeași 
încăpere în care ați lucrat, nu uitați să 
testați roboții!



Robot spectacol cu fundal 
digital

1.Căutați pe internet imagini de fundal pentru 
scenele din poveste!

2.Deschideți tapetul în vizualizare pe ecran 
complet!

3.În vederea pregătirii pentru prezentare, 
aranjați masa astfel încât să nu fie vizibile 
decât monitorul și roboții.

4. Așezați cu grijă roboții în fața monitorului!

5. Dacă nu organizați demonstrația în aceeași 
încăpere în care ați lucrat, nu uitați să 
testați roboții!

6. Realizați scena editată în fața monitorului 
și înregistrați-o pe video.



Animație stop motion cu 
personaje robot

1.Scrieți un scenariu bazat pe scenele din 
poveste și pe roboții/personajele pe care 
le-ați construit!

2.Înființați "studioul de filmare"! 
Îndepărtați obiectele inutile din câmpul 
vizual al camerei! 

3.Puneți lumini pentru a ilumina 
"studioul"! Montați telefonul mobil pe 
trepiedul aparatului foto!

4.Așezați cu grijă roboții și mediul și 
peisajul!

5.Vă recomandăm să folosiți aplicația 
mobilă Stop Motion Studio pentru a 
înregistra videoclipul.
https://tinyurl.hu/plf7 (Android)
https://tinyurl.hu/jibs (IOS)

6.Folosește aplicația pentru a prinde 
cadrele scenei pas cu pas!

7.De asemenea, puteți edita filmul în 
aplicație (de exemplu, puteți adăuga 
subtitrări, muzică).

https://youtu.be/5t3Sxj8re6c
https://youtu.be/5t3Sxj8re6c


Film de filmare

1.Pe tot parcursul proiectului, realizați scurte 
filmulețe și fotografii cu munca voastră!

2.Asigurați-vă că fotografiați fiecare etapă a 
lucrului, că includeți toți membrii grupului și 
că surprindeți diferite moduri de lucru!

3.Transformați-vă videoclipurile și fotografiile 
într-un film cu ajutorul unui software de 
editare video!

4. Editați videoclipul cu un program de editare 
(de exemplu, Windows Movie Maker)!

5. Faceți filmul mai interesant cu subtitrări, 
muzică, text, tranziții!

https://youtu.be/LSZo9q8Gwqs
https://youtu.be/LSZo9q8Gwqs


Prezentare de diapozitive

1.Scrieți un scenariu bazat pe scenele din 
poveste și pe roboții pe care i-ați construit!

2.Amenajează-ți "studioul foto"! Îndepărtați 
obiectele inutile din câmpul vizual al 
aparatului foto! 

3.Puneți lumini pentru a ilumina "studioul"! 
Montați aparatul de fotografiat sau 
telefonul mobil pe un trepied de cameră!

4.Așezați cu grijă roboții și mediul și peisajul!

5.Faceți fotografii ale roboților în diferite 
stadii de funcționare! Captați detalii 
importante ale scenei! 

6.Alege cele mai reușite imagini din 
fotografiile pe care le-ai făcut!

7.Îmbinați fotografiile împreună cu un creator 
de prezentări!
De exemplu:Windows Pictures,
https://animoto.com 

https://animoto.com/
https://youtu.be/g8lYwOkgGkM
https://youtu.be/g8lYwOkgGkM


Expoziție, tablou, 
jurnal digital de 

învățare, prezentare



Expoziție în școală, tablou

1.La finalul proiectului, creați o expoziție pentru a le arăta 
colegilor voștri ce ați învățat și ce ați creat în timpul 
proiectului!

2.Găsește un loc în clădirea școlii în care să poată fi văzută 
expoziția de către mulți oameni, dar în care să-ți poți expune 
lucrările în siguranță! Cereți aprobarea profesorului 
dumneavoastră!

3.Realizați tablete cu fotografiile, desenele și fișele de lucru 
completate în cadrul proiectului! Agățați-le pe pereți sau pe 
ecrane.

4.Așezați pe mese obiectele de artizanat, decorul spectacolului, 
masa de câmp.

5.Instalați-vă roboții, dar asigurați-vă că nu sunt deteriorați!

https://youtube.com/shorts/jQf7FkS104M?feature=share
https://youtube.com/shorts/jQf7FkS104M?feature=share


Jurnal digital de învățare

4. Există multe opțiuni online din care 
puteți alege. Câteva idei:

https://www.sutori.com/en/ 
https://padlet.com 
https://en.linoit.com  
https://wakelet.com 
https://genial.ly/ 
https://redmenta.com 
https://learningapps.org/ 

1.Țineți un jurnal digital de învățare pe 
toată durata proiectului!

2.Adună-ți noile cunoștințe, creează 
puzzle-uri și provocări pentru colegii tăi!

3.Colectați personajele principale, locurile, 
evenimentele, caracteristicile, 
circumstanțele...

https://www.sutori.com/en/
https://padlet.com/
https://en.linoit.com/
https://wakelet.com/
https://genial.ly/
https://redmenta.com/
https://learningapps.org/


Prezentare

1.Pe tot parcursul proiectului, realizați scurte 
filmulețe și fotografii cu munca voastră!

2.Documentează-ți ideile, diferitele tale 
încercări! Faceți fotografii ale eșecurilor și 
ale versiunilor îmbunătățite ale robotului!

3.Dacă la locul de muncă are loc un 
eveniment amuzant, surprinzător, faceți o 
fotografie sau un filmuleț video cu el!

4. Folosiți un aparat de prezentare! 
PowerPoint
Prezi
Sway
Canva

5. În prezentarea ta, prezintă conceptul, 
procesul de dezvoltare și orice eveniment 
neașteptat sau amuzant! 


