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Ce am învățat alături de RoboSTEM? 

Pe tot parcursul anului școlar RoboSTEM ne-a fost alături, să ne 

amintim ce am învățat cu ajutorul lui! (fișă transcurriculară- clasa 

pregătitoare) 

1.Literele s-au amestecat, ajută-l pe RoboSTEM să își poată scrie 

numele decupând literele corespunzătoare și lipindu-le pe linia de 

mai jos. Upss, am uitat să îți spun, literele le găsești la finalul fișei. 

 

 

 

 

 

2. În luna august RoboSTEM pleacă în tabără. Descoperă perioada în care va fi plecat, știind că 

prima zi de tabară începe într-o zi de 

luni, iar data respectivă este o cifră 

impară, durata plecării este de 7 zile. 

Colorează în calendar perioada în 

care RoboSTEM va fi în tabără. 

Câte zile din luna august au dată un 

număr par?  

Răspuns:................................... 



3.Cât timp va fi plecat RoboSTEM în tabară ne roagă să avem grijă de ardeii din grădina lui. De  

ce au nevoie aceștia pentru a supraviețui? Încercuiește variantele corecte. 

a) lumină; 

b) ciocolată; 

c) apă; 

d) căldură. 

Scrie în dreptunghiurile colorate părțile componente ale plantei. 

 



4. Pentru a  ajunge în tabară, RoboSTEM trebuie să ia trenul de la ora 13:00, călătoria durează 3 

ore, iar prețul unui bilet pe o singură rută este de 40 de lei. La ce oră ajunge RoboSTEM în 

tabară? (indică pe ceas desenând manoșele și cifrele ceasului) Cât îl costă biletul dus-întors pe 

RoboSTEM? 

                Ora plecării                                                         Ora sosirii                                          
 

  12 
 11 1 
  

10  2 

9  3 
 

8 4 
 

7 5 
6               
 

Răspuns:........................................................................................................................................ 

5.Provocare 

  Ai la dispoziție folie alimentară, bețe de lemn, plastelină și lipici. Proiectează și 

realizează un mini solar în care ai putea adăposti un ardei în lipsa lui RoboSTEM, dat fiind faptul  

că pe planeta lui în această perioadă temperatura scade considerabil. Spor la treabă! 

 

Descriptori de performanță 

Exerciţiul FB B S 

1 -identifică, decupează 

și lipește în ordinea 

corectă toate literele 

corespunzătoare 

numelui și precizează 

-identifică, decupează 

și lipește în ordinea 

corectă toate literele 

corespunzătoare 

numelui 

--identifică, decupează 

și lipește în ordinea 

corectă parțial literele 

corespunzătoare 

numelui 



corect numărul de 

litere și silabe. 

2 -identifică în calendar 

prima zi de tabără, 

colorează toată 

perioada și enumeră 

zilele cu dată număr 

par 

- identifică în calendar 

prima zi de tabără, 

colorează parțial 

perioada  

- identifică în calendar 

prima zi din tabără 

3 -alege cele trei 

variante corecte și 

scrie toate părțile 

componente ale 

plantei. 

- alege parțial 

variantele corecte și 

scrie parțial părțile 

componente ale 

plantei. 

-- alege parțial 

variantele corecte sau 

scrie parțial părțile 

componente ale 

plantei. 

4 - desenează corect 

manoșele și cifrele pe 

ceas și precizează 

prețul corect al 

biletului dus-întors 

- desenează parțial 

corect manoșele și 

cifrele pe ceas și 

precizează prețul 

corect al biletului dus-

întors 

- desenează parțial 

corect manoșele și 

cifrele pe ceas sau 

precizează prețul 

corect al biletului dus-

întors 

5 -realizează un mini 

solar care să 

corespundă nevoilor 

de adăpostire a unei 

plante (înălțime, 

lățime, rezistență, 

stabilitate) folosind 

toate materialele 

primite 

- realizează un mini 

solar care să 

corespundă parțial 

nevoilor de adăpostire 

a unei plante 

(înălțime, lățime, 

rezistență, stabilitate) 

folosind doar o parte 

materialele primite 

- realizează doar o 

structură a unui  mini 

solar care să 

corespundă parțial 

nevoilor de adăpostire 

a unei plante sau orice 

încercare de realizare. 

 

LITERELE AMESTECATE (literele se vor mări înaintea aplicării fișei la clasă prin click pe 

imagine și modificarea dimensiunii ) 

 


