
Școala de Programare 

Hai alături de noi și
 descoperă lumea programării!

Toate materialele incluse sunt realizate și deținute de code.org și pot fi găsite pe această platformă în
întregime. Fundația Progress nu își asumă dreptul asupra lor, singurul scop al distribuirii acestor materiale
fiind acela de a promova activitățile de programare dezvoltate de code.org și de a promova dezvoltarea
abilităților în domeniul IT. Vizitați https://studio.code.org/courses pentru mai multe cursuri gratuite de
programare!
Aceste materiale nu sunt destinate utilizării în scop comercial.

https://studio.code.org/courses


Distribuiți fiecărui participant câte un exemplar din foaia de lucru
sau rugați-i să deseneze un pătrat împărțit în 4x4 pătrate mici. 

Timp: 2 ore
Grup: 8-16 participanți 

Etape:

Offline
1.

 Să facem cunoștință cu
proiectul CODE KIDS!

Participanții vor înțelege desfășurarea programului CODE Kids și vor
experimenta câteva dintre activități, în format fizic și online. Cele 5
întâlniri au scopul de a-i familiariza cu modul de învățare din cadrul
proiectului.

În prima parte, etapa offline, elevii vor învăța ce este un algoritm (un
set de instrucțiuni) și vor lucra în echipe. Ei vor avea un model de
pătrate pentru care vor scrie un algoritm folosind un set de săgeți pe
hârtie (comenzi predefinite), pentru a-i direcționa pe colegii de clasă
să reproducă un anumit model (pătratele colorate într-un anumit fel).
În a doua parte, copiii vor face cunoștință cu platforma code.org și vor
începe bazele programării. 

Obiectivul întâlnirii:

Ziua 1

Toate materialele incluse sunt realizate și deținute de code.org și pot fi găsite pe această platformă în
întregime. Fundația Progress nu își asumă dreptul asupra lor, singurul scop al distribuirii acestor materiale
fiind acela de a promova activitățile de programare dezvoltate de code.org și de a promova dezvoltarea
abilităților în domeniul IT. 
Aceste materiale nu sunt destinate utilizării în scop comercial.

Vizitați https://code.org/curriculum/course2/1/Teacher pentru a vedea materialul original în întregime.

https://code.org/
https://code.org/curriculum/course2/1/Teacher


Așa vor scrie un algoritm pentru a instrui un prieten (care se preface a
fi o mașinărie de desenat) să coloreze grilele albe, astfel încât să arate
ca imaginea de mai jos.

Folosind săgeți, putem reface codul mult mai ușor!

Pentru a exersa puteți folosi acest exemplu simplu, pe care copiii să îl
codeze folosind simbolurile de mai sus.

3. În perechi, copiii vor completa cu simboluri pagina a doua de pe fișa
de lucru conform modelelor de pe ultima pagina. Apoi vor face schimb
cu alta pereche, pentru a colora modelele de pe prima pagina în
funcție de instrucțiunile scrise pe pagina a doua.

4. Coordonatorul va discuta în grup unele dintre fișele completate și le
va explica dacă sunt greșeli ori lucruri de modificat.

 

Ziua 1
2. Explicați participanților modul în care trebuie completate pătratele. 
În această activitate, copiii se vor ghida unii pe alții pentru a face
desene, fără a-i lăsa pe ceilalți din grup să vadă imaginea originală,
printr-un set de instrucțiuni. Însă, acele instrucțiuni vor fi codificate ca
în imaginea următoare. 

Toate materialele incluse sunt realizate și deținute de code.org și pot fi găsite pe această platformă în
întregime. Fundația Progress nu își asumă dreptul asupra lor, singurul scop al distribuirii acestor materiale
fiind acela de a promova activitățile de programare dezvoltate de code.org și de a promova dezvoltarea
abilităților în domeniul IT.
Aceste materiale nu sunt destinate utilizării în scop comercial.

Vizitați https://code.org/curriculum/course2/1/Teacher pentru a vedea materialul original în întregime.

https://code.org/curriculum/course2/1/Teacher


Online
La calculator, copiii vor învăța în platforma code.org să folosească
blocuri de comenzi și să dea comenzi calculatorului (numite și
evenimente), dar și conceptul de bucle. Vor lucra lecțiile de la 1 la 9.
https://studio.code.org/s/hourofcode 

Încheiere
Coordonatorul le va mulțumi copiilor pentru implicare și le va cere
părerea despre prima zi.

Resurse pentru coordonatori:
Fișa de lucru 
Instrumente de scris/ colorat
 

Ziua 1

Toate materialele incluse sunt realizate și deținute de code.org și pot fi găsite pe această platformă în
întregime. Fundația Progress nu își asumă dreptul asupra lor, singurul scop al distribuirii acestor materiale
fiind acela de a promova activitățile de programare dezvoltate de code.org și de a promova dezvoltarea
abilităților în domeniul IT.
Aceste materiale nu sunt destinate utilizării în scop comercial.

Vizitați https://code.org/curriculum/course2/1/Teacher pentru a vedea materialul original în întregime.

https://code.org/
https://studio.code.org/s/hourofcode
https://code.org/curriculum/course2/1/Teacher
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Fill-In Square 
with Color

Graph Paper Programming
Four-by-Fours Activity Worksheet

Revision 180206.1a

Choose one of the drawings below to program for a friend.  Don’t let them see 
which one you choose!

Write the program on a piece of paper using symbols. Can they recreate your picture?

Use these symbols to write a program that would draw each image.

Name: Date:

Unplugged

U



Online (40 min)
La calculator, copiii vor exersa în platforma code.org folosirea de
blocuri de comenzi prin comenzi de repetiție și comenzi condiționale
(comenzi dacă). Vor lucra lecțiile de la 10 la 20. 
https://studio.code.org/s/hourofcode 

Descoperim conceptele de
bază!

 Introducere - Coordonatorul va face o activitate de energizare. 
 Coordonatorul stabilește regulile jocului, de exemplu cărțile roșii
cu număr par au două puncte, cele impare un punct, cele negre
impare scad 1 punct, iar cele negre pare au 0 puncte. 
Copiii vor fi împărțiți pe echipe, vor primi câte 5 cărți și vor începe
jocul.
 Jocul se va termina când se termină pachetul de cărți. 
 Debriefing - coordonatorul verifică cum au înțeles copiii conceptul
de condiționale.

Participanții se vor familiariza cu diverse concepte de bază ale
programării, cum ar fi declarațiile condiționale sau sistemul binar.
Ei învață despre declarații condiționale, jucând un joc de cărți și
creează reguli precum: „Dacă trag o carte roșie, obțin un punct” și
„Dacă trag o carte neagră, tu obții un punct.”

Timp: 2 ore
Grup: 8-16 participanți 

Etape:

Offline 1 (40 min)
1.
2.

3.

4.
5.

Obiectivul întâlnirii:

Ziua 2

Toate materialele incluse sunt realizate și deținute de code.org și pot fi găsite pe această platformă în
întregime. Fundația Progress nu își asumă dreptul asupra lor, singurul scop al distribuirii acestor materiale
fiind acela de a promova activitățile de programare dezvoltate de code.org și de a promova dezvoltarea
abilităților în domeniul IT.
Aceste materiale nu sunt destinate utilizării în scop comercial.

Vizitați https://code.org/files/ConditionalsHoC.pdf și https://code.org/curriculum/course2/14/Teacher pentru a
vedea materialul original în întregime.

https://code.org/
https://studio.code.org/s/hourofcode
https://code.org/files/ConditionalsHoC.pdf
https://code.org/curriculum/course2/14/Teacher


 Descoperă codul binar alb-negru corespunzător fiecărei litere, apoi
desenează modelul și îl decupează astfel încât să poată fi lipit în
jurul încheieturii ca o brățară.
 Apoi, vor decoda un mesaj binar înapoi în litere, de pe a doua fișă
de lucru. Astfel, ei vor raporta ideea de a stoca inițialele pe o
brățară la ideea de a stoca informații într-un computer

Offline 2 (30 min)
Elevii învață că datele pot fi reprezentate și stocate în mai multe feluri.
Ei vor codifica prima literă din numele lor în sistem binar prin
intermediul unor fișe de lucru. 

1.

2.

Încheiere
Coordonatorul le va mulțumi copiilor pentru implicare și le va cere
părerea.

Resurse pentru coordonatori:
Pachet de cărți de joc
Fișa de lucru - Foi de hârtie cu model milimetric liniar pentru brățări
binare
Foarfece
Instrumente de scris/ colorat
Scoci

Ziua 2

Toate materialele incluse sunt realizate și deținute de code.org și pot fi găsite pe această platformă în
întregime. Fundația Progress nu își asumă dreptul asupra lor, singurul scop al distribuirii acestor materiale
fiind acela de a promova activitățile de programare dezvoltate de code.org și de a promova dezvoltarea
abilităților în domeniul IT.
Aceste materiale nu sunt destinate utilizării în scop comercial.

Vizitați https://code.org/files/ConditionalsHoC.pdf și https://code.org/curriculum/course2/14/Teacher pentru a
vedea materialul original în întregime.

https://code.org/files/ConditionalsHoC.pdf
https://code.org/curriculum/course2/14/Teacher


Find the first letter of your first name. 

Fill in the squares of the bracelet below to match the pattern of the squares next to the 
letter that you found.

Cut the bracelet out and  tape it around your wrist to wear it!

Binary Bracelets
Binary Decoder Key

Revision 140902.1a

Name: Date:

A
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Use the Binary Decoder Key below to decode the message at the bottom of the sheet.

Can you figure out what the message says?

Binary Bracelets
Assessment for Binary Bracelets Lesson

Revision 140710.1a

Name: Date:
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Evenimentul în programare

 Intro - Coordonatorul va face o activitate de energizare.  
 Coordonatorul îi va întreba pe elevi lucruri, astfel încât ei să ridice
mâna să răspundă și le explică tuturor că atunci când își ridică
mâna este un „eveniment" prin care știe că aceștia doresc să
răspundă. 
 De pe fișa de lucru, coordonatorul le va arăta elevilor simbolurile și
le va atribui o acțiune pe care trebuie să o facă. De exemplu, să se
ridice în picioare când coordonatorul pune degetul pe pătrat. Va
continua exercițiul într-un mod cât mai creativ aproximativ 10-15
minute. 

Copiii învață conceptul de eveniment (semnal pentru a activa o
anumită acțiune) în programare. 

Timp: 2 ore
Grup: 8-16 participanți 

Etape:

Offline 1 (20 min)
1.
2.

3.

Online (40 min)
La calculator, copiii vor exersa în platforma code.org evenimente. Vor
lucra lecțiile de la 1 la 15. 
https://studio.code.org/s/starwarsblocks  

Obiectivul întâlnirii:

Ziua 3

Toate materialele incluse sunt realizate și deținute de code.org și pot fi găsite pe această platformă în
întregime. Fundația Progress nu își asumă dreptul asupra lor, singurul scop al distribuirii acestor materiale
fiind acela de a promova activitățile de programare dezvoltate de code.org și de a promova dezvoltarea
abilităților în domeniul IT.
Aceste materiale nu sunt destinate utilizării în scop comercial.

Vizitați https://code.org/curriculum/course2/15/Teacher și https://code.org/curriculum/course3/1/Teacher pentru
a vedea materialul original în întregime.

https://studio.code.org/s/starwarsblocks
https://studio.code.org/s/starwarsblocks
https://code.org/curriculum/course2/15/Teacher
https://code.org/curriculum/course3/1/Teacher


 Coordonatorul începe prin a le explica elevilor conceptele gândirii
computaționale (descompunere, potrivire de modele, abstractizare,
algoritm).

Offline 2 (50 min) Gândire Computațională 
Elevii folosesc pașii de gândire computațională pentru a identifica
anumite modele. 

1.

 
Descompunere = Rupeți o problemă în bucăți mai mici
Potrivirea modelelor = Găsire de asemănări între lucruri
Abstractizare = Identificarea unor diferențe specifice pentru a face o
soluție de lucru pentru mai multe probleme
Algoritm = O listă de pași pe care îi puteți urma pentru a finaliza o
activitate
   
   2. Elevii vor primi un exemplu, prin care vor identifica un algoritm
(cum sa identifice regula unor șiruri de numere) - pe echipe sau în
grup.
    3. Coordonatorul le poate aduce un boardgame, dar fără reguli,
pentru ca elevii să își dea seama cum se joacă.

Încheiere
Coordonatorul le va mulțumi copiilor pentru implicare și le va cere
părerea.

Resurse pentru coordonatori:
Fișa de lucru  
Instrumente de scris/ colorat
Boardgame

Ziua 3

Toate materialele incluse sunt realizate și deținute de code.org și pot fi găsite pe această platformă în
întregime. Fundația Progress nu își asumă dreptul asupra lor, singurul scop al distribuirii acestor materiale
fiind acela de a promova activitățile de programare dezvoltate de code.org și de a promova dezvoltarea
abilităților în domeniul IT.
Aceste materiale nu sunt destinate utilizării în scop comercial.

Vizitați https://code.org/curriculum/course2/15/Teacher și https://code.org/curriculum/course3/1/Teacher pentru
a vedea materialul original în întregime.

https://code.org/curriculum/course2/15/Teacher
https://code.org/curriculum/course3/1/Teacher


The Big Event
 Event Controller

Revision 140709.1a

U



Programare pe note muzicale!

 Intro - Coordonatorul va face o activitate de energizare. 
 Coordonatorul le dă exemple copiilor din viața de zi cu zi despre
funcții și variabile și le explică principiile - funcțiile sunt grupări de
instrucțiuni pe care le pot folosi în loc să scrie operațiile funcției
desfășurate, iar variabilele sunt înlocuitori pentru diverse valori. 
 Coordonatorul le explică elevilor cum vor învăța să facă diverse
decorațiuni, folosind pași repetitivi (funcții). Vor aranja mărgele sau
orice obiecte reciclate (variabilele) pe o sfoară .  
 Le va spune pașii pe care îi urmează și îi va scrie la rubrica program
din prima fișă de lucru pentru ca ei să își dea seama că pot grupa
mai mulți pași într-o funcție. Acele funcții le vor scrie în rubricile de
skill (abilitate) și le vor folosi pentru a rescrie programul - vor scrie
doar skill 1 sau skill 2.
 În funcție de datele scrise, copiii vor crea decorațiunile urmând
pașii din program.
 Ca ultim exercițiu, coordonatorul le va da a doua fișă de lucru,
pentru care elevii vor trebui sa identifice primul program pe baza
datelor pe care le au.

Copiii învață conceptele variabile și funcții, pe care apoi le integrează
într-un un algoritm pentru a realiza decorațiuni.

Timp: 2 ore
Grup: 8-16 participanți 

Etape: 

Offline 1 (30 min)
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Obiectivul întâlnirii:

Ziua 4

Toate materialele incluse sunt realizate și deținute de code.org și pot fi găsite pe această platformă în
întregime. Fundația Progress nu își asumă dreptul asupra lor, singurul scop al distribuirii acestor materiale
fiind acela de a promova activitățile de programare dezvoltate de code.org și de a promova dezvoltarea
abilităților în domeniul IT.
Aceste materiale nu sunt destinate utilizării în scop comercial.

Vizitați https://code.org/curriculum/course3/4/Teacher și https://code.org/curriculum/course4/13/Teacher pentru
a vedea materialul original în întregime.

https://code.org/curriculum/course3/4/Teacher
https://code.org/curriculum/course4/13/Teacher


 Vor fi împărțiți pe grupe și fiecare grupă va primi fișa de lucru 3. 
 Coordonatorul le pune să asculte un cântec care conține un refren
clar, care nu se schimbă de la vers la vers și îi provoacă să identifice
refrenul și să-l scrie pe fișă.
 În doua parte, elevii vor primi fișa de lucru 4 și vor coda pe rând
cele două cântece. 
 Vor identifica refrenul, îi vor da un nume, apoi vor rescrie cântecul
cu refenul sub formă de funcție.

Online (40 min)
Copiii își pot personaliza jocul Flappy Bird, folosind blocurile pe care
le-au învățat până acum, lecțiile 1-7. 
https://studio.code.org/s/flappy 

În a doua parte, copiii învață să folosească blocuri de comenzi pentru
mișcare în platforma code.org, printre care și funcții (bucle) de la lecția
1 la 9.
https://studio.code.org/s/frozen 

Offline 2 (40 min) 

Elevii vor aprofunda funcțiile, printr-un cântec. 

1.
2.

3.

4.

Încheiere
Coordonatorul le va mulțumi copiilor pentru implicare și le va cere
părerea.

Resurse pentru coordonatori:
Fișa de lucru  
Instrumente de scris/ colorat

Ziua 4

Toate materialele incluse sunt realizate și deținute de code.org și pot fi găsite pe această platformă în
întregime. Fundația Progress nu își asumă dreptul asupra lor, singurul scop al distribuirii acestor materiale
fiind acela de a promova activitățile de programare dezvoltate de code.org și de a promova dezvoltarea
abilităților în domeniul IT.
Aceste materiale nu sunt destinate utilizării în scop comercial.

Vizitați https://code.org/curriculum/course3/4/Teacher și https://code.org/curriculum/course4/13/Teacher pentru
a vedea materialul original în întregime.

https://studio.code.org/s/flappy
https://studio.code.org/s/frozen
https://code.org/curriculum/course3/4/Teacher
https://code.org/curriculum/course4/13/Teacher


Functional Instructions
Learning Variables and Functions through CraftUnplugged

U

Revision 140702.1a

Sometimes you want to do certain instructions over and over again. That’s where functions 
come in handy!  Group all repeated instructions into one place, give them a simple name, 
then you can call that entire group at the same time just by using the name you gave it. 

What if you want to do something over and over, but don’t know what supplies you’ll be 
working with ahead of time?  This is the perfect place for variables!  Variables are just 
placeholder words that you can put into your program so that you know where your 
*actual* supplies are supposed to go, once you know what they are.

Directions:

1)  Take a program that contains several sets of identical instructions.

2)  Move one or more of the sets of identical instructions into the “Skills” areas  
of the Skills Sheet.

3)  Rewrite the original program, using the skill names instead of actually 
writing out the group of instructions that the skills describe. 

Name: Date:

New Words!

Say it with me: Func-shun

A piece of code that you can 
easily call over and over again

Funct i on

Say it with me: Vayr -ee -ah -buh l

A placeholder for a piece of information that can change

Var iab le



Functional Instructions
Skills SheetUnplugged

U

Revision 140702.1a

Name: Date:

SKILL 1

PROGRAM

SKILL 2

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)



Fun-ctional Skills
Functions and Variables AssessmentUnplugged

U

Revision 140702.1a

Below, you will find three sets of skills, and a program that calls them.  

Use the New Program and the skills that go with it to figure out what the steps of the 
Original Program  were.  Fill out the steps of the Original Program appropriately.

Name: Date:

Skill 3

Skill 3
Skill 1

Skill 2

Skill 2

ORIGINAL
PROGRAM

SKILL 1

NEW

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

1)

2)

3)

4)

5)

SKILL 2

1)

2)

3)

4)

5)

SKILL 3

1)

2)

3)

4)

5)

NEW PROGRAM

1)

2)

3)

4)

5)

smells

cat
face
banana

stinky
one



Revision 140610.1a

Song Name:

Chorus:

Song Name:

Chorus:

Songwriting Worksheet Example
Using Lyrics to Explain Functions and Procedures

Group Name: Date:

Unplugged

U



Revision 140610.1a

Look at the lyrics for the two songs below. 

If it were your job to write these songs as computer programs, what chunk of code from 
each would you turn into a function so that you could use it over and over again with just 
one word?

Circle the segments of each program that repeat most often. Is everything that you circled 
exactly the same? If so, that can be your chorus!  

Finish by writing the chorus for each song on the Songwriting Worksheet and give it a 
name. Those are your functions!

Song 1: I'm a Nut

I’m a little acorn brown
sitting on the cold, cold ground.

Everybody steps on me
that is why I'm cracked, you see.

I'm a nut
I'm a nut

I'm a nut, I'm a nut, I'm a nut

Called myself on the telephone
just to see if I was home.
Asked myself out on a date.

Picked me up at half-past eight.

I'm a nut
I'm a nut

I'm a nut, I'm a nut, I'm a nut

Took myself to the picture show.
Sat myself in the very first row.
Wrapped my arms around my waist.
Got so fresh, I slapped my face!

I'm a nut
I'm a nut

I'm a nut, I'm a nut, I'm a nut

Lou, Lou, skip to my Lou,
Lou, Lou, skip to my Lou,
Lou, Lou, skip to my Lou,
Skip to my Lou, my darlin'.

Fly's in the buttermilk,
Shoo, fly, shoo,

Fly's in the buttermilk,
Shoo, fly, shoo,

Fly's in the buttermilk,
Shoo, fly, shoo,

Skip to my Lou, my darlin'.

Lou, Lou, skip to my Lou,
Lou, Lou, skip to my Lou,
Lou, Lou, skip to my Lou,
Skip to my Lou, my darlin'.

Cows in the cornfield,
What'll I do?

Cows in the cornfield,
What'll I do?

Cows in the cornfield,
What'll I do?

Skip to my Lou, my darlin'.

Lou, Lou, skip to my Lou,
Lou, Lou, skip to my Lou,
Lou, Lou, skip to my Lou,
Skip to my Lou, my darlin'.

Song 2: Skip to my Lou

Songwriting
Using Lyrics to Explain Functions - Assessment

Name: Date:

Unplugged

U



Revision 140610.1a

Song 1 Name:

Chorus:

Chorus:

Song 2 Name:

Songwriting Worksheet
Using Lyrics to Explain Functions - Assessment

Group Name: Date:

Unplugged
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Navigăm  pe internet

 Intro - Coordonatorul va face o activitate de energizare. 
 Elevii vor fi împărțiți în echipe de câte 3-5 și fiecare va avea un rol -
cel care scrie, internetul, serverul și, eventual, calea de întoarcere a
internetului și cel care primește mesajul. 
 Fiecare echipă va trebui să își deseneze un tabel DNS ca cel din fișa
de lucru 1, pe care să îl completeze cu adrese de site-uri.
 Grupele vor primi un card de adresă IP și un card de livrare (fișele
de lucru 2 și 3).
 Cel care scrie va crea un mesaj pe cardul IP.
 Internetul va rupe mesajul în patru bucăți (numite și pachete) și va
duce pe rând fiecare bucată la server. 
 Serverul va avea grijă ca mesajul să ajungă în ordine la el și apoi va
trimite fiecare pachet pe rând prin calea de întoarcere a
internetului către cel care primește mesajul. Calea de întoarcere va
pune mesajul în ordine.
 Cel care primește mesajul va aștepta ca toate pachetele să ajungă
și apoi va citi mesajul pentru a se asigura că este corect.

Reguli

Copiii învață despre bazele de funcționare ale internetului și despre
conceptul de crowdsourcing. 

Timp: 2 ore
Grup: 15-20 participanți 

Etape:

Offline 1 (40 min)
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

 

1) Internetul trebuie să rupă mesajul în exact patru pachete. 
2) În cazul în care Internetul scapă un pachet, el trebuie să-l ridice și
să-l ducă înapoi de unde a început să livreze. 
3) Serverul trebuie să aștepte ca toate bucățile de mesaj să ajungă
înainte de a putea începe să trimită.

Obiectivul întâlnirii:

Ziua 5

Toate materialele incluse sunt realizate și deținute de code.org și pot fi găsite pe această platformă în
întregime. Fundația Progress nu își asumă dreptul asupra lor, singurul scop al distribuirii acestor materiale
fiind acela de a promova activitățile de programare dezvoltate de code.org și de a promova dezvoltarea
abilităților în domeniul IT.
Aceste materiale nu sunt destinate utilizării în scop comercial.

Vizitați https://code.org/curriculum/course3/18/Teacher și https://code.org/curriculum/course3/19/Teacher pentru
a vedea materialul original în întregime.

https://code.org/curriculum/course3/18/Teacher
https://code.org/curriculum/course3/19/Teacher


 Elevii se împart în grupe de câte 4-6 și fiecare grupă primește câte
un pachet de cărți amestecat.
 Ei continuă să amestece cărțile într-o pungă și apoi le pun pe
masă, pentru ca toată echipa să le vadă.
 Coordonatorul le va spune niște criterii după care să aranjeze
cărțile și va decide cum să se împartă sarcina, pentru ca fiecare
membru să fie implicat. 
 Repetați jocul de până când credeți că ați găsit cel mai rapid mod
de a amesteca în echipă cărțile.

9. Pentru fixarea informației, elevii vor mai face 2 scurte exerciții
conform fișei de lucru 4. La primul vor trebui să unească printr-o linie
adresa IP cu adresa site-ului, iar la al doilea vor trebui, ca prin săgeți, să
deseneze ordinea parcursă de un mesaj.
10. În partea a doua, coordonatorul le explică elevilor că orice click pe
internet rămâne stocat, prin asemănări cu urmele animalelor în natură. 
11. Le explică de ce nu este bine să își dea date personale pe site-uri
nesigure li le dă câteva exemple.
12. Copiii vor completa fișa de lucru 5.

Online (30 minute)
Copiii continuă lecțiile de la 10 la 20 în jocul Frozen. 
https://studio.code.org/s/frozen  

Offline 2 (35 minute)
Elevii folosesc lucrul în echipă (crowdsourcing), o tehnica uzuală de
rezolvare a problemelor din informatică, pentru a finaliza o sarcină
împreună ca o modalitate mai eficientă decât rezolvarea individuală.

1.

2.

3.

4.

Încheiere (15 minute)
Coordonatorul le va mulțumi copiilor pentru implicare și le va cere
părerea.

Resurse pentru coordonatori:
Fișa de lucru  
Instrumente de scris/ colorat
Pachet de joc de cărți

Ziua 5

Toate materialele incluse sunt realizate și deținute de code.org și pot fi găsite pe această platformă în
întregime. Fundația Progress nu își asumă dreptul asupra lor, singurul scop al distribuirii acestor materiale
fiind acela de a promova activitățile de programare dezvoltate de code.org și de a promova dezvoltarea
abilităților în domeniul IT.
Aceste materiale nu sunt destinate utilizării în scop comercial.

Vizitați https://code.org/curriculum/course3/18/Teacher și https://code.org/curriculum/course3/19/Teacher pentru
a vedea materialul original în întregime.

https://studio.code.org/s/frozen
https://code.org/curriculum/course3/18/Teacher
https://code.org/curriculum/course3/19/Teacher




Internet
IP Address Cards

U
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These cards correlate with numbered entries in the DNS Table.
(You should make one distinct row for each group.)

1 2

3 4

5 6



Internet
Delivery Type Cards

U
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These cards correlate with different methods of
delivering messages over the Internet.

(Print enough to have one card for each group.)

Wi-Fi Fiber Optic

DSL Cable

Types:

1) Wi-Fi: Convenient, but spotty. Wi-Fi doesn’t require cables, but since the signal bounces 
all over the place, packets can get lost pretty easily.

  Simulation: Internet must carry each packet on their shoulder (no hands).

2)  Cable/DSL: Fairly good at delivering messages, but you must be connected to a wire.
  Simulation: Internet must carry each packet on the back of one hand and must keep
  the other hand touching a wall, desk, chair or the floor at all times.

3) Fiber Optic Cable: The best at delivering messages, but you must be connected to a wire.
  Simulation: Internet can carry packets in hand, but must keep the other hand
  touching a wall, desk, chair or the floor at all times.



The Internet
How the Internet Does What it Does

Revision 140710.1a

The DNS has gone out, and now you’re in charge of delivering information all over the 
Internet!  Use the DNS Look-Up Table to figure out where each packet is supposed to go.

Draw a line from each packet to the server 
where it is supposed to be delivered. The first 
one has been done for you.

This message is being delivered 
from someone at code.org to 
someone at thinkersmith.org. 
Draw the path that the message 
is likely to take.

Name: Date:

code.org

light-bot.com

thinkersmith.org

khanAcademy.org

csisfun.com

DNS Look-Up Table

URL#

1

2

3

4

5

IP ADDRESS

code.org
csisfun.com

thinkersmith.org
light-bot.com

khanAcademy.org

54.243.71.82
100.42.50.110
64.14.68.10

54.209.61.132
23.23.224.106

100.42.50.110

64.14.68.10

54.209.61.132

23.23.224.106

23.23.224.106

54.243.71.82

64.14.68.10

Message
Sender

54.243.71.82 Message
Receiver

Unplugged
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Follow the Digital Trail

ASSESSMENT

1

DIGITAL LIFE 101 / ASSESSMENT / DIGITAL LITERACY AND CITIZENSHIP IN A CONNECTED CULTURE / REV DATE 2015
 www.commonsense.org  |  CREATIVE COMMONS: ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-SHAREALIKE  

1. What is a digital footprint?

a) A track that animals leave behind

b) Shoes that you buy on the Internet

c) The information about you on the Internet

2. What kind of information is safe to share online?

a) Your birth date

b) Your first name or computer username

c) Your address

3. Which animal below has the digital footprint that leaves him or her  
most unsafe?  
HINT: Think about which animal shares the most private information online.

a) Fran the Fish

b) Betty the Bird

c) Tony the Tiger


