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Az óra célja:
•bemelegítés, ismerkedés, döntéshozatal
• feldolgozandó szövegrészlet kiválasztása
• kreativitásfejlesztés

Ez a mese két utazóról szól. 
Útközben megpihennek, 
esznek, végül pedig
összevesznek. Végül vitájukat a 
bíró elé viszik. 

1. ElőkészülésTevékenység
Az egész 5 tanóra hosszú 
projekt rövid bemutatása

Csoportok létrehozása: 
ossza be a tanulókat 
négy csoportba

Összefoglaló szöveg 
elolvasása

Elvégzendő feladatok 
kiválasztása

Módszer/Interakció
Frontális 
információáatadás

Használja az Általános 
Tanári Útmutató 
ötleteit (kijelölés, 
sorshúzás stb.) 

Frontális, csoportos 
vagy egyéni olvasás

A csoport választhat 
szabadon, vagy ön is 
irányíthatja a döntést

Output
A diákok öt tanórás 
időszakban 
gondolkodnak

Céljainak megfelelő, 
homogén vagy 
heterogén csoportok

A diákok már néhány 
sor alapján elképzelik a 
lehetőségeket.

Időigény: 10 perc

Anyagigény: 
összefoglaló szöveg

2. Munka a feladatonTevékenység
Munka a 
kiválasztott 
feladaton

Módszer/Interakció
A csoportok feladata életre hívni a 
feladathoz tartozó jelenetet 
rajzolás, kézműveskedés, építkezés 
stb. útján. Engedje szárnyalni a 
kreativitásukat: a különféle 
nézőpontjaik segítenek nekik a 
következő órára való 
felkészülésben.

Figyeljen, mi a csapatdinamika  a 
csoportban! Ha kell, segítsen a 
feladatok és anyagok 
szétosztásában!

Output
Ne várjon 
remekműveket. Ez 
egyfajta ötletbörze, 
aminek keretében 
mindenki 
kísérletezhet és 
tanulhat a hibáiból.

Időigény: 25 perc

3. ÉrtékelésTevékenység
Bemutató

Értékelés

Módszer/Interakció
Minden csoport  
bemutatja a munkáját

Beszélje meg velük, 
hogy ment a 
csapatmunka. 
Nevezzenek meg 
valamit, ami tetszett 
nekik egy másik 
csoport munkájában.

Értékelés

Értékelje a folyamatot 
(gördülékenység, önállóság, 
stb.), az eredetiséget (ötletek és 
anyagok változatossága), és 
különösen a kézügyességet 
(precizitás, hatékonyság, 
sarkok, vonalak stb.)

Időigény: 10 perc

Anyagigény
Feladatlapok, ötletlapok
Bármilyen eszköz és alapanyag 
felhasználható:
• Rajzolás, kézműveskedés
• ArTeC kockák
• Kartonpapír
• Újrahasznosított anyagok –

kérje fel őket papír- és 
hulladékgyűjtésre (tiszta 
hulladékkal). Vigyen ön is!



AZ ÖT KENYÉR
MINDEN TÉMA

Összefoglaló olvasása:

• önálló olvasás, vagy
• egy tanuló felolvas az egész csoportnak, vagy
• ön felolvas az egész osztálynak

Feladatválasztás
• A kiválasztott feladattól függ, hogy a 2., 3. és 4. 

órán a csoport melyik szöveget fogja 
kidolgozni.

• A csoportok választhatnak feladatot 
önállóan. Próbálja befolyásolni a 
döntést úgy, hogy más-más feladatot 
válasszanak!

• Eloszthatja saját maga is a feladatokat 
a csoportok között. Így már a projekt 
elején megtervezheti a 2., 3. és 4. óra 
feladatait.

• A következő oldalakon láthatja, melyik feladat 
milyen képességeket fejleszt.

• Támogassa a gyermekeket a kreativitásuk 
használatában. Az Ötletbazárban csak 
javaslatok vannak, nem másolandó 
megoldások!

• Különféle nézőpontjaik segítenek a 
gyermekeknek a következő órára való 
felkészülésben.

Összefoglaló szöveg:

Ez a mese két utazóról szól. 
Útközben megpihennek, esznek, 
végül pedig összevesznek. Végül
vitájukat a bíró elé viszik. 

A bevezetésben készítse fel a tanulókat azzal, 
hogy elképzelik, mi minden történhet a 
történetben csak ez alapján a pár mondat alapján.

Hol található az Ötletbazár?
• A bemelegítő feladatok ötletelő lapjain

• Ezeken a lapokon találhatók: 

• Kézműves ötletek (állatok és növények 
készítése vécépapír-gurigából, kutak 
gyufából, origami-állatok, stb.),

• Építési útmutatók ArTeC kockákhoz,

• Minták kivágható bábukhoz,

• Szükséges anyagok és eszközök listája,

• Pivot animációs program rövid 
útmutatója,

• Szituációs kártyák,

• Hasznos linkek,

• Fókuszok.

S1 
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Az óra célja:
•bemelegítés, ismerkedés, döntéshozatal
• feldolgozandó szövegrészlet kiválasztása
• kreativitásfejlesztés
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Az óra célja:
• szövegértés
•problémamegoldás
•döntéshozatal
• csapatmunka-szervezés

1. Szöveg olvasásaTevékenység
Minden csoport 
végigolvassa a saját 
szövegrészletét.

Jegyzetelnek.

Módszer/Interakció
• Önálló olvasás, vagy
• A csoport egyik tagja 

felolvas
• A tanár segít a 

rászorulóknak az 
olvasásban

• szöveges jegyzet
• rajz
• gondolattérkép
• táblázat

Output
A gyermekek ismerik 
• a szöveg lényegét
• a szereplőket
• a szereplők fontos 

tulajdonságait
• az interakciót
• a konfliktust
• A környezetet

Rajzok, 
gondolattérképek, 
táblázatok, jegyzetek

Időigény: 15 perc

• Anyagigény: 
a szövegrészlet

• szövegértéssegítő 
vázlatminták (kitölthető 
gondolattérkép, 
szereplőtáblázat, stb.)

• papír
• ceruza jegyzeteléshez, 

rajzoláshoz

2. Megvalósítás tervezése 
és csoportmunka 
megszervezése

Tevékenység
Döntéshozás a 
projekt 
megvalósításáról

Cselekmény 
megtervezése, 
csoportmunka 
szervezése
Építendő 
szereplő 
kiválasztása

Díszletek 
újratervezése és 
megépítése

Módszer/Interakció
Frontális beszélgetés az osztállyal
Projektzáró és interpretációs 
ötleteket az Általános Tanári 
Útmutatóban talál.

Csoportmunka, megbeszélés, 
csoportfeladatlap kitöltése 
Cselekmény megtervezése és 
lerajzolása
Szereplő-feladatlapok kitöltése

Inkluzivitási javaslatok
Kérje fel a tanulókat, hogy 
legyenek figyelemmel 
mindannyiuk képességeire és 
kívánságaira!

Tervezés, építés

Output
Megvalósítás 
eldöntve
Mindegyik csoport 
tudja, milyen 
médiafájlokat kell 
gyűjteniük

A feladatok és 
felelősségek 
eloszlanak a 
csoportban

Médiafájl-gyűjtés 
megszervezve

Cselekmény 
elkészült

Díszletek elkészültek

Időigény: 25 perc

3. ÉrtékelésTevékenység
Bemutató

Értékelés

Módszer/Interakció
A csoportok pár szóban 
bemutatják a 
szövegrészletüket és a 
cselekményüket

Megbeszélés, tanári 
visszajelzés

Értékelés

Értékelje a folyamatot 
(gördülékenység, önállóság, 
csoportmunka), az eredetiséget 
(ötletgazdagság), az inkluziót.

Időigény: 5 perc

Anyagigény
Csoportfeladatlap, szereplő-
feladatlap, cselekménylap
ceruza

ArTeC kockák
kartonpapír, hulladék

Output

Gyűjtse be a cselekmény- és 
csoportfeladatlapokat

Pl. tűzze őket faliújságra



Csoportfeladatlap kitöltése:
• Az első rész segít a projekt 

munkafolyamatának tervezésében és 
szervezésében.
• Szerepek a csoportban (építés, 

programozás, díszletek, dokumentáció)
• Vigyázzon! A gyerekek gyakran 

elnyomják egymást: adjon nekik olyan 
feladatokat, amihez együttműködés 
szükséges!

• Heterogén csoport esetén ösztönözze a 
gyermekeket a gyenge oldalukat 
fejlesztő szerepek elvállalására.

• Beszélje meg a gyerekekkel, hogy milyen 
médiaeszközökkel mutatnák be a teljes 5 
óra menetét, és jelöljék ki a csoport azon 
tagját, aki a bemutató elkészítéséért lesz 
felelős.

Szöveg olvasása:

• önálló olvasás, vagy
• egy tanuló felolvas az egész csoportnak, vagy
• ön felolvas az egész osztálynak
• a gyerekek igényeinek megfelelően választhatja az 

eredeti vagy a rövidített szöveget

Csoportfeladatlap kitöltése
• A második rész a szövegértést fejleszti

• A gyerekek azonosítják a szereplőket és a 
legfontosabb tulajdonságaikat (hangulat, 
mozdulatok, interakciók a környezetükkel és a 
többi szereplővel)

• A diákanyagok között több ötletet és mintát 
(üres táblázat, gondolattérkép stb.) is talál 
ehhez a feladathoz, de a gyerekek egyszerűen 
jegyzetelhetnek vagy rajzolhatnak is.

• A cselekmény lerajzolása segít nekik a szöveg 
szerkezetének és a jelenetek kapcsolódásának 
megértésében, valamint a robotokkal való 
dramatizálásuk megtervezésében.

AZ ÖT KENYÉR
MINDEGYIK TÉMA
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Az óra célja:
• szövegértés
•problémamegoldás
•döntéshozatal
• csapatmunka-szervezés

Az output kezelése:
Gyűjtse össze a csoportfeladatlapokat, táblázatokat, gondolattérképeket, jegyzeteket és rajzokat, és helyezze 
őket egy dossziéba.
A fényképeket és videókat egy külön mappában tárolja el a számítógépén.
Az épített tárgyakat helyezze el egy zárható szekrénybe, hogy megóvja őket a leeséstől.
Minden kész produktumhoz csatolja hozzá a csoport nevét!
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1. Robotok tervezéseTevékenység
Elsőként: közös döntés a 
projekt eredményének 
megjelenítési módjáról, 
részfeladatok elvégzése 
sorrendjének 
meghatározása
Döntés az építésről és a 
feladatok szétosztásáról 
a csoportban

A diákok kitöltik a Robot 
feladatkártyákat. 
Megtervezik a robotot.

Módszer/Interakció
Segítse a csoportokat a 
munka szétosztásában 
és koordinálásában 
(külön figyelmet 
fordítva a fejlesztési 
célokra)

Egyéni és csoport 
munka, tanári 
iránymutatással, a 
fejlesztési célok 
érdekében

Output
Szerepek a csoportban 
– a jlenet melyik részét 
ki építi

Konkrét robot- és 
környezet tervek 
minden jelenethez

Időigény: 20 perc

Anyag/eszköz igény: 
• A szövegrészlet
• Csoport feladatlap
• Karakter kártya, Storyline
• Robot feladatkártya
• Robot terv sablon
• Papír, írószer a 

jegyzeteléshez, rajzoláshoz

2. Robotok építése, 
programozása

Tevékenység
Szereplők építése 
és programozása 
(életre keltett 
figurák: Stefan, 
Ioan, Vándor, bíró, 
és a döntés 
vizualizációja) –
cselekvések és 
interakciók 
megjelenítése a 
szövegnek 
megfelelően 

A környezet 
megépítése 
(statikus tárgyak): 
Táj, út, bírósági 
tárgyalóterem, stb

Módszer/Interakció
Csoportmunka a szövegek, 
Karakter kártyák, Robot 
feladatkártyák és a Technikai 
sarok használatával
Mutasson minta robotokat az 
ötlettárból, ha szükséges 
(NEM a minták másolása a 
cél!)

Segítsen a probléma 
megoldásban és az 
önszabályozó tanulásban!
Kommunikáció a csoportok 
között

Output
Megépített, 
megprogramozott 
robotok

A készítésről készült 
fotók, videók

Időigény: 55 perc

3. ÉrtékelésTevékenység
Bemutató

Értékelés

Módszer/Interakció
Minden csoport 
bemutatja a robotját és 
a megépített 
környezetet

Megbeszélés, tanári 
visszajelzés

Értékelés

A folyamat értékelése 
(munkafolyamat, önállóság, 
csoporttagok közötti 
együttműködés), eredetiség 
(ötletek sokfélesége), inklúzió

Időigény: 15 perc

Anyag/eszköz igény
• Csoport feladatlap
• Karakter kártya, Storyline
• Robot feladatkártya
• Robot terv sablon
• Technikai sarok
• Írószer
• Szükség 

esetén 
Ötlettár

• ArTeC robotok
• ArTeC Blocks építőkészlet
• Számítógép

Output

Ötletek a projektzáró 
bemutatóhoz

Az óra célja: 
•Önszabályozó tanulás
•Probléma megoldás
• kreativitás
• finommotorika
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Az óra célja: 
•Önszabályozó tanulás
•Probléma megoldás
• kreativitás
• finommotorika

Az önszabályozó tanulás modellje és 
alkalmazása a robotika tanításában

A kreativitás támogatása
• Támogassa az egyedi kreatív 

megközelítéseket, de ügyeljen arra, hogy ezek 
egyensúlyban maradjanak a didaktikai 
célokkal!

• A gyerekek férjenek hozzá minden segítő 
információhoz, forráshoz, a szöveghez és a 
feladatlapokhoz!

• Töltsenek ki újabb Szereplő kártyát és Robot 
feladatkártyát új vagy kiegészítő ötleteik 
kapcsán!

• A robotmintákat csak akkor használják, ha a 
gyerekeknek végképp nincs semmilyen saját 
ötletük, vagy a fejlesztési cél valamilyen 
konkrét megvalósítást igényel!

A tananyagelemek rugalmas használata
A tanár azzal tudja személyre szabni a tanulási 
folyamatot és a fejlesztést, hogy kombinálja a 
fejlesztési területenkénti variációkat a programozási 
ismeretek és képességek szerinti programozási 
szintekkel.

Megvalósítás:
Építés, programozás

Tervezés:
Szerkezet, algoritmus

Önreflexió:
Tesztelés, hibakeresés

Probléma megoldás, önszabályozó tanulás
A tanár legfontosabb feladata a problémamegoldás 
és az önszabályozó tanulás segítése. Szerepe inkább 
mentorálás mint irányítás, utasítás.
A fenti készségek fejlesztése alapvető a sikeres 
tanulás és életvezetés szempontjából.

Hogyan tudja segíteni tanítványai önszabályozó 
tanulását?
• Ne adjon nekik konkrét utasításokat a robot 

szerkezetére és programjára vonatkozóan!
• Tanítsa meg nekik a program lépésenkénti

felépítésének technikáját. Először egy 
részfeladatot programozzanak meg, és csak akkor 
lépjenek tovább a következő feladatra, ha ez a 
programrész már tökéletesen működik.

• Minden programozási lépés után teszteljék a 
robotjukat!

• Amennyiben a programban hiba van, ne mondja 
meg vagy mutassa meg a konkrét hibát a 
programban, hanem segítse tanítványait abban, 
hogy azonosítsák a logikai problémát! Ennek első 
lépése az, hogy megfogalmazzák a robot tervezett 
és megvalósult működése közötti különbséget.

• Engedje, hogy a gyerekek keressék meg a hibát a 
programban – ne utasításokkal, hanem 
kérdésekkel segítse őket!

• Ne árulja el, hogy a javítás célravezető volt-e, 
hanem buzdítsa őket a robot kipróbálására és 
önreflexióra!

• Biztosítsa őket arról, hogy robot felépítésében 
vagy a program logikájában vétett hiba nem 
kudarc, hanem a tanulás és a termékfejlesztés 
folyamatának természetes része!
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Javasolt kimenet:
Robotok

• Megépített szereplők (mozgó figurák), amelyek a szövegrészlet lényegét vizualizálják 
• Megépített környezet (statikus objektumok) a szövegnek megfelelően
• Az egyes jelenetek sorrendben történő bemutatásával megkapják a tlejes történetet

Fotók, videók, szereplő- és robotkártyák gyűjteménye dokumentálhatja a készítési folyamatot.

A csoportok számára javasolt munkamódszer:
Ötletek: 
Először készítsenek tervet a teendőkről és az egyes 
feladatok felelőseiről!
Kezdjék az építést a robot testével és a Studuino
téglával, ezt kövesse a többi rész méretarányos 
megépítése!
A szereplők közötti interakciókat javíthatja további 
tulajdonságok (pl. érzelmek) megjelenítése.
Több robot is csatlakoztatható egy Studuino téglához. 
Először külön-külön készítsék el a programjukat, és 
ha már minden hibátlanul működik, akkor másolják 
össze egy közös programba.
A tanulók egyeztessenek a többi csoporttal, és 
harmonizálják a munkát, a robotok méretét.
Ha a tanulók nyugtalanok, hogy nem lesz elég idejük 
a munka befejezésére, nyugtassák meg őket, hiszen 2 
foglalkozás áll rendelkezésükre ehhez a munkához.

Emlékeztessék a tanulókat, hogy ne felejtsenek el 
fotókat, videókat gyűjteni a munkafolyamatról a 
dokumentáláshoz.

A tanulók szükségleteinek megfelelő fejlesztés
A 8 fejlesztési terület feladatai a fejlesztési célnak 
megfelelően integrálhatók bármelyik programozási 
szintbe.
Ezek egyúttal a differenciálás és az egyéni bánásmód 
megvalósításának eszközei.
A tanár a megfelelő feladatok, segédanyagok, példák 
kiválasztásával, kérdésekkel segítheti elő a fejlődést.

Programozási szintek
A programozási szintek egy jeleneten és egy 
csoporton belül is kombinálhatók

Segítik a differenciálást és az egyéni bánásmód 
megvalósítását. A megfelelően megválasztott 
programozási szint elősegíti és erősíti a fejlesztési 
cél megvalósítását.

Bármelyik programozási szint kombinálható 
bármelyik fejlesztési céllal a tanulók képességei 
és szükségletei szerint.

Bátran differenciáljon csoporton belül is! Nem 
cél, hogy minden gyerek azonos összetettségű 
programot írjon. Az se szükséges, hogy egy 
jeleneten belül azonos programozási szintű 
robotok szerepeljenek.

Ha túl gyorsan befejezik a feladatot, adjon nekik 
új feladatkártyát, fejlesszék tovább a robotot! Ha 
a feladat túl nehéznek bizonyul, kezdeményezze 
a csoporton belüli segítségnyújtást, vagy 
mutasson több segédanyagot!

1. Szint (PROG1): építés, elsősorban kézi, 
mechanikus megoldások, egyszerű motorizált 
szerkezetek, automatikus alap algoritmusok
2. Szint (PROG2): programozás, egyszerű 
robotok, néhány soros programok
3. Szint (PROG3): komplex probléma megoldás, 
interaktív algoritmusok, érzékelők használata
4. Szint (PROG4): tehetséggondozás, komplex 
robotok, struktúrált programozás, optimalizálás

Az óra célja: 
•Önszabályozó tanulás
•Probléma megoldás
• kreativitás
• finommotorika



AZ ÖT KENYÉR
MINDEGYIK TÉMA

S1 
T1-4
D1-9 
L5 P1

Az óra célja: 
•A projekt lezárása
•Önérékelés
•Kreativitás
•Digitális kompetenciák

1. Felkészülés a bemutatóraTevékenység
Felkészülés, próba a 
bemutatóra
Vagy
A videó szerkesztése
Vagy
Animáció készítés
Vagy
Kollázs, tabló, 
fotómontázs készítése
Vagy
Prezentáció készítése 
(PPT, Prezi, stb.) 

Módszer/Interakció
Egyéni és csoport 
munka egy csoporttag 
vezetésével 
Szükség esetén tanári 
segítség a 
feladatmegosztás és a 
kordináció terén

Output
Bemutató
Vagy
Robotokkal animált 
vagy megfilmesített 
történet
Vagy 
Werkfilm a 
robotépítésről
Vagy 
Fotó album
Vagy
Fotókollázs
Vagy
Presentáció, stb.

Időigény: 40-60 perc

• Anyag/eszköz szükséglet: 
Robotokról készült fotók
Fotók a robotkészítésről
Videó fájlok
Audio és zene fájlok
Számítógép/tablet
Vagy
Karton, színes papír, ceruza, 
filc, festék, stb. 

2. BemutatóActivity
Élő vagy online 
bemutató
Vagy

A vidó, animáció, 
fotómontázs, 
prezentáció, stb
bemutatója

Nézőközönség: 
osztálytársak, 
iskolatársak, 
szülők, tanárok, 
stb.

Módszer/Interakció
Bemutató

Output
A szülők, tanárok, 
iskolatársak 
megismerkednek a 
projekttel és a 
történettel

A résztvevő gyerekek 
meg tudják mutatni új 
ismereteiket, 
készségeiket

A résztvevő gyermekek 
kommunikációs és 
prezentációs készségei 
erősödnek 

Időigény: 30-10 perc

3. ÉrtékelésTevékenység
Önértékelés 
kitöltése  

Értékelés

Módszer/Interakció
Egyéni munka

Megbeszélés, tanári 
visszajelzés

Értékelés
A folyamat értékelése 
(munkafolyamat, önállóság, 
csoporttagok közötti 
együttműködés) 
A készségfejlődés megerősítése 
–pozitív visszajelzés- és a 
továbbiakban szükséges 
fejlődés meghatározása 

Időigény: 25 perc

Anyag/eszköz szükséglet
• Helyiség a bemutatónak
• Számítógép
• Projektor
• Online videó megosztó felület

Output
A tanár pontos képet kap az 
eredményekről
A tanulók szembesülnek az 
erősségeikkel és a fejlesztendő 
készségeikkel
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A csoportmunka segítése érdekében: 
• Fontos, hogy ösztönözze azt, hogy a 

csoporton belül és a csoportok között is 
megosszák a forgatókönyvet

• Erősítse azt a tanulókban, hogy az 
elkövetett hibákat a tanulási folyamat 
természetes részének tekintsék, és ne 
legyenek negatív érzéseik ezzel 
kapcsolatban

• Bátorítsa az egyéni bemutató ötletek 
megvalósítását

Kimeneti lehetőségek:
Bemutató
• Iskolatársaknak
• Szülőknek
• Élőben vagy online
Videó film
• A mozgó robotokról készült videó
• A robotok (mint bábok) által „eljátszott” jelenetekből 

készült videó 
• Werkfilm a robotépítés „kulisszatitkairól”
• A történet stop-motion animációja, amelyben a 

robotok a szereplők (PPT, Prezi)
Fotó album/montázs (pl.: Word, PPT Publisher)
• Robotokról készült fotók
• A robotkészítésről készült fotók
• Fotó album (nyomtatott vagy digitális) 
• Kollázs—a történet papír alapú megjelenítése 

nyomtatott fotókkal és rajzokkal 
Audio- és zene fájlok 
• Robotok által kiadott hangok
• Háttér narráció (mesemondó)
• Robot szereplők szinkronizálása Értékelés:

• Adjon elegendő időt az önértékelésre!
• Először a gyerekekkel töltesse ki az 

önértékelő lapot.
• Amennyiben szükséges, egyénenként is 

beszélje meg a gyerekekkel az 
önértékelést (vagy töltsék ki együtt).

• Alkossanak visszajelző kört: minden 
gyerek válasszon valakit a csoportból, és 
mondja el , hogy mi volt az illető 
legfontosabb, új vonása, ami a projekt 
alatt mutatkozott meg.

• Adjon pozitív ugyanakkor kritikus 
visszajelzést a csoport munkájáról (az 
önértékelések és visszajlzések
felhasználásával). 

• A következő alkalommal, a feladatok 
kiosztásakor vegye figyelembe az 
önértékeléseket éppúgy, mint az egyéni 
fejlesztési szükségleteket.. 

Küldje el a projekt kimeneti anyagát a 
roborideproject@gmail.com e-mail címre, és legyenek 
részesei oktatási közösségünknek! Ossza meg 
tapasztalatait más tanárokkal Európa minden tájáról!

Az óra célja: 
•A projekt lezárása
•Önérékelés
•Kreativitás
•Digitális kompetenciák

mailto:roborideproject@gmail.com

