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AZ ÖT KENYÉR
A VÁNDOR VENDÉGÜL LÁTÁSA (T2)

3. feladat: Hogy lehet elrendezni egy konfliktust? 
A tanulók beszélgessenek a vitáról, veszekedésről 
és kibékülésről.

Dramatizálják és játsszák el az adott szituációt.
Középpontban 
• Kritikus gondolkodás
• Szociális készségek
• Állampolgári ismeretek
Felhasználhatja az Ötletbazárban található Játszd 
el! kártyákat. 

Ötletbazár – néhány ötlet:

• Képzeljetek el és játsszatok el egy helyzetet, 
ahol vitatkoztok egy barátotokkal!

• Képzeljetek el és játsszatok el egy helyzetet két 
különböző kimenetellel: ahol összevesztek, és 
ahol kibékültök!

• Képzeljetek el és játsszatok el egy bírósági pert!
A különféle helyzetek részleteit az Ötletlapokon 
találja.

Vágja ki a szituációs kártyákat!

Válassza ki azt a fókuszt, amivel szeretné, hogy a 
gyerekek foglalkozzanak! Ossza ki nekik a hozzá 
tartozó szituációs kártyát!

Ha kell, segítsen nekik felépíteni a szituációt!

Fejlesztett területek:

Középpontban:
• Szociális kompetenciák
• Szövegértés
Ezenkívül:
• Figyelemfejlesztés
• Élettapasztalat
• Tehetséggondozás

Output kezelése:

Videózza le az eljátszott szituációt!

Fókuszban: 
•szociális készségek (D5)



Javaslatok
A vándor vendégül látása
Kezdeményezzen beszélgetést a szociális 
viselkedésről. Használjon szerepjátékot, ha szívesen 
alkalmazza ezt a módszert.
Beszéljék meg Ioan és Stefan viselkedését különféle 
társadalmi helyzetekben.
Kérje meg a gyerekeket, hogy képzeljék magukat 
Ioan és Stefan helyébe, amint különböző kultúrájú, 
etnikumú, nemű stb. vándorokkal osztják meg az 
ételüket!
Lehetséges feladatok a tanulóknak:
-Ha te lennél Ioan és Stefan (vagy Ioana és Stefania), 
és valaki (egy ismeretlen, egy hajléktalan, egy 
öregasszony...) a segítségedet kérné, mit tennél?
-Miért? 
-Mit gondolsz, hogy érezhet az az ember? 
A kút keresése
Rejtsen el egy tárgyat az osztályteremben
(a tárgy jelképezi a kutat, az osztályterem
pedig a mezőt). Rajzoljon térképet az
osztályteremről és jelölje be a kút helyét!
A gyerekek feladata megtalálni a kutat a
térkép segítségével.
A gyerekek alkossák újra az útvonalat ArTeC
kockákból vagy más anyagból.
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Fókuszban: 
• Szociális készségek (D5)
Az óra célja: 
• szövegértés
• problémamegoldás
• döntéshozatal
• organizing group work

De alig vették ki a kenyereket a tarisznyából ott termett 
egy ismeretlen öreg vándor, aki követte őket és megállt 
mellettük jó napot kívánván. Ezek után megkérte őket, 
adjanak neki is valamit enni, mert nincs semmi útravaló 
nála, és hely sincs, ahol vehetne.
– Tessék csak jó ember, lakmározzon együtt velünk, 
mondta a két vándor az öreg vándornak; mert az Isten 
könyörületes! Ahol ketten esznek, jut a harmadiknak is.
Az öreg vándor éhesebb volt, mint ők, nem várt további 
kínálásra, leült a másik kettő mellé, s enni kezdte az üres 
kenyeret együtt velük, és ivott rá hideg vizet a kútból, 
mert más innivaló nem volt. És ott helyben mindhárman 
addig ettek, amíg találtak egyetlen darabot is abból az öt 
kenyérből, ami akkorra úgy elfogyott, mintha nem is lett 
volna.
Miután befejezték az evést, az öreg vándor kikeresett öt 
lejt az erszényéből és odaadta Ioannak, akinek eredetileg 
három kenyere volt, mondván:
– Fogadd el jó ember ezt a csekélységet köszönetképpen 
tőlem, mivel étellel kínáltatok szükségemben. Továbbmenve
majd ihattok az egészségemre egy pohár bort, vagy 
vehettek valamit, amit kívántok. Nem tudom eléggé 
megköszönni a jóságot, amit tettetek velem, mert a 
szemeim már teljesen elhomályosultak, olyan éhes voltam.
Azok ketten először nem akarták elfogadni a pénz, de 
harmadik társuk hosszas könyörgésére végül is elfogadták.
Kis idő múlva az öreg vándor jó napot kívánt a másik 
kettőnek, aztán elindult a maga útján.

Szereplő Tulajdonság Interakciók

Ioan Sétál, leül, eszik, 2 
kenyere van

Együtt mozognak, 
egymással és a 
Vándorral beszélnek

Stefan Sétál, leül, eszik, 3 
kenyere van

Vándor Sétál, leül, eszik, 
megköszöni, 5 
aranya van

Sétál, a kutat keresi, 
beszél Ioannal és 
Stefannal, eszik, 
odaadja az aranyakat

Út a mezőn át
Kút
Fa
5 vekni kenyér
A vekniknek három 
részre osztva kell 
lennük

A cselekmény fő 
mozzanatai
Szükséges fájlok
Osszad részekre a 
szövegrészletet
Listázd a szükséges 
anyagokat, stb.

Szereplőkártya használata:
Mindegyik tanuló kitölti a saját szereplőkártyáját:
• felírja a szereplő nevét
• felírja a tulajdonságait, mozdulatait, reakcióit, stb.
• összeírja az építendő környezeti 

elemeket és egyéb kiegészítőket
• átgondolja a robot építésének 

szakaszait, eszközeit, anyagait
A tanulók többet is használhatnak 
a Szereplőkártya egy-egy
részéből, ha kell!

Stefan
Ioan
Vándor

Javasolt anyagok
• ArTeC robot és kockák (min 112 db-os szett)
• Anatómiai bábu, vagy képek karról, lábról, 

szájról
• fehér papír, ceruza, dosszié

Sétálni
Leülni
Enni
Felemelni a karját
Köszönetet 
mondani
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•Szociális készségek (D5)
Az óra célja: 
• finommotorika,
•problémamegoldás,
•döntéshozatal

Javasolt anyagok
• ArTeC kockák (legalább a 112 db-os szett) és 

ArTec robot szett (legalább a Studuino
alaplap, 2 DC-motor, kerekek, 2, 4 vagy 6 
szervomotor, 1 vagy 2 nyomógomb)

• Anatómiai bábu, vagy képek karról, lábról, 
szájról

• Üres gondolattérkép vagy táblázat
• Üres történetmenet
• Ceruza

A vándor 
realisztikus 
mozgással jár

Karját
Száját
Hangot ad
Felosztja a kenyeret

A vándor cikcakkban 
gurulva vagy egyszerű 
lépésekkel „jár”

Realisztikus 
(véletlenszerű) 
kézmozdulatokkal eszik

A vándor előre-
hátra gurul a robot 
hátán

A karját a szájához 
emelgetve eszik

PROG1

A vándor cikcakkban 
gurulva vagy 
egyszerű lépésekkel 
„jár”

A karját a szájához 
emelgetve eszik

PROG2 PROG3 PROG4

Robotfeladatkártya kitöltése
• A szereplőkártya, a fejlesztési szempont és a 

programozási szint alapján válassza ki a robot 
tevékenységét és a program bonyolultságát 
úgy, hogy az illjen a gyerek képességeihez. 

• Szükség esetén (pl. tisztázás vagy 
differenciáció céljából) további robotkártyák 
is kitölthetők.

Kapcsolódó témák a Technika sarokban
• DC-motor programozása

• Motor futtatása különböző beállításokkal (2.a, b, c, d, f)
• Szervomotor programozása

• Kar adott szögbe mozgatása (3.a)
• Kar ismétlődő mozgatása adott számú alkalommal (3.b)
• Több szervomotor szinkronizált mozgatása (3.d)

• Nyomógomb tesztelése és programozása (4.a, 4.b, 4.c)
• Távirányító készítése a robothoz (4.d)

• Véletlen számok használata (10.)
• Funkciók használata (12.a)

Javaslatok
Járás 
• Vitassa meg a gyerekekkel, hogy keletkezik az emberi 

járó mozgás
• Tegyenek együtt néhány lépéstt, hogy a gyerekek 

megfigyeljék a mozgásuk szakaszait
• Mutasson mozgó anatómiai bábukat a gyerekeknek 
• Építsenek egyszerű figurát mozgó lábbal ArTeC

kockákból
Evés
• Vitassa meg a gyerekekkel, hogy keletkezik az emberi 

evő mozgás
• Tegyenek együtt néhány evő mozdulatot, hogy a 

gyerekek megfigyeljék a mozgásuk szakaszait
• Mutasson mozgó anatómiai bábukat a gyerekeknek 
• Építsenek egyszerű figurát mozgó kézzel, és szájjal 

ArTeC kockákból
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Robotötletek különböző programozási szintekhez

P1 Mozgó karú, kenyeret evő ember építése
Építési lehetőségek: 
• Robotika nélkül, mozgó alkatrészekkel, VAGY 
P2 Szervomotorral mozgatott karú, kenyeret evő ember építése
• Robotika nélkül, mozgó alkatrészekkel, VAGY 
• Szervomotor felhasználásával
• A járás végeztével kezdődik az evés
• Evő mozgás többszöri ismétlése
P3 Szervomotorral mozgatott karú, kenyeret evő ember építése
• Szervomotor felhasználásával
• Nyomógomb lenyomására kezd enni
• Evő mozgás többszöri ismétlése
P4 Szervomotorral mozgatott karú, kenyeret evő ember építése
• Nem feltétlenül szükséges, ha a realisztikus lépkedés megprogramozása mellett túl 

sok feladat lenne
• Figyelni kell rá, nehogy a vállba épített szervomotor kiegyensúlyozatlanná tegye a 

robotot

Evő vándor

P1 Robot hátán előre-hátra mozgó ember építése
Építési lehetőségek: 
• Robotika nélkül, guruló kocsival, VAGY 
• Építsenek robotkocsit Studuino alaplappal és 1 vagy 2 DC-motorral, és programozzák 

be, hogy többször előre-hátra guruljon. 
P2 Cikcakkban guruló vagy egyszerű lépésben mozgó ember építése, előre megadott 
úton a kúthoz mozgás megprogramozása
• 2 DC-motor egymást váltó gyors-lassú mozgása cikcakkos mozgást eredményez adott 

ideig, VAGY
• Lépkedés 2 szervomotorral, hátulsó támasztással
P3 Robot hátán mozgó ember építése, előre megadott úton a kúthoz irányítása
• 2 DC-motor, 4 nyomógombból felépülő távirányító által kontrollálva, VAGY
• Lépkedés 2 szervomotorral, hátulsó támasztással
P4 Realisztikus léptekkel mozgó ember építése
• Támasztást nem igénylő, 4 szervomotorral lépkedő robot építése
• Több szervomotor szinkronizált mozgatása
• Egyensúlyra való odafigyelés

Járó vándor

A vándor 
realisztikus 
mozgással jár

A vándor cikcakkban 
gurulva vagy egyszerű 
lépésekkel „jár”

Realisztikus 
(véletlenszerű) 
kézmozdulatokkal eszik

A vándor előre-hátra 
gurul a robot hátán

A karját a szájához 
emelgetve eszik

PROG1

A vándor cikcakkban 
gurulva vagy egyszerű 
lépésekkel „jár”

A karját a szájához 
emelgetve eszik

PROG2 PROG3 PROG4


