
S3 
T4
D6 

L1 P3

2. feladat: Készítsetek térképet az osztályteremről 
vagy az iskolaudvarról! Hívjátok ki egymást, hogy 
jussatok el egyik pontból a másikba!

A gyerekek térképeket rajzolnak – ügyeljenek a 
tárgyak egymáshoz viszonyított méret- és 
távolságarányaira!
Nincs rossz megoldás!
Bármilyen eszköz vagy alapanyag felhasználható!
Felhasználhatja az Ötletbazárban javasolt ötleteket 
és alapanyagokat, alkalmazhatja a saját ötleteit, 
vagy hagyhatja, hogy a gyerekek találjanak 
megoldást a kreativitásuk segítségével.

Ötletbazár – néhány ötlet:

• A gyerekek csináljanak kihíváskártyákat (pl. „Juss 
el a fehértáblától a tanári asztalig!)

• Adjanak egymásnak utasításokat (menj előre, 
fordulj jobbra, stb.)

• Először ténylegesen mozogjanak a tanteremben, 
majd csak mutassák meg a térképen, milyen 
útvonalon mennének! 

A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

Fejlesztett területek:

Fókuszban:
• Térbeli orientáció
• Algoritmikus 

gondolkodás
• Figyelemkoncentráció

Ezenkívül:
• Tantárgy – rajz, 

informatika, 
matematika

• Kreativitás

Fókuszban: 
•Algoritmikus gondolkodás –
létkompetenciák (D6)

Az output kezelése:

Akassza ki a képeket egy faliújságra, és kérje meg a gyerekeket, 
hogy rendezzék el őket a saját rendszerük alapján!
Hogy le ne zuhanjanak, tartsa a kész tárgyakat zárható 
szekrényben! Címkézze fel őket a csoport nevével!
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1. feladat: Képzeljétek el, hogy egyletet 
alapítotok! 
Mit jelent a számotokra? Mi kell egy egylethez? 
Hogyan választanátok ki a tagokat?
Tervezzétek meg a működését, szerepköreit és 
jelképeit!
A gyerekek megvitatják, mitől egylet egy egylet.
Nincs rossz megoldás!
Bármilyen eszköz vagy alapanyag felhasználható!
Felhasználhatja az Ötletbazárban javasolt ötleteket 
és alapanyagokat, alkalmazhatja a saját ötleteit, 
vagy hagyhatja, hogy a gyerekek találjanak 
megoldást a kreativitásuk segítségével.

Ötletbazár – néhány ötlet:
• Egyletek tulajdonságainak kigyűjtése
• Az egylet alapszabályának megírása
• Az egylet szerepköreinek megtervezése
• Gumi- vagy krumplipecsét készítése
• Az egylet zászlajának és bélyegzőjének 

elkészítése
A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

Fejlesztett területek:
Fókuszban:
• Szociális 

kompetenciák
• Finommotorika
• Kreativitás

Ezenkívül:
• Életvezetési készségek
• Tantárgy –

Állampolgári 
ismeretek

• Tehetséggondozás



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!
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Fókuszban: 
• Algoritmikus gondolkodás – létkompetenciák (D6)
Az óra célja: 
• szövegértés
• problémamegoldás
• döntéshozatal
• csoportmunka szervezése

Javaslatok
A Grund
• Beszéljék meg, miért fontos a Grund a fiúk 

számára
• Építsék meg a Grund makettjét
Hektor 
• A gyerekek gyűjtsenek információt az alábbi 

témában: „a kutya az ember legjobb barátja”. 
Bemutathatják a véleményüket és kigyűjtött 
információt plakáton, gondolattérképen, 
prezentációban, videón stb. Lehetséges 
témák: felelős állattartás, állatvédelem, 
kutyák szerepei és munkái, kutyák 
kommunikációja, viselkedése, tanulása, stb.

Javasolt anyagok
• ArTeC robot készlet és kockák (legalább a 112 

darabos szett)
• Kartonpapír, dobozok, újrahasznosított 

anyagok, más építőszettek
• Színes papír, ceruzák, filctollak

Hektor

Nemecsek

Fut
Ugat
A farkát csóválja
Fut
Követi Hektort
Felmászik a rakásra

A Grund
Farakások -
labirintus
A Pál utcai fiúk 
zászlaja
Áts Feri

A cselekmény fő 
mozzanatai

Szükséges fájlok

Osszad részekre a 
szövegrészletet

Listázd a szükséges 
anyagokat, stb.

Szereplők fő tulajdonságai és interakciói

Szereplő Tulajdonságok Interakciók

Hektor Fut, ugat
A farkát csóválja
Megáll az egyik 
farakásnál

A farkát csóválja
Nemecsek felé
Megugatja az 
ellenséget

Nemecsek Követi Hektort
Felmászik a rakásra

Köszön Hektornak
Megijed
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Délután fél háromkor még senki se volt a grundon. Fél három után néhány perccel megcsikordult a Pál utcai kisajtó, és bejött rajta 
Nemecsek. Egy nagy darab kenyeret húzott ki a zsebéből, körülnézett, s miután látta, hogy még senki sincs itt, csöndesen majszolni 
kezdte a kenyér héját. Majszolta egy ideig a kenyeret, s aztán unalmában sétálni indult a farakások felé. A kis utcákban mászkált, s 
egyszer találkozott az éjjeliőr nagy fekete kutyájával.
- Hektor! - kiáltott rá barátságosan, de Hektor egy csöpp kedvet nem mutatott arra, hogy a köszönést viszonozza. Röpke kis 
farkcsóválást jelzett, aztán továbbvágtatott, és dühösen ugatott. A szőke Nemecsek pedig utánaszaladt. A Hektor egy farakás alatt 
állott meg, s azt ugatta nagy hévvel. A farakás egyike volt azoknak, amelyekre a fiúk erődöt építettek. Fenn, a rakás tetején védőfal 
volt hasábfákból, és egy vékony pálcikán kicsi piros-zöld zászló lengett. A kutya körülugrálta az erődöt, és szünet nélkül ugatott.
- Mi lehet ez? - kérdezte a kis szőke a kutyától, mert nagy barátságban volt a fekete kutyával. Talán azért, mert rajta kívül Hektor 
volt az egyetlen közlegény a hadseregben. Felnézett az erődre. Nem látott fenn senkit, de érezte, hogy valaki motoszkál az ölfák 
közt. Hát nekiindult, és fölkapaszkodott a kiálló végeken. Feleúton volt, amikor tisztán és világosan hallotta, hogy valaki teszi-veszi 
fönn a fadarabokat. Dobogni kezdett a szíve, s most kedve lett volna visszafordulni. De mikor lenézett, és lenn meglátta Hektort, 
megint nekibátorodott.
- "Ne félj, Nemecsek" - mondta magának, és óvatosan kapaszkodott tovább. Minden foknál újra bátorította magát. Egyre ezt 
mondogatta: - "Ne félj, Nemecsek." "Ne félj, Nemecsek.„ És felért a farakás tetejére. Ott még egy utolsó "ne félj, Nemecsek"-et 
mondott, mikor az erőd alacsony falán át akart lépni, de ijedtében a levegőben maradt a lába, amelyikkel lépni akart.
- Jesszus! - kiáltotta. És hanyatt-homlok kapaszkodott visszafelé a fokokon. Mikor a földre ért, hangosan dobogott a szíve. 
Fölnézett az erődre. A zászló mellett, jobb lábát az erőd falára téve, állott fönn Áts Feri, a rettenetes Áts Feri, mindnyájuk
ellensége, a füvészkertiek vezére. Bő, vörös ingét lobogtatta a szél, ő pedig gúnyosan mosolygott.
Nemecsek elszaladt, és mire a telekről visszanézett, már nem látszott a tetőn Áts Feri vörös inges alakja, de a zászló sem!. 
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•Algoritmikus gondolkodás 
– létkompetenciák (D6)

Az óra célja: 
• finommotorika,
•problémamegoldás,
•döntéshozatal,
•életvezetési készségek

Javaslatok
Gyűjtsetek ötleteket, hogy a Nemecsek robot hogyan 
tudná követni a Hektor robotot, és hogyan tudna 
megállni, amikor Hektor megáll!
Gyűjtsenek ötleteket, hogy Hektor hogyan tudna 
végigmenni a labirintusban egy adott útvonalon! 
Gyűjtsenek ötleteket, hogy hogyan tudna a robot több 
parancsot megjegyezni, és később végrehajtani!

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

ArTeC robot szett (legalább 1 vagy 2 Studuino
alaplap, 2 vagy 4 DC-motor, kerekek, 1 
szervomotor, 5 nyomógomb, 1 vagy 5 IR 
fotoreflektor)

• Üres gondolattérkép, táblázat vagy 
történetmenet

• Üres szereplő- és robotfeladatkártyák
• Ceruza

Hektor magától kitalál a 
farakások labirintusából.
Nemecsek követi Hektort, és 
megáll, amikor Hektor megáll.

P1-ben használt program 
megírása

Láb
Farok
Száj
Kar

Hektor távirányított 
roboton mozog. Az 
útvonal végén a farkát 
csóválja

Hektor nyomkövető 
roboton mozog. Az 
útvonal végén a farkát 
csóválja

Hektor és 
Nemecsek
robotkocsi 
tetején. Előre 
programozott 
útvonalon 
haladnak

Hektor és Nemecsek
floorbot-jellegű 
guruló roboton. A 
robot útvonala előre 
megprogramozható

PROG1 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 csévélése adott számú alkalommal (2.a, 2.b)
• Motor csévélése addig, amíg a szenzor változást nem jelez (4.b, 4.c)

• Szervomotor programozása
• Kar adott számú alkalommal való mozgatása (3.b)

• Nyomógomb tesztelése és programozása (4.a, 4.b, 4.c)
• A robot irányítása 4 nyomógombból készített távirányítóval  (4.d)

• IR fotoreflektor tesztelése és programozása (7.a)
• IR fotoreflektor használata tárgy érzékelésére(7.e)
• Nyomkövetés IR fotoreflektorral (7.g)
• Navigálás labirintusban 2 IR fotoreflektorral (7.h)

• LED használata (5.a)
• Villogás (5.b)

• Változók használata(11.)
• Feltételes elágazások, a változó értékétől függően (11.b)
• Számolás (11.c)
• Listák használata (11.d)

• Funkciók használata (12.)

A PÁL UTCAI FIÚK
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Hektor magától kitalál a 
farakások labirintusából.
Nemecsek követi Hektort, és 
megáll, amikor Hektor megáll.

P1-ben használt program 
megírása

Hektor távirányított 
roboton mozog. Az 
útvonal végén a farkát 
csóválja
Hektor nyomkövető 
roboton mozog. Az 
útvonal végén a farkát 
csóválja

Hektor és Nemecsek
robotkocsi tetején. 
Előre programozott 
útvonalon haladnak

Hektor és Nemecsek
floorbot-jellegű guruló 
roboton. A robot 
útvonala előre 
megprogramozható

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Robotötletek különböző programozási szintekhez

P1 Hektor és Nemecsek programozása, hogy egy adott farakáshoz 
menjenek
• Guruló robot egy kisfiú- és egy kutyafigurával a tetején
• 4 nyomógomb hozzáadása (előre, hátra, 90° jobbra, 90° balra)
• Irányító program megírása és feltöltése a robotra
• A gyerekek beprogramozhatják a robot mozgását a nyomógombok 

egymás utáni megnyomásával (l. Beebot)
P2 Hektor és Nemecsek programozása, hogy előre megadott 
útvonalon haladjanak
• Guruló robot egy kisfiú- és egy kutyafigurával a tetején
• A gyerekek megprogramozzák, hogy egy előre megadott 

útvonalon haladjon
P3 Hektor építése távirányítható robotként
Robotkutya (Hektor) építése
• 4 nyomógombos távirányítóval irányítható (funkciók 

használatosak)
• Egy ötödik nyomógomb hatására Hektor a farkát csóválja
VAGY
• Hektor nyomkövetően halad egy IR fotoreflektorral
• Nyomógomb lenyomására megáll, a farkát csóválja
P4 Kooperatív vagy programozható robotok építése
• 2 robot építése: Hektor és Nemecsek
• A farakáslabirintus megépítése
• Programozzák meg Hektort, hogy végignavigáljon a labirintuson 

úgy, hogy nem érinti a falakat. Ehhez a robot két oldalára szerelt 
egy-egy IR fotoreflektor használható

• Hektor álljon meg és csóválja a farkát egy szervomotorral, amikor 
kiér a labirintusból. 

• A labirintus végét jelezheti egy fekete vonal, amelyet egy lefelé 
néző harmadik IR fotoreflektor érzékel

VAGY
• A hallgatók megépítik és megprogramozzák a P1-ben leírt robotot
• A program funkciói: a robot útvonala a négy nyomógomb egymás 

után történő lenyomásával betáplálható
• A robot megjegyzi a sorrendet, és egy további nyomógomb 

lenyomásával végighalad a betáplált útvonalon (listák, változók, 
funkciók használata)

Hektor és Nemecsek

A PÁL UTCAI FIÚK
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