
S3 
T6
D4

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: 
•Figyelem (D4)

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!

A PÁL UTCAI FIÚK
A HADITERV (T6)

1. feladat: Készítsetek katapultot, csigát, emelőt, 
csavart vagy más egyszerű gépeket!
A gyerekek gyakorlati úton tanulnak az egyszerű 
gépekről
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 gyűjtsenek információt az egyszerű 

gépekről, és építsenek meg közülük néhányat
• Újrahasznosított anyagokat (pl. konzervdobozok, 

spatulák, kartondobozok stb.) is fel lehet 
használni

A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

Fejlesztett területek:
Fókuszban:
• Tantárgy - Fizika
• Finommotorika
• Életvezetési készségek

Ezenkívül:
• Kreativitás
• 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: 
• Figyelem (D4)
Az óra célja: 
• szövegértés
• problémamegoldás
• döntéshozatal
• csoportmunka szervezése

Javaslatok
A haditerv megértése
• Építsék meg a grund modelljét a szövegben 

látható ábra alapján!
• Értsék meg a haditervet!

• A gyerekek használhatják a kitölthető 
történetmenetet. Lerajzolhatják a 
csata szakaszait (melyik zászlóalj hol 
van és mit csinál).

• A gyerekek készíthetnek 
folyamatábrát a csata menetéről. 
Gyűjtsék ki a csata mozzanatait, a 
sorrendjüket és egymáshoz való 
kapcsolatukat, a B terveket.

• Építsenek kis figurákat, és játsszák el a 
csatát.

Miért volt jó ez a haditerv?
• Beszéljék meg egy terv aspektusait (ok-

okozat és mások gondolatainak, 
cselekedeteinek figyelembevétele, 
csapatmunka megtervezése, stb.) 

• Találjanak ki más haditerveket!

Javasolt anyagok
• ArTeC robot készlet és kockák (legalább a 

112 darabos szett)
• Kartonpapír, dobozok, újrahasznosított 

anyagok, más építőszettek
• Színes papír, ceruzák, filctollak

A, B, C, D, E1..6 
zászlóaljak
Katapult
Zászló
Kapu

Fut
Verekszik
Bombáz
Bekerít
Hajít

A grund
Farakások –
labirintus
Épületek a grundon
Pál utcai fiúk
Vörösingesek

A cselekmény fő 
mozzanatai

Szükséges fájlok

Osszad részekre a 
szövegrészletet

Listázd a szükséges 
anyagokat, stb.

A PÁL UTCAI FIÚK
A HADITERV (T6)

Letette a grund tervrajzát egy kőre, s a fiúk köréje kuporodtak. 
- Ez itt a mi birodalmunknak a térképe. Az ellenség, a kémek jelentése szerint, egyszerre két oldalról fog támadni: a Pál utca felől 
és a Mária utca felől. 
AzA ésB csapatok (ők a Pál utcai hadsereg), mikor a vörösingesek közelednek, kinyitják a kaput.
- Kinyitjuk?
- Igen, kinyitjátok. Mi nem zárkózunk be, mert mi fölvesszük a harcot. Tehát kinyitják a kaput, és beeresztik a csapatot. Amint az 
utolsó emberük is bejött, megtámadják őket. Ugyanekkor a 4., 5. és 6. számú erődök megkezdik a bombázást. Ha lehet, kiveritek őket, 
ha nem lehet, legalább azt akadályozzátok meg, hogy a 3., 4., 5. és 6. számú erődök által alkotott vonalon keresztülhatoljanak, és a 
grundon maradjanak. A másik hadsereg, a Mária utcai hadsereg (aC ésD zászlóalj) a Mária utcába küld őrszemet. Mikor a vörösingesek 
másik csapata a Mária utca felől feltűnik, a zászlóaljak csatarendbe állnak. Mikor a nagykapun bejönnek a vörösingesek, akkormind a 
két zászlóalj futást színlel. Ide nézzetek... a térképre... látjátok? AC zászlóalj beszalad a kocsiszínbe...
- AD zászlóalj pedig beszalad a Janó kunyhójába. A vörösingesek erre megkerülik jobbról-balról a gőzfűrészt, és a gőzfűrész mögött 
szembe találják magukat az 1., 2. és 3. számú erőddel. Ezek rögtön bombázni kezdenek. Ugyanakkor a két zászlóalj előrohan, az egyik 
a kocsiszínből, a másik Janó kunyhójából, és hátba támadja az ellenséget. Ha bátran harcoltok, erre az ellenség kénytelen lesz 
megadni magát. Ha pedig nem adja meg magát, beszorítjátok őket a kunyhóba, és rájuk zárjátok az ajtót. Mikor ez megtörtént, 
a C aD zászlóalj az A ésB segítségére siet. Az 1. és 2. számú erődök legénysége pedig a 4. és 5. számú erődbe megy, és hevesebbé 
teszi a bombázást. Ekkor aztán azA,B,C ésD zászlóalj egy vonalba sorakozva támad, az erődök folytatják a bombázást, és kiszorítjuk 
őket a Pál utcai kapun! 
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•Figyelem (D4)
Az óra célja: 
• finommotorika,
•problémamegoldás,
•döntéshozatal,
•életvezetési készségek

Javaslatok
• Beszéljék meg, hogy működik a katapult
• Beszélgessenek a zászlófelvonás technikai megoldásairól. A 

gyerekek gyűjtsenek képeket a különféle megoldásokról
• Beszélgessenek a katonai kürtjelekről. A gyerekek gyűjtsenek 

hangfájlokat az internetről.
• A gyerekek megépíthetik a csatajelenet különböző részeit
• VAGY
• Az egész csoport együtt dolgozhat ezen a jeleneten. Ossza 

csoportokra a gyerekeket, amelyek a különböző 
zászlóaljaknak, a csata különböző mozzanatainak megfelelő 
robotokat építenek és programoznak. Legyenek a 
haditervnek megfelelően mozgó alakulatok, katapultok, 
nyitható kapu, zászlófelvonás, stb.

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

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

• Üres gondolattérkép, táblázat vagy 
történetmenet

• Üres szereplő- és robotfeladatkártyák
• Ceruza

Grund megépítése 
farakásokkal, 
figurákkal, katapulttal 
és mozgó, trombitáló 
trombitással.

Zászlófelvonás.

Katapultkar
Kar
Hangjelzést ad

A katapult akkor lő ki, 
amikor a lövedéket a 
kanalába teszik
Egy trombitás 
fütyülésre vagy tapsra 
elindul, körbejárja a 
grundot. Közben 
trombitál

Nyomógomb által 
aktivált katapult

A grund modellezése 
figurákkal és 
mechanikai 
katapulttal

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 mozgatása adott számú alkalommal (3.b)

• Nyomógomb tesztelése és programozása(4.a, 4.b, 4.c)
• IR fotoreflektor tesztelése és programozása (7.a)

• IR fotoreflektor használata tárgy érzékelésére (7.e)
• LED használata (5.a)

• Villogás (5.b)
• Buzzer használata(6.a, 6.b)

A PÁL UTCAI FIÚK
A HADITERV (T6)
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Grund megépítése 
farakásokkal, figurákkal, 
katapulttal és mozgó, 
trombitáló trombitással.

Zászlófelvonás.

A katapult akkor lő ki, 
amikor a lövedéket a 
kanalába teszik
Egy trombitás fütyülésre 
vagy tapsra elindul, 
körbejárja a grundot. 
Közben trombitál

Nyomógomb által 
aktivált katapult

A grund modellezése 
figurákkal és mechanikai 
katapulttal

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Robotötletek különböző programozási szintekhez

P1 A grund megépítése mechanikai katapulttal
• Építsék meg a grundot – farakások, figurák, épületek, kapuk, stb.
• Építsenek mechanikai katapultot, amelynek a hajítókarja 

tengelyen fordul. 
• Erősítsék a tengelyt a hajítókar különböző pontjaihoz, próbálják ki, 

különféle hosszúságú erőkarokkal milyen messzire lehet lőni.
P2 Irányítható katapult építése
• A hajítókar szervomotorral mozgatható
• Egy nyomógomb lenyomására kilövi a lövedéket
• A kilövést egy LED felvillanása is jelzi
• Kilövés után a hajítókar automatikusan visszaáll a kiinduló 

pozíciójába

Csata a grundon

A PÁL UTCAI FIÚK
A HADITERV (T6)

P3 Teherirányított katapult és trombitás építése
• A hajítókar szervomotorral mozgatható
• Akkor lőjön ki, amikor a lövedéket a kanalába helyezik – ezt egy IR 

fotoreflektor érzékeli
• A kilövést egy LED felvillanása is jelzi
• Kilövés után a hajítókar automatikusan visszaáll a kiinduló 

pozíciójába
• Építsenek egy robotkocsit, és helyezzenek a tetejére egy 

trombitást!
• A trombitás karját szervomotor mozgatja – így emelgetni tudja a 

trombitát tartó kezét
• Mozogjon körbe, miközben fújja a trombitát, vagyis dallamokat 

játszik a Buzzerrel
• A trombitás fütyülés vagy taps hatására indul, amit hangérzékelő 

detektál.
P4 A csata eljátszása
• Építsék meg az összes tárgyat és robotot, amely P1-P3-ban le van 

írva
• Építsenek zászlórudat zászlóval
• A zászlófelvonó szerkezet megépíthető egy szervomotor, egy 

fogaskerék és egy fogasléc felhasználásával
• A zászlófelvonás nyomógomb lenyomására indul


