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1. feladat: Hogy néz ki a táj?
A diákok megalkotják az Ibériai-félsziget 
tájképének elemeit, falvakat, hegyeket, a 
tengerpartot, az óceánt. Növényeket, állatokat, 
figurákat és épületeket is alkotnak. Városokat és 
falvakat helyeznek el a térképen.
Nincs rossz megoldás!
Bármilyen eszköz vagy alapanyag használható!
Használhatja az Ötletbazárban található ötlet- és 
anyaglistát, a saját ötleteit, vagy támaszkodhat 
teljesen a gyerekek kreativitására.

Ötletbazár – néhány ötlet:
• Építkezés ArTeC kockákból, Artec alkatrészek 

felhasználásával
• Újrahasznosított anyagokból épített díszlet
• Rajzolás
• Számítógépes grafika készítése
Részletezve az Ötletlapokon találja az ötleteket.

Fejlesztett területek:
Fókuszban:
• Finommotorika
• Térbeli orientáció
• Kreativitás

Ezenkívül:
• Figyelemkoncentráció
• Tantárgykoncentráció 

–
Természettudományok

• Tehetséggondozás

Fókuszban: 
•Algoritmikus gondolkodás, létkompetenciák (D6)

2. feladat: Ismerkedj meg az Ibériai-félsziget 
környezetével és nevezetességeivel! Keresd meg a 
Camino de Santiago útvonalait!
A tanulók keressenek az interneten információt a 
látnivalókról. A tanulók mérjék meg a teljes 
távolságot, majd osszák fel szakaszokra, válasszanak 
megállókat (városok, menedékhelyek, étkezési helyek 
stb.). Kiszámítják az A pontból B pontba való 
eljutáshoz szükséges időt különböző közlekedési 
eszközökkel, a cél eléréséhez szükséges teljes időt stb.
Nincs rossz megoldás!
Bármilyen eszköz vagy alapanyag használható!
Használhatja az Ötletbazárban található ötlet- és 
anyaglistát, a saját ötleteit, vagy támaszkodhat 
teljesen a gyerekek kreativitására.

Ötletbazár – néhány ötlet:
• Építkezés ArTeC kockákból
• Európa/Ibériai-félsziget térképének 

kinyomtatása (nagy vagy kisebb méretben)
• A speciális dobókocka kivágása és 

összeragasztása
• Útvonalak kiválasztása, megmérése
• Prezentációk, poszterek készítése
Részletezve az Ötletlapokon találja az ötleteket.

Fejlesztett területek:
Fókuszban:
• Logika
• Matematikai 

kompetencia
• Térbeli orientáció
• Prezentációs 

készségek

Ezenkívül:
• Tantárgykoncentráció

–
Természettudomány, 
matematika, 
művészetek

• Kreativitás
• Tehetséggondozás

Az output kezelése:

Videózza le, ahogy a különféle karakterek és 
közlekedési eszközök a félszigeten vagy a 
kontinensen keresztül utaznak.
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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!

Fókuszban: 
•Algoritmikus gondolkodás, létkompetenciák (D6)

Az óra célja: 
• szövegértés
•problémamegoldás
•döntéshozatal
• csoportmunka szervezése

A szereplők főbb jellemzői és interakciói

Szereplő Jellemzők Interakciók

Szent Jakab Szállítandó 
holttest

Szent Jakab 
tanítványai

Járnak, 
segítséget 
kérnek, a testet 
Spanyolországba 
viszik, mozognak 
a térképen.

Segítséget 
kérnek, szállítják 
a testet

Hajó, 
szamár, ló, 
bika

Mozognak a 
félszigeten, 
dolgokat
cipelnek, a testet 
cipelik.

Move around the 
map, carry 
people and 
objects, eat,
drink, rest

A katedrális Építsétek meg a 
santiagói 
katedrálist!

Szent Jakab hűséges és elkötelezett tanítványai úgy döntöttek, hogy testét 
Spanyolországba viszik eltemetni. Életüket kockáztatták, mivel Heródes Agrippa
üldöztette őket. Különböző kereskedőkkel, királyokkal és királynőkkel tárgyaltak, és 
próbáltak módot találni arra, hogy Szent Jakab testét visszaszállítsák a félszigetre. 
Végül titokban egy kis csónakban Észak-Spanyolországba szállították. Testét 
tanítványai eltemették, és ereklyéi fölé felépítették a Santiagói katedrálist.
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Javaslatok
• Beszéljék meg, hogyan mozognak az 

emberek és az állatok. Végezzenek együtt 
néhány láb- és karmozdulatot, és figyeljék 
meg a saját mozgásuk fázisait.

• Építsenek egyszerű figurákat mozgatható 
lábakkal és karokkal ArTeC kockákból.

• Beszéljék meg, milyen közlekedési 
lehetőségek voltak a középkorban. Vessék 
össze, mennyi időre volt szükség 
ugyanannak a távolságnak a megtételéhez 
akkor és napjainkban.

• A tanulók gyűjtsenek információkat a hajók 
fejlődéséről, a különböző hajótípusokról és 
tulajdonságaikról, pl. sebességük, 
meghajtásuk, környezetszennyezésük stb.

Javasolt anyagok
• ArTeC kockák (legalább a 

112 db-os készlet)
• Európa-térkép
• Történetmenet sablon
• ceruza

Szent Jakab
A tanítványok
A félsziget lakói
Hajó
Ló vagy szamár

Mozogni, lovon/szamáron 
lovagolni

Járni, Szent Jakabot vinni, 
utazni, ülni, állni, 
szamáron lovagolni.

Mozogni a félszigeten, 
dolgokat és embereket 
cipelni

A cselekmény fő 
mozzanatai

Szükséges fájlok

Osszad részekre a 
szövegrészletet

Listázd a szükséges 
anyagokat, stb.

Házak

Fák

Tárgyak a térképen

Katedrális
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P4Fókuszban: 

•Algoritmikus gondolkodás, 
létkompetenciák (D6)

Az óra célja: 
• finommotorika,
•problémamegoldás,
•döntéshozatal,
• létkompetenciák

Javaslatok
• Gyűjtsenek olyan fényképeket és műalkotásokat, 

amelyek csónakokat, hajókat és középkori 
katedrálisokat ábrázolnak.

• Gyűjtsék össze a középkori közlekedési 
lehetőségeket.

• Gyűjtsenek információkat a vitorlás hajókról.

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

ArTeC robotika készlet (1 vagy 2 Studuino
alaplap, 2 DC motor, kerekek, 2 szervomotor, 2 
nyomógomb, 2 IR fotoreflektor, 1 buzzer, 1 
hangérzékelő, 3 LED)

• Gondolattérkép vagy Táblázat sablon, 
Történetmenet

• Szereplőkártya és robot feladatkártya sablon
• Ceruza

Tengeri bábjáték 
ringatózó vitorlással

Bábjáték a 
katedrálisról és a 
vitorlásról

Hajó
Mozog előre
Ringatózik a vízen
Csenget vagy 
dudál

Katedrális
Kinyitja az ajtaját
Kivilágítja az 
ablakokat
Harangoz

A diák által irányított 
ringatózó vitorlás 
hajó

Katedrális, amely 
megnyitja kapuit II. 
Alfonz király előtt

A diák által irányított 
vitorlás hajó

Katedrális 
fényjátékkal és 
harangjátékkal

Mechanikus vagy 
egyszerű robothajó 

Egy helyben álló 
katedrális tengelyen 
mozgatható ajtóval és 
haranggal

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Kapcsolódó témák a Technika sarokban
• DC motor programozása

• A motor forgatása, amíg a szenzor változást nem érzékel (4.b, 
4.c)

• Szervomotor programozása
• Kar vagy farok fel-le mozgatása (3.b)

• Nyomógomb tesztelése és programozása (4.a, 4.b, 4.c)
• LED használata

• A LED bekapcsolása és villogtatása (5.a, 5.b)
• Buzzer használata (6.a, 6.b)
IR fotoreflektor tesztelése és programozása (7.a, 7.c, 7.e)

• Tárgy érzékelése IR fotoreflektorral (7.d, 7.e)
• Hangérzékelő használata

• A hangérzékelő tesztelése és a robot aktiválása tapssal (9.a, 
9.b)

• Véletlen számok (10.a)

Robot feladatkártya 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 differenciálás 
céljából) további robotkártyák is kitölthetők.
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Tengeri bábjáték 
ringatózó vitorlással

Bábjáték a katedrálisról 
és a vitorlásról

A diák által irányított 
ringatózó vitorlás hajó

Katedrális, amely 
megnyitja kapuit II. 
Alfonz király előtt

A diák által irányított 
vitorlás hajó

Katedrális fényjátékkal és 
harangjátékkal

Mechanikus vagy 
egyszerű robothajó 

Egy helyben álló 
katedrális tengelyen 
mozgatható ajtóval és 
haranggal

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Ötletek különböző programozási szintű robotokhoz 

P1 Vitorlás hajó építése
• A vitorlás egy fogaslécen mozogjon.
• Alaplap nélkül
VAGY
• Automatikusan
P2 Tanuló által irányított vitorlás hajó építése
• Használj 1 DC motort és egy fogaslécet a mozgáshoz 

(csatlakozzon a hajóhoz excentrikusan, hogy az ringatózzon).
• Csatlakoztass 1 nyomógombot és 1 buzzert a robothoz!
• A hajó mozogjon, amíg a nyomógombot lenyomva tartjuk.
• A buzzer adjon hangot, amikor a hajó megáll.
P3 Mozgatható vitorlájú hajó építése
• Építs a hajót 1 DC motorral, amely fogaslécen mozog!
• Használj egy szervomotort a vitorla mozgatásához, és egyet a 

ringatózáshoz.
• Használj egy nyomógombot, ami megnyomáskor a hajót 

előrefelé mozgatja, és egyet, ami hátrafelé.
• A buzzer adjon hangot, amikor a hajó megáll.
P4 Ibéria partjainál automatikusan megálló hajó építése
• Építsd meg a hajót (mint P3-ban), a tengert és a katedrálist a 

parton!
• Csatlakoztass egy IR-fotoreflektort a katedrálishoz!
• A hajó gombnyomásra adjon hangot a buzzerrel, és kezdjen 

el mozogni a katedrális felé, mint P3-ban.
• Álljon meg, amikor az IR-fotoreflektor érzékeli.
• Véletlenszerű időtartamú várakozás után a LED villogjon, és a 

hajó térjen vissza a kiindulási pontra.

Vitorlás hajó

P1 Katedrális építése
• Ez a figura nem mozog.
• Építs katedrálist, tengelyen mozgatható ajtóval 

és haranggal!
P2 Katedrális építése fényshow-val
• Ez a figura nem mozog.
• Használj 3 LED-et és 1 buzzert!
• A LED-ek egymás után gyulladjanak ki, miközben 

a buzzer különböző hangokat ad ki.
P3 A katedrálisba látogató Alfonz király 
megépítése
• Építsd meg a katedrálist!
• Szerelj fel 3 LED-et és 1 buzzert! Működjenek 

ugyanúgy, mint P2-nél!
• Az ajtó nyíljon szervomotorral.
• Építsd meg II. Alfonz király figuráját!
• Szerelj fel egy IR-fotoreflektort az ajtó 

közelében! Amikor az IR-fotoreflektor érzékeli, 
hogy a király közeledik a katedrálishoz, az ajtó 
nyíljon ki. 

P4 Bábszínház építése
• Építs meg egy jelenetet, amely a vitorlás útját 

ábrázolja az Ibériai-félszigetre - tenger, 
tengerpart, katedrális...

• Építsd meg a hajót, amely excentrikusan 
csatlakozik egy DC-motorhoz.

• A hajó gombnyomásra kezdjen el mozogni.
• Csatlakoztass LED-eket a katedrálishoz, és 

programozz hozzájuk fényshow-t.

Katedrális
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