
Ötletbazár – néhány ötlet:

• Játssz el egy szituációt egy bírósági tárgyalásról!
• Játssz el egy szituációt két különböző nézőpontból: 

egyszer legyél te a vádló, és egyszer legyél a 
védőügyvéd! Gondold át az érvelésedet!

• Képzeld el, hogy te vagy a vádlott. Mi történik, ha 
megnyered a pert, és mi történik, ha elveszíted?

Részletezve az Ötletlapokon találja az ötleteket.

Fejlesztett területek:
Fókuszban: 
• Szociális kompetencia
• Kritikus gondolkodás
• Állampolgári ismeretek
• Szövegértés

Ezenkívül:
• Figyelemkoncentráció
• Létkompetencia
• Tehetséggondozás

Output kezelése:

Videózza le, ahogy a gyerekek eljátsszák a 
szituációkat.

1. feladat: Hogyan érveljünk egy tárgyaláson? 
Hogyan győzzük meg az embereket az 
ötleteinkről?
A beszélgetés Szűz Mária és Szent Jakab között, 
valamint a prédikáció alkalmat ad, hogy beszéljünk 
érvelési technikákról, az emberek meggyőzéséről 
és a tanításról. Hogyan csináljuk, milyen 
nyelvezetet használjunk...A gyerekek dramatizálják 
és játsszák el az adott szituációt. Használhatja az 
Ötletbazárból származó Játsszátok el! kártyákat. 

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 

kompetenciák
• 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.

Fókuszban: 
•Szociális készségek (D5)
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3. feladat: Tervezd meg a zarándoklat 
szimbólumait és útlevelét!
A diákok újraalkotják a Camino the Santiago 
kagylót, vagy megtervezhetik és elkészíthetik saját 
kagylójukat bármilyen rendelkezésre álló anyagból!
Megtervezik és elkészítik saját bélyegzőiket a 
különböző állomásokhoz, és elkészítik saját 
zarándokútlevelüket.
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:

• Felhasználható anyagok: gyurma, sógyurma, 
gipsz stb.

• Az útlevélsablon kinyomtatása és a szaggatott 
vonalak mentén történő hajtogatás vagy vágás. 

• Krumplinyomda készítése
Részletezve az Ötletlapokon találja az ötleteket.

Fejlesztett területek:
Fókuszban:
• Finommotorika
• Kreativitás

Ezenkívül:
• Tantárgykoncentráció 

– Művészetek
• Tehetséggondozás

4. feladat: Hogyan kommunikálnál egy olyan 
országban, aminek nem ismered a nyelvét?
A diákok összegyűjtik, hogy mire lenne szükségük 
egy külföldi utazás során.
Saját jelnyelvet alkotnak ezekre a szükségletekre.
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:

• Ötletelés egy utazás során felmerülő igényekről
• Különféle jelnyelvek gyűjtése
• Kellékek készítése
Részletezve az Ötletlapokon találja az ötleteket.

Fejlesztett területek:
Fókuszban:
• Minden készség
• Létkompetenciák
• Algoritmikus 

gondolkodás
• Figyelem
• Kreativitás

Ezenkívül:
• Tantárgykoncentráció 

- Művészetek, 
informatika

• Tehetséggondozás

Fókuszban: 
•Szociális készségek (D5)
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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: 
• Szociális készségek (D5)
Az óra célja: 
• szövegértés
• útvonalszámítás
• problémamegoldás
• döntéshozatal
• csoportmunka szervezése

A szereplők főbb jellemzői és interakciói

Szereplő Jellemzők Interakciók

Zarándokok Sétálnak, mozognak a 
félszigeten, ülnek, állnak, 
lovagolnak, bicikliznek, 
autóval közlekednek.

Történeteket 
mesélnek, 
bélyegeket 
gyűjtenek az 
útlevelükbe

Kerékpár, ló, 
autó

Négy lábon, kerekeken 
mozognak, embereket 
és csomagjaikat 
szállítják

Katedrális, 
templomok, 
menedékházak, 
éttermek, 
bélyegzőállomások

Nem mozgatható 
struktúrák

Az emberek 
eljönnek a 
prédikációkra, 
meghallgatják és 
kérdeznek.

Napjainkban évente több mint 250 000 zarándok csatlakozik a Santiago-úthoz, hogy eljusson a Santiago de 
Compostela-i katedrálishoz.
Ma már számos útvonal létezik, különböző kiindulási pontokkal Spanyolországban, Portugáliában és
Franciaországban. A világ minden tájáról érkező zarándokok országukból repülővel vagy autóval utaznak el 
valamelyik útvonal kiindulópontjára, hogy aztán megkezdjék gyalogos kalandjukat.
Sok európai szakaszosan járja a Caminót, és minden évben néhány hetet tölt egy-egy szakasz bejárásával, több év
alatt fejezve be az utat. Az amerikaiak és más nem európaiak azonban általában a lehető legjobban ki akarják
használni a repülőjegyüket, és a franciaországi St Jean Pied de Portból a Camino Frances 500 mérföldjét
egyszerre, 35 vagy több nap alatt teszik meg. A Camino hagyományos napi gyalogtávjai 20 kilométeresek vagy még
annál is hosszabbak. Az út egyes szakaszain nincs is más választása a zarándokoknak, mivel a szálláshelyek
messze vannak egymástól. A Camino iránti érdeklődés fellendülése óta azonban egyre több helyen lehet megszállni, 
a luxusszállodáktól kezdve a hostelekig, menedékházakig vagy magánpanziókig. Sok zarándok ajánlja, hogy egyedül
járjuk végig a Caminót. Ennek az az oka, hogy mindenkinek más tempóra lehet szüksége, máskor sérülhet meg, vagy
máskor van szüksége rövid pihenőre vagy pihenőnapra. Sokan, akik együtt indulnak el, menet közben azon találják
magukat, hogy szétváltak.
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Javaslatok
Beszélje meg a gyerekekkel:
• Mit kell csomagolniuk? 
• Mit kell figyelembe venniük 

a csomagolás során? 
• Hogyan készüljenek fel az 

utazás előtt? 
• Mit gondolnak, naponta 

hány órát tudnának 
gyalogolni, kerékpározni, 
lovagolni? 

• Hol akarnak megállni 
aludni, enni és pihenni? 

• Milyen messze legyenek a 
megállóhelyek egymástól, 
hogy az útvonal teljesíthető 
legyen? 

Beszélje meg a gyerekekkel:
• Egyedül vagy csoportosan 

mennének inkább?
• Döntsék el, hogy az út 

egyes szakaszain milyen 
közlekedési eszközt 
használnak, és miért!

• Lábas/kerekes figurák 
építése ArTeC kockákból

Javasolt anyagok
• ArTeC kockák (szett motorokkal és elemtartókkal)
• Európa térképe
• Történetvezetés sablon
• Bármilyen anyag, amiből szobrászkodni lehet: 

agyag, gyurma, sógyurma, kagylók, kövek vagy 
bármilyen hasonló anyag.

SZENT JAKAB: A 
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Zarándokok

Szamár vagy ló

Mozog, lovon vagy szamáron 
lovagol
Sétál, ül
Mozog a félszigeten, 
tárgyakat és embereket cipel

Házak, menedékházak, 
éttermek
Katedrális, templomok
Fák, tengerpart, strandok, 
dombok

A cselekmény fő 
mozzanatai

Szükséges fájlok

Osszad részekre a 
szövegrészletet

Listázd a szükséges 
anyagokat, stb.
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•Szociális készségek (D5)
Az óra célja: 
• finommotorika,
•problémamegoldás,
•döntéshozatal,
• létkompetenciák

Javaslatok
• Beszéljétek meg a mai közlekedés különböző 

típusait és eszközeit, és hogy hogyan működnek
• Beszéljék meg a repülőgép és a repülőtér funkcióit 

és személyzetét!

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

és ArTeC robotika készlet (1 Studuino alaplap, 
2 DC-motor, kerekek, fogaskerekek, 
fogaslécek, 1-3 szervomotor, 1 nyomógomb, 
1 IR fotoreflektor, 1 hangérzékelő, 1 LED).

• Üres gondolattérkép vagy táblázat  
Történetmenet

• Üres karakterkártyák és robot-feladatkártya
• Ceruza

Kerékpár
Kerekek
Kormány
Pecsételő
Lenyomja a 
pecsétet

Repülőgép
Felszáll
Emelkedik
leszáll

Kerékpár irányítása a 
figura könyökének 
mozgatásával
Valódi repülő 
felszállás
Papírt automatikusan 
behúzó pecsételő

PROG4

Kapcsolódó témák a Technika sarokban
DC motor programozása
• A motor forgatása, amíg a szenzor változást nem érzékel (4.b, 

4.c)
Szervomotor programozása
• A szervomotor megépítése és tesztelése (3.a)
• 2 vagy több szervomotor szinkron mozgatása (3.d)
Nyomógomb tesztelése és programozása (4.a, 4.b, 4.c)
LED használata
• A LED bekapcsolása (5.a)
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)

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.

SZENT JAKAB: A 
ZARÁNDOKLAT TÖRTÉNETE

A ZARÁNDOKLAT MA (T5)

A kormány szögének 
változtatásával 
irányított kerékpár
A felszálló pálya végéig 
gyorsuló repülő
Az útlevél 
behelyezésére 
automatikusan 
pecsétel

PROG3

Mechanikusan 
kormányozható bicikli 
reflexjátékkal
Nagy repülő, szervó
motorral nyitható a 
teteje, mozgatható a 
farka
Nyomógombra 
pecsétel

PROG2

Mechanikus bicikli 
mozgatható kormány
Nagy repülő, 
tengellyel nyitható a 
teteje, mozgatható a 
farka
Automatikus 
pecsételő

PROG1
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Ötletek különböző programozási szintű robotokhoz 

P1 Automatikus pecsételő
• Használjon egy alaplapot, 1 DC-motort, 

fogasléceket, 1 fogaskereket.
• A pecséttartó automatikusan leereszkedik a 

papírra, amikor bekapcsoljuk a robotot, majd 
pecsételés után felemelkedik

P2 Ismétlő pecsételő
• Használd ugyanazt a megoldást, mint a P1-ben
• Adj hozzá 1 nyomógombot
• Minden alkalommal pecsétel, amikor a Touch

sensort megnyomjuk
P3 Érzékelő pecsételő
• Használj hasonló megoldást, mint a P2-ben, csak 

DC-motor helyett használj szervomotort a 
pecséttartó fel-le mozgatásához

• Adj hozzá 1 IR fotoreflektort
• Minden alkalommal pecsétel, amikor az IR 

fotoreflektor érzékeli a betett papírt
P4 Papírbehúzó pecsételő
• Használj hasonló megoldást, mint a P3-ban
• Használj egy alaplapot, 2 DC-motort, 1 

szervomotort, 1 nyomógombot, 2 nagy 
fogaskereket gumiabronccsal.

• A nyomógomb lenyomására kerekek behúzzák a 
papírt, a szerkezet pecsétel, majd a kerekek 
kitolják a papírt

Pecsételő

P1 Építs felnyitható repülőt
• Nagy repülő építése
• A teteje tengellyel felnyitható, így a berendezést, utasokat is 

meg lehet építeni
• A farka tengelyen forgatható
P2 Építs motorizált felnyitható repülőt
• Használd ugyanazt a megoldást, mint a P1-ben
• Használj egy alaplapot, 2 szervomotort ( 1 a teteje, 1 a farka 

számára), 1 hangérzékelőt és 1 nyomógombot.
• A farka a hangérzékelőre kezd mozogni, a teteje a 

nyomógombra
P3 Építs kifutópályát, amin felemelkedik a repülő
• A kifutópálya drive rail fogaslécekből épül, emelkedő szögben
• Használj egy alaplapot, 2 DC-motort, fogaskerekeket 

kerekeknek. 1 LED és egy IR fotoreflektor a kifutópálya 
végének érzékelésére.

• A repülő automatikusan indul bekapcsoláskor, és a 
kifutópálya végéig gurul világítva, egyre gyorsuló sebességgel. 
Amikor a pálya végét érzékeli, megáll.

P4 Építs meg egy ténylegesen felszálló repülőt
• Használjon hasonló szerkezetet, mint a P3-ban
• Használj egy alaplapot, 2 DC-motort, 3 szervomotort, 1 IR 

fotoreflektort, kötelet
• A repülő automatikusan indul bekapcsoláskor 
• A felszállópálya 2 részből áll, a második részét a 

szervomotorok felemelik (megdöntik), amikor a repülő az IR 
fotoreflektor elé ér

• A kötéllel fellógatva a repülő repül, amikor a kifutópálya 
végére ér

Repülőgép

SZENT JAKAB: A 
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Mechanikus bicikli 
mozgatható kormány
Nagy repülő, tengellyel 
nyitható a teteje, 
mozgatható a farka
Automatikus pecsételő

PROG1

Mechanikusan 
kormányozható bicikli 
reflexjátékkal
Nagy repülő, szervó
motorral nyitható a teteje, 
mozgatható a farka
Nyomógombra pecsétel

PROG2

A kormány szögének 
változtatásával 
irányított kerékpár
A felszálló pálya végéig 
gyorsuló repülő
Az útlevél 
behelyezésére 
automatikusan pecsétel

PROG3

Kerékpár irányítása a 
figura könyökének 
mozgatásával
Valódi repülő felszállás
Papírt automatikusan 
behúzó pecsételő

PROG4


