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1. feladat: "Építs tüzet", csinálj fáklyát! 
El kell képzelniük, hogyan néz ki a tűz, beszéljék 
meg, hogyan kell tüzet rakni
Beszéljék meg a tűz mikor ellenség, mikor barát, 
hogyan tudhatjuk magunkat és a környezetet 
biztonságban (tűzgyújtási szabályok)
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 (I5):
• Rajzolás
• Gyurmázás
• Sóliszt
• Agyag
• Fa
• Papír, krep-papír
• Textil, fonal,
• WC papír, papírtörló guriga
• zseblámpa

Fejlesztett területek:
Fókuszban:
• Szociális kompetenciák
• Finommotorika
• Kreativitás

Ezenkívül:
• Tantárgy –

környezetismeret
• Tehetséggondozás

2. feladat: Nézd a tűztáncot!
Tervezz és adj elő saját tűztáncot! Készíts kellékeket a tűz 
ábrázolásához!
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 (I5):
• Figyeljék meg a tűzzsonglőr mozdulatait, próbálják 

ezt utánozni
• Próbáljanak meg egy közös koreográfiát kidolgozni 
• A táncba építsék be az elkészült fáklyát (esetleg 

világítással együtt – pl. zseblámpa)
Készítsenek videót a készülő és elkészült táncról. 
Elemezzék, mennyire sikerült a zsonglőr mozgását 
utánozni!

Fejlesztett területek:

Fókuszban:
• Szociális kompetenciák
• Finommotorika
• Térbeli orientáció
• Kreativitás

Ezenkívül:
• Tehetséggondozás

Fókuszban: 
•Más tantárgyak –
Történelem, kémia (D8)

Az output kezelése:

Rendszerezzék az elkészült kényképeket vagy online felületen vagy nyomtatva egy faliújságon. Ha készültek 
jegyzetek, maradtak további ötletek azokat is csatolják hozzá.

DZSUNGEL KÖNYVE
A PIROS VIRÁG (T3)

https://www.firemagic.hu/dzsungel-
tuzzsonglor-tuztanc/

https://www.youtube.com/watch?v=1jnA
bY-CLHg

https://www.firemagic.hu/dzsungel-tuzzsonglor-tuztanc/
https://www.youtube.com/watch?v=1jnAbY-CLHg


Szereplőkártya használata:
Mindegyik tanuló kitölti a saját szereplőkártyáját:
• felírja a szereplő nevét
• felírja a tulajdonságait, mozdulatait, reakcióit, stb.
• átgondolja a robot építésének szakaszait, eszközeit, anyagait
A tanulók többet is használhatnak a Szereplőkártya egy-egy
részéből, ha kell!
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Fókuszban: 
• Más tantárgyak – Történelem, 

kémia (D8)

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

Javaslatok
• Azonosítsák a szöveg 

szereplőit, különös 
hangsúllyal a 
cselekmény főbb 
mozzanataira, a 
jellemvonásokra, az 
érzelmekre és a 
mozgásokra.

• Beszéljék meg közösen 
a tűz szerepét a régi 
társadalmakban

• Gyűjtsék össze a tűzzel 
kapcsolatos 
ismereteiket

• Beszéljék meg, mit 
jelent a hierarchia az 
állatvilágban 
(falkavezér), 
érvényesül-e ez és ha 
igen hogyan az 
emberek esetében 

Maugli

Balu

Piros virág

Kunyhó

Fazék

A cselekmény fő 
mozzanatai

Szükséges fájlok

Osszad részekre a 
szövegrészletet

Listázd a szükséges 
anyagokat, stb.

Maugli, eredj le sebesen a
völgybe, az emberek kunyhóihoz-
szólt Bagira a fekete párduc - s
végy magadnak a piros virágból,
amit ott növesztenek, hogy mikor
itt lesz az ideje, legyen egy
erősebb barátod, mint én vagy
Balú vagy a falkából azok, akik
szeretnek. Szerezd meg a piros
virágot. Akila megöregedett,
veszélyben az életed a
farkasfalkában.

A piros virág a tüzet jelentette,
mert a dzsungelben senki sem
nevezi a tüzet saját nevén.
Minden állat halálosan fél tőle, és
száz meg száz módot talál ki arra,
hogy körülírja.- A piros virágot? -
kérdezte Maugli. - Az ott nő a
kunyhók mellett szürkületkor.
Majd szerzek belőle.

Maugli futásnak eredt.

Megállt az egyik kunyhó ablaka
előtt. Odaszorította arcát az
ablakhoz s nézte a tüzet a
tűzhelyen. Látta, hogy a gazda
felesége oda-odament s fekete
csomókkal táplálta, míg éjszaka
volt. Amint reggel lett látta, hogy
a gazda gyereke felkap egy fonott,
belül földdel kitapasztott fazekat,
megtölti izzó zsarátnokcsomókkal,
befödi takarójával s azután kimegy
az istállóba őrizni teheneit.
Megkerülte a szögletet, szembe
találkozott a gyerekkel, kikapta a
kezéből a fazekat s azután,
mialatt a gyerek rémülten
ordítozott, eltűnt a ködben.
Útközben felfelé a dombon
találkozott Bagirával, akinek
bundájában csillogtak a
harmatcseppek, mint a
gyöngyszemek.

- Akela elhibázta ugrását, - szólt
a párduc. - Meg akarták ölni múlt
éjszaka, de rád is fájt a foguk.
Kerestek mindenütt a dombon.

- A szántóföldeken jártam.
Készen állok. Nézd csak! - szólt
Maugli, s odatartotta Bagira elé a
tüzes fazekat.

Szerep

lő

Tulajdonság Cselekvések

Maugli Nézi a tüzet
Szerez a piros
virágból, elveszi a 
gyerektől

Bagira Fekete 
bundájában 
csillognak a 
harmatcseppek

Tanácsot ad
Félti Mauglit
Fél a tűztől

Gyerek Viszi a parazsat
Rémülten ordítozik

• Vitassa meg a gyerekekkel, hogy 
erkölcsileg hogyan értékelhető 
Maugli tette (ellopja a tüzet), 
vitassák meg szándékának ok-okozati 
összefüggéseit (miért kell a tűz)

DZSUNGEL KÖNYVE
A PIROS VIRÁG (T3)
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•Más tantárgyak –
Történelem, kémia (D8)

Az óra célja: 
•problémamegoldás
•Döntéshozatal
• tervezés

Javaslatok
A tűz ellopása
• Vitassa meg a gyerekekkel, hogyan lehet a tüzet 

ábrázolni robotika eszközökkel
• Építsenek figurákat mozgó testrészekkel ArTeC

kockákból

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

ArTeC robot szett (legalább 1 vagy 2 Studuino
alaplap, 2 DC motor, 1 szervomotor, 2 LED, 1 
Buzzer, 6 Touch szenzor)

• Üres szereplő- és robotfeladatkártyák
• Ceruza

Maugli,
Fáklya, 
kunyhó

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.

Kapcsolódó témák a Technika sarokban
• DC Motor használata (2.a, 2.b)
• Szervomotor programozása (3.a, 3.b)
• Nyomógomb programozása (4.a, 4.b)

• 4 nyomógombos konzol (4.d)
• IR fotoreflektor tesztelése és programozása (7.a, 7.c, 7.e)

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

• Villogó fáklya (5.b)
• Fáklya meggyújtása (5.c)

• Buzzer használata, kunyhóból hangok jönnek(6.a)
• Véletlenszerűen villogó parázs (10)

Maugli és a kisfiú robot 
automatikusan működik

Távirányítóval mozgatott 
Maugli ellopja a tüzet (LED) 
a kisfiútól.

A tűz ellopása a 
kunyhótól.
Maugli érzékelő nélkül
nyomkövet.

A kunyhóban és Maugli 
kezében LED jelképezi a 
tüzet. 

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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Robotötletek különböző programozási szintekhez

P1 Parázs a kunyhóban
• A kunyhó, Maugli és a környezet egy alaplapra építve, egy 

robotra kötve.
• A kunyhó ablakában és Maugli kezében 1-1 db piros LED 

található. Maugli karjai még tengellyel mozgathatók.
• Bekapcsoláskor automatikusan bekapcsolnak a LED-ek. A 

villogó LED jelképezik a tüzet.
P2 Maugli lemegy a faluba
• A kunyhó és Maugli külön robotra építve.
• A kunyhó statikus robot, az ablakában 2 db LED villog. Touch

szenzorra indul a programja.
• Maugli kezében 1 db piros LED van, de karjai tengellyel 

mozognak. 2 db DC motorral felszerelt robotalapra van 
lehelyezve a figura. 

• Bekapcsoláskor automatikusan elindul a robot.
• Maugli útja előre felrajzolható, vagy tereptárgyakkal 

kijelölhető. A cél, hogy a robot minél pontosabban járja be 
az előre kijelölt utat. Ezt még érzékelő nélkül teszi meg a 
robot, a program precíz értékeinek beállításával, 
kikísérletezésével. 

• A kunyhó bejáratához érve a LED villogni kezd. 
P3 Távirányítós robot - Maugli ellopja a tüzet
• A kunyhó és a tüzet őrző kisfiú statikus robot, külön-külön 

robotra kötve.
• A kunyhó mint a P2-ben.
• A kisfiú robotjához 1 LED, 1 Buzzer és 1 Touch szenzor van 

csatlakoztatva.
• A tüzet őrző fiú előtt villogó LED és a Buzzer hangja jeleníti 

meg a tüzet. 
• Amikor Maugli lenyomja a Touch szenzort, a LED kialszik és a 

Buzzer elhallgat.
• 2 db DC motorral felszerelt robotalapra van elhelyezve 

Maugli.
• Karja szervó motorral mozgatható, és 1 db piros LED-et 

csatlakoztatunk hozzá. 
• 5 db Touch szenzorral felszerelt konzollal irányítható a 

robot. 4 db Touch szenzor szolgája az irányítást.
• Az 5. Touch szenzor lenyomására Maugli karja felemelkedik 

majd lecsap, így nyomva le a tüzet őrző kisfiúra szerelt 
Touch szenzort. 

• Ekkor a LED felkapcsol Maugli kezében, megjelenítve, hogy 
hozzá került a tűz.

Maugli megszerzi a tüzet

Maugli és a kisfiú robot 
automatikusan működik

Távirányítóval mozgatott 
Maugli ellopja a tüzet (LED) 
a kisfiútól.

A tűz ellopása a kunyhótól.
Maugli érzékelő nélkül
nyomkövet.

A kunyhóban és Maugli 
kezében LED jelképezi a 
tüzet. 

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

P4 Együttműködő robotok – Maugli ellopja a tüzet
• A kunyhó és a tüzet őrző kisfiú statikus robot, 

külön-külön robotra kötve.
• A kunyhó mint a P2 és P3-ban.
• A tüzet őrző fiú előtt villogó LED és a Buzzer

hangja ugyanúgy mint a P3-ban. 
• 1 db IR photoreflector van rászerelve, ami 

érzékeli Maugli közeledését. Amikor a kiskocsira 
szerelt Maugli elég közel kerül hozzá, kialszik a 
LED és a Buzzer elhallgat.

• Maugli felépítése, mint P3-ban.
• Elején 1 db IR photoreflector van, ami érzékeli a 

tüzet őrző kisfiút. 
• Automatikusan megy előre, amikor közel ér a 

kisfiúhoz, felemeli a Servo motoros kezét, a 
kezébe épített LED felkapcsol, megjelenítve, hogy 
hozzá került a tűz, majd eltávolodik a tüzet őrző 
kisfiútól, világító LED-del.

DZSUNGEL KÖNYVE
A PIROS VIRÁG (T3)


