
S4 
T4
D1

L1 P3

1. feladat: Beszéljék meg a falkához, közösséghez 
tartozás jelentését, a kiközösítés jelenségét és az 
ezzel járó érzelmeket!
Minden megoldás jó!
Bármilyen eszköz és anyag használható!
Előállhatsz saját ötletekkel, vagy hagyhatod a 
gyerekeket kreatívnak lenni.

Ötletbazár – néhány ötlet:
• Rajzolás
• Agyag
• Fa

https://www.mackojatek.hu/fa-jatek-fej-tender-leaf-
tl8607/

3. feladat: Játsszák el az érzelmeket! 
Járják körül a boldogság, szomorúság, félelem érzését. 
Alkossanak jeleneteket, amelyben ezek az érzelmek 
megjelennek. 
Dramatizálják és játsszák el az adott szituációt.
Minden megoldás jó!

Ötletbazár – néhány ötlet:
• A különféle helyzetek részleteit az Ötletlapon 

találja. (I7)

• Vágja ki a szituációs kártyákat!

• Válassza ki azt a fókuszt, amivel szeretné, hogy a 
gyerekek foglalkozzanak! Ossza ki nekik a hozzá 
tartozó szituációs kártyát!

• Ha kell, segítsen nekik felépíteni a szituációt!

Fejlesztett területek:

Fókuszban:
• Szociális kompetenciák
• Kreativitás

Ezenkívül:
• Tehetséggondozás

Fókuszban: 
•Szövegértés (D1)

Az output kezelése:

Rendszerezzék az elkészült kényképeket vagy online 
felületen vagy nyomtatva egy faliújságon. Ha 
készültek jegyzetek, maradtak további ötletek azokat 
is csatolják hozzá.
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2. feladat: Beszéljék meg milyen érzelmeket 
ismerünk, ezek nonverbálisan  hogyan olvashatóak 
le. Ismerjék fel az alábbi képeken látható 
érzelmeket. Próbálják meg megjeleníteni az 
érzelmeket (rajz, vésés, stb.)
Minden megoldás jó!
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.



Szereplőkártya használata:
Mindegyik tanuló kitölti a saját szereplőkártyáját:
• felírja a szereplő nevét
• felírja a tulajdonságait, testtartását, 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: 
• Szövegértés (D1)
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 
testtartásokra, arckifejezésekre.

• Beszéljék meg közösen 
• az érzelmek szerepét, jellemzőit 
• mit élt át Maugli, miért lepődött meg azon, ami vele történik 

(sírás)
• milyen a kapcsolata az embereknekés az állatoknak a tűzzel.
• hogyan néz ki a tűz, hogyan kell tüzet rakni
• a tűz mikor ellenség, mikor barát, hogyan tudhatjuk magunkat és a 

környezetet biztonságban (tűzgyújtási szabályok)

Maugli

farkasok

Bagira

Tüzes fáklya

dzsungel

A cselekmény fő 
mozzanatai

Szükséges fájlok

Osszad részekre a 
szövegrészletet

Listázd a szükséges 
anyagokat, stb.

Maugli felegyenesedett - kezében a
tüzes fazékkal. Azután kinyújtotta
karjait s arcába ásított a gyülekezetnek.
De valósággal majd megőrült dühében és
fájdalmában, mert a farkasok farkasok
módjára sohasem mondták meg neki,
mennyire gyűlölik.

- Elhallgassatok! - kiáltott. - Semmi
szükség erre a csaholásra. Szívesen
maradtam volna farkas veletek életem
végéig; de ma éjszaka annyiszor
mondtátok, hogy ember vagyok, hogy
érzem már magam is szavaitok
igazságát. Nem is foglak hát ezentúl
testvéreimnek nevezni benneteket, hanem
kutyáknak, ahogy emberhez illő. Mit
fogok vagy mit nem fogok tenni, azt nem
ti határozzátok el. Az az én dolgom
lesz; hogy minél világosabban lássuk a
dolgot, íme hoztam nektek én, aki ember
vagyok, egy kis piros virágot, amitől
féltek, ti kutyák. Földhöz csapta a
tüzes fazekat, s a szétguruló vörös
széndarabok belekaptak egy csomó
szárazmohába, amely lángra lobbant,
mire az egész tanács rémülten hátrált a
magasba szökkenő lángnyelvek elől.
Maugli pedig beledugta száraz ágát a
tűzbe s mikor a gallyak ropogva égtek,
megforgatta az ágat feje fölött a
kuporgó farkasok közt.

- Elhagylak benneteket s népemhez
megyek, - ha ugyan van népem. A
dzsungel bezárul mögöttem, s el kell
felednem beszédeteket és társaságtokat.

-Most pedig, remélem, nem ültök itt
tovább, kilógatva nyelveteket, mintha
volnátok valakik. Kutyák vagytok, akiket
elkergetek - ekkép! Takarodjatok!

A tűz őrült szikrákat hányt a faág
végén. Maugli szétcsapott vele a körben
jobbra-balra, a szikrák megpörkölték a
farkasok bundáját, akik üvöltve
szaladtak szanaszéjjel.

Végre nem maradt ott más csak Akela,
Bagira, s vagy tíz farkas, akik mindig
Maugli pártját fogták.

És ekkor fájni kezdett valami Maugli
keblében, ahogy eddig nem fájt még soha
életében. Elakadt a lélekzete, zokogni
kezdett s arcán könnyek peregtek végig.

- Jaj, mi ez? Jaj, mi ez? - kérdezte. -
Nem akarom itt hagyni a dzsungelt, és
nem tudom, mi bajom van. Meghalok
talán, Bagira?

- Nem, kis öcsém. Könnyezel csupán
úgy, ahogy az emberek szoktak, - szólt
Bagira. – Most tudom, hogy férfi vagy
és nem vagy többé gyerek. Mostantól
kezdve zárva van előtted a dszungel.
Zokogj csak, Maugli. Hiszen csak
könnyeid peregnek.

Szereplő Tulajdonság Cselekvések

Maugli Dühös
Szomorú

Kiabál, Földhöz csapja a parázzsal teli fazekat, 
Feje fölött forgatja a parázsló ágat, Sír

Farkasok Körben ülnek, Lógatják a nyelvüket
Hátrálnak a tűz elől, Üvöltenek, szétszaladnak
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• Szövegértés (D1)
Az óra célja: 
•problémamegoldás
•Döntéshozatal
• tervezés

Javaslatok
Érzelmek, búcsúzás
• Vitassa meg a gyerekekkel, hogy milyen érzelmekkel 

jár egy búcsúzás, Maugli miért kényszerült tettére
• Gyűjtsenek ötleteket, hogyan lehet a harcot és a 

búcsúzást, a sírást robotalkatrészekkel megjeleníteni
• Építsenek figurákat mozgó testrészekkel ArTeC

kockákból

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

ArTeC robot szett (2 Studuino alaplap, 2 
szervomotor, 3 LED, 1 Buzzer, 1 IR fotoreflektor, 
3 nyomógomb)

• Üres szereplő- és robotfeladatkártyák
• Ceruza

Maugli,
Fáklya, farkasok
Bagira, dzsungel

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 differenciálás 
céljából) további robotkártyák is kitölthetők.

Kapcsolódó témák a Technika sarokban
• DC motor programozása (2a, 2b)
• Szervomotor programozása (3.a, 3.b)
• Nyomógomb programozása (4.a, 4.b)
• LED használata (5.a)

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

• Buzzer használata (6.a)
• IR fotoreflektor használata (7.a, 7.b)
• Véletlenszerűen villogó parázs (10)
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Mindkét szereplőn IR 
fotoreflektor van, így 
egymásra reagálnak.

A Maugli IR fotoreflektorral
érzékeli a farkast. A farkas  
nyomógombbal 
irányítható.

Maugli elijeszti a 
Farkast, ami fogaslécen 
mozog előre-hátra.
Maugli kezében a LED-ek
jelképezik a tüzet. 

A farkas robotizált, 
Maugli és a többi 
szereplő tengelyesen 
megépített, a jelenet 
elbábozható.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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Robotötletek különböző programozási szintekhez

P1 Maugli elköszön a farkasoktól
• A farkas figura robotra építve bekapcsolás után automatikusan előre megy, 

vár egy keveset majd hátra felé mozog.  
• Maugli és a többiek (farkasok, Bagira, Akela, Balu) épített figurák ebben a 

jelenetben. 
P2 Maugli a tüzes bottal
a.) A farkas 1 db DC motorral meghajtva fogaslécen képes mozogni.
• A hátára szerelt 2 db nyomógombbal irányítható. Az egyik Touch szenzorra 

előre megy Maugliig (kimért idő alapján), a támadáskor Buzzerrel hangot 
ad, a másik Touch szenzor lenyomására hátrál.  

• Maugli statikus robot, az egyik vállában 1 db szervo motor mozgatja a 
karját, valamint 1-1 db piros LED van mindkét kezébe építve. 

• Egyik Touch szenzorra felemeli a karját, a másik Touch szenzorra leengedi a 
karját, a LED-ek végig világítanak, automatikusan indul el a programja.

b.) A farkas szerkezete, működése, programja azonos az a.)-val.
• Maugli 2 DC motorral felszerelt robotalapra van felhelyezve, karjai 

tengelyesek, de mindkét szemének 1-1 db, különböző színű LED van 
beépítve. Programja Touch szenzor lenyomására indul el. Az egyik LED 
rögtön bekapcsol, a robot megy előre és közben a másik LED is bekapcsol. 

• Egy idő után megáll a robot és a LED-ek is lekapcsolnak. 
• Miközben halad a robot, a LED-ek villogása jelképezi Maugli sírását. 
P3 A farkasok Mauglira támadnak
• A farkas szerkezete mint P2-ben
• Amíg a nyomógomb le van nyomva, addig megy a robot előre vagy hátra
• Mauglihoz érve szintén jelez a Buzzer-rel.
• Maugli egyik karja szervo motorral mozgatható, 1-1 db LED van a kezeibe 

építve és egy infravörös érzékelő is van rajta. 
• Mauglira szerelt infravörös érzékelő, ha közel ér hozzá a farkas, 

bekapcsolja a  szervo motort és felemeli a karját, a LED-ek villogni 
kezdenek. 

• Ha a farkas eltávolodik tőle, akkor a karját leengedi.
P4 Harc a farkasokkal
• Maugli szerkezete azonos a P3-éval
• A szervo motoros kar véletlen számszor mozog fel-le. 
• A farkas szerkezetileg hasonló mint P3, de nincs rajta nyomógomb. 
• Bekapcsolás után véletlen ideig vár, mielőtt elindul előre. 
• A rászerelt IR fotoreflektor hatására, ha elég közel ér Mauglihoz, a farkas 

megáll, jelez a Buzer-rel és utána hátrálva eltávolodik Mauglitól.

Kiközösített, búcsúzó Maugli, támadó farkasok 

Mindkét szereplőn IR 
fotoreflektor van, így 
egymásra reagálnak.

A Maugli IR fotoreflektorral
érzékeli a farkast. A farkas  
nyomógombbal 
irányítható.

Maugli elijeszti a 
Farkast, ami fogaslécen 
mozog előre-hátra.
Maugli kezében a LED-ek
jelképezik a tüzet. 

A farkas robotizált, 
Maugli és a többi 
szereplő tengelyesen 
megépített, a jelenet 
elbábozható.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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