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1. feladat: Tudod, mi az a méretarány? Rajzold 
meg Alíz-t óriásként a kis rács alapján!

A gyerekek egy kis négyzetrács segítségével 
lerajzolják az óriás Alíz-t. Kiszámolják, majd 
megrajzolják.
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:

• Sablonok és négyzetrácsok használata
• Színezés és különböző méretű rácsok használata.
A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

Fejlesztett területek:

Fókuszban:
• Térbeli orientáció
• Informatikai 

gondolkodás
• Figyelem

Ezenkívül:
• Tantárgykoncentráció 

– rajz, informatika
• Kreativitás

Fókuszban:
•Algoritmikus gondolkodás, létkompetenciák (D6)
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Az output kezelése:

Az épített tárgyakat helyezze el egy zárható szekrénybe, hogy 
megóvja őket a leeséstől. Csatolja hozzájuk a csoport nevét!

2. feladat: Készíts homokórát az idő követésére, 
és egy pörgettyűt!
A diákok palackokból és homokból homokórát 
készítenek, valamint pörgettyűket a szereplőkkel, 
majd székfoglalót játszanak velük. 
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:
• Homokóra készítése műanyag palackokból és 

homokból
• Pörgettyű készítése a szereplőkkel
• Játsszanak székfoglalót a pörgettyűvel és a 

homokórával!
A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

Fejlesztett területek:
Fókuszban:
• Szociális 

kompetenciák
• Grafomotorika
• Kreativitás

Ezenkívül:
• Létkompetenciák
• Tantárgykoncentráció 

– Állampolgári 
ismeretek

• Tehetséggondozás
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3. feladat: Hogyan néznek ki a történet szereplői 
és jelenetei?
A tanulók megalkotják a történet szereplőit vagy a 
táj elemeit.
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:

• Díszlet építése ArTeC kockákból
• Újrahasznosított anyagokból épített díszlet
• Rajzolás
• Számítógépes grafika készítése
A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

Fejlesztett területek:

Fókuszban:
• Térbeli orientáció
• Finommotorika
• Kreativitás

Ezenkívül:
• Figyelemkoncentráció
• Tantárgykoncentráció

– Rajz, informatika
• Tehetséggondozás

Fókuszban: 
•Algoritmikus gondolkodás, létkompetenciák (D6)

4. feladat: Üveggolyózzatok!
A gyerekek megtervezik és megépítik saját 
golyópályájukat vagy labirintusukat. Saját 
szabályokat alkotnak hozzá, és együtt játszanak 
vele, vagy megtanítják a szabályokat 
osztálytársaiknak, és bajnokságot szerveznek.
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:
• Golyópálya építése ArTeC kockákból
• Golyópálya építése újrahasznosított anyagokból
• Labirintus építése kartonpapírból, szívószálakból, 

ceruzákból, újrahasznosított anyagokból stb.
Golyók irányítása együtt egy hatalmas labirintus 
billentgetésével
A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

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

kompetenciák

Ezenkívül:
• Figyelemkoncentráció
• Tárgykoncentráció –

Fizika
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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

Nyuszi, óra, Alíz

Világít
Hangot ad
Mozgatja a mutatóit

Nyúlüreg,
Sütemény,
Üvegcse
Aranykulcsocska

A cselekmény fő 
mozzanatai

Szükséges fájlok

Osszad részekre a 
szövegrészletet

Listázd a szükséges 
anyagokat, stb.

A szereplők fő tulajdonságai és interakciói

Szereplő Tulajdonság Interakciók

Nyuszi Sétál, fut, hangot ad, 
világít
Mozgatja az óráját

Beszél, hangot ad
Mozgatja az óráját

Nyuszi 
zsebórája

Mozog, hangot ad Különböző sebességgel 
mozog, hangot ad

Alíz Kíváncsi, kicsi, nagy Követi a Nyuszit, beleesik a 
nyúlüregbe, 
összezsugorodik

Alíz már unta, hogy a nővére 
mellett üldögél a parton, amikor 
hirtelen egy rózsaszín szemű fehér 
Nyuszi szaladt el mellette. 
Zsebórát vett elő a 
mellényzsebéből, megnézte, mennyi 
az idő, majd továbbsietett. Alíz
felugrott, és utána futott. A 
Nyuszi beugrott az üregébe, Alíz
pedig követte. Azon kapta magát, 
hogy egy nagyon mély kútba 
zuhan.
Amikor a zuhanásnak vége lett, 
egy hosszú folyosón találta 
magát, és még épp látta, hogy a 
Fehér Nyuszi végigsiet rajta. A 
folyosón mindenütt ajtók voltak, 
de mindegyik zárva volt. 
Egy kis háromlábú üvegasztalhoz 
ért, rajta egy apró 
aranykulcsocskát, és talált egy kis 
ajtót. Kinyitotta a kis 
aranykulccsal, és látta, hogy a 
legszebb kertbe vezet, amit valaha 
látott. De Alíz nem fért át az 
ajtón, ezért visszament az 
asztalhoz, és talált egy rajta kis 
üvegcsét, ezzel a felirattal: 
"IGYÁL MEG".
Megitta, és elég kicsire 
zsugorodott, hogy át tudjon menni 
a kis ajtón. De most ottfelejtette 
a kis aranykulcsot az asztalon, és 
már nem tudta elérni. Elsírta 
magát. Ekkor észrevette, hogy az 
asztal alatt egy kis üvegdoboz 
fekszik, benne egy nagyon kicsi 
süteménnyel, amire ez volt írva: 
"EGYÉL MEG". Így is tett.
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Fókuszban: 
•Algoritmikus gondolkodás, 

létkompetenciák (D6)
Az óra célja: 
• finommotorika,
•problémamegoldás,
•döntéshozatal
• létkompetenciák

Javaslatok
• Gyűjtsenek ötleteket, hogyan lehet óramutatókat 

előre és hátrafelé mozgatni.
• Gyűjtsenek ötleteket, hogyan lehet ábrázolni a 

különböző napszakokat.
• Gyűjtsenek ötleteket, hogyan lehet utánozni a 

Nyuszi mozgását: járás, futás, óra mozgatása.
• Építsenek egyszerű figurákat ArTeC kockákból.

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

ArTeC robot szett (1 vagy 2 Studuino alaplap, 2 
vagy 3 DC-motor, kerekek, 2  IR fotoreflektor, 1 
Buzzer, 4 Touch szenzor, multibase-ek, 
blaseplate)

• Üres gondolattérkép, táblázat vagy 
történetmenet

• Üres szereplő- és robotfeladatkártyák
• Ceruza

Alíz 4 nyomógombbal 
irányítható a Fehér Nyuszi
közelébe, amire a 
Nyuszira szerelt óra 
mutatója forogni kezd. 
Amikor Alíz eltávolodik, az 
óra megáll, és 
megszámolja, hányszor 
fordult körbe

Piros LED
Zöld LED
Hangot ad
Mozgatja az óra mutatóját

Alíz 4 nyomógombbal 
irányítható a Fehér 
Nyuszi közelébe, 
amire a Nyuszira 
szerelt óra mutatója 
forogni kezd

A Fehér Nyuszi órája 
megbolondult és 
összevissza jár

A Fehér Nyuszi hasán 
automatikusan forgó 
óramutatóval

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

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 differenciáció
céljából) további robotkártyák is kitölthetők.

Kapcsolódó témák a Technika sarokban

• DC motor programozása
• Erő és irány beállítása (2.a, 2.b)
• Véletlenszerű mozgás(2.f)

• Buzzer használata (6.a, 6.b)
• IR fotoreflektor használata

• 7.a) IR fotoreflektor tesztelése
• 7.b) Akadály érzékelése

• Véletlen számok használata (10.a)
• Változók használata(11.a, 11.b, 11.c)

• 11.b) Elágazás
• 11.c) megszámlálás

• Funkciók használata(12.a)
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P1 Bábozás és DC motor használata
Fehér Nyuszi megépítése: a hasán visel egy nagy órát. Alíz
megépítése.
a.) A Fehér Nyuszi hasán lévő óramutató, a karjai és Alíz karjai 
is tengelyeken mozgatható így a teljes jelenet elbábozható.
b.) A Fehér Nyuszi hasán található óramutató egy DC motorral 
körbe forog. A program automatikusan indul el bekapcsolás 
után.
P2 Fehér Nyuszi véletlenszerűen mozgó óramutatóval
• A Fehér Nyuszi megépítése, mint P1 b.) esetében
• A Fehér Nyuszi óramutatója egy DC motorral forog körbe, de 

véletlen időközönként megáll és Buzzer-rel hangot ad. A 
Fehér Nyuszi programja nyomógombbal indul el.

P3 A Fehér Nyuszi és Alíz találkozása
• Alíz 2 DC motoros alapra építve, 4 nyomógombbal 

távirányítható.
• A Fehér Nyuszi megépítése, mint P2.
• A Fehér Nyuszira Buzzert és IR fototoreflektort

csatlakoztatunk. Ha az IR fotoreflektor érzékeli Alíz-t, akkor 
véletlenszerűen elindul a nyúl órájának mutatója jobbra vagy 
balra. 

• A mutató forgása akkor áll le, ha Alíz eltávolodik a Fehér 
Nyuszitól és ekkor a Buzzer hangot is ad.

P4 A Fehér Nyuszi órája
• Alíz szerkezetileg megegyezik a P3-ban találhatóval. 
• A Fehér Nyuszi megépítése, mint P3, +1 IR fotoreflektor

felszerelése 12 óránál.
• Ha a P3 szerinti IR fotoreflektor érzékeli Alíz-t, akkor elkezd 

foroni a mutató. A 12 óránál felszerelt IR fotoreflektor figyeli 
és számolja, hogy hányszor halad el előtte a mutató. Ha Alíz
eltávolodik a Nyuszitól, a mutató forgása megáll és a Buzzer
annyit sípol („üt az óra”), ahányszor a mutató körbeforgott. 

A nyúl üregében

Robotötletek különböző programozási szintekhez
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Alíz 4 nyomógombbal 
irányítható a Fehér Nyuszi
közelébe, amire a 
Nyuszira szerelt óra 
mutatója forogni kezd. 
Amikor Alíz eltávolodik, az 
óra megáll, és 
megszámolja, hányszor 
fordult körbe

Alíz 4 nyomógombbal 
irányítható a Fehér 
Nyuszi közelébe, 
amire a Nyuszira 
szerelt óra mutatója 
forogni kezd

A Fehér Nyuszi órája 
megbolondult és 
összevissza jár

A Fehér Nyuszi hasán 
automatikusan forgó 
óramutatóval

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4


