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Fókuszban: 
•Szociális készségek (D5)

Az output kezelése:

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

1. feladat: Készíts animációt!
A gyerekek papírsablonokból vagy online 
készítenek a szereplőket ábrázoló pörgetős füzetet, 
vagy készítsenek thamuatrópot a sablonokból. 
Rajzolják és vágják ki őket!
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:
• A szereplőket ábrázoló pörgetős füzet készítése 

sablonokból.
• A szereplőket ábrázoló pörgetős füzet készítése 

online a piskelapp segítségével. 
• A thaumatróp-sablonok használata.
• Színek és különböző anyagok használata 

thaumatróp elkészítéséhezKészíts kihívásokat 
különböző mintákkal és pörgesd őket!

A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

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

Ezenkívül:
• Létkompetenciák
• Tantárgykoncentráció 

– rajz, informatika
• Tehetséggondozás

ALÍZ CSODAORSZÁGBAN
A KÖNNYEK TAVA (T2)

2. feladat: Hogyan néznek ki a történet szereplői 
és díszletei?
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:

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

Fejlesztett területek:

Fókuszban:
• Térbeli orientáció
• Finommotorika
• Kreativitás

Ezenkívül:
• Figyelemkoncentráció
• Tantárgykoncentráció 

– rajz, informatika
• Tehetséggondozás



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
•problémamegoldás
•döntéshozatal
•csoportmunka szervezése

Alíz

Kocsi

Könnyeket toló kocsi
Alíz sír
Alíz növekszik
Alíz összezsugorodik

Könnyek,
Kesztyű,
Legyező,
Ajtó,
Kulcs

A cselekmény fő 
mozzanatai

Szükséges fájlok

Osszad részekre a 
szövegrészletet

Listázd a szükséges 
anyagokat, stb.

A szereplők fő tulajdonságai és interakciói

Szereplő Tulajdonság Interakciók

Alíz Kicsi, nagy, 
kétségbeesett

Sír, legyezi magát
Belezuhan a könnytóba
Beszélget az egérrel

Nyuszi Elegánsan öltözve, 
fehér kesztyűben

Szalad, elejti a kesztyűt és a 
legyezőt

Egér, Kacsa, 
Struccmadár,
Papagáj, Sas

Lubickolnak a könnytóban

Alíz hirtelen nőni kezdett, míg 
majdnem három méter magas nem 
lett. Szegény Alíz! Ismét elsírta 
magát, literszámra hulltak a 
könnyei, míg egy nagy tócsa nem 
támadt körülötte. 

Nemsokára visszatért a Fehér 
Nyuszi, kezében egy pár fehér 
kesztyűvel és egy nagy legyezővel. 
Alíz a segítségét kérte, de a 
Nyuszi úgy megijedt, hogy eldobta 
a kesztyűt és a legyezőt, és 
elszaladt. Alíz felvette őket, és 
elkezdte legyezni magát.

Amikor lenézett a kezére, 
meglepődve látta, hogy felvette a 
Nyuszi egyik fehér kis kesztyűjét. 
Hamarosan rájött, hogy rohamosan 
zsugorodik, és hogy ennek oka a 
legyező, ezért eldobta. Újra 
megpróbált bemenni az ajtón, de 
az még mindig zárva volt.

Ezután elesett, egyenesen bele a 
pocsolyába, amit a saját könnyei 
alkottak. Észrevette, hogy egy 
egér kapálózik a vízben, de 
megijesztette, amikor a 
macskájáról és egy kutyáról 
kezdett mesélni neki. Megígérte, 
hogy elmondja neki, miért utálja a 
macskákat és a kutyákat, és végül 
kiúsztak a partra, magukkal vitték 
a többi, a tóba esett teremtményt 
is.
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Fókuszban: 
•Szociális készségek (D5)
Az óra célja: 
• finommotorika,
•problémamegoldás,
•döntéshozatal
• létkompetenciák

Javaslatok
• Beszéljék meg, miért sírnak az emberek. Az 

állatok is szoktak sírni? Vitázzanak a sírásról.
• Miért nem szeretik az egerek a macskákat?
• Szeretik az egerek a kutyákat? Miért?
• Építsetek ArTeC kockákól síró figurát.

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

ArTeC robot szett (1 Studuino alaplap, 2 DC-
motor, 2 IR fotoreflektor, 2 nyomógomb,  1 
Buzzer, 2 fogaskerék, fogaslécek)

• Üres gondolattérkép, táblázat vagy 
történetmenet

• Üres szereplő- és robotfeladatkártyák
• Ceruza

Összetett szerkezet, 
amely Alíz fejét
mozgatja, a szeméből
hulló könnyeket
szimbolizáló
kockákkal. A sírás
többször is 
elindítható egy
ciklusban.

Alíz
Könnyek
Kocsi

Összetett szerkezet, 
amely Alíz fejét
mozgatja, a szeméből
hulló könnyeket
szimbolizáló
kockákkal.

A síró Alíz fejét egy
hangérzékelő
kapcsolja be, és a 
sírást fény és hang 
segítségével
szimbolizálja.

A DC-motor hajtotta 
Alíz sír, és könnyei 
tócsában gyűlnek 
össze, amiben furcsa 
lények fürödnek.

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 differenciálás 
céljából) további robotkártyák is kitölthetők.

Kapcsolódó témák a Technika sarokban
• DC motor programozása

Erő és irány beállítása (2.a, 2.b)
• Buzzer használata (6.a,b)
• Nyomógombok (4.a, 4.b, 4.c)
• LED használata(5.a)

Villogás (5.b)
Fény és mozgás(5.c)

• IR fotoreflektor használata
Előrehaladás a fekete vonalig (7.e)
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Síró Alíz

P1 Alíz könnyeket hullat
• Alíz fejének megépítése.
• 1 db DC motor által hajtott kocsi tolja előre a síró 

Alíz fejet, ami maga előtt tolja a könnyeket (mini 
kockák) a tócsába. 

• A kocsi fogasléceken fut, fogaskerekek 
segítségével. 

• A program automatikusan indul el bekapcsoláskor.

P2 Alíz hanggal, fénnyel sír
• Alíz megépítése, mint P1, Sound sensor, Buzzer, 2 

fehér LED beépítése.
• A program Sound sensorra indul el.  
• A DC motorral mozgatott fej megy előre kimért 

ideig (amíg tart a sín) és a „könnyeket” a tócsába 
tolja. A sín végén megáll.

• Miközben mozog a robot, a LED-ek villognak, és 
amikor megáll a robot, a Buzzer megszólal.

Robotötletek különböző programozási szintekhez
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P3 Különleges fogaskerekes-fogasléces szerkezet a 
sírás szimbolizálására
• Alíz fejének és fogasléces szerkezetnek a megépítése 

a minta alapján úgy, hogy a könnyeket a DC motoros 
szerkezet „tolja ki” Alíz szemén keresztül. 

• 2 db Touch sensor, Buzzer és 2 LED csatlakoztatása.
• A program az egyik Touch sensorra indul. 
• A másik Touch sensorra megáll a DC motor, a LED-ek

villogni kezdenek, és a Buzzer is megszólal, 
megerősítve a sírást.

P4 Több érzékelő összehangolása a robot 
működésében
• Robot megépítése, mint P3-ban
• 2 IR Photoreflector, 1 Touch sensor, Buzzer és 2 LED 

csatlakoztatása
• Az egyik IR Photoreflector a robot elején van, ha ez 

változást érzékel, a DC motor működni kezd, és a 
szerkezet elkezdi előre tolni a „könnyeket”.

• Amikor a Touch sensor a fej hátoldalán benyomódik 
(a kocsi eléri a fejet), akkor a DC motor megáll, majd 
bekapcsol a Buzzer és a LED-ek is villogni kezdenek. 

• Ezután hátra felé mozog a DC motor addig, amíg a 
pálya végénél elhelyezett másik IR Photoreflektor 
nem érzékeli. Ekkor megáll a robot. 

• Ez a folyamat többször megismételhető.

Összetett szerkezet, 
amely Alíz fejét
mozgatja, a szeméből
hulló könnyeket
szimbolizáló kockákkal. 
A sírás többször is 
elindítható egy
ciklusban.

Összetett szerkezet, 
amely Alíz fejét
mozgatja, a szeméből
hulló könnyeket
szimbolizáló
kockákkal.

A síró Alíz fejét egy
hangérzékelő
kapcsolja be, és a 
sírást fény és hang 
segítségével
szimbolizálja.

A DC-motor hajtotta 
Alíz sír, és könnyei 
tócsában gyűlnek 
össze, amiben furcsa 
lények fürödnek.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4


