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Fókuszban: 
•Kreativitás, tehetséggondozás (D9)

ALÍZ CSODAORSZÁGBAN
A KIRÁLYI KROKETTPÁLYA (T5)

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

Az output kezelése:

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

2. 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
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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: 
•Kreativitás, tehetséggondozás (D9)

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

ALÍZ CSODAORSZÁGBAN
A KIRÁLYI KROKETTPÁLYA (T5)



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!

Flamingó, sün, 
kártyák

Fényt ad, 
Elüti a sünt
Mozog

Királynő
Fehér Nyúl
Hercegnő
Macska

A cselekmény fő 
mozzanatai

Szükséges fájlok

Osszad részekre a 
szövegrészletet

Listázd a szükséges 
anyagokat, stb.

A szereplők fő tulajdonságai és interakciói

Szereplő Tulajdonság Interakciók

Flamingó Ütni tud Űtőként működik, elüti a 
sünt

Sün Mozog, hangot ad Labdaként működik

Kártyák Kertészek, festik a 
rózsákat

Krokettet játszanak, 
elbújnak

Rózsák Fehér. piros

Alice belépett a kertbe, és három
játékkártya alakú kertésszel
találkozott, akik épp pirosra
festették a fehér rózsákat. Épp
ekkor érkezett meg a Királynő, aki
megkérdezte Alice-t, hogy ki ő, de
ő egy illetlen megjegyzéssel
feldühítette a Királynőt. A Királynő
azt kiáltotta: "Üssétek le a
fejét!", de Alice azt válaszolta
neki, hogy ez badarság. Erre a
Királynő elhallgatott. Észrevette,
hogy mit csinálnak a kertészek, és
elrendelte a lefejezésüket. Alice
mentette meg őket azzal, hogy egy
virágcserépbe rejtette őket.

A Királynő meghívta Alice-t
krokettezni. A krokettpálya
hepehupás volt, a labdák élő sünök,
az ütők pedig élő flamingók voltak.
Senki sem várt a sorára,
összeverekedtek a sünökért.
Mindettől a Királynő olyan mérges
lett, hogy folyton újabb
lefejezéseket rendelt el.

Ekkor megjelent a Fakutya, és Alice
elpanaszolta neki, milyen rosszul
játszik mindenki. A Királynő
megparancsolta, hogy a Fakutyát is
fejezzék le, de a Bakó és a Király
nem tudtak megegyezni abban, hogy
is lehetne lefejezni, mert csak a
feje látszott, test nélkül.

Alice azt tanácsolta nekik, hogy
kérdezzék meg a Hercegnőt, mivel
az övé a Fakutya. De a Fakutya
halványulni kezdett, és mire a
Hercegnő megérkezett, már teljesen
el is tűnt.
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ALÍZ CSODAORSZÁGBAN
A KIRÁLYI KROKETTPÁLYA (T5)

Fókuszban: 
•Kreativitás, tehetséggondozás (D9)
Az óra célja: 
• szövegértés
•problémamegoldás
•döntéshozatal
•csoportmunka szervezése



Fókuszban: 
•Kreativitás, 

tehetséggondozás (D9)
Az óra célja: 
• finommotorika,
•problémamegoldás,
•döntéshozatal
• létkompetenciák

Javaslatok
• Beszélgessetek a Crocquet és a cricquet szabályairól.
• Indítsunk vitát: Miért kiabálja a királynő folyton azt, 

hogy "Le a fejével!"?
• Hogyan menti meg Alice az embereket a 

lefejezéstől?
• Miért jelenik meg és tűnik el állandóan a Cheshire

macska? 
• Építsetek egyszerű figurákat ArTeC blokkokból.

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

ArTeC robot szett (1 vagy 2 Studuino alaplap, 2 
DC-motor, kerekek, 1 vagy 2 szervomotor,  2 IR 
fotoreflektor, 1-4 nyomógomb), szigetelőszalag

• Üres gondolattérkép, táblázat vagy 
történetmenet

• Üres szereplő- és robotfeladatkártyák
• Ceruza

Nyomkövető 
kártyalap figura tolja 
a sünt előre kijelölt 
helyek egyikére. Alíz
pozicionálható, majd 
ellövi a sünt.

Alíz
Királynő
Flamingó
Sün

Távirányítható 
kártyalap figura tolja 
a sünt Alíz elé, aki egy 
IR photoreflectorral
ezt érzékeli és ellövi a 
sünt az álló kapuba.

Alíz Szervo motorral és 
Touch szenzorral 
megpróbálja belőni a 
sünt a DC motorokkal 
mozgó kártyalap 
kapuba.
.

Alíz elüti a sünt egy 
kártyafigura kapuba. A 
háttérben a 
kártyalapok. A figurák 
egy része tologatható, 
tengelyesen 
mozgatható.

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)
• Véletlen mozgás (2.f)

• Szervomotor programozása (3.a, 3.b)
• Szervomotor léptetése (3.c)

• Gombok, nyomógombok (4.a, 4.b, 4.c, 4.d)
• IR fotoreflektor

• IR fotoreflektor tesztelése (7.a)
• Akadályok észlelése (7.b)

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

• Megszámlálás (11.c)
• Funkciók használata (12.a)

ALÍZ CSODAORSZÁGBAN
A KIRÁLYI KROKETTPÁLYA (T5)
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Robotötletek különböző programozási szintekhez
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ALÍZ CSODAORSZÁGBAN
A KIRÁLYI KROKETTPÁLYA (T5)

A királynő krokettpályája

P1 Alíz és a kártyalapok
• Alíz, a sün és a kártyapakli lapjainak megépítése
• Alíz karjába tengellyel van felszerelve a flamingó az ütéshez, 

a sünbe pedig egy golyó van elhelyezve a gördülékeny 
mozgáshoz.

• A fekvő kártyalap figura, mint mozgó kapu, nagy kerekeken 
tologatható előre-hátra. Háttérben a kártyapakli több 
figurája szerepel.

P2 Egyszerű robotok mozgása egy jelenetben
• Alíz, a sün és a kártyalapok megépítése, mint P1-ben.
• A kártyalap kapu 2 db DC motoron mozog előre-hátra 1-1 

másodpercet, programja automatikusan indul el 
bekapcsoláskor.

• Alíz karjába egy Szervó motorra van felszerelve a flamingó 
az ütéshez.

• Alíz Touch sensor lenyomására üti el a sünt.
• Cél, hogy a sünt belője a mozgó kártyalap kapuba.

P3 Két robot együttműködése
• Alíz megépítése, mint P2-ben. Lábánál 1 db IR 

Photoreflector csatlakoztatása.
• Kártyalap kapu megépítése, mint P1-ben. 
• Egy álló kártyalap figura megépítése, amely 4 

nyomógombos távirányítóval van felszerelve.
• A kártyalappal betoljuk Alíz elé a sünt. Az Alízra szerelt IR 

Photoreflector érzékeli, ha a kártyalap közeledik felé. 
Amikor eltávolodik a figura Alíztól, akkor Alíz a Szervo 
motorral elüti az elé betolt sünit az egy helyben álló 
kártyalap kapuba.

Nyomkövető kártyalap 
figura tolja a sünt előre 
kijelölt helyek egyikére. 
Alíz pozicionálható, 
majd ellövi a sünt.

Távirányítható kártyalap 
figura tolja a sünt Alíz
elé, aki egy IR 
photoreflectorral ezt 
érzékeli és ellövi a sünt 
az álló kapuba.

Alíz Szervo motorral és 
Touch szenzorral 
megpróbálja belőni a 
sünt a DC motorokkal 
mozgó kártyalap 
kapuba.

Alíz elüti a sünt egy 
kártyafigura kapuba. A 
háttérben a kártyalapok. 
A figurák egy része 
tologatható, tengelyesen 
mozgatható.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

P4 Több robot összehangolt működése
• Alíz megépítése, mint P2-ben. Alíz elforgatható 

további 1 db Szervo motoron.
• 2 db Touch szenzor segítségével, léptetéssel, 

fokról-fokra beállítható Alíz iránya, hogy a 
megfelelő pozícióba lehessen beállítani az ütéshez 
a robotot. Magát az ütést a 3. Touch szenzor 
vezérli.

• A mozgó Kártyalap megépítése, mint P3-ban, 2 db 
IR Photoreflector és 2 db Touch szenzor 
csatlakoztatása. 

• Alíz körül félkör ívben, szigetelőszalaggal 
felragasztott pálya van, 3 megállási ponttal (ezek 
is a szigetelő szalaggal vannak kijelölve). 

• A Kártyalapon elhelyezett 2 db infravörös érzékelő 
egyike Alíz körül meghúzott vonalon tartja a 
figurát, míg a másik érzékelő a megfelelő vonalnál 
megállítja azt. 

• Az egyik Touch szenzor 1-3-szori megnyomásával 
jelölhető ki, hogy meddig tolja be a sünt Alíz elé a 
Kártyalap, a másik Touch szenzor megnyomására 
pedig elindul a nyomkövetés. 

• Az előre kijelölt vonalnál megáll a robot, majd 
hátrál, hogy a sünt utána Alíz el tudja ütni 
akadálytalanul.


