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2. feladat: Építs labirintust!
Build a maze, play an orienteering game in the 
maze!
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:
• Használhatnak kartondobozokat, deszkákat, 

szögeket, spatulát, fonalat, gumiszalagot, 
ragasztót stb. (I2)

• Építhetnek labirintust az osztályteremben, pl. 
bútorok, dobozok segítségével, vagy az udvaron, 
ágak, homok, kövek segítségével.

A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.
Fotózza le az épületeket építés közben és
befejezésük után.

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

Ezenkívül:
• Létkompetenciák
• Tantárgy - Technika
• Tehetséggondozás

Fókuszban:
• Robotika, mérnöki alapismeretek (D7)

Az output kezelése:

Rendezze el az elkészült fényképeket egy online tárhelyen vagy
nyomtatott formában faliújságon. Ha a gyerekek jegyzeteket is 
készítettek, vagy további ötleteik maradtak, azokat is csatolja hozzá.

3. feladat: Hogyan tudsz kommunikálni valakivel, 
akivel nem értitek egymást?

A gyerekek beszélgessenek a nyelvekről és a 
kommunikációról.

Kinevetettek valaha? Volt már, hogy zaklattak?

A gyerekek beszélgessenek a zaklatással vagy 
kinevetéssel kapcsolatos tapasztalataikról, ezek 
körülményeiről, reakcióiról, megoldásairól és az 
ezzel kapcsolatos érzéseikről.

Dramatizálják és játsszák el az adott helyzetet.

Használhatja a Játsszátok el! kártyákat az 
Ötletbazárból.

Idea Bazaar – some ideas:

A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

Vágja ki a helyzetkártyákat!

Válassza ki azt a fókuszt, amellyel szeretné, hogy a 
gyerekek foglalkozzanak! Adja oda nekik a 
megfelelő helyzetkártyát!

Ha szükséges, segítsen nekik felépíteni a helyzetet!

Fejlesztett területek:

Fókuszban:
• Szociális készségek

• Inklúziós
stratégiák

• Kommunikációs 
stratégiák

• Empátia
• Szövegértés

Ezenkívül:
• Létkompetenciák

Az output kezelése:

Videózza le, ahogy a gyerekek eljátsszák a 
szituációt!
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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!
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Fókuszban: 
• Robotika, mérnöki alapismeretek (D7)
Az óra célja: 
• szövegértés
• problémamegoldás
• döntéshozatal
• csoportmunka szervezése

Javaslatok
• Beszélje meg a diákokkal, mit 

esznek az egerek
• Beszélje meg a diákokkal, hogy 

miért kártevők az egerek.
• A diákok gyűjtsenek példákat a 

különböző kultúrák asztali 
illemszabályaira.

• A diákok gyűjtsenek információkat 
az egerek viselkedésével 
kapcsolatos kísérletekről (pl. 
labirintusok).

Egyszer egy malomba 
mentek zsákmányszerző 
útra, amely tele volt 
fehér és sárga liszttel 
teli zsákokkal. Az egerek 
belemélyesztették a 
fogukat ebbe a mannába, 
és jóízűen rágták, és azt 
mondták: crik, crik, crik, 
crik, ahogy minden egér 
teszi, amikor rág. De a 
rajzfilmegér így 
hangzott: "Crek, screk, 
schererek"."Legalább, 
kérlek, tanulj meg úgy 
enni, mint az jólnevelt 
emberek" - mormogta a 
hajós egér."Ha hajón 
lennénk, már rég kidobtak 
volna a fedélzetről. 
Felfogtad vagy sem, hogy 
undorító hangot adsz 
ki?""Crengh" - mondta a 
rajzfilmegér, és 
visszament, hogy 
belefúrja magát egy zsák 
kukoricába.A hajós ekkor 
jelzett a többieknek, és 
azok gyorsan elrohantak, 
sorsára hagyva az 
idegent, aki biztos volt 
benne, hogy soha nem 
talál haza. 

Egér

Tengerész

Egerek

Eszik

Interakcióba lép

Malom

Liszteszsákok

Kinn a szabadban

A cselekmény fő
mozzanatai
Szükséges fájlok
Osszad részekre a 
szövegrészletet
Listázd a szükséges
anyagokat, stb.

A szereplők fő tulajdonságai és interakciói

Szereplő Tulajdonság Interakciók

Egér Eszik, rág, interakcióba 

lép

Beszélnek egymással

Tengerész egér Eszik, rág, interakcióba 

lép

A többi egér Eszik, rág, interakcióba 

lép, elszalad

Beszélnek Vattelapescával
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P4Fókuszban: 

• Robotika, mérnöki 
alapismeretek (D7)

Az óra célja: 
• szövegértés
• problémamegoldás
• döntéshozatal
• mozgások kifejezése

Javaslatok
Sétálás
• Beszéljék meg, hogyan keletkeznek a mozgások
• Végezzenek együtt néhány mozdulatot, utánozzanak 

egy egeret.
• Mutasson a gyerekeknek a mozgatható anatómiai 

bábukat.
• Építsenek egyszerű figurát mozgatható lábakkal, 

karokkal vagy szájjal ArTeC kockákból.
Evés
• Utánozzák a szájmozgás mozdulatait úgy, hogy az 

valóságosnak tűnjön.

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

ArTeC robot szett (1 Studuino alaplap, 2 
nyomógomb, 1 LED, 1 szervomotor, 2 DC 
motor)

• Üres gondolattérkép, táblázat vagy 
történetmenet

• Üres szereplő- és robotfeladatkártyák
• Ceruza
• Videó a sünök mozgásáról

Test

Száj

Séta

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.

A rágást vízszintesen 
mozgó állkapocs jeleníti 
meg. A Képregény egér 
szervo motoron mozog

A szereplők egyszerre, 
de ellentétesen 
mozognak. A LED villog 
a sajtra szerelve

Bábszínházba szerelt 
szereplők 
nyomógombbal 
mozdíthatók meg, 
külön-külön. 

A Képregény egér és a 
Tengerész egér 
tengelyes szereplők. A 
kis egerek közvetlenül 
meghajtott szerkezetek, 
nem programozottak.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Kapcsolódó témák a Technika sarokban
• DC motor programozása (2.a, 2.b)
• Testing and programming Touch sensor 

• Starting and stopping DC motors by pressing the same or different 
buttons or Touch Sensors (4.b, 4.c)

• Nyomógomb tesztelése és programozása
• DC-motorok indítása és leállítása ugyanazon vagy különböző

gombokkal vagy nyomógombokkal (4.b, 4.c)
• IR fotoreflektor használata

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

• LED használata (5.a)
• Villogás (5.b)
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Robotötletek különböző programozási szintekhez

P1 Egerek a raktárban
• Tengellyel épített szereplők a jelenet elbábozásához.
• A kis egerek 1 db DC motorral közvetlenül meghajtott 

szerkezetként mozgathatók.  
P2 Bábszínház
• Bábszínház építése. A paravánra 2 DC motort szerelünk, 

az egyiket vízszintesen, a másikat függőlegesen.
• A Képregény egér és a Tengerész egér a 2 DC motorra 

vannak felépítve és egymástól függetlenül 1-1 db 
nyomógombbal hozhatók mozgásba. 

• A középen elhelyezett, sajtra szerelt fehér LED világít 
bármely nyomógomb lenyomásakor. 

• A figurák addig mozognak, valamint a LED addig világít, 
amíg a nyomógomb le van nyomva.

P3 Bábszínház izgalmas mechanikával
• A Képregény egér és a Tengerész egér egy csuklós 

szerkezetre van felépítve.
• A szerkezetet 1 DC motor mozgatja, így egyszerre 

mozognak, de ellentétes irányban. 
• A fehér LED, ami a sajtra van elhelyezve villog. 
• A jelenet a nyomógomb lenyomására indul el és addig 

mozog, amíg a nyomógombot lenyomva tartjuk.
P4 Bábszínház DC és szervo motorral
• Bábszínház építése. A paravánra 1 DC  és 1 szervo 

motort, 1 IR fotoreflektort szerelünk
• A Képregény egér szervo motorral hajtva billeg. 
• A Tengerész egér állkapcsa DC motorral és fogasléccel-

fogaskerékkel mozog vízszintesen. 
• A jelenetet egy infravörös érzékelő elé helyezett tárggyal 

lehet mozgásba hozni. A LED a Képregény egérrel 
egyszerre kezd el villogni és amíg mozog a szervo motor, 
addig villog a fehér LED.

Bábszínház

A rágást vízszintesen 
mozgó állkapocs jeleníti 
meg. A Képregény egér 
szervo motoron mozog

A szereplők egyszerre, 
de ellentétesen 
mozognak. A LED villog 
a sajtra szerelve

Bábszínházba szerelt 
szereplők 
nyomógombbal 
mozdíthatók meg, 
külön-külön. 

A Képregény egér és a 
Tengerész egér 
tengelyes szereplők. A 
kis egerek közvetlenül 
meghajtott szerkezetek, 
nem programozottak.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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