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1. feladat: Hogy néz ki a környezet?
A diákok megalkotják a környezet 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 megépítése 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 

– Természettudomány
• Tehetséggondozás

Fókuszban: 
•Térbeli orientáció (D3)
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Az output kezelése:

Tűzze a képeket faliújságra, és kérje meg a gyerekeket, hogy 
valamilyen szabály szerint rendezzék el őket.
Az épített tárgyakat helyezze el egy zárható szekrénybe, hogy 
megóvja őket a leeséstől. Csatolja hozzájuk a csoport nevét!

2. feladat: Hogyan néz ki egy mozgatható/hiányzó 
végtagokkal rendelkező karakter?

A tanulók mozgó/hiányzó végtagokkal rendelkező 
emberi figurát készítenek.
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:

• Figura építése ArTeC kockákból
• Figura kivágása és összekötözése kartonból
• Rajzsorozat
• Animációs szerkesztőprogram
A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

Fejlesztett területek:

Fókuszban:
• Finommotorika
• Térbeli orientáció
• Kreativitás

In addition:
• 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: 
•Térbeli orientáció (D3)
Az óra célja:
• szövegértés
•problémamegoldás
•döntéshozatal
•csoportmunka szervezése

Giovannino

Anya

Séta
Beszél
Megtapogatja magát
Ugrik

Ház
Falu
Utca
Üzletek
Autók

A cselekmény fő 
mozzanatai

Szükséges fájlok

Osszd részekre a 
szövegrészletet

Listázd a szükséges 
anyagokat, stb.

Giovannino sétálni megy
"Anya, sétálni megyek."
"Menj csak, Giovanni, de légy óvatos, 
amikor átmész az úton."
"Rendben, anya. Szia, anya."
"Mindig olyan szétszórt vagy."
"Igen, anya. Szia, anya."
Giovannino boldogan indul el, és az út 
első szakaszán figyel. Időnként megáll és 
megérinti magát.
"Teljesen ott vagyok? Igen." És elneveti 
magát.
Annyira örül az óvatosságnak, hogy 
elkezd ugrálni, mint egy veréb, de aztán 
elkapja a figyelmét a kirakatok, az autók, 
a felhők nézegetése, és persze ott 
kezdődik a baj.
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A szereplők fő tulajdonságai és interakciói

Szereplő Tulajdonság Interakciók

Giovannino Sétál, megáll, 
megtapogatja 
magát, 

Együtt mozognak, beszélgetnek

Anya Sétál, beszél

Javaslatok
• Beszéljék meg, hogyan jönnek létre a 

mozgások. 
• Végezzenek együtt néhány mozdulatot, 

hogy a gyerekek érzékeljék a saját 
mozgásuk fázisait.

• Mozgatható anatómiai modellek 
bemutatása a gyerekeknek 

• Építsenek egy egyszerű figurát 
mozgatható lábakkal, karokkal vagy 
szájjal ArTeC kockákból.
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Fókuszban: 
•Térbeli orientáció (D3)
A lecke céljai:
• finommotorika,
•problémamegoldás,
•döntéshozatal
• létkompetenciák

Javaslatok
Séta
• Beszéljék meg, hogyan jönnek létre a mozgások.
• Végezzenek együtt néhány mozdulatot, hogy a 

gyerekek érzékeljék a saját mozgásuk fázisait.
• Mozgatható anatómiai modellek bemutatása a 

gyerekeknek 
• Építsenek egy egyszerű figurát mozgatható lábakkal, 

karokkal vagy szájjal ArTeC kockákból.
Ugrás
• Ugrás különböző módjai (Ugrás egy lábbal, stb.)

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

ArTeC rorbot szett (1 Studuino alaplap, 2 DC 
motor, kerekek, 2 IR fotoreflektor, 2 
nyomógomb, 2 LED, 1 szervomotor, baseplate).

• Üres gondolattérkép, táblázat vagy 
történetmenet

• Üres szereplő- és robotfeladatkártyák
• Ceruza

Kar
Láb
Száj
Ugrás

IR fotoreflektor által 
működtetett bábszínház, a 
kisfiú nézelődik.

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.
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Kapcsolódó témák a Technika sarokban
• DC motor programozása (2.a, 2.b)

• Erő, irány beállítása (2.a, 2.b)
• Véletlenszerű mozgások (2.f)

• Szervomotor programozása
• Szervomotor felszerelése és tesztelése (3.a)
• Integető mozgás programozása(3.b)

• Nyomógomb használata (4.a, 4.b)
• LED használata (5.a, 5.b)
• 7. IR fotoreflektor

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

• Véletlen számok használata (10.a)

PROG3

2 nyomógombbal 
felszerelt, paravános 
bábszínház.

Robotalapon 
mozog a 
főszereplő előre, 
közben a szervo 
motoron billeg, 
mintha ugrálna a 
kisfiú.

PROG2PROG1

Tengelyekkel 
felszerelt 
szereplőkkel 
elbábozható a 
jelenet.
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P1 Bábozás
A kisfiú tengelyekkel és rudakkal mozgatható. 
A felhő a kirakatok mögül tengellyel emelhető fel, a kis 
autók kerekei is tengelyekkel forognak.
P2 DC motorral és szervo motorral mozgó robot
A kisfiú  1 szervo motorral szereljük föl a kiskocsira.
Miközben előre egy, a szervo motor billegeti előre-hátra 
egyre gyorsabban, így visszaadva a szétszórt mozgást.
P3 Nyomógombokkal irányítható bábszínház
A szereplők a bábszínház paravánjára vannak felépítve.
Középen „ül” a kisfiú, a feje szervo motorral mozgatható. 
A felhőt és az autót 2 DC motor mozgatja a két oldalán. 
2 nyomógomb van a robot két oldalán, melyek külön-külön 
mozgatják a jelenet szereplőit. 
Amíg a nyomógomb le van nyomva, addig mozog az általa 
bekapcsolt DC motor és hozzá kapcsolt szereplő. 
A középre beépített kisfiú fejét jobbra vagy balra mozgatja, 
attól függően, hogy melyik oldalon elhelyezett nyomógomb 
van lenyomva.
P4 IR fotoreflektorra mozgó bábszínház
A bábszínház két oldalára 1-1 db infravörös érzékelő van 
felszerelve.
A középen elhelyezkedő kisfiút DC motor hozza mozgásba. 
Az alsó érzékelőhöz egy piros LED, a felül elhelyezett 
érzékelőhöz egy fehér LED tartozik. 
Az alsó infravörös érzékelőt a kis autóval, a felül elhelyezett 
érzékelőt a felhővel aktivizáljuk. 
Az IR fotoreflektor eltakarásakor a kisfiú különböző 
sebességgel mozogni kezd, a megfelelő LED villog.
Haeltávolítjuk a kisautót vagy a felhőt az IR fotoreflektor
elől, akkor leáll a mozgás és a villogás

1- Sétáló fiú

Robotötletek különböző programozási szintekhez
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IR fotoreflektor által 
működtetett bábszínház, a 
kisfiú nézelődik.

2 nyomógombbal 
felszerelt, paravános 
bábszínház.

Robotalapon 
mozog a 
főszereplő előre, 
közben a szervo 
motoron billeg, 
mintha ugrálna a 
kisfiú.

Tengelyekkel 
felszerelt 
szereplőkkel 
elbábozható a 
jelenet.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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