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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: 
•Grafomotorika (D2)
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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
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3. feladat: Milyen gyakran lankad a figyelmed?

A diákok beszélnek a figyelemről és a memóriáról, 
és megpróbálnak reflektálni erre a kognitív 
funkcióra.
Dramatizálják és eljátsszák az adott helyzetet.

4. feladat: Milyen a memóriád?

A diákok beszélnek a memóriáról, és megpróbálnak
reflektálni erre a kognitív funkcióra.
Dramatizálják és eljátsszák az adott helyzetet.

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:

• Találj ki és játssz el egy olyan helyzetet, amikor 
elvesztettél valamit!

• Dramatizálj egy olyan helyzetet, amelyben 
egyedül kell megoldanod a problémát / 
amelyben segítséget kapsz valakitől!

A különböző megoldások részleteiért lásd az 
Ötletlapokat!

Vágja ki a helyzetkártyákat!

Válassza ki azt a fókuszt, amivel a gyerekek 
foglalkozni fognak! Adja nekik a megfelelő 
helyzetkártyát!

Segítsen nekik a helyzet kialakításában, ha 
szükséges!

Fejlesztett területek:

Fókuszban: 

• Szociális
kompetenciák

• Fókuszáló stratégiák

• Figyelem és 
koncentráció

Ezenkívül:
• Létkompetenciák
• Szövegértés
• Tehetséggondozás

Fókuszban: 
•Grafomotorika (D2)

Az output kezelése:

Készítsen video- / hangfelvételt a dramatizált 
helyzetről!
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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: 
•Grafomotorika (D2)
Az óra célja:
• szövegértés
•problémamegoldás
•döntéshozatal
•csoportmunka szervezése

Giovannino

Úr

Asszony

Sétál
Beszél
Kéz/kar elvesztése

Ház
Falu
Utca
Üzletek
üveg

A cselekmény fő 
mozzanatai

Szükséges fájlok

Osszad részekre a 
szövegrészletet

Listázd a szükséges 
anyagokat, stb.

Egy úr nagyon kedvesen megszidja 
őt:
„Nézd, milyen szórakozott vagy. 
Látod, máris elvesztetted egy 
kezedet.”
„Hoppá, ez igaz. Milyen óvatlan 
vagyok.”
Elindul hát megkeresni a kezét, de 
helyette egy üres üveget talál. 
Vajon tényleg üres? Lássuk csak. 
És mi volt benne, mielőtt kiürült? 
Nem lehetett üres az elején...
Giovannino megfeledkezik a kezéről, 
aztán az üvegről is megfeledkezik, 
mert meglátott egy sánta kutyát. 
Siettében, hogy elérje a sánta 
kutyát, mielőtt az befordulna a 
sarkon, elveszíti egy egész karját. 
De ezt észre sem veszi, csak 
szalad tovább.
Egy jólelkű asszony utánakiált: 
„Giovannino, Giovannino, a karod!”.
Hiába, Giovannino, nem hallja.
„Csak türelmesen" - mondja az 
asszony. „Majd én elviszem a 
mamájának."
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A szereplők fő tulajdonságai és interakciói

Szereplő Tulajdonság Interakciók

Giovannino Sétál, észreveszi 
az üveget, kutyát, 
elveszíti a kezét, 
karját.

Együtt mozognak, beszélgetnek

Úr Sétál, beszél

Asszony Beszél, viszi a kart 
a mamához

Javaslatok
• Beszélje meg a diákokkal, hogy 

milyen gyakran felejtik el a 
tananyagot vagy veszítik el a 
dolgaikat.

• Beszélje meg a diákokkal, hogy 
általában hogyan figyelnek az órákon, 
hogy lehet elkerülni, hogy 
elkalandozzon a figyelmük.

• Beszéljék meg a diákokkal, hogyan 
működik a memóriájuk, és milyen 
stratégiákkal lehet javítani azt.

Javasolt anyagok
ArTeC robot és kockák (legalább a 112 
db-os szett)
• Száj, karok és lábak anatómiai modelljei 

vagy képei
• fehér papír, ceruza, mappa
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Fókuszban: 
•Grafomotorika (D2)
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 robot szett  (1 vagy 2 Studuino alaplap, 2 
DC motor, kerekek, 3 IR fotoreflektor, 4 
nyomógomb, 2 LED).

• Üres gondolattérkép, táblázat vagy 
történetmenet

• Üres szereplő- és robotfeladatkártyák
• Ceruza

Kar
Kéz
Egy üveg kiválasztása

3 db infravörös érzékelővel 
felszerelt önműködő robot a 
környezetét figyelve járja be a 
kisfiú útját.

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 (2.a, 2.b)

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

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

• 4 nyomógombból álló távirányító (4.d)
• 7. IR fotoreflektor

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

S5 
T2
D2 

L3-L4 
P4

PROG3

2 db infravörös 
érzékelővel vezérelt 
roboton ül a 
főszereplő és ezek 
segítségével halad a 
tárgyak felé.

A kisfiú 4 
nyomógomb 
segítségével 
irányítható azok 
felé tárgyak felé 
amik elvonják a 
figyelmét a séta 
alatt.

PROG2PROG1

A kisfiú sétája 
közben találkozik 
emberekkel és 
felfigyel tárgyakra. 
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P1 Tengelyekkel mozgó figurák
• A nénik, a bácsi és a sánta kutya, valamint a kisfiú is 

tengelyekkel mozgatható végtagokkal vannak építve. 
• A bögre is szerepel a jelenetben. 
P2 Négynyomógombos robot
• A kisfiú 4 nyomógombbal irányítható előre-hátra-jobbra-

balra. 
• A konzol segítségével a bögréhez és sánta kutyához 

irányítható a robot.
• A bögrén és a sánta kutyán 1 – 1 LED és 1 – 1 nyomógomb 

van. 
• Ha a kisfiú odaér valamelyik elé, akkor a hozzá tartozó 

nyomógombot lenyomva a LED villogni kezd.
P3 Távolságérzékelővel irányítható robot
• A kisfiúra 2 IR fotoreflektor van építve előre, a robot két 

oldalára. 
• Ha a bögrét vagy a sánta kutyát az érzékelők valamelyike 

elé helyezzük, a robot abba az irányba fordulva halad 
előre.

P4 IR fotoreflektorokkal vezérelt, önműködő robotok
• A kisfiút úgy építjük meg, mint P3-ban.
• A sánta kutya és a bögre robothoz van csatlakoztatva, 

elhelyezünk rajtuk 1 -1 IR fotoreflektort és 1-1 LEDet. 
• Előre, középre is szerelünk egy IR fotoreflektort. 
• A robot önműködő módon kerüli el az elé kerülő tárgyakat, 

a bögrét és a sánta kutyát. 
• Ha a középen elhelyezett érzékelő érzékel valamit, akkor a 

robot megáll. 
• Ha a kisfiú a sánta kutya vagy a bögre közelében van a 

LEDek villognak.

Testrészek elvesztése

Robotötletek különböző programozási szintekhez
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3 db infravörös érzékelővel 
felszerelt önműködő robot 
a környezetét figyelve járja 
be a kisfiú útját.

2 db infravörös 
érzékelővel vezérelt 
roboton ül a 
főszereplő és ezek 
segítségével halad a 
tárgyak felé.

A kisfiú 4 
nyomógomb 
segítségével 
irányítható azok 
felé tárgyak felé 
amik elvonják a 
figyelmét a séta 
alatt.

A kisfiú sétája 
közben találkozik 
emberekkel és 
felfigyel 
tárgyakra. 

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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