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1.Feladat: Hogyan néznek ki a szereplők és a 
jelenetek? 

A diákok a Don Quijote spanyolországi utazásaihoz 
kapcsolódó tájképelemeket készítenek.

Minden megoldás jó!
Bármilyen szerszám és anyag használható!
Használhatja az ötleteket és az anyagok listáját.
az Ötletbazárból, használd fel saját ötleteidet vagy
csak hagyja, hogy a gyerekek megoldják a 
problémát a
a kreativitásukat.

Ötletbazár - néhány ötlet:
• Környezet építése ArTeC blokkokból
• Újrahasznosított anyagokból épített környezet
• Rajzolás
• Számítógépes grafika létrehozása
A különböző megoldások részleteiért lásd az 
Ötletlapokat! (I1, I4)

Fejlesztési területek:
Fókuszban: 
• Finommotoros 

készségek
• Térbeli tájékozódás
• Kreativitás

Ezenkívül:
• Figyelem koncentráció
• Tantárgyi 

koncentráció -
Természettudományo
k

• Tehetségfejlesztés

Fókuszban: 
•Grafomotorika (D2)
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Hogyan kezeljük a kimenetet:

Tárolja a tárgyakat szekrényben, hogy megvédje őket az 
esésektől. Rögzíts egy címkét a csoport nevével!

2.Feladat: Hogyan utazott Quijote és Sancho? 
Milyen messzire mentek, és milyen közlekedési 
eszközöket használtak?

A tanulók tervet készítenek az utazáshoz és a ló, 
szamár figurákhoz.

Minden megoldás jó!
Bármilyen szerszám és anyag használható!
Használhatja az Ötletbazár ötleteit és anyaglistáját, 
saját ötleteit, vagy egyszerűen csak hagyhatja, hogy 
a gyerekek kreativitásukkal oldják meg a feladatot.

Ötletbazár - néhány ötlet:
• Állatok építése ArTeC blokkokból
• Az állatok programozása, hogy mozogjanak és 

hordozzák az embereket, gondolkodj, hogyan 
helyezd a karaktereket az állatok tetejére, hogy 
képesek legyenek utazni. 

• Számítógépes grafika, animáció készítése
• Rajzolás
A különböző megoldások részleteiért lásd az 
Ötletlapokat! (I1, I2, I3)

Fejlesztési területek:
Fókuszban: 
• Szociális 

kompetenciák
• Grafomotoros 

készségek
• Kreativitás

Ezenkívül:
• Életvezetési készségek
• Tantárgyi 

koncentráció -
Állampolgárság

• Tehetségfejlesztés
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3.Feladat: Miért nevetnek az emberek Don 
Quijotén? 
A tanulók megvitatják Don Quijote viselkedésének 
okait és a társadalom erre adott reakcióját. 
Minden megoldás jó!
Használhatja az Ötletbazárból származó Act it out! 
kártyákat. 

Ötletbazár - néhány ötlet:

• Találj ki és dramatizálj egy olyan helyzetet, 
amikor a barátod furcsán viselkedik, és hogyan 
reagálnál rá. 

• Képzeld el, hogyan reagálnának mások, és mit 
tennél, hogy segítsd a barátodat.

A különböző megoldások részleteiért lásd az 
Ötletlapokat!

Vágd ki a helyzetkártyákat! (I5)

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

Segíts nekik a helyzet kialakításában, ha 
szükséges!

Fejlesztési területek:

Fókuszban: 
• Szociális 

kompetenciák
• Kritikus gondolkodás
• Szociális készségek

• Polgári ismeretek
• Szövegértés
Ezenkívül:
• Figyelem koncentráció
• Életvezetési készségek
• Tehetségfejlesztés

Fókuszban: 
•Grafomotorika (D2)

4.Feladat: Építs szélmalmot vagy óriást!
A diákok szélmalmokat vagy óriásokat készítenek. 
Építhetnek kis modelleket vagy nagy építményeket. 
Legyenek kreatívak, használjanak sokféle anyagot.
Minden megoldás jó!
Bármilyen szerszám és anyag használható!
Használhatod az Ötletbazár ötleteit és az anyagok 
listáját, használhatod a saját ötleteidet, vagy csak 
hagyhatod, hogy a gyerekek kreativitásukkal oldják 
meg a problémát.

Ötletbazár - néhány ötlet:

• A szerkezet felépítése ArTeC blokkokból
• Újrahasznosított anyagok használata
• Jelmezek készítése
• Rajzolás
• Számítógépes grafika létrehozása
• Origami készítése
A különböző megoldások részleteiért lásd az 
Ötletlapokat! (I6)

Fejlesztési területek:

Fókuszban: 
• Finommotoros 

készségek
• Kreativitás
• Térbeli tájékozódás

Ezenkívül:
• Figyelem koncentráció
• Tantárgyi 

koncentráció - Rajz, IT, 
Mérnöki tudományok

• Tehetségfejlesztés

Hogyan kezeljük a kimenetet:

Tárolja a tárgyakat szekrényben, hogy megvédje őket az esésektől. Rögzíts egy címkét a 
csoport nevével!

Hogyan kezeljük a kimenetet:

Készítsen videofelvételt a dramatizált helyzetről!
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A karakterkártya használata: 
Minden diák kitölti a saját karakterkártyáját:
• írja a karakter nevét
• vonásaik, mozdulataik, reakcióik stb.
• összegyűjti a környezet elemeit,
egyéb kiegészítők, építendő dolgok
• átgondolja a fázisokat, eszközöket és 

a robot építésének anyagai
A diákok több darabot használhatnak 
a karakter egyes részeiből 
kártyát, ha szükséges!

Fókuszban: 
•Grafomotorika (D2)
A lecke céljai:
• szövegértés
•problémamegoldás
•döntéshozatal
•csoportmunka szervezése

Sancho Panza
Don Quijote
Borbély
Pap

Séta 
Lovaglás
Szamárháton 
lovagolni
A ketrec nyitása és 
zárása

Ketrec

Ló

Szamár

A történet fő 
cselekményei

A szövegrészlet 
felosztása darabokra

Készítsen listát a 
szükséges dolgokról

Szükséges 
médiafájlok

Útközben az egyszerű 
Sancho Don Quijote 
egyenes emberét játssza, 
aki mindent megtesz, hogy 
helyreigazítsa gazdája 
furcsa fantáziáit. Amikor 
Quijote elküldi Sanchót, 
hogy vigye el a levelét 
Dulcineának, találkozik 
Don Quijote két 
barátjával, a pappal és a 
borbéllyal, és mindannyian 
eljönnek, hogy 
hazacipeljék. Ketrecbe 
zárják, és akarata ellenére 
a falujába szállítják.
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Javasolt anyagok 
• ArTeC blokkok (legalább 112 db-os 

készletben)
• Spanyolország térképe
• Storyline sablon
• ceruza

A karakterek főbb jellemzői és kölcsönhatásai

Karakter Jellemzők Kölcsönhatások

Don Quijote Sétál, slaggal 
közlekedik, beszél

Levelet küld, fantáziál

Sancho Panza Sétál, szamarat 
lovagol, beszélget

Megkérdőjelezi a viselkedését, 
segítséget kér, elutazik, hogy 
kézbesítse a levelet, hazudik 
Quijote-nak.

A pap Sétálj, beszélj Jön segíteni, hazahozza Quijote-t.

A borbély Sétálj, beszélj Jön segíteni, hazahozza Quijote-t.

Javaslatok
• Vitassa meg Don Quijote viselkedésének 

okait és a társadalom erre adott 
reakcióját. 

• Beszélgessetek a barátok szerepéről, 
amikor problémákkal szembesülnek, és 
arról, hogy te mit tennél, hogy segítsd a 
barátodat.

• Fedezze fel a ketrecek 
zárómechanizmusait

• Építs egyszerű állatfigurákat, hogy 
embereket hordozzanak az ArTeC 
blokkokból
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Fókuszban: 
•Grafomotorika (D2)
A lecke céljai:
• finommotoros készségek,
•problémamegoldás,
•döntéshozatal
•életvezetési készségek

Javasolt anyagok
• ArTeC blokkok (legalább a 112 db-os készlet) és 

ArTeC robotika készlet (1 Studuino alaplap, 2 
DC motor, 2 IR fényvisszaverő, 2 
érintésérzékelő).

• Mindmap vagy Chart tervezet , Storyline
• Karakterkártyák és robotfeladat-kártya sablon
• Ceruza

Ketrec
Kocsi
Szamarak
Barátok

Hogyan kell kitölteni a robotkártyát?
• Válassza ki a robot "tevékenységét" és 

programozási komplexitását a 
karakterfeladatkártya, a fejlesztési cél és a 
gyermek képességeinek megfelelő 
programozási szint szerint.

• Szükség esetén (pontosítás vagy differenciálás 
céljából) további robotkártyák is kitölthetők.

Kapcsolódó témák a Műszaki sarokban
• DC motor programozása

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

• Szervomotorok használata (3.a, 3.b)
• Érintésérzékelők használata (4.a, 4.b)

• 4 érintésérzékelőből álló távirányító (4.d)
• Zúgó (6.a, 6.b)
• 7. IR fényvisszaverő

• 7.a) Az IR-fotóreflektor vizsgálata
• 7.b) Akadályok észlelése
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3 IR fotoreflektor
segítségével a ketrec
ajtaja és a szekér
elindulása után már a
szekér megállása is
érzékelőhöz kötött.

IR fotoreflrktorra nyíló-
és zárodó ketrec és 
ugyanígy elinduló és 
megálló szekér.

ketrec ajtaja
nyomógomra nyílik és
csukódik vissza. A
szekér is nyomógombra
indul el és áll meg.

Minden szereplő
tengelyekkel felszerelt,
a jelenet elbábozható.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Javaslatok 
• Beszéljék meg, hogyan történik az emberi és állati 

mozgás
• Tudja meg, hogyan lehetne ArTeC elemekből ketrecet 

építeni
• Építsen egy egyszerű figurát mozgatható lábakkal, 

karokkal vagy szájjal ArTeC blokkokból
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P1 Bábozás
• A két szamár által húzott szekeret 1 db DC motor hajtja 

meg.
• Addig megy előre amíg az elemtartót ki nem kapcsoljuk.
• A ketrec a szekéren van, aminek az ajtaja tengelyekkel 

nyitható.
• A barátok, a pap, a borbély, Don Quijote pici figurák ebben 

a jelenetben.  
P2 Szervo motorra nyíló ketrec
• A kocsit és a ketrecet P1-hez hasonlóan építjük meg, 2 

nyomógombot csatlakoztatunk hozzá.
• A ketrec ajtaja 1 szervo motorral nyitható.
• A kocsi 2 DC motorral mozog.
• Az egyik nyomógombra elindul és addig mozog, amíg 

lenyomva tartjuk. Ha felengedjük a nyomógombot, akkor 
megáll a szekér.

• A másik nyomógomb lenyomására kinyílik a ketrec ajtaja 2 
mp-re, majd becsukódik.

P3 Környezetére reagáló robot
• A kocsi a ketreccel, mint P2-ben.
• 2 IR fotoreflektorral van felszerelve a ketrec.
• Az egyik érzékelő a ketrecen kívül van. Ha ez érzékeli Don 

Quijotét, kinyílik a ketrec ajtaja, majd 2 mp után 
lecsukódik.

• A másik IR fotoreflektor a ketrecben van. Mikor elé kerül 
Don Quijote, 2 mp késleltetés után elindul a szekér előre 3 
mp-ig, majd megáll.  

P4 Több érzékelővel felszerelt robot
• A P3-ban található robot kiegészül még egy IR 

fotoreflektorral, amely előre van felszerelve.
• Így a robot az előtte lévő tárgyakat figyeli. Ennek 

segítségével a szekér meg tud állni a barátok előtt, amikor 
az érzékeli a figurákat.

1- A ketrec és a kocsi

Ötletek a különböző programozási szintű robotokhoz 
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3 IR fotoreflektor
segítségével a ketrec
ajtaja és a szekér
elindulása után már a
szekér megállása is
érzékelőhöz kötött.

IR fotoreflrktorra nyíló-
és zárodó ketrec és 
ugyanígy elinduló és 
megálló szekér..

A ketrec ajtaja
nyomógomra nyílik és
csukódik vissza. A
szekér is nyomógombra
indul el és áll meg.

Minden szereplő
tengelyekkel felszerelt,
a jelenet elbábozható.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

DON QUIJOTE 
KALANDJAI
HAZAVISZIK (T3)


