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1. feladat: Beszéljétek meg, hogyan védik az 
állatok a saját vadászterületüket. Használjanak 
ismeretterjesztő könyveket a könyvtárból! 

Nincs rossz megoldás!

Felhasználhatja az Ötletbazárban javasolt ötleteket 
és alapanyagokat, alkalmazhatja a saját ötleteit, 
vagy hagyhatja, hogy a gyerekek találjanak 
megoldást a kreativitásuk segítségével.

Ötletbazár – néhány ötlet:
• Védjék meg a területüket, játsszanak 

amőbajátékot (I7)
• Nyomkeresés az erdőben, használják a NYOMOK 

memóriakártyát (I4)
• Memóriakártyák készítése erdő témában

A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

Fejlesztett területek:
Fókuszban:
• Szociális 

kompetenciák
• Figyelem
• Kreativitás
• Térbeli orientáció
• Algoritimikus

gondolkodás

Ezenkívül:
• Természetvédelem
• Figyelemfejlesztés
• Élettapasztalat

2. feladat: Játsszátok el! Hogyan tudnak az állatok  
tájékozódni? Mit hívhatunk segítségül a 
tájékozódáshoz?

Mivel táplálkoznak az egyes erdei állatok?

Nincs rossz megoldás!
Felhasználhatja az Ötletbazárban javasolt ötleteket és 
alapanyagokat, alkalmazhatja a saját ötleteit, vagy 
hagyhatja, hogy a gyerekek találjanak megoldást a 
kreativitásuk segítségével.

Ötletbazár – néhány ötlet:
• Készítsenek térképet, beszéljenek a 

térképjelzésekről pl. patak, domb stb. (I2)
• Tájékozódjanak emlékezetből vagy hangok 

alapján (I2)
• Készítsenek több féle táplálékláncot! (I1)

A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

Fejlesztett területek:

Fókuszban:
• Szociális 

kompetenciák
• Finommotorika

• Térbeli orientáció
• Kreativitás
• Algoritmikus 

gondolkodás

Fókuszban: 
• Térbeli orientáció (D3)

Az output kezelése:

Az elkészült társasjátékokat, memóriakártyákat 
próbálják ki a csoportok egymás között is. Az 
elkészült plakátokat tegyék ki az iskola 
faliújságjára! Címkézze fel a társasjátékokat a 
csoport nevével!
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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: 
• Térbeli orientáció (D3)
Az óra célja: 
• szövegértés
• problémamegoldás
• döntéshozatal
• csoportmunka szervezése

Javaslatok
• Beszéljék meg, hogyan 

lehet konfliktust 
megoldani!

• Tervezzék meg papiron
a róka és a kutya 
útvonalát a történet 
alapján!

• Használják az előző 
órán tanult 
térképismereti jeleket!

Szereplők fő tulajdonságai és interakciói

Szereplő Tulajdonságok Interakciók

Kag, róka Ravasz, gyors Menekül, 
elbújik

Vahur, 
kutya

Gyors, 
figyelmetlen, 
dühös

Üldöz[átírt, rövidített szöveg]

Vahur, a kutya leselkedett az 
udvaron.
Kag, a róka megfordult és 
rohant a kerítés felé. Vahur
üldözte a rókát. Kag az 
életéért futott. Vahur el 
akarta kapni a rókát, hogy a 
gazdájának adja. A gazdája 
büszke lesz rá. 
Kag egy szűk résen átcsúszott, 
menekült tovább. Vahur is 
átszorította magát a résen, és 
tovább üldözte a rókát. 
A réten köd volt. De Vahur a 
szimata után ment. 
Kag beugrott a patakba. Egy 
rövid ideig szaladt a patakban. 
Kiugrott a partra, és elbújt 
egy fűzfabokor alá. 
Vahur hallotta a csobbanást. 
Átugrott a patakon és rohant 
előre. 
Kag a falu felé vezető úton 
szaladt visszafele.
Vahur kereste a rókát, de nem 
látta a ködben. Nem érezte a 
róka szagát sem. Becsapta őt 
Kag, dühös volt.
Szimatolt a fűben, de nem 
érezte a róka szagát. 
Elindult a falu irányába. 
Vahur érezte Kag nyomait, de 
azt hitte, az még akkor maradt 
ott, amikor Kag előle menekült. 
A róka azért szaladt az 
összetaposott úton visszafelé 
is, hogy Vahur azt higgye, hogy 
az még a régi nyom.

Kag, Vahur

Ravasz
Gyors
Dühös
Figyelmetlen

Fa, falevelek

Domb, Erdő

Patak

Ösvény

A cselekmény fő 
mozzanatai

Szükséges fájlok

Osszad részekre a 
szövegrészletet

Listázd a szükséges 
anyagokat, stb.
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• Térbeli orientáció (D3)
Az óra célja: 
• szövegértés
•problémamegoldás
•döntéshozatal
•mozgás kifejezése

Javaslatok
Menekülés - Kag
• Vitassa meg a gyerekekkel, hogy milyen mozgása van 

a rókának
• Építsenek egyszerű mozgó figurákat kockákból  és 

összekötő elemekből
Üldözés - Vahur
• Vitassák meg, hogy milyen tulajdonságokkal 

rendelkezik egy kutya
Patak mozgása
• Vitassák meg, hogyan lehet bemutatni a víz 

mozgását, hangját, a visszatükröződő víz felszínét

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

ArTeC robot szett (3 Studuino alaplap, 3 
nyomásérzékelő (touch sensor), 7 LED, 2 IR 
photoreflector, 5 DC motor, 2 szervó motor

• Fekete szigetelőszalag a vonalkövetéshez
• Üres gondolattérkép, táblázat vagy 

történetmenet
• Üres szereplő- és robotfeladatkártyák
• Ceruza

Kag vonalkövetéssel bejárja 
az útját. Vahur először 
leszegett fejjel és égnek 
tartott farokkal követi. 
Amikor a csobbanást hallja, 
elkezd visszafelé futni 
felemelt fejjel, farkát 
csóválva

Lábak – futás, mozgás sebessége  –
Kag, Vahur, patak mozgása, 
hullámzás

Vahúr és Kag bejárnak 
vonalkövetéssel egy-
egy utat a patak körül, 
majd visszatérnek. A 
patak hullámzik és 
fényt ad.

Vahúr és Kag
távirányítóval 
teszik meg az utat

Vahúr és Kag
csak figura vagy 
előre 
programozott 
útvonalon 
haladnak

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

Robotfeladatkártya 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 differenciálás 
céljából) további robotkártyák is kitölthetők.

Kapcsolódó témák a Technika sarokban
• Szervomotor programozása

• Fej, farok adott szögbe mozgatása (3.a)
• Farok ismételt mozgatása adott számú alkalommal (3.b)

• IR fotoreflektor tesztelése és programozása (7.a, 7.c, 7.e)
• Nyomkövető robot 1 vagy 2 IR fotoreflektorral (7.f, 7.g)
• Előrehaladás a fekete vonalig (7.e)

• Hangérzékelő tesztelése és programozása (9.a)
• Robot aktiválása hanggal (9.b)

• LED használata (5.a)
• Villogás (5.b)

VUK
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Robotötletek különböző programozási szintekhez

P1 Egyszerűen mozgó figurák
Megépítés: 
• Megoldható mozgatható részekkel, robotika nélkül is
• VAGY
• Kag és Vahúr egy roboton, egymás mögé építve.
• A robot 2 DC motorral működik: előre beprogramozott mozgással
P2 Távirányításos üldözés
• Kag és Vahúr egy-egy roboton, mindkét robot 2 DC motorral és egy 4 

nyomógombos távirányítóval van felszerelve
• Kag szemei zölden, Vahúr szemei vörösen világítanak (LED-ek)
• A 4 nyomógombra mozog a robot a 4 különböző irányba
• A Kagot irányító gyerek találja ki az útvonalat, amit a robot a 

távirányító hatására bejár, a Vahúrt irányító gyereknek követnie kell a 
robotjával.

P3 Figurák összehangolt mozgása
• Kag menekül Vahur elől a patak mentén vonalkövető segítségével
• Touch sensorra indul, és vonalkövetéssel megy
• 2 LED (zöld) folyamatosan világít - szemei 
• Vahur üldözi Kagot a patak mentén vonalkövető segítségével
• Touch sensorra indul, és vonalkövetéssel megy hosszabb útvonalon
• 2 LED (piros) folyamatosan világít - szemei 
P4 Élethű mozgások
• A két robot a P3-nak megfelelően építhető és működik
• Vahúrnak a feje és a farka 1-1 szervó motorral mozog, és Sound-

sensorral is fel van szerelve
• Kag vonalkövetéssel bejárja az útját, mint P3-ban 
• Vahur először leszegett fejjel és égnek tartott farokkal követi. Amikor a 

csobbanást hallja (Sound sensor), elkezd visszafelé futni felemelt fejjel, 
farkát csóválva

Vahúr és Kag

Kag vonalkövetéssel bejárja 
az útját. Vahur először 
leszegett fejjel és égnek 
tartott farokkal követi. 
Amikor a csobbanást hallja, 
elkezd visszafelé futni 
felemelt fejjel, farkát csóválva

Vahúr és Kag bejárnak 
vonalkövetéssel egy-
egy utat a patak 
körül, majd 
visszatérnek. A patak 
hullámzik és fényt ad.

Vahúr és Kag
távirányítóval teszik 
meg az utat

Vahúr és Kag csak 
figura vagy előre 
programozott 
útvonalon 
haladnak

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4

P1 Patak, mint díszlet
• Statikus részekkel, robotika nélkül 

épített patakpart
P2 Patak, mint díszlet
• Statikus részekkel, robotika nélkül 

épített patakpart
P3 Hullámzó patak fával
• 1 touch sensor amellyel elindul a patak 

mozgása.
• 3 LED (kék) a vízhez.
• 1 DC motor mozgatja a fogaskerekkel 

ellátott patakot és fát.
P4 Hullámzó patak fával
• Mint P3

Patak
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