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1. feladat: Milyen lakóhely a legmegfelelőbb az 
állatoknak? Hol laknak az erdőben a vadállatok és 
a ház körül a háziállatok?

Készítsetek könyvjelzőt a regény szereplőivel! 
Találtok ötletadónak videókat Vuk és Szú 
elkészítéséhez!

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:
• Állatok búvóhelyének, emberi lakóhelynek az 

ábrázolása (I6)
• Könyvjelző készítése (I3)
• Találjatok ki ti is állatneveket! (I8)
• Keressetek állatos szólásokat, közmondásokat! 

(I8)
• Nyomkeresés az erdőben, használják a NYOMOK 

memóriakártyát (I4)

A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

Fejlesztett területek:
Fókuszban:
• Szociális kompetenciák
• Természetvédelem
• Figyelem
• Kreativitás
• Térbeli orientáció

2. feladat: Készítsétek el Vuk családfáját! 
Használjatok különböző technikai eszközöket! 
Készítsétek el a saját családfátokat is!

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:

• Családfa készítés (I1)
• Állatképek készítése falevelekből (I3)
• Amőba játék (I7)
• Szólások, állatnevek gyűjtése (I8)

A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

Fejlesztett területek:

Fókuszban:
• Szociális kompetenciák
• Finommotorika
• Térbeli orientáció
• Kreativitás
• Algoritmikus gondolkodás

Fókuszban: 
•Más tárgyak – természetismeret (D8)

Az output kezelése:

Az elkészült társasjátékokat próbálják ki a csoportok egymás között is. Legyen 
lehetőség más osztályoknak is kipróbálni természetvédelem, környezetismeret 
órákon vagy ÖKO-napokon. Az elkészült családfákat osszák meg az iskola 
faliújságján! 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: 
• Más tárgyak – természetismeret (D8)
Az óra célja: 
• szövegértés
• problémamegoldás
• döntéshozatal
• csoportmunka szervezése

Javaslatok
• Beszélgessenek a 

fogságban tartott 
állatok 
életkörülményeiről, 
szükségleteiről!

• Mutasson gyerekeknek 
videókat ásó rókákról! 

Szereplők fő tulajdonságai és interakciói

Szereplő Tulajdonságok Interakciók

Iny, róka Bátor, óvatos Figyel, ás

Vuk, róka Bátor, óvatos Figyel, ás, 
őrködik

Karak, 
róka

Bátor, óvatos, 
megfontolt

Figyel, ás, 
őrködik

[átírt, rövidített szöveg]

A felhők felett villámlott, és 
amikor az erdei házhoz értek, 
már esett az eső. A kerítés 
mellett lelapultak, mert a 
házban még égett a villany. A 
kutyák csendben voltak, és 
szagukat a szél hozta a rókák 
felé. […]
Karak és Vuk megálltak Iny
ketrece előtt. Karak irányította 
az ásást. A kutyák bementek a 
házba, a komondor pedig az 
ólba. 
A szél zúgása és az eső 
csapkodása minden zajt 
elnyomott.
A föld teteje kemény volt, de 
alatta már puhább talaj volt, 
könnyebben ment az ásás. Iny
belülről ásott. Karak és Vuk 
felváltva kívülről ásott, az 
egyikük mindig őrködött. 
A ketrec alulról is be volt 
zárva. 
A vihar kezdett elmúlni, sietni 
kellett az ásással. Egyre 
jobban hallatszott az ásás 
zaja. 
Egyszer csak csend lett. 
Megjelent Iny feje a lyukban.

Iny, Vuk

Ás
Gyors
Mozog
Figyel

Vadász háza,
épületek, 
fák

A cselekmény fő 
mozzanatai

Szükséges fájlok

Osszad részekre a 
szövegrészletet

Listázd a szükséges 
anyagokat, stb.
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•Más tárgyak –
természetismeret (D8)

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

Javaslatok
Ásás, kaparás modellezése - Vuk
• Építsenek egyszerű mozgó figurákat kockákból  és 

összekötő elemekből
• Használjanak servomotort az ásó mozdulat 

bemutatására
Ajtó, ketrec nyitás és csukása
• Építsenek kockából egyszerű nyitható ajtót és 

ketrecet
• Használjanak servomotort az ásó mozdulat 

bemutatására

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

ArTeC robot szett 2 Studuino alaplap, 2 
nyomásérzékelő (touch sensor), 4 servomotor, 
7 LED, 1 Light sensor, fogaskerék, fogasléc

• Üres gondolattérkép, táblázat vagy 
történetmenet

• Üres szereplő- és robotfeladatkártyák
• Ceruza

Íny a ketrecben van, 
Vuk a ketrecen kívül 
kapar. A vadász 
házának ajtaja kinyílik 
villámcsapáskor, a 
kutyák kijönnek, 
visszamennek.

Lábak –ásás, mozgás sebessége 
Ajtó nyitása és csukása, ketrec 
nyitása

Íny a ketrecben van, 
Vuk a ketrecen kívül 
kapar. A ketrec kinyílik 
villámcsapáskor.
A vadász házában 
lámpák égnek, néha 
kinyílik az ajtó.

Íny a ketrecben van, 
Vuk a ketrecen kívül 
kapar. 
A ketrec 
gombnyomásra kinyílik.

Kézzel nyitható ajtajú
ketrecben ül Íny. Vuk 
előre-hátra mozgással 
„ás”

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
• DC motor programozása (2.a, 2.b)
• Szervomotor programozása

• Lábak adott szögbe mozgatása (3.a)
• Lábak ismételt mozgatása adott számú alkalommal (3.b)

• Light sensor tesztelése és programozása
• Lights sensor használata fény érzékelésére (8.a, 8.b, 8.d)

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

• Buzzer használata (6.a)
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Robotötletek különböző programozási szintekhez

P1 Vuk ás
• A ketrec és Íny figurájának megépítése.
• A ketrec ajtaja tengelyen nyitható
• Vuk egy kiskocsi roboton előre-hátra mozog
P2 Vuk ás
• 2 robot: Vuk és ketrec
• Íny figurája (nem robot) a ketrecben van.
• A ketrec ajtaját DC motor mozgatja, ami egy Touch sensor megnyomására kezd 

működni
• Vuk melső lábai szervó motorral működve ásnak.
• A program Touch sensorra indul
P3 Több robot összehangolt működése
• Iny – világít a szeme a ketrecben – 2 LED (zöld)
• Vuk – kapar, ássa a ketrecet, miközben Iny vár, világít a szeme
• Touch sensorra indul a program
• Első két lábát  servomotorok irányítják, így jön létre a kaparó, ásó mozgás
• Amikor a Light sensor fényt érzékel a a ketrec tetején, akkor abbahagyja az ásást, 

és lenyílik a ketrec ajtaja, amit szervó motor mozgat
• Vadász háza – világít bent a fény (2 LED) a házban, véletlen időközökben kinyílik 

majd becsukódik az ajtó. Szervó motor mozgatja az ajtót
• Touch sensorra indul a program
P4 Több robot összehangolt működése
• Hasonlóan P3-hoz
• A villám fényének érzékelése a vadász háza tetején történik Light sensorral
• Amikor a vadász házának ajtaja kinyílik, kijönnek a kutyák (fogasléc, fogaskerék, DC 

vagy szervó motor)

Íny a ketrecben, Vuk ás

Íny a ketrecben van, Vuk 
a ketrecen kívül kapar. A 
vadász házának ajtaja 
kinyílik villámcsapáskor, 
a kutyák kijönnek, 
visszamennek.

Íny a ketrecben van, Vuk 
a ketrecen kívül kapar. A 
ketrec kinyílik 
villámcsapáskor.
A vadász házában 
lámpák égnek, néha 
kinyílik az ajtó.

Íny a ketrecben van, 
Vuk a ketrecen kívül 
kapar. 
A ketrec 
gombnyomásra kinyílik.

Kézzel nyitható ajtajú
ketrecben ül Íny. Vuk 
előre-hátra mozgással 
„ás”

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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