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Ötletbazár – néhány ötlet:
• A gyerekek gyűjtsenek használt pólókat, flakonokat, 

egyéb újrahasznosítható anyagokat
• Nézzék meg közösen az alábbi videókat, majd 

kézműveskedjenek együtt, vagy a gyerekek a 
videókon bemutatott lépéseket követve, a videókat 
használva önállóan dolgozzanak!

• Használják az ötletlapot! (I1, I3)
• A videók:

malacpersely: https://youtu.be/AkK4eY5QSc4
vándortarisznya: https://youtu.be/Y7dzB4-82zw
madáretető: https://youtu.be/S5KGs4a18rM

A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

Fejlesztett területek:
Fókuszban:
• Grafomotorika
• Kreativitás
• Térbeli orientáció

Ezenkívül:
• Természetvédelem
• Figyelemfejlesztés
• Élettapasztalat

2. feladat:
Leljék meg az elbújt malacot a kódok segítségével!

Az egyes mezőket a megadott színnel kell kitölteniük a 
gyerekeknek. 

Ötletbazár – néhány ötlet:

• Használják a kódfejtő színező feladatlapot!(I2)
• Készítsenek csoportok hasonló kódfejtő színező 

lapokat. Próbálják ki a csoportok egymás 
feladatlapjait!

A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

Fejlesztett területek:

Fókuszban:
• Algoritmikus gondolkodás
• Finommotorika
• Térbeli orientáció

Fókuszban: 
• Szövegértés (D1)
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Az output kezelése:

Az elkészült malacperselyekből, tarisznyákból, madáretetőkből készítsenek kiállítást. Címkézze fel az 
alkotásokat a csoport nevével! Az elkészült kódfejtő színezőket az iskolában próbálhassák ki más osztályok is!

Remek csapatépítő program a közös szerencsemalac sütése, vonja be a szülőket is a projektbe!

1. feladat: Készítsenek újrahasznosított 
anyagokból malacperselyt, vándortarisznyát vagy 
madáretetőt! Nézzék meg a videót, és alkossanak 
közösen! 
Süssenek közösen szerencsemalac süteményt! 

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

https://youtu.be/AkK4eY5QSc4
https://youtu.be/Y7dzB4-82zw
https://youtu.be/S5KGs4a18rM


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: 
• Szövegértés (D1)
Az óra célja: 
• szövegértés
• problémamegoldás
• döntéshozatal
• csoportmunka szervezése

[átírt, rövidített szöveg] 
Megérkezett a leány a vőlegény házába, 
tetszett neki a palota. Megismerkedett 
anyóssal és apóssal. Amikor meglátta a 
vőlegényt elakadt a lélegzete. Ezek 
után nekiállt a házi munkának. A malac 
egész nap a házban bóklászott, majd 
eljött az este, ledobta a disznóbőrt és 
királyfivá változott. A leány nemsokára 
hazalátogatott a császári szülőkhöz. 
Faggatták az uráról, ő pedig mindent 
elmondott. 
- Édes leányom a kályhában örökkön 
nagy tűz lobogjon amikor az urad 
elalszik a disznóbőrt dobd bele. 
- Jól mondja édes anyám. – helyeselt a 
királykisasszony.
A királykisasszony hazatért, majd nagy 
tüzet raktak a kályhába. Amikor az ura 
elaludt, a disznó gúnyát a tűzbe 
hajította. Azonnal felébredt az ura és 
szomorúan nézett a kályha tüzébe.
S ha valamikor szükséged lenne reám, 
tudd meg: Szép Vitéz a nevem, és ott 
találsz a Tömjénes-kolostorban.
S ahogy ezt kimondta, hatalmas vihar 
támadt, s vad forgószél kapta fel, és 
vitte magával a király vejét. S azon 
nyomban a csodálatos híd is 
összeomlott, megsemmisült, eltűnt a 
föld színéről. És minden kincsével, 
pompájával a palota is, melyben az 
öregek laktak a menyökkel; 
visszaváltozott a hajdani szegényes 
kunyhóvá. 

Javaslatok
• Beszéljék meg, mivel lehet fűteni egy 

kályhában!
• Vitassák meg, hogy miért káros a környezetre 

különböző dolgok elégetése!
• Mutasson a gyerekeknek képeket különböző 

kályhákról! 
• Beszélgessenek arról, hogy miért fontos 

kritikusan kezelni mások tanácsait! 
• Gyűjtsenek olyan mesét, amiben ehhez 

hasonló, varázslatos átalakulás van!

Szereplő fő tulajdonságai és interakciói

Szereplő Tulajdonságok Interakciók

Kályha Forró, fénylő Nyílik-csukódik, mozog 
a tálca

Királylány Bedobja a disznóbőrt a 
kályhába

Kályha
Disznóbőr

Forró
Fénylő

Bútor

Ruha

Élelem

A cselekmény fő 
mozzanatai

Szükséges fájlok

Osszad részekre a 
szövegrészletet

Listázd a 
szükséges 
anyagokat, stb.
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Fókuszban: 
• Szövegértés (D1)
Az óra célja: 
• szövegértés
• problémamegoldás
• döntéshozatal
• csoportmunka szervezése

Javaslatok
Kályha
• Vitassa meg a gyerekekkel, hogy milyen módon lehet 

megjeleníteni egy kályhát
• Építsenek egyszerű kályhát kockákból  és összekötő 

elemekből

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

ArTeC robot szett 1 Studuino alaplap, 2 
nyomógomb, 2 LED, 1 servomotor, 1 DC motor, 
2 IR fotoreflektor, fogaskerekek, fogaslécek

• Üres gondolattérkép, táblázat vagy 
történetmenet

• Üres szereplő- és robotfeladatkártyák
• Ceruza
• Videó a sündisznó mozgásáról

Ajtó – nyitás-zárás
Tepsi – ki-be csúszás

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 differenciálás 
céljából) további robotkártyák is kitölthetők.

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

• DC-motorok beindítása és leállítása azonos vagy különböző gombok 
vagy nyomásérzékelők lenyomásával (4.b, 4.c)

• Szervomotor programozása
• Szervóra szerelt elemek adott szögbe mozgatása (3.a)

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

• IR fotoreflektor használata (7.a, 7.b)

A szerkezet két eltérő 
típusú motorjának két 
irányú mozgását 1 -1 db 
infravörös érzékelő 
irányítja.

A kályha ajtaja szervó
motorral, a kályha 
tálcája DC motorral 
mozgatható és két 
eltérő érzékelőre 
indul el és áll le a 
robot programja.

A kályha ajtaja és tálcája 
is DC motorral 
meghajtott és 
nyomógombbal 
irányítottak.

Bábozás izgalmas 
robot- és 
fogaskerékrendszer 
segítségével

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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Robotötletek különböző programozási szintekhez

P1 Közvetlenül meghajtott fogaskerekes szerkezet
• Minden szereplő és a kályha ajtaja is tengellyel van felszerelve, 

így mozgatható a jelenet minden szereplője.
• A kályhából kijövő tálca 1 db DC motor segítségével, fogaslécen 

és fogaskeréken mozog, amit közvetlenül az elemtartóról lehet 
ki- és bekapcsolni, működtetni.

P2 Nyomógombbal irányított robot
• A szereplők és a kályha tálcájának szerkezete nem változik a P1-

es jelenethez képest. Azonban itt már a kályha ajtaja DC motorral 
nyitható és zárható. 

• Az ajtó fel- és lecsukódást, valamint a tálca ki- és bemenetelét 1 –
1 db nyomógomb lenyomásával lehet irányítani. 

• Az egyik nyomógombra felnyílik az ajtó és kijön a tálca a 
kályhából, a másik nyomógomb lenyomására pedig a tálca 
visszaáll a kályha belsejébe és lecsukódik az ajtaja. 

P3 Szervó motorra nyíló szerkezet
• A szereplők és a kályha tálcájának szerkezete továbbra sem 

változik a P1-es jelenethez képest. 
• A kályha ajtaja szervo motorral nyílik. 
• A kályha ajtaját infravörös érzékelő vezérli, ha a királylányt elé 

helyezzük, akkor kinyílik a kályha ajtaja és kigördül rajta a tálca. 
• A nyomógomb lenyomására a tálca visszagördül a kályhába és 

lecsukódik az ajtaja.
P4 Automata szerkezet
• P3-mal azonosan megépített a jelenet, de a nyomógomb helyett 

a tálcába kerül egy infravörös érzékelő beépítésre. 
• A kályha ajtaja kinyílik és kijön a tálca, ha az infravörös érzékelő 

elé állítjuk a királylányt. 
• Ebben a jelenetben azonban ekkor tesszük rá a disznóbőrt a 

kályha tálcájára, az ide beépített infravörös érzékelőre. 
• Ez indítja be a tálca visszamenetelét a kályhába és az ajtó 

leengedését.

A kályha

A szerkezet két eltérő 
típusú motorjának két 
irányú mozgását 1 -1 db 
infravörös érzékelő 
irányítja.

A kályha ajtaja szervó
motorral, a kályha 
tálcája DC motorral 
mozgatható és két 
eltérő érzékelőre 
indul el és áll le a 
robot programja.

A kályha ajtaja és tálcája 
is DC motorral 
meghajtott és 
nyomógombbal 
irányítottak.

Bábozás izgalmas 
robot- és 
fogaskerékrendszer 
segítségével

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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