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1. feladat: Milyen kútfajtákat és hidakat 
használtak a különböző korokban és helyeken? 
Gyűjtsenek információkat, és azok alapján 
rajzoljanak, építsenek együtt.

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:
• Használják az ötletlapot! (I7)
• Nézzenek utána a könyvtárban vagy az 

interneten témának, készítsenek prezentációt, 
tablót vagy kiállítást! 

• Építsenek kreatívan, használjanak 
újrahasznosított anyagokat!

• Nézzenek utána a Leonardo-híd építésének, 
keressenek információt az interneten vagy a 
könyvekben! Ceruzákból alkossák újra Leonardo 
da Vinci tervei alapján a hidat!

A különféle megoldások részleteit az Ötletlapokon 
találja.

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

Ezenkívül:
• Történelem
• Figyelemfejlesztés
• Élettapasztalat

2. feladat:
Gyűjtsék össze, hogy a fonáshoz milyen eszközöket 
használtak régen és napjainkban! Keressenek 
könyveket a könyvtárban a téma feldolgozásához! Az 
összegyűjtött információkat osszák meg társaikkal.

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:
• A gyűjtött információt megjeleníthetik tablón 

vagy prezentációban.
• Készítsenek szófelhőt, használják a wordart.com 

ingyenes szófelhő alkalmazást, vagy a 
mentimeter.com alkalmazást!

• Készítsenek idővonalat, amin jelzik a különböző 
technikák megjelenését.

• Készítsenek kvízt társaiknak papíron, vagy online 
alkalmazással!

Fejlesztett területek:
Fókuszban:
• Élettapasztalat
• Műszaki ismeretek
• Kreativitás

Ezenkívül:
• Figyelemfejlesztés
• Szociális készségek

Fókuszban: 
• Szövegértés (D1)

Az output kezelése:
Tartsanak prezentációt a könyves és internetes kutatásokból!

A különböző kútfajtákat bemutató makettekből készítsenek kiállítást, kapcsolják a projektet a Víz 
világnapjához is, amely március 22-én van minden évben.
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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: 
• Szövegértés (D1)
Az óra célja: 
• szövegértés
• problémamegoldás
• döntéshozatal
• csoportmunka szervezése

[átírt, rövidített szöveg]
Azután [a pacsirta] egy kutat 
mutatott neki [a királykisasszonynak], 
hogy abba három napon át háromszor 
kell leszállania; azt is megmondotta, 
kit talál majd ott, és mit kell 
mondania, s mit kell tennie a 
guzsallyal, a motollával, az aranytállal 
meg az aranykotlóval és csirkéivel, 
vagyis mindazzal, mit a három 
testvértől: Szent Szereda, Szent 
Péntek és Szent Vasárnap 
Asszonyától kapott volt…
Mindezek után a pacsirta elköszönt a 
reábízott vándortól, s aminő serényen 
csak lehetett, útnak indult visszafelé, 
nehogy a másik lábára is sánta 
maradjon. A királyasszony pedig 
vétkének súlya alatt szenvedve, 
könnyes szemmel tekintett utána, a 
kúthoz közeledvén.
Hát ahogy odaérkezik, a hóna alól 
kézbe veszi a guzsalyt, és leül 
megpihenni. S nem telik belé sok idő, 
és arra megyen vízért egy szolgáló; 
észreveszi az idegen asszonyt s a 
csodálatos guzsalyt, amely magától 
fonja a hajszálnál ezerszer vékonyabb 
aranyfonalat. Szalad hamar a 
gazdasszonyához, hogy ezt hírül adja… 
A megszomorodott asszony el is ment 
kétségbeesetten és dolgavégezetlenül, 
vissza a kúthoz, ahol is elővette az 
aranymotollát. S kimegy vízért a 
szolgálólány, és meglátja az újabb 
csodát, és nyargal vissza a 
gazdasszonyához hírül adni, hogy a 
tegnapi asszonynak micsodás motollája 
van, amely magától kereng, és a 
guzsalynál is szemkápráztatóbb. A 
ravasz vénasszony újra magához 
hívatja, s ugyanolyan hamissággal 
elveszi tőle a motollát, és másnap 
reggel korán újra kizavarja a király 
szobájából az udvarra.

Javaslatok
• Beszéljenek arról, hogy miért fontos a víz az 

élővilágnak
• Mutasson gyerekeknek képeket a 

guzsalyról és a motolláról
• Beszélgessenek a régi falusi életmódról, és 

a mesék szerepéről a közösségi életben.

Szereplők fő tulajdonságai és interakciói

Szereplő Tulajdonságok Interakciók

Kút Tápláló Fel-le mozog

Gyuzsaly Mesebeli Forog

Motolla Mesebeli Forog

Kút, guzsaly, 
motolla

Mozog,
Forog

Épületek, 
fák

A cselekmény fő 
mozzanatai

Szükséges fájlok

Osszad részekre a 
szövegrészletet

Listázd a 
szükséges 
anyagokat, stb.

DISZNÓMESE
A KÚT ÉS AZ ARANYSZÁLAT 

FONÓ GYUZSALY ÉS MOTOLLA 
(T4)



Fókuszban: 
• Szövegértés (D1)
Az óra célja: 
• szövegértés
•problémamegoldás
•döntéshozatal
•mozgás kifejezése

Javaslatok
Kút
• Építsenek egyszerű mozgó kutat kockákból  és 

összekötő elemekből
Guzsaly, motolla
• Építsenek kockából és összekötő elemekből egyszerű 

mozgó guzsalyt és motollát

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

ArTeC robot szett 2 Studuino alaplap, 2 
nyomógomb, 4 LED, 2 DC motor, 1 IR 
fotoreflektor

• Üres gondolattérkép, táblázat vagy 
történetmenet

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

Guzsaly és motolla forgatása, 
forgás sebessége,
Kút karjának fel-le mozgatása

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 differenciáláa
céljából) további robotkártyák is kitölthetők.

Kapcsolódó témák a Technika sarokban
• DC motor programozása (2.a, 2.b)
• Touch sensor nyomásérzékelő) programozása (4.b, 4.c)
• IR fotoreflektor használata (7.a)

• Akadály érzékelése (7.b)

A motolla forgásának 
sebessége 
véletlenszerűen változik 
1-1 tartományon belül. 
A mozgása egy 
infravörös érzékelőre áll 
le, ami elé az 
öregasszonyt helyezzük.

A kút változatlanul 
marad, de a motolla 
minden 
nyomógombra más 
sebességgel indul el. 

DC motorral meghajtott 
a kút és a motolla is a 
jelenetben, így még 
élethűbb a működésük.

A kút és a motolla 
forgatható, így adva 
vissza a működésüket. 
A figurák egyes 
testrészei 
mozgathatóra vanna 
megépítve.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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Robotötletek különböző programozási szintekhez

P1 Bábozás tengelyes figurákkal
• A kút, a motolla és a figurák is mozgó részekkel vannak 

megépítve.
• Ezek mozgatásával a jelenet elbábozható. 
P2 DC motoros robotok
• A kútra és a motollára is 2 nyomógomb van építve. 
• Mindkét esetben az egyik nyomógombra elindul a programjuk és 

a másik nyomógombra megállnak. 
• A kút a gombok lenyomására picit mozog előre vagy hátra, így 

mozgatva fel- és le a vödröt. 
• A motolla mozgása folyamatos, mindaddig, amíg a másik 

nyomógombbal le nem állítjuk. 
• Minden más szereplő a P1-hez hasonló.
P3 Nyomógombra változó sebességű szerkezete
• A P2-ben megépített kút szerkezete és programja változatlan 

marad. 
• A motollára 3 db nyomógom kerül. 
• Mindhárom más-más sebességen kapcsolja be a szerkezetet és 

addig forog, amíg lenyomva tartjuk a nyomógombot (pl. a motor 
sebessége változik 30, 60 és 90-es sebesség között)

P4 Többféle érzékelővel vezérelt robot
• A motollán marad a 3 db nyomógomb, de az általuk 

meghatározott sebességet véletlenszám generátor 
alkalmazásával tartományokból állítjuk be (p.: 20-40, 50-70 és 80-
100-as sebesség között). 

• A forgás a motollára épített infravörös érzékelőre áll le, amikor az 
öregasszonyt elé állítjuk. 

• A kút mindenben változatlan.

A guzsaly és a motolla

A motolla forgásának 
sebessége 
véletlenszerűen változik 
1-1 tartományon belül. 
A mozgása egy 
infravörös érzékelőre áll 
le, ami elé az 
öregasszonyt helyezzük.

A kút változatlanul 
marad, de a motolla 
minden 
nyomógombra más 
sebességgel indul el. 

DC motorral meghajtott 
a kút és a motolla is a 
jelenetben, így még 
élethűbb a működésük.

A kút és a motolla 
forgatható, így adva 
vissza a működésüket. A 
figurák egyes testrészei 
mozgathatóra vanna 
megépítve.

PROG1 PROG2 PROG3 PROG4
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