


Irányelvek egy robotikai műhely 
létrehozásához



1 SZAKASZ
Előfeltételek



Legyen egy összeszerelt robot vagy egy 
összeszerelő készlet.
Válassza ki az óra időtartamának 
legmegfelelőbb opciót



Legyen egy összeszerelt robot vagy egy 
összeszerelő készlet.
Válassza ki a legjobb opciót az óra 
időtartamának megfelelően

A műszaki jellemzők

Hardver / Programozó alkalmazások / 
Akkumulátor élettartam



Legyen egy összeszerelt robot vagy egy 
összeszerelő készlet.

A programozási nyelv ismerete

Kódolási blokkok / Python / Javascript

Válassza ki a legjobb opciót az óra 
időtartamának megfelelően

A műszaki jellemzők

Hardver / Programozó alkalmazások / 
Akkumulátor élettartam



2.  SZAKASZ
Kreatív folyamat



A tantárgyak tartalma

Geometria / Állati sejt / Naprendszer...



A tantárgyak tartalma

Geometria / Állati sejt / Naprendszer...

Hardveres programozás

Hurok / változók / függvények / sorozatok...



A tantárgyak tartalma

Geometria / Állati sejt / Naprendszer...
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Hurok / változók / függvények / sorozatok...

Közös célt követő kihívások

Idő / Anyagok / Csoportosítás / osztálytermi 
konfiguráció



A tantárgyak tartalma

Geometria / Állati sejt / Naprendszer...

Hardveres programozás

Hurok / változók / függvények / sorozatok...

Közös célt követő kihívások

Idő / Anyagok / Csoportosítás / osztálytermi 
konfiguráció

Digitális dokumentumok és fájlok

Videók / Fotók / Összefoglaló / Felmérések



3. SZAKASZ
Ellenőrző lista















Kihívás
Kezdje el!



Tárgy és tartalom

Matematika: Hosszmérés



Tárgy és tartalom

Matematika: Hosszmérés

Technológiai anyagok

Artec készlet /  Számítógép Studuino szoftverrel /  USB 

kábel



Tárgy és tartalom

Matematika: Hosszmérés

Technológiai anyagok

Artec készlet /  Számítógép Studuino szoftverrel /  USB 

kábel

Egyéb anyagok

A4 sablonok /  szalag /  jegyzetfüzet /  toll



Szabályok és 

célok



VIDEÓ A HONLAPON!

https://www.riderobotics.eu/methodology/



Alkossunk!
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