
Ötletek és tanácsok 
a projektzáráshoz



Élő bemutatók



Csoportos bemutató, robotok 
kipróbálása

5.Próbáljátok ki egymás robotjait! 
Többször  cseréljetek egymással helyet, 
hogy mindenki minden robothoz 
hozzáférjen!

6.Óvatosan bánjatok a robotokkal, 
vigyázzatok rájuk!

7.Mondjátok el a társatoknak, hogy mi 
tetszett legjobban a robotjában!

1.Toljatok össze annyi asztalt, hogy 
kényelmesen elférjenek körben a robotok!

2.Sorban mutassátok be egymásnak a 
robotjaitokat!

3.Magyarázzátok el egymásnak a robotok 
működését!

4.A bemutatót felvehetitek videóra.



Bemutató az iskola 
tanulóinak

1.Készüljetek bemutatóval az iskolanapra, 
vagy hívjatok meg más osztályokat!

2.Adjátok elő a feldolgozott történetet a 
vendégeknek!

3.Az előadás után magyarázzátok el a 
vendégeknek, hogy hogyan működnek a 
robotjaitok! Azt is megmutathatjátok, 
hogyan programoztátok őket.

4.Bíztassátok őket arra, hogy kipróbálják a 
robotokat!

5.A bemutató előkészítéseként keressetek 
megfelelő helyet a bemutatáshoz szükséges 
asztaloknak!

6.Gondosan helyezzétek el rajtuk a robotokat 
és a környezetet, díszleteket!

7.Ha nem abban a helyiségben tartjátok a 
bemutatót, ahol eddig dolgoztatok, ne 
felejtsétek el tesztelni a robotokat!



Bemutató a családoknak

1.Készüljetek bemutatóval, amire meghívjátok 
családtagjaitokat!

2.Adjátok elő a feldolgozott történetet a 
vendégeknek!

3.Az előadás után magyarázzátok el a 
vendégeknek, hogy hogyan működnek a 
robotjaitok! 

4.Bíztassátok őket arra, hogy kipróbálják a 
robotokat!

5.Bíztassátok szüleiteket, testvéreiteket, 
hogy próbálják ki ők is a 
robotprogramozást!

6. A bemutató előkészítéseként keressetek 
megfelelő helyet a bemutatáshoz szükséges 
asztaloknak!

7.Gondosan helyezzétek el rajtuk a robotokat 
és a környezetet, díszleteket!

8.Ha nem abban a helyiségben tartjátok a 
bemutatót, ahol eddig dolgoztatok, ne 
felejtsétek el tesztelni a robotokat!

9.Készítsetek elő laptopokat a programozás 
kipróbálásához!



A feldolgozott történet 
előadása robotokkal

5.Az előadás után próbáljátok ki egymás 
robotjait! Többször  cseréljetek 
egymással helyet, hogy mindenki minden 
robothoz hozzáférjen!

6.Óvatosan bánjatok a robotokkal, 
vigyázzatok rájuk!

7.Mondjátok el a társatoknak, hogy mi 
tetszett legjobban a robotjában!

1.A jeleneteket a történetnek megfelelő 
sorrendben adjátok elő!

2.Készítsétek elő a „színpadot”!

3. Sorban helyezzétek el a jelenetek 
szereplőit és díszleteit a színpadon, ezután  
mutassátok be a jeleneteket!

4.A bemutatót felvehetitek videóra.



A feldolgozott történet 
elmesélése és elbábozása a 

robotokkal

1.A jeleneteket a történetnek megfelelő 
sorrendben adjátok elő!

2.Készítsétek elő a „színpadot”!

3.Sorban helyezzétek el a jelenetek szereplőit 
és díszleteit a színpadon.

4.A jeleneteket bábozzátok el a robotokkal, 
miközben a szövegét felolvassátok, vagy 
elmondjátok fejből!

5.A bemutatót felvehetitek videóra.

6.Az előadás után próbáljátok ki egymás 
robotjait! Többször  cseréljetek 
egymással helyet, hogy mindenki minden 
robothoz hozzáférjen!

7.Óvatosan bánjatok a robotokkal, 
vigyázzatok rájuk!

8.Mondjátok el a társatoknak, hogy mi 
tetszett legjobban a robotjában!



Videók



Videófilm robot szereplőkkel

1.Írjatok forgatókönyvet a történet 
jeleneteinek és a megépített robotoknak 
megfelelően!

2.Rendezzétek be a „filmstúdiót”! Ügyeljetek 
a robotok környezetére! Semmi fölösleges 
tárgy ne legyen a kamera látóterében!

3.Helyezzetek el lámpákat, amik megvilágítják 
a „stúdiót”! A kamerát vagy mobiltelefont 
rögzítsétek kameraállványba!

4.Gondosan helyezzétek el a robotokat és a 
környezetet, díszleteket!

5.Ha nem abban a helyiségben veszitek fel a 
filmet, ahol eddig dolgoztatok, ne 
felejtsétek el tesztelni a robotokat!

6.Adjátok elő a feldolgozott történetet, és 
az előadást vegyétek fel videóra!

7.Ha egy jelenet nem sikerül, vegyétek fel 
újra!

8.A videót vágóprogrammal vágjátok meg (pl. 
Windows Movie Maker)! Ebben 
hangeffekteket, „szinkront” is tudtok a 
felvétlhez adni.

https://youtu.be/tdGNYRgVSmo
https://youtu.be/tdGNYRgVSmo
https://youtu.be/vVejYCMQul0
https://youtu.be/vVejYCMQul0


Robot előadás festett 
díszlettel

1.Készítsetek festett díszleteket a robot 
előadáshoz!

2.Használjatok nagy kartonokat, 
csomagolópapírokat, színes papírt, festéket, 
ragasztót!

3.Adjátok elő a feldolgozott történetet a 
díszlet előtt!

4.Az előadást vegyétek fel videóra!

5.A bemutató előkészítéseként keressetek 
megfelelő helyet a bemutatáshoz szükséges 
asztaloknak!

6.Gondosan helyezzétek el rajtuk a robotokat 
és a környezetet, díszleteket!

7.Ha nem abban a helyiségben tartjátok a 
bemutatót, ahol eddig dolgoztatok, ne 
felejtsétek el tesztelni a robotokat!



Robot előadás digitális 
háttérrel

1.Keressetek a történet jeleneteihez 
háttérképeket az interneten!

2.Nyissátok meg a háttérképet teljes 
képernyős nézetben!

3.A bemutató előkészítéseként tegyetek 
rendet az asztalon, hogy a monitoron és a 
robotokon kívül más ne látsszon!

4. Gondosan helyezzétek el a monitor előtt a 
robotokat!

5. Ha nem abban a helyiségben tartjátok a 
bemutatót, ahol eddig dolgoztatok, ne 
felejtsétek el tesztelni a robotokat!

6. Adjátok elő a feldolgozott jelenetet a 
monitor előtt, és vegyétek fel videóra!



Stop motion animáció robot 
szereplőkkel

1.Írjatok forgatókönyvet a történet 
jeleneteinek és a megépített 
robotoknak/figuráknak megfelelően!

2.Rendezzétek be a „filmstúdiót”! 
Ügyeljetek a robotok környezetére! 
Semmi fölösleges tárgy ne legyen a 
kamera látóterében!

3.Helyezzetek el lámpákat, amik 
megvilágítják a „stúdiót”! A 
mobiltelefont rögzítsétek 
kameraállványba!

4.Gondosan helyezzétek el a robotokat és 
a környezetet, díszleteket!

5.A videó rögzítéséhez a Stop Motion
Studio mobil applikáció használatát 
javasoljuk.
https://tinyurl.hu/plf7 (Android)
https://tinyurl.hu/jibs (IOS)

6.Az applikáció segítségével fotózzátok be 
lépésenként a jelenet képkockáit!

7.Az applikációban szerkeszteni is 
tudjátok a filmet (pl. feliratokat, zenét 
tudtok hozzáadni)

https://tinyurl.hu/plf7
https://tinyurl.hu/jibs
https://youtu.be/5t3Sxj8re6c
https://youtu.be/5t3Sxj8re6c


Werkfilm

1.A teljes projekt során készítsetek rövid 
videókat, fényképeket a munkátokról!

2.Ügyeljetek arra, hogy minden munkafázisról 
készüljön fotó, minden csoporttag 
szerepeljen, és különböző munkaformákat is 
örökítsetek meg!

3.A videókat, fotókat videóvágó program 
segítségével szerkesszétek filmmé!

4. A videót vágóprogrammal vágjátok meg (pl. 
Windows Movie Maker)!

5. Feliratokkal, zenével, szöveggel, 
áttűnésekkel tegyétek érdekesebbé a 
filmet!

https://youtu.be/LSZo9q8Gwqs
https://youtu.be/LSZo9q8Gwqs


Slide show

1.Írjatok forgatókönyvet a történet 
jeleneteinek és a megépített robotoknak 
megfelelően!

2.Rendezzétek be a „fotóstúdiót”! 
Ügyeljetek a robotok környezetére! Semmi 
fölösleges tárgy ne legyen a kamera 
látóterében!

3.Helyezzetek el lámpákat, amik megvilágítják 
a „stúdiót”! A kamerát vagy mobiltelefont 
rögzítsétek kameraállványba!

4.Gondosan helyezzétek el a robotokat és a 
környezetet, díszleteket!

5.Készítsetek fotókat a robotokról a 
működésük különböző fázisában!
Örökítsétek meg a jelenet fontos 
részleteit! 

6.Az elkészült képek közül válogassátok ki a 
legjobban sikerületeket!

7.A fotókat fűzzétek össze slideshow készítő 
programmal!
Pl.:Windows Képek,
https://animoto.com

https://animoto.com/
https://youtu.be/g8lYwOkgGkM
https://youtu.be/g8lYwOkgGkM


Kiállítás, tabló, 
digitális tanulási 
napló, prezentáció



Kiállítás az iskolában, tabló

1.A projekt zárásaként készítsetek kiállítást, amelyen 
bemutatjátok iskolatársaitoknak mindazt, amit a projekt során 
tanultatok és készítettetek!

2.Keressetek olyan helyet az iskola épületében, ahol sokan 
láthatják a kiállításotokat, ugyanakkor biztonságosan tudjátok 
elhelyezni a munkáitokat! Egyeztessetek tanárotokkal!

3.Készítsetek tablókat a projekt során készült fotókból, 
rajzaitokból, a kitöltött feladatlapokból! A tablókat erősítsétek 
a falra vagy paravánokra!

4.Asztalokon helyezzétek el a kézműves munkáitokat, az előadás 
díszleteit, a terepasztalt!

5.Állítsátok ki a robotokat is, de ügyeljetek arra, hogy ne 
rongálódjanak meg!

https://youtube.com/shorts/jQf7FkS104M?feature=share
https://youtube.com/shorts/jQf7FkS104M?feature=share


Digitális tanulási napló

4. Sok féle online lehetőség közül 
választhattok. Néhány ötlet:

https://www.sutori.com/en/
https://padlet.com
https://en.linoit.com
https://wakelet.com
https://genial.ly/
https://redmenta.com
https://learningapps.org/

1.A projekt során vezessetek digitális 
tanulási naplót!

2.Gyűjtsétek össze az újonnan tanultakat, 
készítsetek rejtvényeket, kihívásokat 
társaitoknak!

3.Gyűjtsétek össze a történet főszereplőit, 
helyszíneit, eseményeit, a jellemzőket, a  
körülményeket…

https://www.sutori.com/en/
https://padlet.com/
https://en.linoit.com/
https://wakelet.com/
https://genial.ly/
https://redmenta.com/
https://learningapps.org/


Prezentáció

1.A teljes projekt során készítsetek rövid 
videókat, fényképeket a munkátokról!

2.Dokumentáljátok az ötleteiteket, a 
különböző próbálkozásokat! A kudarcokat 
és a javított robotváltozatokat is 
fotózzátok le!

3.Ha van a munka során vicces, meglepő 
esemény, arról is készítsetek képet, videót!

4. Használjatok prezentációkészítő 
programot! 
PowerPoint
Prezi
Sway

5. A prezentációban mutassátok be a 
koncepciótokat, a fejlesztés folyamatát, és 
a váratlan vagy vicces eseményeket is! 


