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A VÍZÖZÖN TÖRTÉNETE ROBOTSZEMMEL 

 

A VÍZÖZÖN TÖRTÉNETE 

ÉVFOLYAM 

1- 4. 

TANTÁRGY 

NAPKÖZIS FOGLALKOZÁS 

 

ESZKÖZIGÉNY 

 

A FOGLALKOZÁS CÉLJAI 

A foglalkozás elsődleges célja a történet 

megismerésén/ismétlésén túl a térbeli tájékozódás és 

a logikus gondolkodás fejlesztése. Cél továbbá, hogy a 

csoportmunkában megélt kooperációs tevékenységek 

és folyamatok segítsék a tanulókat a szociális 

kompetenciák fejlesztésében.  

 

 

A FOGLALKOZÁS RÖVID BEMUTATÁSA  

A történet cselekménysorrendjének feldolgozását egy különleges módszerrel 

segíti a foglalkozás. A megvalósításhoz javasolt padlórobot a hátán levő 

nyilakkal vezérelhető, útvonala előre beállítható, illetve rögzíthető hozzá egy 

írószerszám is, aminek segítségével könnyen követhetjük/ellenőrizhetjük a 

megtett útvonalat, így a feladat megoldását is. A csoportok feladata, hogy a 

sakkból ismert ló lépéseivel, vagyis L alakban kell a történet eseményeit 

sorrendbe tenniük egy előre elkészített pályán a robot segítségével.  

A robotról bővebben ITT olvashat.  

 

 

 

IDŐKERET 

~30’ 

A FOGLALKOZÁSBAN MEGJELENŐ MUNKAFORMÁK: 

Kivetítő, laptop, (hangfal); MIND robot(ok); M1: 
Animáció; M2: Robotpálya, papír, ceruza 
 

 
A logóval jelölt feladatokhoz kapcsolódó 
MELLÉKLETEK a Református Tananyagtárban 
(reftantar.hu) a kiadvány aloldalán érhetőek el.  

A FOGLALKOZÁS A MIND PADLÓROBOT ESZKÖZRE ÉPÜL. Ha nem rendelkezünk ilyen eszközzel, akkor helyettesíthetjük a 

sakkjátékból ismert huszár (ló) figurákkal. Ebben az esetben a tervezet több helyen értelemszerűen módosul. 

https://sniikt.wordpress.com/2019/02/02/egy-nagyon-okos-rajzolo-robot-clementoni-mind/
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8’ 
Bevezetés, 

célkitűzés 

Ma délután egy olyan bibliai történettel fogunk foglalkozni, melyet 

mindannyian ismertek. Ismétlésképpen nézzük meg közösen a mai 

történetünkről készült videót! 

Kivetítő, 

laptop 

Robot 

M1: Történetek a 

Bibliából – A 

vízözön története c. 

animáció 

A történetet a 
Történetek a Bibliából 
c. kiadványból hangos 

olvasással is 
ismételhetjük. 

10' 
Feladat 

bemutatása, 

megvalósítása  

Rendezzük csoportba a gyerekeket, majd hívjuk őket (csoportonként) a 

robotunk köré! Tegyük középre (mindenki számára jól látható helyre) az 

előre elkészített robotpályát!  

Hívjuk fel a gyerekek figyelmét, hogy a képek sajnos összekeveredtek 

Robi pályáján. A feladatunk az, hogy próbáljuk meg Robit végigvezetni 

úgy a pályán, hogy a megfelelő sorrendben érintsük a képeket! A robot 

bármelyik kockára léphet, de a haladásának van egy feltétele: 

Kérdezzük meg a gyerekeket, hogy ismerik-e a sakkból a huszár (ló) 

figuráját Hogyan közlekedik a sakktáblán? (L alakban) Robi is csak így 

közlekedhet, a következő képet csak L alakban közelítheti meg.  

Figyeljük meg, hányféle módon lehet L alakot rajzolni a pályán!  

M2: Robotpálya 

Az egy csoportban 
lévők száma ne haladja 

meg az 5-öt! Ha egy 
robottal rendelkezünk, 

akkor forgószerűen 
hívjuk a csoportokra 
osztott gyerekeket a 
feladat elvégzéséhez. 
Egy csoport munkája 

kb. 10 percet vesz 
igénybe.  

A többi tanulónak a 
várakozás idejére 

adjunk elfoglaltságot! 
Ha több robotunk van, 
akkor párhuzamosan 
több csoportban is 

dolgozhatunk.   

 IDŐ-
TARTAM 

(PERC) 

 

SZAKASZOK 
ÉS CÉLOK 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

MEGJEGYZÉSEK/
VARIÁCIÓK 

 

TANANYAGOK/ 
ESZKÖZÖK 
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Közösen állapítsuk meg, hogy a robotpályán melyik a kezdőképünk, majd 

tegyük meg az első lépést L alakban a következő képre!  

Hagyjuk magukra a gyerekeket, bátorítsuk őket a tervezés folyamatára – 

papírt és ceruzát is használhatnak az útvonal megtervezéséhez. 

Biztassuk őket, hogy úgy dolgozzanak, hogy a csoport minden tagjának 

legyen valamilyen feladata!  

Kérjük meg őket, hogy csak akkor szólítsanak vissza minket, ha biztosak 

a jó megoldásban.  

Robot 
Papír, ceruza 

M2: Robotpálya 

 

10’ 
Csoport-

munka 

értékelése 

Miután a csoport elkészült, ellenőrizzük le a munkájukat. A 

csoportmunka lezárásaként kérdezzük meg őket, ki hogy érezte magát, 

ki mennyit tett hozzá a megoldáshoz, kinek mi volt a feladata!  

 

 

 


