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Az útmutatóról általában

Így használd
A 12 foglalkozás itt közölt leírása segít a csapatodnak  
FIRST® LEGO® League Challenge rendszerében való 
eligazodásban  Az egyes alkalmak elég rugalmasak 
ahhoz, hogy különböző előzetes tapasztalatokkal 
rendelkező csapatok is tudják használni az 
anyagokat  Az egyes alkalmakra általában 90 percet 
érdemes tervezni, de mindegyiket igazíthatod a saját 
igényeidhez  

A te feladatod az egyes alkalmak során a bevezető 
megtartása és a csapat csoportokra osztása a 
feladatok elvégzéséhez  Minden csoport más-más 
feladatokon dolgozik  Az alkalmak végén a csapat 
újra összegyűlik, hogy a gyerekek megoszthassák 
egymással közös munkájuk eredményét  A csapat 
végül összepakol és a helyére teszi kellékeket  

Csapatmunka és csoportmunka 
A csapat együtt készíti el a robotot és valósítja meg 
innovatív projektjét  A csapat tagjait bátorítsuk a 
közös munkára, hogy hallgassák meg egymást, és 
felváltva osszák meg az ötleteiket  A cél az, hogy a 
csapat minden tagja számára ugyanakkora élmény 
legyen a roboton és a projekten való munka   

Rendelkezésre álló források
Lehetséges, hogy az országnak, ahol élsz van 
saját FIRST LEGO League weboldala, amit 
megtalálsz a firstlegoleague.org oldal világtérképén 
a saját régiódra kattintva. Az elérhető forrásokat 
a firstinspires.org oldalon találod  Ha a hírek és a 
blogok érdekelnek, iratkozz fel a FIRST automatikus 
emailjeire, és kövess minket a közösségi oldalakon 

Források

LEGO terméktámogatás education lego com/en-us/support 
Phone: (800) 422-5346

Fő weboldalak
firstlegoleague.org/
firstlegoleague.hu
firstinspires.org/robotics/fll

Források csapatoknak firstinspires.org/resource-library/fll/challenge/team-management-resources

Általános 
segítségnyújtással 
kapcsolatos kérdések

fllchallenge@firstinspires.org, fll@helloworldegyesulet.hu

Bíráskodással 
kapcsolatos kérdések flljudge@firstinspires.org, fll@helloworldegyesulet.hu

Robotjátékkal 
kapcsolatos kérdések fllrobotgame@firstinspires.org, fll@helloworldegyesulet.hu 

Innovációs projekttel 
kapcsolatoskérdések fllprojects@firstinspires.org, fll@helloworldegyesulet.hu 

Esélyegyenlőség, 
befogadás és 
sokszínűség

firstinspires.org/about/diversityinclusion

Ifjúságvédelem firstinspires.org/resource-library/youth-protection-policy

Adománygyűjtés firstinspires.org/resource-library/fundraising-toolkit 

LEGO Education 
tanári közösség community lego education com

Csapatmunka Útmutató  I  Foglalkozások

Csapattalálkozó Útmutató  I  Kezdeti lépések
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Mire lesz szüksége a csapatnak?

LEGO® Education robot készlet (a két felsorolt közül az egyik)

Források

LEGO terméktámogatás education lego com/en-us/support 
Phone: (800) 422-5346

Fő weboldalak
firstlegoleague.org/
firstlegoleague.hu
firstinspires.org/robotics/fll

Források csapatoknak firstinspires.org/resource-library/fll/challenge/team-management-resources

Általános 
segítségnyújtással 
kapcsolatos kérdések

fllchallenge@firstinspires.org, fll@helloworldegyesulet.hu

Bíráskodással 
kapcsolatos kérdések flljudge@firstinspires.org, fll@helloworldegyesulet.hu

Robotjátékkal 
kapcsolatos kérdések fllrobotgame@firstinspires.org, fll@helloworldegyesulet.hu 

Innovációs projekttel 
kapcsolatoskérdések fllprojects@firstinspires.org, fll@helloworldegyesulet.hu 

Esélyegyenlőség, 
befogadás és 
sokszínűség

firstinspires.org/about/diversityinclusion

Ifjúságvédelem firstinspires.org/resource-library/youth-protection-policy

Adománygyűjtés firstinspires.org/resource-library/fundraising-toolkit 

LEGO Education 
tanári közösség community lego education com

Csapatmunka Útmutató  I  Foglalkozások

Elektronikus eszközök
Minden csapatnak szüksége lesz két kompatibilis eszközre, laptopra, tabletre vagy számítógépre. Az első 
alkalom előtt le kell töltened a megfelelő szoftvert (LEGO Education SPIKE vagy LEGO MINDSTORMS Education 
EV3 Classroom az eszközökre. A rendszerkövetelményeket és a letölthető szoftvereket ezen az oldalon találod: 
LEGOeducation com/downloads 

RePLAYSM kihíváskészlet
A versenykészlet doboza tartalmazza a 
célmodelleket, a versenyen is használt pályalapot és 
egyéb kiegészítő elemet. A csapat feladata, hogy az 
útmutató alapján pontosan megépítsék a modelleket  
Itt taláható meg az első négy foglalkozás feladata:
firstlegoleague.org/missionmodelbuildinginstructions 

Versenyasztal
Előfordulhat, hogy az osztályteremben, vagy a 
találkozó helyszínén nem lehet egy asztalt felállítani  
Még ha az egész asztalt nem is lehet felállítani, 
a négy fal mindenképpen hasznos lesz. Erről és 
az asztal felállításáról bővebben itt olvashatsz: 
firstinspires.org/resource-library/fll/challenge/season 
A pályaalapot a padlón is használhatod  

Alapkészlet Kiegészítő készlet 
(szükséges)

Alapkészlet Kiegészítő készlet 
(szükséges)

LEGO MINDSTORMS® Education EV3LEGO Education SPIKE™ Prime
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Program áttekintése

A csapatotok:

• Azonosít egy megoldandó problémát.

• Megoldást tervez a probléma megoldására a saját 

közösségetek részére.

• Megosztja az ötleteit, tanul a társaitól és javítja a 

megoldását.

• Beszámol a megoldásáról egy eseményen.

A csapatotok:

• Megtervezi, hogy a robotverseny melyik feladatait 

fogja megoldani.

• Megtervezi a feladatok megoldásához szükséges 

kiegészítő elemeket.

• Teszteli és finomítja a programokat és robot tervét.

• Részt vesz a versenyen.

INNOVÁCIÓS 

PROJEKT

ROBOTVERSENY

A csapatotok 2,5 perces futamokon 

vesz részt, ahol prezentálja, hogyan 

tud a lehető legtöbb feladatot 

teljesíteni. 

A csapatotok:

• CSAPATMUNKÁBAN fogja FELFEDEZNI a 

versenyt.

• A robotot és a projektet INNOVATÍVAN és új ötletek 

útján valósítja meg.

• Megmutatja, hogy a csapatotok mennyire 

BEFOGADÓ, és a megoldásaitoknak milyen 

HATÁSA van.

• Minden feladat során remekül fog SZÓRAKOZNI.

A csapatotok:

• Megtervez és megépít egy robotot.

• Programot ír, hogy végrehajtsa a robotverseny 

feladatait.

• Az elkészült kód alapján megmagyarázza, hogyan 

működik a robototok.

• Beszámol a robotversenyre tervezett 

stratégiátokról.

ALAPÉRTÉKEK

A csapatotok szemlélteni fogja a  

FIRST®FIRST®FIRST alapértékeit az egész évad 

során és azon is túl.

ROBOTTERVEZÉS

A csapatotok készít egy rövid 

prezentációt a robototok tervezéséről, 

programozásáról és a stratégiátokról. 

A csapatotok:

Megtervezi, hogy a robotverseny melyik feladatait 

fogja megoldani.

Megtervezi a feladatok megoldásához szükséges 

kiegészítő elemeket.

Teszteli és finomítja a programokat és robot tervét.

Részt vesz a versenyen.

A csapatotok:

Megtervez és megépít egy robotot.

Programot ír, hogy végrehajtsa a robotverseny 

Az elkészült kód alapján megmagyarázza, hogyan 

működik a robototok.

Beszámol a robotversenyre tervezett 

stratégiátokról.

FELFEDEZÉS

INNOVÁCIÓ

HATÁS

KOOPERÁCIÓ

BEFOGADÁS

CSAPATMUNKA

SZÓRAKOZÁS

Új készségeket és ötleteket fedezünk fel.

Kreativitásunkat és kitartásunk segítségével 

keresünk megoldást a problémákra. 

Amit tanulunk, attól jobb hely lesz a világ.

Megmutatjuk, hogy a tanulás fontosabb, mint a 

győzelem. Segítjük egymást, versenyhelyzetben is.

Tiszteljük egymást, és elfogadjuk, hogy különbözők 

vagyunk.

Erősebbek vagyunk, ha összedolgozunk.

Élvezzük, amit csinálunk.

Alapértékek

Ezek az alapértékek vezetik majd a csapatot közös utatok során.

Mulassatok jól, miközben új készségeket sajátítotok el, és együtt dolgoztok. 

Jó munkát végzünk, kiemeljük mások értékeit, és 

tiszteljük társainkat és a közösséget.
UDVARIAS PROFESSZIONALIZMUS

SZÓRAKOZÁS

Amit tanulunk, attól jobb hely lesz a világ.
Élvezzük, amit csinálunk.
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Robotleckék

Válasszátok ki az eszközötöknek megfelelő robotleckét.

Ezeket a leckéket fogjátok elvégezni az egyes foglalkozások során.

LEGO® Education SPIKE™ Prime

1. lecke
• Nyisd meg a Start fület és válaszd a Getting 

started menüt.

• Csináld meg az 1. leckét: Start here.

• Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Competition Ready menüt.

• Csináld meg az első négy lépést az 1. 

Training Camp leckéből.

2. lecke 
• Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Competition Ready menüt.

• 2A: Csináld meg az első négy lépést az 

2. Training Camp leckéből.

• 2B: Csináld meg az első négy lépést az 

3. Training Camp leckéből.

3. lecke
• Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Competition Ready menüt.

• Csináld meg az első öt lépést az 

Assembling an Advanced Driving Base 

leckéből.

4. lecke
• Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Competition Ready menüt.

• Csináld meg az első öt lépést a My 

Code, Our Program leckéből.

5. lecke
• Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Competition Ready menüt.

• Csináld meg a Guided Mission leckét.

LEGO MINDSTORMS®

Education EV3 Classroom

Nyisd meg a Start fület és válaszd a Getting 

Csináld meg az 1. leckét: Hello World.

Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Robot Trainer menüt.

Csináld meg a 2-4. lépést a Moves and 

Turns leckéből.

Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Robot Trainer menüt.

Csináld meg a 2-4. lépést az Objects 

and Obstacles leckéből.

Csináld meg a 2-4. lépést a Grab and 

Release leckéből.

3. lecke
• Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Robo Trainer menüt.

• Csináld meg a 2-4. lépést a Lines and 

Colours leckéből.

4. lecke
• Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Robot Trainer menüt.

• Csináld meg az Angles and Patterns 

leckét.

5. lecke
• Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Robo Trainer menüt.

• Csináld meg a Guided Mission leckét.

30 Mérnöki Jegyzetfüzet I  Függelék

Pszeudokód

ROBOTOTOK ÚTVONALA

PROGRAMOZÁS

Rajzoljátok le az utat, amit a robotnak meg kell tennie a feladat 

teljesítéséhez.

appot, és indíts el egy új projektet. Találjátok ki, hogy melyik blokkok fogják a fent vázolt tervednek megfelelően mozgatni a robototokat. 

Írjátok le a lépéseket, amelyeket a robotnak meg kell tennie a feladat teljesítéséhez.

Feladat Neve:

Feladat száma:

Lépés 1

Lépés 2

Lépés 3

Lépés 4

Lépés 5

Lépés 6

Lépés 7

Lépés 8

Lépés 9

Lépés 10

RePLAYSM 33

Irányított feladat

M08 Játék kockák (1. zacskó) Bocsa elosztó (5. zsackó) Bocsa célzó és keret (5. zacskó)

Mozogni és együtt játszani nagyszerű szórakozás. 
Azzal is segíthetünk az embereknek többet mozogni, 
ha mindenki által játszható játékokat tervezünk. A 
bocsa remek példa erre. Versenysportként az olimpiai 

Rajzoljátok le az utat, amit a robotnak meg kell tennie a feladat 

Írjátok le a lépéseket, amelyeket a robotnak meg kell tennie a feladat teljesítéséhez.

Lépés 6

Lépés 7

Lépés 8

Lépés 9

Lépés 10
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Ezt az oldalt használjátok a projekt megoldásának kidolgozásához, és a megoldáshoz vezető folyamatok 

leírásához.

Projektfejlesztés

LEÍRÁS

FOLYAMATOK

RAJZ

Fejtsétek ki a megoldásotokat, és írjátok le, hogyan fogja megoldani a problémát.

Írjátok le a folyamatot, amelyeket a megoldás kidolgozása során követtetek. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Vázoljátok fel a megoldásotokat, és címkézzétek fel az egyes részeit is. 

Tiszteljük egymást, és elfogadjuk, hogy különbözők 

Erősebbek vagyunk, ha összedolgozunk.

Nyisd meg a Start fület és válaszd a Getting 

Csináld meg az 1. leckét: Hello World.

Engineering Notebook  I  Getting Started

Így találjátok meg a robot leckéket és az építési 
útmutatókat.

Keressétek az 
Appot

Irány a lobby

Keressétek 
meg a modult

Keressétek
a leckét

Az építési útmutatót itt találjátok:
firstlegoleague.org/missionmodelbuildinginstructions

Ha le kell töltenetek a szoftvert 
látogassatok el ide: 
education.lego.com/en-us/
downloads

LEGO Education 
SPIKE™ Prime

LEGO® MINDSTORMS®

Education EV3 Classroom

első négy alkalom 

Mérnöki Jegyzetfüzet  I  Kezdeti lépések

Az építési útmutatót itt találjátok:

Engineering Notebook  I  Getting Started
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A csapatotok egy robotot fog építeni LEGO 
elemekből és LEGO technológiák felhasználásával. 
Ezt a robotot programozátok majd, hogy önmagától 
megoldjon egy sor feladatot a 2,5 perces robot-
versenyen, és pontokat gyűjtsön. A robot az indítási 
területről indul, és a csapat által meghatározott 
sorrendben próbálja teljesíteni a feladatokat, majd 
visszatér a bázisra. 

A csapat a bázison változtatásokat hajthat végre 
a roboton, mielőtt újra elindítaná. Ha szükséges, 
a robotot kézzel is vissza lehet helyezni a bázisra, 
ilyenkor azonban a csapat elveszít egy pontosság 
jelölőt. A csapat több meccset játszik, de csak a 
legmagasabb elért pontszám számít. Az alábbi ábra segít elhelyezni a feladatmodelleket 

a pályán. A további részleteket a Robotverseny 
Szabálykönyv-ben találjátok. 
Szabálykönyv-ben találjátok. 
Szabálykönyv

Robotverseny

M01
M00

M02

M03

M04

M05

M06

M07

M08
M08

M08

M09

M10

M11

M12

M13

M14

M15A pálya elrendezése

Bázis: 
Indítási Terület: 

Mérnöki Jegyzetfüzet  I  Kezdeti lépések

A csapatotok:

INNOVÁCIÓ

Kreativitásunkat és kitartásunk segítségével 

keresünk megoldást a problémákra. 

Amit tanulunk, attól jobb hely lesz a világ.

RePLAYSM 15

A robotverseny feladataiA feladatok részletes leírását és a robotverseny szabályait a Robotverseny Szabálykönyv tartalmazza.
Feladat 
sorszám

Név Leírás

Pont

M00 Felszerelés- 
vizsgálati bónusz Időt és helyet spórolhattok, ha „ugyanazt kevesebb eszközzel oldjátok meg”. 25

M01 Innovációs projekt A robot az innovációs projekt modellt a RePLAY logóra vagy a pad körül szürkével jelölt területre (M04) juttatja. 20

M02 Lépésszámláló A robot lassan és egyenletesen csúsztatja a lépésszámlálót. Minél hosszabb a „séta”, annál jobb.
10-20

M03 Csúszda A robot lecsúsztatja az embereket a csúszdán, és más területekre szállítja őket. 5-50
M04 Pad A robot leszedi a háttámlát, összecsukja a padot, és játékkockákat helyez az ugróiskola mezőire. 

10-65
M05 Kosárlabda A robot felemeli a rekeszt a pózna csúcsára, és egy játékkockát juttat bele. 15-40
M06 Nyújtó A robot bármikor teljesen áthalad a nyújtó alatt. Ettől függetlenül, a meccs végén a robot a nyújtón lóg, és nem ér hozzá a pályaalaphoz. 15-45
M07 Robot tánc A robot a meccs végén a táncparketten táncol.

20

M08 Bocsa
A bocsa interaktív feladat, amelyet az ellenfél csapatával együtt kell megoldanotok. Beszéljetek az ellenfél csapatával, hogy a robotjaitok ugyanolyan színű kockákat juttassanak át a másik térfélre. 5-110

M09 Abroncs fordítás A robot gumiabroncsokat fordít meg úgy, hogy a fehér közepük felfelé néz, majd a nagy célkörbe juttatja őket. 10-35
M10 Mobiltelefon A robot megfordítja a mobiltelefont úgy, hogy a fehér oldala nézzen felfelé. 15
M11 Futópad A robot megpörgeti a görgőket, hogy a mutató a lehető legtöbbet mozduljon az óramutató járásával megegyező irányba. 5-30
M12 Evezőgép A robot a szabadon álló kereket a nagy körből a kis célkörbe helyezi. 15-30
M13 Emelőgép A meccs előtt kézzel beállíthatod a kart. Meccs közben a robot addig mozgatja a kart, míg a kis sárga fékező elem le nem esik. 10-20

M14 Egészség pontok A robot egészség egységeket gyűjt össze a pályán és eljuttatja azokat a célzónákba. 
5-60

M15 Pontosság jelölők Minél kevesebbszer kell megszakítanotok a robot működését a bázison kívül, annál kevesebb pontot veszítesz. 5-60

A pálya elrendezése

Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Csináld meg a 2-4. lépést a Moves and 

Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Csináld meg a 2-4. lépést az Objects 

and Obstacles leckéből.

Csináld meg a 2-4. lépést a Grab and 

Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Csináld meg a 2-4. lépést a Lines and 

Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Csináld meg az Angles and Patterns 

Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Robo Trainer menüt.

Csináld meg a Guided Mission leckét.

Nyisd meg a Start fület és válaszd a Getting 

Csináld meg az 1. leckét: Hello World.

Az építési útmutatót itt találjátok:
firstlegoleague.org/missionmodelbuildinginstructionsfirstlegoleague.org/missionmodelbuildinginstructions

Kezdeti lépések

Az építési útmutatót itt találjátok:
firstlegoleague.org/missionmodelbuildinginstructionsfirstlegoleague.org/missionmodelbuildinginstructions
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Introduction
Watch the RePLAYSM Season 
Launch video.
Read pages 4-7. 
Split your team into two groups.

Group 1
Read and complete Robot 
Lesson 1 on page 11. Refer to 
page 10 to start!
Check out pages 14-15. 
These will be a great resource 
throughout the sessions.

Group 2
Read Project Spark 1 on page 
12. 
Build the Session 1 models.
Find the missions that relate to 
the models you built. 
Discuss how the models are 
linked to the problem presented.

Share

Can you use your fantastic Can you use your fantastic Can you use your fantastic Can you use your fantastic Can you use your fantastic Can you use your fantastic Can you use your fantastic Can you use your fantastic Can you use your fantastic 
coding skills to navigate your coding skills to navigate your coding skills to navigate your coding skills to navigate your coding skills to navigate your coding skills to navigate your coding skills to navigate your coding skills to navigate your coding skills to navigate your coding skills to navigate your 
robot to a model on the mat?robot to a model on the mat?robot to a model on the mat?robot to a model on the mat?robot to a model on the mat?robot to a model on the mat?robot to a model on the mat?robot to a model on the mat?robot to a model on the mat?robot to a model on the mat?robot to a model on the mat?

Can your robot complete any of Can your robot complete any of Can your robot complete any of Can your robot complete any of Can your robot complete any of Can your robot complete any of Can your robot complete any of Can your robot complete any of Can your robot complete any of Can your robot complete any of Can your robot complete any of 

 PROJECT
• Do any of the mission models Do any of the mission models Do any of the mission models Do any of the mission models Do any of the mission models Do any of the mission models Do any of the mission models Do any of the mission models Do any of the mission models Do any of the mission models 

make you think of good ideas for make you think of good ideas for make you think of good ideas for make you think of good ideas for make you think of good ideas for make you think of good ideas for make you think of good ideas for make you think of good ideas for make you think of good ideas for make you think of good ideas for make you think of good ideas for 
the project?the project?the project?the project?the project?the project?

• Are there any spaces in your Are there any spaces in your Are there any spaces in your Are there any spaces in your Are there any spaces in your Are there any spaces in your Are there any spaces in your Are there any spaces in your Are there any spaces in your Are there any spaces in your 
community where people could community where people could community where people could community where people could community where people could community where people could community where people could community where people could community where people could community where people could community where people could 
be more active?be more active?be more active?be more active?be more active?be more active?be more active?

Session 1

Sessions
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CSAPATOTOK CÉLJAI

A következő 12 alkalom felkészít majd arra, hogy egy 
versenyen megosszátok a csapatotok útját a többi 
résztvevővel. Mindig rögzítsétek, amit tanultatok, és 
írjatok arról is, hogyan működtetek együtt a céljaitok 
elérésében. Készüljetek fel, hogy bemutassátok 
a roboton és az innovációs projekten végzett 
munkátokat, illetve, hogy hogyan jenetek meg az 
alapértékek a közös munka során.

Így kövessétek a foglalkozásokat
Az üres négyzetrácsos 

helyre írhatjátok le a 
gondolataitokat és 
rajzolhatjátok le az 

ötleteiteket. 

Minden alkalommal kaptok 
útmutatót a megoldandó 
feladatokhoz: 

A piros szöveg az  
Alapértékekkel kapcso-
latos feladatokat jelöli.

A zöld szöveg a 
Robotverseny feladatait 
jelöli.

A kék szöveg az  
Innovációs Projekt
feladatait jelöli.

Ezeket az irányító 
kérdéseket használjátok a 
közös munka során

Mit szeretnétek elérni? Az alábbiak segítenek megfogalmazni a céljaitokat:

Az alapértékek segítségével… Arra törekszünk, hogy… Az a tervünk, hogy… Segíteni akarunk, hogy… Meg 
akarjuk tapasztalni… Azt szeretnénk, hogy a robotunk… Azt szeretnénk, ha az innovációs projektünk…

1.

2.

3.

A 
csapat céljait 

a harmadik foglal-
kozás során fogjátok 

Mérnöki Jegyzetfüzet  I  Kezdeti lépések

Fejtsétek ki a megoldásotokat, és írjátok le, hogyan fogja megoldani a problémát.

Írjátok le a folyamatot, amelyeket a megoldás kidolgozása során követtetek. 
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Ezen az oldalon dokumentálhatjátok a projekt probléma és megoldása érdekében végzett kutatásotokat.
Ha szükséges, használhattok további lapokat is.

Irányító kérdések:
Milyen információkat 
kerestek?

Az adott forrás tartalmaz 
releváns információt 
a projektetekkel 
kapcsolatban?

Használhatnátok 
különféle forrásokat, mint 
az internet, könyvek, 
esetleg szakértők?

Az adott forrás vajon 
pontos és megfelelő 
információt tartalmaz?

Kutatás

FORRÁSOK

PROBLÉMA ÉS MEGOLDÁS ELEMZÉSE

Írjátok le, milyen forrásokból jutottatok információhoz. Tüntessétek fel a címet, a szerzőt és a weboldalt is. 

Ide jegyezzétek fel a fontos információkat.

1.

2.

3.

bocsa remek példa erre. Versenysportként az olimpiai 
sporttágak között is szerepel. 

Ahogy az összes feladatmodell a FIRST LEGO League 
versenyasztalán, a 8. feladat bocsa modelljei (M08) 
segíthetnek kitalálni egy megoldást az innovációs 
projektetekre.

Hogy segítsünk nektek megtanulni, hogyan tudjátok 
egy színérzékelő segítségével követni a vonalakat a 
pályán, készítettünk nektek egy irányított feladatot. 
Ehhez olvassátok el az 5. leckét a 11. oldalon. A 
feladat megoldásához a SPIKE Prime vagy a LEGO 
MINDSTORMS Education EV3 Classroom applikációra 
lesz szükségetek.

Ezen az oldalon dokumentálhatjátok a projekt probléma és megoldása érdekében végzett kutatásotokat.

Irányító kérdések:
Milyen információkat 
kerestek?

Az adott forrás tartalmaz 
releváns információt 
a projektetekkel 
kapcsolatban?

Használhatnátok 
különféle forrásokat, mint 
az internet, könyvek, 
esetleg szakértők?

Az adott forrás vajon 
pontos és megfelelő 
információt tartalmaz?

Írjátok le, milyen forrásokból jutottatok információhoz. Tüntessétek fel a címet, a szerzőt és a weboldalt is. 
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Leanne Cushinggépészmérnök
Itt dolgozom: Bellwether CoffeeKapcsolatom a FIRST®-tel: Részt vettem FIRST 

robotversenyen a gimiben, és a mentoraim segítségével 

rájöttem, hogy a gépészeti tervezés az, amiben jó vagyok, és 

szeretem is csinálni.
Érdekes infók rólam:  A szabadidőm legnagyobb részét a 

Battlebots és a csapatom, a Valkyre tölti ki, ahol az általunk 

Battlebots és a csapatom, a Valkyre tölti ki, ahol az általunk 

Battlebots
tervezett és épített 250 fontos (113 kg) robottal vesenyzünk a 

Discovery Channelen.A STEM-hősöm: Bill Nye, mert a szórakoztatás mellett imádja 

a műszaki tudományokat és a tanítást is. Ő mutatta meg nekem, 

hogyan lehetek egyszerre szórakoztató, közösségi ember, és 

okos is. Folyamatosan táplálta a kíváncsiságomat, és rengeteg 

mindent tanított nekem gyerekkoromban.Tanácsom a csapatoknak: A szenvedély nem egyenlő 

a tökéletességgel. Légy a legjobb önmagad saját magad 

számára. Ne hagyd, hogy mások mondják meg, ki legyél és mit 

tudsz, vagy nem tudsz megtenni. Soha ne beszéld le magad 

valami új dolog kipróbálásról. A legrosszabb, ami történhet, hogy 

véleményed lesz róla, illetve gazdagabb leszel egy történettel, 

amit megoszthatsz másokkal.

Pedro Alejandro Yangmenedzser

Itt dolgozom: LEGO® Education
® Education
®

Kapcsolatom a FIRST®-tel: A LEGO Education 
versenyekért felelős csapatában dolgozom, a FIRST 
stratégiai partnerei vagyunk.Érdekes infók rólam: Indultam a 2004-es olimpián 

tollaslabdában. A hobbim, hogy megfőzöm híres 
szakácsok YouTubon közzétett receptjeit.A STEM-hősöm: Woodie Flowers. A STEM 

szószólója volt, ugyanakkor felismerte az empátia 
fontosságát a siker elérésében, így felfedezte azt, 
amit ma a FIRST LEGO League közösségünkben 
udvarias professzionalizmusnak hívunk. Tanácsom a csapatoknak: Ez az egész nem a 

győzelemről szól, hanem mindarról, amit az út során 
tanulsz, és a barátokról, akiket szerzel.

Megmutatjuk, hogy a tanulás fontosabb, mint a 

Robotleckék

Válasszátok ki az eszközötöknek megfelelő robotleckét.

Ezeket a leckéket fogjátok elvégezni az egyes foglalkozások során.

 Education SPIKE™ Prime

Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Csináld meg a Guided Mission leckét.

Csináld meg az 1. leckét: Hello World.

Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Robot Trainer menüt.

Csináld meg a 2-4. lépést a Moves and 

Turns leckéből.

Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Robot Trainer menüt.

Csináld meg a 2-4. lépést az Objects 

and Obstacles leckéből.

Csináld meg a 2-4. lépést a Grab and 

Release leckéből.

3. lecke
• Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Robo Trainer menüt.

• Csináld meg a 2-4. lépést a Lines and 

Colours leckéből.

4. lecke
• Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Robot Trainer menüt.

• Csináld meg az Angles and Patterns 

leckét.

5. lecke
• Nyisd meg a Unit Plans fület, és válaszd a 

Robo Trainer menüt.

• Csináld meg a Guided Mission leckét.

Válasszátok ki az eszközötöknek megfelelő robotleckét.

Ezeket a leckéket fogjátok elvégezni az egyes foglalkozások során.

 Education SPIKE™ Prime Education EV3 Classroom

Nyisd meg a Start fület és válaszd a Getting 

Csináld meg az 1. leckét: Hello World.

Mérnöki JegyzetfüzetKOOPERÁCIÓ

A robot lassan és egyenletesen csúsztatja a lépésszámlálót. Minél hosszabb a 
10-20

A robot lecsúsztatja az embereket a csúszdán, és más területekre szállítja őket. 
A robot leszedi a háttámlát, összecsukja a padot, és játékkockákat helyez az 

A robot felemeli a rekeszt a pózna csúcsára, és egy játékkockát juttat bele. 
A robot bármikor teljesen áthalad a nyújtó alatt. Ettől függetlenül, a meccs végén a robot a nyújtón lóg, és nem ér hozzá a pályaalaphoz.

A bocsa interaktív feladat, amelyet az ellenfél csapatával együtt kell megoldanotok. Beszéljetek az ellenfél csapatával, hogy a robotjaitok ugyanolyan 

A robot gumiabroncsokat fordít meg úgy, hogy a fehér közepük felfelé néz, majd 

A robot megfordítja a mobiltelefont úgy, hogy a fehér oldala nézzen felfelé. 
A robot megpörgeti a görgőket, hogy a mutató a lehető legtöbbet mozduljon az 

A robot a szabadon álló kereket a nagy körből a kis célkörbe helyezi.

A meccs előtt kézzel beállíthatod a kart. Meccs közben a robot addig mozgatja a 

A robot egészség egységeket gyűjt össze a pályán és eljuttatja azokat a 

Minél kevesebbszer kell megszakítanotok a robot működését a bázison kívül, 
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Probléma
Az emberek nehezen találnak megfelelő helyet a szabadba, játszanak és mozogjanak. Hogyan tudnátok 

egy mozgásra nem használt teret arra alkalmassá tenni? Használhattok körülöttetek heverő hétköznapi 

tárgyakat is, hogy rávegyétek az embereket a mozgásra és a játékra, de tervezhettek akár egy olyan 

felszerelést is, amellyel mindenki részt vehet a közös mozgásban.
Ezek a modellek segíthetnek a probléma megoldásában.

1. Spark Projekt

M08 Játék kockák  (1. zacskó) Bocsa elosztó (5. zacskó) Bocsa célzó és keret  (5. zacskó)

M04 Pad (3. zacskó)

M09 Abroncs fordító (7. zacskó)

M06 Nyújtó (2. zacskó)

M10 Mobiltelefon (1. zacskó) M05 Kosárlabda  (3. zacskó)Kapcsoljátok ki a mobilokat, és találjatok ki új játékokat a szabadban. Az 1. foglalkozás során építsd meg

Ha a saját súlyotokat emlegetitek 

Ha a saját súlyotokat emlegetitek 

Ha a saját súlyotokat emlegetitek 

Ha a saját súlyotokat emlegetitek egy megfelelő nyújtón húzódzkodva, erősebbek és fittebbek lesztek. A 3. foglalkozás során építsd meg

Akasszatok egy kidobott rekeszt 

Akasszatok egy kidobott rekeszt egy lámpaoszlopra, és kész is a kosárlabda palánk. A 3. foglalkozás során építsd meg

Nem kellenek 
Nem kellenek feltétlenül súlyok 
feltétlenül súlyok az erőnléti tré-
az erőnléti tré-ninghez. Ezek a 
ninghez. Ezek a használt gumi-
használt gumi-abroncsok is meg-
abroncsok is meg-felelnek a célnak. 
felelnek a célnak. Az 1. foglalkozás során építsd meg 

Ezzel az okos kis tervvel egy egyszerű padot a parkban, ahol egyébként ülni szoktak, egy mókás, 
játékká, ugróiskolává alakíthattok. A 3. foglalkozás során építsd meg

Ez a játék bárhol játszható, a célzónát akár a földre is rajzolhatjátok. A kilövőt úgy terveztük, hogy bárki könnyen 

Ez a játék bárhol játszható, a célzónát akár a földre is rajzolhatjátok. A kilövőt úgy terveztük, hogy bárki könnyen 

Ez a játék bárhol játszható, a célzónát akár a földre is rajzolhatjátok. A kilövőt úgy terveztük, hogy bárki könnyen 

Ez a játék bárhol játszható, a célzónát akár a földre is rajzolhatjátok. A kilövőt úgy terveztük, hogy bárki könnyen 

játszhasson vele. Az 1. foglalkozás során építsd meg

Mérnöki Jegyzetfüzet  I  Kezdeti lépések
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Útmutató a Mérnöki jegyzetfüzet használatához
Olvasd el fi gyelmesen a mérnöki jegyzeteket. 
Minden csapattag kap egyet. Ebben a 
diákok rögzíthetik csapatunk munkáját 
a jegyzetfüzetekben, lejegyezhetnek 
diagrammokat, ötleteket és terveket.

A jegyzetek tartalmazzák az összes szükséges 
információt, és végigvezetik a diákokat az 
egyes alkalmak feladatain.  Az útmutató tippjei 
segítenek a csoportok támogatásában az egyes 
alkalmak során. 

Kezdeti lépések
• A program áttekintése

• A csapat útja

• Kerettörténet

• RePLAYSM innovációs projekt

• Alapértékek

• Így találod meg a robot leckéket 
és az építési útmutatókat

• A robot leckék

• Spark projektek

• A robotverseny

• A robotverseny küldetései

• Így kövesd az egyes 
foglalkozásokat

Függelék
• Pszeudokód

• Kutatás

• Projekt fejlesztés

• Irányított küldetés

• Karrier kapcsolódási pontok

Csapattalálkozó Útmutató  I  Kezdeti lépések
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A foglalkozások tervezete

Bevezetés 
(15 perc)

Csapat és csoportmunka  
(60 perc)

Közös megbeszélés 
és pakolás (15 perc)

1. foglalkozás Bevezető a 
kihíváshoz

Csoport 1:  
1. Robotlecke

Csoport 2:  
1. Spark Projekt Megbeszélés

2. foglalkozás Alapérték: 
befogadás

Csoport 1:  
2. Robotlecke

Csoport 2:  
2. Spark Projekt Megbeszélés

3. foglalkozás Célkitűzés és 
csapatfolyamatok

Csoport 1:  
1. Spark Projekt 

Csoport 2:  
1. Robotlecke Megbeszélés

4. foglalkozás Alapérték: 
felfedezés

Csoport 1:  
2. Spark Projekt 

Csoport 2:  
2. Robotlecke Megbeszélés

5. foglalkozás Csapatnév és logó 
kitalálása

Csapat:  
3. Robotlecke

Csapat:  
Pszeudokód Megbeszélés

6. foglalkozás Alapérték: 
csapatmunka

Csapat:  
4. Robotlecke

Csapat:  
Probléma 

kiválasztása
Megbeszélés

7. foglalkozás
Kooperáció 
és udvarias 

professzionalizmus

Csoport 1:  
Projekt kutatás

Csoport 2:  
5. Robotlecke Megbeszélés

8. foglalkozás Projekt megoldás 
választása

Csoport 1:  
5. Robotlecke

Csoport 2:  
Projekt fejlesztés Megbeszélés

9. foglalkozás Alapérték: 
innováció

Projekt csapat: 
Projektmunka

Robot csapat:  
Küldetések 
megoldása

Megbeszélés

10. foglalkozás Alapérték: kihatás
Projekt csapat: 
Prezentációs 

munka 

Robot csapat: 
Küldetések 
megoldása

Megbeszélés

11. foglalkozás Sport kártyák 
készítése

Projekt csapat: 
Prezentáció 

készítése 

Robot csapat: 
Prezentáció 

készítése
Megbeszélés

12. foglalkozás Alapérték: 
szórakozás

Projekt csapat: 
Prezentáció 
gyakorlása

Robot csapat: 
Prezentáció és 
gyakorló meccs

Megbeszélés
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Általános csapatvezetési tippek

TIPPEK MENTOROKNAK 

• Határozd meg az időkereteket. Milyen gyakran 
találkoztok, és mennyi ideig tart egy alkalom  Hány 
találkozótok lesz a hivatalos eseményig?

• Határozz meg előre irányvonalakat, folyamatokat és 
viselkedési formákat a találkozókra 

• Tudatosítsd magadban, hogy a csapatnak kell 
elvégeznie a munka és a tanulás legnagyobb 
részét. A te feladatod, hogy előmozdítsd a 
munkájukat, és elmozdítsd az útjukból a jelentősebb 
akadályokat   

• Örülj a kudarcoknak és a minden egyes sikernek, 
legyen bármilyen apró  A kudarcokból lehet tanulni, 
és ennek a programnak a célja nem a győzelem, 
hanem a tanulás és a szórakozás 

CSAPATTALÁLKOZÓ SZERVEZÉSE 

• Amikor a csapatod az innovációs projekten dolgo-
zik, a tagoknak az alábbi szerepeket oszthatod ki: 

• Szóvivő
• Kutató
• Projekt menedzser
• Kreatív dizájner

• Amikor a csapatod a roboton dolgozik, a tagok az 
alábbi szerepeket kaphatják:

• Programozó
• Építő
• LEGO-elem kereső
• Küldetés stratéga

• Ez lehet a csatakiáltásotok: Együtt mindenki többet 
ér el!

• Emlékeztesd a csapatokat a céljaikra, és hagyd, 
hogy újra megvizsgálják a munkájukat, és 
alakítsanak rajta, ha szükséges  

TIPPEK TANÁROKNAK 

• Ha egy osztályteremben dolgozol ezzel a 
programmal, oszd a diákokat hatfős csoportokba. 

• Ha iskolaidőben dolgozol a diákokkal, alakítsd az 
alkalmakat az igényeid szerint  

• Számozd meg és cédulázd fel a LEGO készleteket, 
így minden csapat végig ugyanazzal a készlettel 
dolgozhat 

• Ha több csapat közösen használja a kihívás 
készleteket, oszd el közöttük  a megépítendő 
modelleket 

• Ha nem küldöd minden csapatodat hivatalos 
rendezvényre, Az Osztály csomag Torna útmutató 
(letölthető: classpack.firstlegoleague.hu) segít 
megszervezni a saját rendezvényedet a csapataid 
számára  

A KELLÉKEK KEZELÉSE 

LEGO elemek
• Tedd az extra, vagy éppen megtalált LEGO 

elemeket egy csészébe, hogy akinek hiányzik 
valami, ott megtalálhassa  

• Mielőtt elengeded a diákokat, nézd át a LEGO 
készleteiket 

• A LEGO készlet dobozának tetejét használhatod 
tálcaként, hogy ne guruljanak szanaszét az egyes 
elemek 

• A félkész modelleket és a darabjaikat két alkalom 
között egy zacskóban tárold  

Egyéb kellékek
• Adj a diákoknak extra kockás papírt, amit a Mérnöki 

jegyzetfüzethez fűzhetnek.

• A robotok töltéséhez, és az elkészült építmények 
tárolására találj egy biztonságos helyet 

Csapattalálkozó Útmutató  I  Kezdeti lépések
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Foglalkozások előtti kontrollpont

Tippek az 1-4. foglalkozásokhoz

Most találkozol először a LEGO oktatási célú robotjaival?

Ha a csapat most találkozik először a LEGO oktatási 
robot készletével, hasznos, ha kapnak egy kis 
időt, hogy megismerkedjenek a készlet építési és 
programozási lehetőségeivel. Itt van néhány feladat, 
amit végigcsinálhatnak a közös alkalom előtt. 

SPIKE™ PRIME 
bevezető feladatok:
1  Start Here
2  Motors and Sensors
3  Make It Move

MINDSTORMS®  EV3 
bevezető feladatok:
1  Hello World
2  Motors and Sensors
3  Get Moving

 Gondoskodj róla, hogy minden csapat számra 
rendelkezésre álljon legalább két eszköz 
internet eléréssel és a megfelelő robot-
programozó szoftverekkel 

 Bontsd ki a robotkészletet és a darabokat 
szortírozd tálcákra 

 Gondoskodj róla, hogy a robotok fel legyenek 
töltve, vagy legyen bennük elem  

 Olvasd végig a mérnöki jegyzetfüzetet és ezt azt 
az útmutatót is, hogy megismerd a kellékeket 

 Fedezd fel a FIRST alapérékeit  Ezekre épül 
majd a csapatod 

 Nézd meg a RePLAYSM Season Launch videót 
és a FIRST LEGO League YouTube csatornáján 
található egyéb videókat  

INNOVÁCIÓS 
PROJEKT

• Jelölj ki egy helyet, a Spark 
projekt feladatok során 
megépített feladatmodellek 
tárolására 

• Segíts a csapatodnak 
megtalálni a megfelelő 
weboldalakat és forrásokat 
a projekthez kapcsolódó 
kutatáshoz 

ROBOT
• Jelölj ki egy helyet a kész 

robotok és robottárolók 
számára 

• Ha a MINDSTORMS 
Education EV3 LabVIEW 
szoftvert használod, a 
Tutorials (Robot Educator) 
fejezetben találsz az 
útmutatóban láthatóhoz 
hasonló robot órákat 

ALAPÉRTÉKEK
Ha a csapat tagjai folyton 
egymás szavába vágnak, 
próbáld ki ezeket a trükköket:

• Nevezz ki egy vezetőt, aki 
egyesével végighallgatja az 
összes ötletet 

• Adj a csapatnak egy tárgyat, 
és csak az beszélhet, akinél a 
tárgy van  
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Bevezetés
Nézzétek meg a RePLAY 
évadnyitó videóját.
Olvassátok el a 4-7. oldalakat.
Osszátok a csapatot két 
csoportra. 

Csoport 1
Olvassátok el és csináljátok 
meg az első robotleckét a 11. 
oldalon. Mielőtt hozzáfognátok, 
lapozzatok vissza a 10. oldalra.
Olvassátok el a 14-15. oldalt. Az 
ott leírtak segítségül szolgálnak 
majd az összes következő 
alkalom során. 

Csoport 2
Olvassátok el a 1. Spark 
Projektet a 12. oldalon. 
Építsétek meg az első alkalom 
feladatmodelljeit.
Keressétek meg a megépített 
modellhez kapcsolódó 
feladatokat.
Beszéljétek meg, hogy a 
modellek hogyan kapcsolódnak 
a felvetett problémához.
Keressetek közösen más 
megoldásokat a problémára.
Készítsetek listát nagyszerű 
ötleteitekről.

Közösen
Gyűjtsétek össze a csapatot a 
pályánál.
Tegyétek a modelleket a 
helyükre.
Csoport 1: Mutassátok be a 
frissen tanult készségeiteket a 
robottal kapcsolatban.
Csoport 2: Mutassátok be, 
hogyan működnek a modellek.
Beszéljétek meg az alul található 
kérdéseket.  ROBOT

•• Remek programozó készsé-getek Remek programozó készsé-getek Remek programozó készsé-getek Remek programozó készsé-getek Remek programozó készsé-getek Remek programozó készsé-getek Remek programozó készsé-getek Remek programozó készsé-getek Remek programozó készsé-getek Remek programozó készsé-getek Remek programozó készsé-getek 
segítségével el tudnátok navigálni segítségével el tudnátok navigálni segítségével el tudnátok navigálni segítségével el tudnátok navigálni segítségével el tudnátok navigálni segítségével el tudnátok navigálni segítségével el tudnátok navigálni segítségével el tudnátok navigálni segítségével el tudnátok navigálni segítségével el tudnátok navigálni segítségével el tudnátok navigálni 
a robotot a pályán elhelyezett a robotot a pályán elhelyezett a robotot a pályán elhelyezett a robotot a pályán elhelyezett a robotot a pályán elhelyezett a robotot a pályán elhelyezett a robotot a pályán elhelyezett a robotot a pályán elhelyezett a robotot a pályán elhelyezett a robotot a pályán elhelyezett a robotot a pályán elhelyezett 
modellhez?modellhez?modellhez?modellhez?modellhez?

•• A robototok meg tudná oldani A robototok meg tudná oldani A robototok meg tudná oldani A robototok meg tudná oldani A robototok meg tudná oldani A robototok meg tudná oldani A robototok meg tudná oldani A robototok meg tudná oldani A robototok meg tudná oldani A robototok meg tudná oldani 
valamelyik feladatot?valamelyik feladatot?valamelyik feladatot?valamelyik feladatot?valamelyik feladatot?valamelyik feladatot?valamelyik feladatot?valamelyik feladatot?

 PROJEKT
• Eszetekbe jutott a feladat-Eszetekbe jutott a feladat-Eszetekbe jutott a feladat-Eszetekbe jutott a feladat-Eszetekbe jutott a feladat-Eszetekbe jutott a feladat-Eszetekbe jutott a feladat-Eszetekbe jutott a feladat-Eszetekbe jutott a feladat-

modellekről olyan ötlet, amit modellekről olyan ötlet, amit modellekről olyan ötlet, amit modellekről olyan ötlet, amit modellekről olyan ötlet, amit modellekről olyan ötlet, amit modellekről olyan ötlet, amit modellekről olyan ötlet, amit modellekről olyan ötlet, amit modellekről olyan ötlet, amit 
felhasználhatnátok a projekthez?felhasználhatnátok a projekthez?felhasználhatnátok a projekthez?felhasználhatnátok a projekthez?felhasználhatnátok a projekthez?felhasználhatnátok a projekthez?felhasználhatnátok a projekthez?felhasználhatnátok a projekthez?felhasználhatnátok a projekthez?felhasználhatnátok a projekthez?felhasználhatnátok a projekthez?felhasználhatnátok a projekthez?

• Tudtok olyan helyet a környeze-Tudtok olyan helyet a környeze-Tudtok olyan helyet a környeze-Tudtok olyan helyet a környeze-Tudtok olyan helyet a környeze-Tudtok olyan helyet a környeze-Tudtok olyan helyet a környeze-Tudtok olyan helyet a környeze-Tudtok olyan helyet a környeze-Tudtok olyan helyet a környeze-Tudtok olyan helyet a környeze-
tetekben, ahol az emberek többet tetekben, ahol az emberek többet tetekben, ahol az emberek többet tetekben, ahol az emberek többet tetekben, ahol az emberek többet tetekben, ahol az emberek többet tetekben, ahol az emberek többet tetekben, ahol az emberek többet tetekben, ahol az emberek többet tetekben, ahol az emberek többet tetekben, ahol az emberek többet 
mozoghatnának?mozoghatnának?mozoghatnának?mozoghatnának?mozoghatnának?mozoghatnának?mozoghatnának?

1. foglalkozás
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A foglalkozás végére
• A Csoport 1 tagjai megtanulják beprogramozni a 

robotot, hogy az előre és hátra mozogjon, illetve 
megforduljon 

• A Csoport 2 tagjai kapcsolatot keresnek a 
modellek és a projektprobléma között, és 
megosztják az ötleteiket a megoldásra 

A videókat a  FIRST® LEGO® League YouTube csatornáján találod 

Mindkét csapatnak szüksége lesz egy eszközre és internet elérésre  A 
Csoport 1 és a Csoport 2 egy időben fogja befejezni a feladatát.

Az instrukciók a LEGOEducation SPIKE™ Prime és a LEGO 
MINDSTORMS® Education EV3 Classroom alkalmazásokra vonatkoznak 

Emlékeztesd a csoportod tagjait, hogy gyakran mentsék el a programot  

Biztosítsd a csoportod számára az építési útmutatót  Az 1 , 5  és 7  
zacskóra lesz szükségük  Itt találod a leírásokat  fi rstlegoleague.org/
missionmodelbuildinginstructions 

A nagyobb LEGO darabok a számozatlan LEGO-zacskóban vannak 

A csapatod a Robotverseny szabálykönyvében talál további részleteket  

Hagyj elég időt a takarításra és a kellékek elpakolására. 

Pakolási tanácsok
• Rögzítsd az elkészült modelleket a pályaalapra a 

Dual Lock ragasztócsíkokkal.
• Gondoskodj egy helyről, ahol a játékalapot és a 

modelleket tárolod az egyes alkalmak végeztével  

1. foglalkozás
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 Bevezetés
 Olvassátok el az alapértékeket a 
9. oldalon.

 Jegyezzétek fel, hogyan 
érhetitek el, hogy mindenki úgy 
érezze, tisztelik, és elmondhatja 
a gondolatait. 

 Csoport 1
 Olvassátok el és csináljátok meg 
a 2. robotleckét a 11. oldalon  
(SPIKE™ Prime: 2A).

 Csoport 2
 Olvassátok el a 2. Spark 
projektet a 13. oldalon.

 Építsétek meg a második 
foglalkozás modelljeit.

 Keressétek meg a megépített 
modellhez kapcsolódó 
feladatokat.

 Beszéljétek meg, hogy a 
modellek hogyan kapcsolódnak 
a felvetett problémához.

 Rajzoljatok le egy eszközt vagy 
technológiát, amely mozgásra 
ösztönözheti az embereket. 

 A rajzotokon szerepeljen, 
hogyan tervezitek a munkát, és 
jelöljétek az egyes részeit is. 

 Közösen
 Gyűjtsétek össze a csapatot a 
pályánál.

 Tegyétek a modelleket a 
helyükre.

 Csoport 1: Mutassátok be a 
frissen tanult készségeiteket a 
robottal kapcsolatban.

 Csoport 2: Mutassátok be, 
hogyan működnek a modellek.

 Beszéljétek meg az alul található 
kérdéseket.

 Ha végeztetek, szedjétek szét a 
robotot.  ROBOT

• Hogyan tudnátok a robotot a modell 
felé irányítani?

• Hogyan tudnátok elérni, hogy a 
robot megfelelő távolságba kerüljön 
a modellektől?

 PROJEKT
• Eszetekbe jut olyan módszer, 

amellyel rávehetitek az embereket, 
hogy többet mozogjanak?

• Tudtok olyan problémáról, 
amely megakadályozza a 
környezetetekben élő embereket, 
hogy többet mozogjanak??

2. foglalkozás

RePLAYSM 11

A foglalkozás végére
• A Csoport 1 tagjai megtanulják beprogramozni a 

robotot, hogy az egy szenzor használatával és 
egy kiegészítő eszköz aktiválásával akadályokat 
kerüljön ki  

• A Csoport 2 tagjai egy jegyzetekkel ellátott rajzot 
készítenek a projektben azonosított probléma 
megoldási tervéről.

Vezesd rá a diákokat, hogy vegyék számításba csapatuk tagjainak 
készségeit  

Ha a SPIKE™ Prime-ot használod, ennek a csoportnak csak a 2A részt 
kell elkészítenie 

Ne feledd, hogy miután a programot a kontrollerre töltötted, nem tudod 
majd újra a számítógépre másolni, hogy ott megnyithasd és szerkeszthesd 

Biztosítsd a Csoport 2 számára az építési útmutatót  Az 1  és a 4  zacskóra 
lesz szükségük 

A csoport tagjai gondolkodjanak el, hogy milyen eszközt vagy technológiát 
tudnának kitalálni a probléma megoldására  

Gyakorolják frissen tanult készségeiket: próbálják a robotot elvezetni a 
modellig, majd vissza  

Pakolási tanácsok:
• A Csoport 1 diákjainak szét kell szednie a robotot, 

és el kell pakolnia az alkatrészeket 
• Ha idő szűkében vagytok, a robotot hagyjátok 

egyben, így legközelebb rövidebb lesz a robot óra 

2. foglalkozás
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 Bevezetés
 Beszéljétek meg csapatként, 
hogy milyen célokat szeretnétek 
elérni az évad során. 

 Rögzítsétek a csapatotok céljait 
a 16. oldalon.

 Beszéljétek meg, hogy hogyan 
fogtok együtt dolgozni, és ki 
miért lesz felelős.

 Csoport 1
 Olvassátok el a 1. Spark 
Projektet a 12. oldalon.

 Építsétek meg az harmadik 
foglalkozás feladatmodelljeit.

 Keressétek meg a megépített 
modellhez kapcsolódó 
feladatokat.

 Beszéljétek meg, hogy a 
modellek hogyan kapcsolódnak 
a felvetett problémához.

 Keressetek közösen más 
megoldásokat a problémára.

 Készítsetek listát nagyszerű 
ötleteitekről.

 Csoport 2
 Olvassátok el és csináljátok meg 
az első robotleckét a 11. oldalon. 
Mielőtt hozzáfogtok, lapozzatok 
vissza a 10. oldalra is. 

 Olvassátok el a 14-15. oldalt. Az 
ott leírtak segítségül szolgálnak 
majd a következő foglalkozások 
során.

 Közösen
 Gyűjtsétek össze a csapatot a 
pályánál.

 Tegyétek a modelleket a 
helyükre.

 Csoport 1: Mutassátok be, 
hogyan működnek a modellek.

 Csoport 2: Mutassátok be a 
frissen tanult készségeiteket a 
robottal kapcsolatban.

 Beszéljétek meg az alul található 
kérdéseket.

 ROBOT
• Remek programozó készségetek 

segítségével el tudnátok navigálni 
a robotot a pályán elhelyezett 
modellhez?

• A robototok meg tudná oldani 
valamelyik feladatot?

 PROJEKT
• Eszetekbe jutott a feladat-

modellekről olyan ötlet, amit 
felhasználhatnátok a projekthez?

• Tudtok olyan helyet a 
környezetetekben, ahol az 
emberek többet mozoghatnának?

3. foglalkozás
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A foglalkozás végére
• A Csoport 1 tagjai kapcsolatokat keresnek a 

modellek és a projektben azonosított probléma 
között, és megosztják az ötleteit a probléma 
megoldására 

• A Csoport 2 tagjai megtanulják beprogramozni a 
robotot, hogy az előre és hátra mozogjon, illetve 
megforduljon 

Biztosítsd a Csoport 1 számára az építési útmutatókat  A 2  és 3  zacskóra 
lesz szükségük 

Ellenőrizd, hogy a kábeleket a megfelelő portokhoz csatlakoztatták-e, és 
hogy ezek a portok megfelelnek-e a programnak 

Ez a robotlecke megismétlődik, hogy a Csoport 2 tagjai is tapasztalatot 
szerezzenek a robot megépítéséről és mozgatásáról.

A feladat könnyebb megoldása érdekében, lehetséges, hogy a csapatnak 
LEGO kiegészítő eszközöket kell megépíteniük és a robotjukhoz 
csatlakoztatniuk 

Ezen a napon a csoportok feladatot cserélnek. A csoport refl ektáljon a 
frissen tanult készségek megosztásának fontosságára 

Pakolási tanácsok
• Válassz csapattagokat, akik egy-egy elem, például 

a robot, elpakolásáért felelősek. 
• Gondoskodj róla, hogy a robot fel legyen töltve a 

következő alkalomra. 

3. foglalkozás
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4. foglalkozásBevezetés
Lapozzatok vissza a 9. oldalon 
felsorolt alapértékekhez. 
Gondolkodjatok el a 
FELFEDEZÉS szerepén a 
csapatotok vonatkozásában.
Jegyezzétek fel, hogyan 
tanultatok új készségeket, és 
ismerkedtetek meg új ötletekkel.

Csoport 1
Olvassátok el a 2. Spark projektet 
a 13. oldalon.
Építsétek meg a negyedik 
foglalkozás modelljeit.
Keressétek meg a modellekhez 
kapcsolódó feladatokat. 
Beszéljétek meg, a modellek 
miként kötődnek a problémához.
Rajzoljatok le egy eszközt vagy 
technológiát, amely mozgásra 
ösztönözheti az embereket. 
A rajzotokon szerepeljen, hogyan 
tervezitek a munkát, és jelöljétek 
az egyes részeit is. 

Csoport 2
Olvassátok el és csináljátok meg 
a 2. robotleckét a 11. oldalon  
(SPIKE™ Prime: 2B).

Közösen
Gyűjtsétek össze a csapatot a 
pályánál.
Tegyétek a modelleket a helyükre.
Csoport 1: Mutassátok be, 
hogyan működnek a modellek.
Csoport 2: Mutassátok be a 
frissen tanult készségeiteket a 
robottal kapcsolatban.
Beszéljétek meg az alul található 
kérdéseket.

 ROBOT
•• Hogyan tudnátok a robotot a Hogyan tudnátok a robotot a Hogyan tudnátok a robotot a Hogyan tudnátok a robotot a Hogyan tudnátok a robotot a Hogyan tudnátok a robotot a Hogyan tudnátok a robotot a Hogyan tudnátok a robotot a Hogyan tudnátok a robotot a Hogyan tudnátok a robotot a 

modell felé irányítani?modell felé irányítani?modell felé irányítani?modell felé irányítani?modell felé irányítani?modell felé irányítani?modell felé irányítani?modell felé irányítani?

•• Hogyan tudnátok elérni, hogy Hogyan tudnátok elérni, hogy Hogyan tudnátok elérni, hogy Hogyan tudnátok elérni, hogy Hogyan tudnátok elérni, hogy Hogyan tudnátok elérni, hogy Hogyan tudnátok elérni, hogy Hogyan tudnátok elérni, hogy Hogyan tudnátok elérni, hogy Hogyan tudnátok elérni, hogy Hogyan tudnátok elérni, hogy 
a robot megfelelő távolságba a robot megfelelő távolságba a robot megfelelő távolságba a robot megfelelő távolságba a robot megfelelő távolságba a robot megfelelő távolságba a robot megfelelő távolságba a robot megfelelő távolságba a robot megfelelő távolságba a robot megfelelő távolságba 
kerüljön az egyes modellektől?kerüljön az egyes modellektől?kerüljön az egyes modellektől?kerüljön az egyes modellektől?kerüljön az egyes modellektől?kerüljön az egyes modellektől?kerüljön az egyes modellektől?kerüljön az egyes modellektől?kerüljön az egyes modellektől?kerüljön az egyes modellektől?

 PROJEKT
• Eszetekbe jut olyan módszer, Eszetekbe jut olyan módszer, Eszetekbe jut olyan módszer, Eszetekbe jut olyan módszer, Eszetekbe jut olyan módszer, Eszetekbe jut olyan módszer, Eszetekbe jut olyan módszer, Eszetekbe jut olyan módszer, Eszetekbe jut olyan módszer, Eszetekbe jut olyan módszer, 

amellyel rávehetitek az embereket, amellyel rávehetitek az embereket, amellyel rávehetitek az embereket, amellyel rávehetitek az embereket, amellyel rávehetitek az embereket, amellyel rávehetitek az embereket, amellyel rávehetitek az embereket, amellyel rávehetitek az embereket, amellyel rávehetitek az embereket, amellyel rávehetitek az embereket, amellyel rávehetitek az embereket, amellyel rávehetitek az embereket, 
hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?

• Tudtok olyan problémáról, Tudtok olyan problémáról, Tudtok olyan problémáról, Tudtok olyan problémáról, Tudtok olyan problémáról, Tudtok olyan problémáról, Tudtok olyan problémáról, Tudtok olyan problémáról, Tudtok olyan problémáról, 
amely megakadályozza a amely megakadályozza a amely megakadályozza a amely megakadályozza a amely megakadályozza a amely megakadályozza a amely megakadályozza a amely megakadályozza a amely megakadályozza a 
környezetetekben élő embereket, környezetetekben élő embereket, környezetetekben élő embereket, környezetetekben élő embereket, környezetetekben élő embereket, környezetetekben élő embereket, környezetetekben élő embereket, környezetetekben élő embereket, környezetetekben élő embereket, környezetetekben élő embereket, környezetetekben élő embereket, környezetetekben élő embereket, 
hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?hogy többet mozogjanak?

Jól 
szórakoztok, 
miközben egy 

csomó új dolgot 
tanultok?

RePLAYSM 13

A foglalkozás végére
• A Csoport 1 tagjai egy jegyzetekkel ellátott rajzot 

készítenek a projektben azonosított probléma 
megoldási tervéről.

• A Csoport 2 tagjai megtanulják beprogramozni a 
robotot, hogy az egy szenzor használatával és 
egy kiegészítő eszköz aktiválásával akadályokat 
kerüljön ki  

Biztosítsd a Csoport 1 számára az építési útmutatót  A 6  és a 7  zacskóra 
lesz szükségük  

A SPIKE™ Prime robot óra nem ugyanaz, mint amit az egyes csoport 
csinált  Fontos, hogy mindkét csoport kifejthesse frissen tanult 
programozási ismereteit a közös megbeszélésre szánt időben.

A csoport kövesse végig a monitoron a kód futását, melynek segítségével 
életre kel a robot. Ez a későbbiekben segít majd a kódhibák felderítését.

Ez az utolsó alkalom a modellek megépítésére  Próbáljátok befejezni az 
összes modellt, és helyezzétek őket a pályaalapra.

Pakolási tanácsok
• Ha a SPIKE Prime-ot használjátok, a Csoport 

2 tagjainak szét kell szedniük a robotot az 5  
robotleckéhez 

• A MINDSTORMS® EV3 robotokat nem kell 
szétszedni  

4. foglalkozás



14 Csapattalálkozó Útmutató  I  Foglalkozások

1. kontrollpont

Tippek az 5-8. foglalkozásokhoz

 Minden modellt meg kell építeni és a dual lock 
ragasztócsíkokkal a pályaalaphoz kell rögzíteni 

 Mielőtt tovább lépnétek eltölthettek még egy kis 
időt a robot leckékkel.

 A SPIKE™ Prime robotot szét kell szedni, hogy 
az 5  foglalkozáson megépíthessétek majd a 
futóművet.

 Az összeszerelt MINDSTORMS® EV3 robotokat 
hagyjátok érintetlenül, az 5  foglalkozás során 
további programozási feladatok várnak rá 

 Mindkét csoport körüljárta az 1  és a 2  Spark 
projekt problémáit és terveket is készítettek azok 
megoldására 

 A csapat áttekintette a feladatokat és a 
szabályokat a Robotverseny szabálykönyvben 

INNOVÁCIÓS PROJEKT
• A csapatnak végül ki kell majd választania 

egy problémát és megoldását, amelyre 
összpontosítani fognak, ezért már az egyes 
foglalkozások során is érdemes ezen 
gondolkodni 

ROBOTTERVEZÉS
• A rendezvényen két pályaalap kerül felállításra 

egymással szemben, az alkalmak során azonban 
valószínűleg csak egy pályaalappal dolgoztok 
majd  

ROBOTVERSENY
A csapat kereshet olyan feladatokat, amelyek a 
robotok alapvető képességeit használják ki, mint 
például:

• Húzás, tolás, emelés
• Bázishoz közeli 

modellek

• Navigáció 
vonalkövetéssel

• Egyszerűen hozzá-
férhető és könnyű az 
út vissza a Bázisra

ALAPÉRTÉKEK
• Ne feledd, hogy az alapértékek arról szólnak, 

hogy a csapat hogyan viselkedik és dolgozik 
együtt  Ezekhez minden csapatnak, minden 
alkalommal tartania kell magát 
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5. foglalkozás Bevezetés
 Találjatok ki együtt egy 
csapatnevet!

 Készítsetek egy posztert a 
csapat nevéből. Ez lesz a 
logótok.

 Figyeljetek arra, hogy mindenki 
részt vegyen a poszter 
elkészítésében. 

 Csapat
 Olvassátok el, és csináljátok 
meg a 3. robotleckét a 11. 
oldalon. 

MINDSTORMS®: Felváltva 
programozzátok a robotot, és 
mutassátok meg, mit tud.
SPIKE™ Prime: Építsetek egy 
új robotot, és írjatok kódot a 
mozgatásához. 

 Csapat
 Nézzétek meg újra az évadnyitó 
videó Feladatok részét.

 Beszéljétek meg, melyik 
feladattal fogtok foglalkozni 
először. 

 Töltsétek ki közösen a 30. 
oldalon található Pszeudókód-
ot.

 Közösen
 Gyűjtsétek össze a csapatot a 
pályánál.

 Nézzétek át közösen a 
Pszeudokód oldalt. 

 Ha szükséges, módosítsátok.
 Beszéljétek meg az alul található 
kérdéseket.

 ROBOT
• Tervezzétek meg, mit kell 

tennie a robototoknak az álta-
latok választott első feladat 
megoldásához.  

• Honnan indul a robot?

• Az extra LEGO darabok, amiket 
hozzá kell majd illesztenetek a 
robothoz könnyen és gyorsan 
csatlakoztathatók?

RePLAYSM 15

A foglalkozás végére
• A csapat megtanul megépíteni egy futómű 

egységet, és beprogramozni vonalkövetésre  
• A csapat stratégiai tervet készít és pszeudokódot 

ír a feladathoz  

Biztosíts alapanyagokat a poszter, a csapatnév és a logó elkészítéséhez 

Ha a SPIKE™ Prime-ot használod, ez alkalommal a csapat egy új robotot 
épít. A MINDSTORMS® EV3 esetén a vonalkövetés lesz a téma 

Az egész csapat egy robotot használ  A programot külön eszközökön írják 
meg, és egyenként feltöltik a robot vezérlőegységére.  

Keresd meg a RePLAYSM szezonnyitó videóját a FIRST® LEGO® League 
YouTube csatornáján  Ez alkalommal mindkét csoportod robotokkal 
dolgozik  

A pszeudokód oldalakból fénymásolhatsz több példányt, ezeket minden 
feladathoz lehet használni 

Próbáld ugyanarról a helyről indítani a robotot. 

Pakolási tanácsok
• Az alaprobotot biztonságos helyen tárold a 

következő foglalkozásig. 
• Ha bármilyen kiegészítő eszközre van szükség a 

feladat megoldásához, ezeket tárod egy zacskóban, 
és írd rá feladat számát  

5. foglalkozás
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Bevezetés
Lapozzatok vissza a 9. oldalon 
felsorolt alapértékekhez. 
Gondolkodjatok el a 
CSAPATMUNKA szerepén a 
csapatotok vonatkozásában.
Jegyezzétek fel, hogyan tanultok 
meg együtt dolgozni.

Csapat
Olvassátok el, és csináljátok 
meg a 4. robotleckét a 11. 
oldalon.
Felváltva töltsétek le a 
programotokat a robotra, és 
mutassátok meg, mit tud.

Csapat
Olvassátok el a RePLAYSM

Innovációs projektet a 8. oldalon 
és a Spark projektet a 12-13. 
oldalon. 
Gondoljátok végig a nagyszerű 
megoldásaitokat, amelyeket 
az előző alkalmak során 
kitaláltatok. 
Azonosítsátok a problémát, 
amin dolgozni fogtok.
Jegyezzétek le a probléma 
leírását. 

Közösen
Gyűjtsétek össze a csapatot a 
pályánál.
Mutassátok meg a csapatnak 
a frissen tanult programozási 
készségeiteket. 
Beszéljétek meg az alul található 
kérdéseket.

 ROBOT
•• Melyik feladatokat tudjátok Melyik feladatokat tudjátok Melyik feladatokat tudjátok Melyik feladatokat tudjátok Melyik feladatokat tudjátok Melyik feladatokat tudjátok Melyik feladatokat tudjátok Melyik feladatokat tudjátok Melyik feladatokat tudjátok 

megoldani a friss programozási megoldani a friss programozási megoldani a friss programozási megoldani a friss programozási megoldani a friss programozási megoldani a friss programozási megoldani a friss programozási megoldani a friss programozási megoldani a friss programozási megoldani a friss programozási megoldani a friss programozási 
képességek bírtokában?képességek bírtokában?képességek bírtokában?képességek bírtokában?képességek bírtokában?képességek bírtokában?képességek bírtokában?képességek bírtokában?képességek bírtokában?képességek bírtokában?

•• Segítene a további feladatok Segítene a további feladatok Segítene a további feladatok Segítene a további feladatok Segítene a további feladatok Segítene a további feladatok Segítene a további feladatok Segítene a további feladatok Segítene a további feladatok Segítene a további feladatok 
megoldásában, ha kapnátok megoldásában, ha kapnátok megoldásában, ha kapnátok megoldásában, ha kapnátok megoldásában, ha kapnátok megoldásában, ha kapnátok megoldásában, ha kapnátok megoldásában, ha kapnátok megoldásában, ha kapnátok megoldásában, ha kapnátok 
újabb Pszeudokód oldalakat?újabb Pszeudokód oldalakat?újabb Pszeudokód oldalakat?újabb Pszeudokód oldalakat?újabb Pszeudokód oldalakat?újabb Pszeudokód oldalakat?újabb Pszeudokód oldalakat?újabb Pszeudokód oldalakat?újabb Pszeudokód oldalakat?újabb Pszeudokód oldalakat?újabb Pszeudokód oldalakat?

 PROJEKT
• Melyik problémát tudnátok Melyik problémát tudnátok Melyik problémát tudnátok Melyik problémát tudnátok Melyik problémát tudnátok Melyik problémát tudnátok Melyik problémát tudnátok Melyik problémát tudnátok Melyik problémát tudnátok Melyik problémát tudnátok 

érthetően elmagyarázni?érthetően elmagyarázni?érthetően elmagyarázni?érthetően elmagyarázni?érthetően elmagyarázni?érthetően elmagyarázni?érthetően elmagyarázni?érthetően elmagyarázni?érthetően elmagyarázni?

• Ismertek esetleg olyan Ismertek esetleg olyan Ismertek esetleg olyan Ismertek esetleg olyan Ismertek esetleg olyan Ismertek esetleg olyan Ismertek esetleg olyan Ismertek esetleg olyan Ismertek esetleg olyan 
szakértőt, akivel beszélnétek a szakértőt, akivel beszélnétek a szakértőt, akivel beszélnétek a szakértőt, akivel beszélnétek a szakértőt, akivel beszélnétek a szakértőt, akivel beszélnétek a szakértőt, akivel beszélnétek a szakértőt, akivel beszélnétek a szakértőt, akivel beszélnétek a szakértőt, akivel beszélnétek a szakértőt, akivel beszélnétek a 
problémáról?problémáról?problémáról?problémáról?problémáról?

6. foglalkozás

A PROBLÉMA LEÍRÁSA

Együtt dolgoztok 
és segítitek 
egymást?
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A foglalkozás végére
• A csapat magasabb szintű programozható 

blokkokat és kódolási készségeket tud alkalmazni 
a robotján 

• A csapat azonosítja, kiválasztja és leírja az 
Innovációs projektjéhez kapcsolódó problémát 

A diákoknak meg kell tudniuk fogalmazni társaik erősségeit és hogy miért 
szeretnek velük dolgozni  

A diákok közösen dolgoznak egy roboton. Bátorítsd őket, hogy 
fi nomítsanak a programon, míg várják, hogy lefuttathassák a roboton. 
Hagyj időt arra, hogy a csapat együtt dolgozzon a projekten.

Bátorítsd a csapatot, hogy rögzítsék az Innovációs projekttel kapcsolatban 
azonosított problémákat 

Lehetséges, hogy nem mindenki problémája vagy megoldása kerül 
kiválasztásra, de fontos, hogy a csapat olyan megoldást válasszon, amivel 
mindenki tud azonosulni  

A csapat ide írja majd a kiválasztott 
problémát  Ha több ötletük is van, 
szavazással válasszanak ki közülük egyet  

Pakolási tanácsok
• A következő foglalkozásig tárold a robotot 

biztonságos helyen  
• Ha bármilyen kiegészítő eszközre van szükség a 

feladat megoldásához, ezeket tárod egy zacskóban, 
és írd rá feladat számát 

6. foglalkozás
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Bevezetés
Lapozzatok vissza a 9. oldalon 
felsorolt alapértékekhez. 
Gondolkodjatok el 
a KOOPERÁCIÓ 
és az UDVARIAS 
PROFESSZIONALIZMUS 
szerepén a csapatotok 
vonatkozásában.
Jegyezzétek fel, hogyan tudná a 
csapatotok megjeleníteni ezeket 
az esemény során.

Csoport 1
Kezdjétek el kidolgozni a 
projekteteket. 
Végezzetek kutatást a 
problémátokkal és az esetleg 
már létező megoldásokkal 
kapcsolatban. 
Járjatok utána a megoldási 
javaslataitoknak.
Használjátok a Kutatás lapot, a 
31. oldalon.
Használjatok minél több forrást, 
és jegyezzétek fel mindet.

Csoport 2
Olvassátok el, és csináljátok 
meg az 5. robotleckét a 11. 
oldalon és az irányított feladatot 
a 33. oldalon.
Gyakoroljátok az irányított 
feladatot, míg tökéletesen nem 
működik, és közben érezzétek 
jól magatokat!

Közösen
Gyűjtsétek össze a csapatot a 
pályánál.
Csoport 1: Osszátok meg, 
mire jutottatok a kutatás során. 
Beszéljétek meg a megoldási 
javaslataitokat. 
Csoport 2: Mutassátok meg, 
hogyan szerez pontokat a 
robototok az irányított feladat 
megoldása során. 

 ROBOT
•• Tudod követni, hogy a kód az Tudod követni, hogy a kód az Tudod követni, hogy a kód az Tudod követni, hogy a kód az Tudod követni, hogy a kód az Tudod követni, hogy a kód az Tudod követni, hogy a kód az Tudod követni, hogy a kód az Tudod követni, hogy a kód az Tudod követni, hogy a kód az 

eszközödön miként kelti életre a eszközödön miként kelti életre a eszközödön miként kelti életre a eszközödön miként kelti életre a eszközödön miként kelti életre a eszközödön miként kelti életre a eszközödön miként kelti életre a eszközödön miként kelti életre a eszközödön miként kelti életre a eszközödön miként kelti életre a eszközödön miként kelti életre a 
robotot?robotot?robotot?robotot?

•• Hogyan fogtok beszélni a másik Hogyan fogtok beszélni a másik Hogyan fogtok beszélni a másik Hogyan fogtok beszélni a másik Hogyan fogtok beszélni a másik Hogyan fogtok beszélni a másik Hogyan fogtok beszélni a másik Hogyan fogtok beszélni a másik Hogyan fogtok beszélni a másik Hogyan fogtok beszélni a másik Hogyan fogtok beszélni a másik 
csapattal a robotversenyen az csapattal a robotversenyen az csapattal a robotversenyen az csapattal a robotversenyen az csapattal a robotversenyen az csapattal a robotversenyen az csapattal a robotversenyen az csapattal a robotversenyen az csapattal a robotversenyen az csapattal a robotversenyen az 
irányított feladatról?irányított feladatról?irányított feladatról?irányított feladatról?irányított feladatról?irányított feladatról?irányított feladatról?irányított feladatról?

 PROJEKT
• Vannak olyan már létező Vannak olyan már létező Vannak olyan már létező Vannak olyan már létező Vannak olyan már létező Vannak olyan már létező Vannak olyan már létező Vannak olyan már létező Vannak olyan már létező 

megoldások a felvetett megoldások a felvetett megoldások a felvetett megoldások a felvetett megoldások a felvetett megoldások a felvetett megoldások a felvetett megoldások a felvetett 
problémátokkal kapcsolatban, problémátokkal kapcsolatban, problémátokkal kapcsolatban, problémátokkal kapcsolatban, problémátokkal kapcsolatban, problémátokkal kapcsolatban, problémátokkal kapcsolatban, problémátokkal kapcsolatban, problémátokkal kapcsolatban, problémátokkal kapcsolatban, problémátokkal kapcsolatban, problémátokkal kapcsolatban, 
amin esetleg tudnátok javítani?amin esetleg tudnátok javítani?amin esetleg tudnátok javítani?amin esetleg tudnátok javítani?amin esetleg tudnátok javítani?amin esetleg tudnátok javítani?amin esetleg tudnátok javítani?amin esetleg tudnátok javítani?amin esetleg tudnátok javítani?amin esetleg tudnátok javítani?amin esetleg tudnátok javítani?amin esetleg tudnátok javítani?

• Vannak teljesen új megoldá-Vannak teljesen új megoldá-Vannak teljesen új megoldá-Vannak teljesen új megoldá-Vannak teljesen új megoldá-Vannak teljesen új megoldá-Vannak teljesen új megoldá-Vannak teljesen új megoldá-Vannak teljesen új megoldá-Vannak teljesen új megoldá-
saitok a problémára?saitok a problémára?saitok a problémára?saitok a problémára?saitok a problémára?saitok a problémára?saitok a problémára?saitok a problémára?saitok a problémára?

7. foglalkozás

Mit tanultatok 
az irányított 
feladatból a 

kooperációval 
kapcsolatban? 

RePLAYSM 17

A foglalkozás végére
• A Csoport 1 tagjai kutatást végeznek az 

azonosított problémával kapcsolatban, hogy ki 
tudják tölteni a kutatási adatlapot  

• A Csoport 2 tagjai a robotlecke során megtanulják, 
hogyan alkalmazzák a kódolási alapelveket az 
irányított feladatra  

Meg kell kérdezniük a másik csoportot, hogy melyik színű kockát 
szándékoznak a csapatuk mezőjére bocsátani. Ezután a csapatoknak a 
legmagasabb pontszám eléréséhez ugyanazt a színt kell választaniuk  Ez 
jó példája az KOOPERÁCIÓ alapértéknek.

A csoportnak pontosan meg kell értenie a problémát, amelynek a 
megoldásán dolgoznak, mielőtt gondolkozni kezdenek rajta. 

A 8  feladat irányított feladat  A cél az, hogy a megadott kód ne csak a 
feladatot oldja meg, hanem más feladatok megoldásában is segítsen  

A csapatnak olyan indítási pontot kell választania, amit könnyű azonosíta-
ni és elég helyet garantál a robotnak, hogy az elférjen az indítási területen 

Bátorítsd a diákokat, hogy a robot mozgásával párhuzamosan 
magyarázzák el, milyen kódot használtak  

Pakolási tanácsok
• Tarts meg minden elkészült fehér elemekből álló 

modellt. A végső modell megépítése a 9. foglalkozás 
feladata lesz  

• Gyűjtsd össze a 8-as zacskóból megmaradt fehér 
elemeket egy zárható tasakba. Nem kell felhasználni 
minden fehér elemet!

7. foglalkozás



24 Mérnöki Jegyzetfüzet I  Foglalkozások

 Bevezetés
 Döntsétek el közösen, hogy az 
azonosított probléma alapján 
melyik megoldást fogjátok 
kidolgozni. 

 Csoport 1
 Olvassátok el, és csináljátok 
meg az 5. robotleckét a 11. 
oldalon és az irányított feladatot 
a 33. oldalon.

 Gyakoroljátok az irányított 
feladatot, míg tökéletesen nem 
működik, és közben érezzétek 
jól magatokat!

 Csoport 2
 Végezzetek kutatást a 
kiválasztott megoldásotokkal 
kapcsolatban. Jegyzeteljetek is 
a 31. oldalon.

 Készítsétek el a saját 
megoldásotokat a 32. oldalon 
található Projekt fejlesztés lap 
felhasználásával.

 Vázoljátok fel a megoldásotokat. 
Jelöljétek az egyes részeket, és 
hogy hogyan fognak működni. 

 Írjátok le, hogy a megoldásotok 
miként fogja feloldani a 
problémát. 

 Dokumentáljátok a probléma 
megoldásának folyamatát. 

 Közösen
 Gyűjtsétek össze a csapatot a 
pályánál.

 Csoport 1: Mutassátok meg, 
hogyan szerez pontokat a 
robototok az irányított feladat 
megoldása során. 

 Csoport 2: Beszéljétek meg 
kutatásotok tapasztalatait és a 
projekt megoldását. 

 ROBOT
• Tudod követni, hogy a kód az 

eszközödön miként kelti életre a 
robotot?

• Hogyan fogtok beszélni a másik 
csapattal a robotversenyen az 
irányított feladatról?

 PROJEKT
• El tudnátok magyarázni a 

nagyszerű megoldásotokat, és 
hogy hogyan kínál feloldást a 
problémára?

• Szükség van a megoldásotok-
hoz eszközre vagy 
technológiára? 

8. foglalkozás
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A foglalkozás végére
• A Csoport 1 tagjai a robotlecke során megtanulják, 

hogyan alkalmazzák a kódolási alapelveket az 
adott feladatra 

• A Csoport 2 tagjai elkészítik a projekt megoldását, 
és dokumentálják azt a Projektfejlesztés oldalon 

Lehet, hogy a diákoknak szükségük lesz némi plusz időre, hogy meg-
vizsgáljanak minden megoldási javalatot, és kiválasszanak közülük egyet  

Ez az előző foglalkozás ismétlése, hogy a Csoport 1 tagjai is meg tudják 
csinálni az irányított feladatot  

A Projektfejlesztés oldal eligazít a projekt megoldásának kidolgozásában  

Győződj meg róla, hogy a csapat megoldása megvalósítható-e, és hogy 
érthetően ki tudják-e fejteni a tervüket.

Bátorítsd a csapatot, hogy beszéljék meg a kód működését. Osszák a 
kódot az egyes mozgásokat irányító blokkokra 

Robot tipp
• Adhatsz a diákonka cetliket és tervező kártyákat, 

hogy a pályalapra helyezve megtervezhessék a 
stratégiájukat  

Innováció projekt tipp
• A segédanyagok között szerepelhet az internet, 

könyvek, magazinok, személyes történetek és 
szakértők is (akár személyesen, akár virtuálisan).

8. foglalkozás
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2. kontrollpont

Látogass el a FIRST® LEGO® League verseny segédanyagok oldalára és nyomtasd ki az esemény 
előkészítésével kapcsolatos oldalakat és az elbírálási kritériumokat (Innovációs projekt és Robottervezés). 
A csapatnak szüksége lesz ezekre a következő alkalmak során.

Tippek a 9-12. foglalkozásokhoz

 A csapat elvégezte az egyes foglalkozások által 
előírt összes robotleckét.

 A csapat kiválasztotta az innovációs projekt 
problémáját és megoldását, valamint kutatást 
végzett a témában  

 A tanár/mentor a csapatot két új csoportra osztja 
a következő alkalmakra: egy robot csoportra 
és egy innovációs projekt csoportra  Ideális két 
azonos létszámú csoportot létrehozni  

 A tanár/mentor közreadja az elbírálási útmutatót 
a minta bírói kérdésekkel együtt 

INNOVÁCIÓS PROJEKT
• A csapatnak döntést kell hoznia, hogy melyik 

ötletet dolgozzák ki. Megfelelő mennyiségű időre 
lesz szükségük, hogy újra átvegyék, javítsanak 
rajta és megépítsék a modellt vagy prototípust, 
amit kitaláltak  A kilencedik foglalkozástól csak a 
megoldásukra kell koncentrálniuk 

ROBOTTERVEZÉS
• A csapat hozza magával a robotot, az összes 

LEGO kiegészítőt, és a kinyomtatott programot a 
robottervezés bemutatójára  

• Emlékeztesd a csapatot, hogy részletesen ki 
kell fejteniük a stratégiájukat  Miért épp az adott  
feladatokra esett a választásuk?

ROBOTVERSENY
• A csapatnak egy sokszor kipróbált, megbízhatóan 

működő robottal kell előállnia, amellyel a lehető 
legtöbb pontot tudnak elérni 

ALAPÉRTÉKEK
• Gondoskodj róla, hogy a csapat ne csak ismerje 

az összes alapértéket, hanem konkrét példákat 
is tudjon hozni arra, hogy hogyan használták 
azokat a közös munka során. Ne feledkezz 
meg a KOOPERÁCIÓRÓL és az UDVARIAS 
PROFESSZIONALIZMUSRÓL.
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Most két 
csapatban 

fogtok dolgozni. 
Az egyik a roboton, a 
másik az innovációs 
projekten dolgozik 

majd. 

Bevezetés
Lapozzatok vissza a 9. oldalon 
felsorolt alapértékekhez. 
Gondolkodjatok el az 
INNOVÁCIÓ szerepén a 
csapatotok vonatkozásában.
Jegyezzétek fel, hogyan vagytok 
kreatívak, és hogyan oldotok 
meg problémákat. 

Innovációs projekt 
csapat

Tervezzétek meg, hogyan 
fogjátok megosztani a 
megoldásotokat másokkal.
Nézzétek át, amit az előző 
alkalommal készítettek. 
Vegyétek át újra, és javítsatok 
rajta, ha szükséges. 
Állapítsátok meg, hogy 
tudnátok-e tesztelni a 
megoldásotokat.
A 8. zacskóban található 
fehér elemekből építsetek egy 
modellt, amelyen be tudjátok 
mutatni a megoldásotokat.

Robot csapat
Döntsétek el, melyik lesz 
a következő feladat, amit 
megoldotok. 
Építsétek meg a szükséges 
kiegészítő eszközöket!
Ideje programozni! Finomítsatok 
a programon, hogy a robot 
megbízhatóan végrehajtsa a 
feladatokat!
Dokumentáljátok a fejlesztési 
folyamatot és a teszteléseket 
minden feladat esetén. 

Közösen
Gyűjtsétek össze a csapatot a 
pályánál.
Mutassátok be az új feladatokat, 
amiken dolgoztatok. 
Tájékoztassátok a csapatot 
a megoldásról, és arról, hogy 
hogyan tervezitek megosztani 
másokkal. 

 ROBOT
•• Minden feladathoz elmen-Minden feladathoz elmen-Minden feladathoz elmen-Minden feladathoz elmen-Minden feladathoz elmen-Minden feladathoz elmen-Minden feladathoz elmen-Minden feladathoz elmen-Minden feladathoz elmen-

tettétek a programot a tettétek a programot a tettétek a programot a tettétek a programot a tettétek a programot a tettétek a programot a tettétek a programot a tettétek a programot a 
számítógépeteken?számítógépeteken?számítógépeteken?számítógépeteken?számítógépeteken?számítógépeteken?számítógépeteken?számítógépeteken?

•• Milyen sorrendben fogjátok Milyen sorrendben fogjátok Milyen sorrendben fogjátok Milyen sorrendben fogjátok Milyen sorrendben fogjátok Milyen sorrendben fogjátok Milyen sorrendben fogjátok Milyen sorrendben fogjátok Milyen sorrendben fogjátok 
megoldani a feladatokat a megoldani a feladatokat a megoldani a feladatokat a megoldani a feladatokat a megoldani a feladatokat a megoldani a feladatokat a megoldani a feladatokat a megoldani a feladatokat a megoldani a feladatokat a 
robotversenyen?robotversenyen?robotversenyen?robotversenyen?robotversenyen?robotversenyen?robotversenyen?

 PROJEKT
• Hogyan tudnátok a valóságban Hogyan tudnátok a valóságban Hogyan tudnátok a valóságban Hogyan tudnátok a valóságban Hogyan tudnátok a valóságban Hogyan tudnátok a valóságban Hogyan tudnátok a valóságban Hogyan tudnátok a valóságban Hogyan tudnátok a valóságban Hogyan tudnátok a valóságban Hogyan tudnátok a valóságban 

megvalósítani a projekt megvalósítani a projekt megvalósítani a projekt megvalósítani a projekt megvalósítani a projekt megvalósítani a projekt megvalósítani a projekt megvalósítani a projekt megvalósítani a projekt 
megoldásotokat?megoldásotokat?megoldásotokat?megoldásotokat?megoldásotokat?megoldásotokat?megoldásotokat?megoldásotokat?

• Lehetséges lenne legyártani a Lehetséges lenne legyártani a Lehetséges lenne legyártani a Lehetséges lenne legyártani a Lehetséges lenne legyártani a Lehetséges lenne legyártani a Lehetséges lenne legyártani a Lehetséges lenne legyártani a Lehetséges lenne legyártani a Lehetséges lenne legyártani a Lehetséges lenne legyártani a 
projekt megoldásotokat, és ha projekt megoldásotokat, és ha projekt megoldásotokat, és ha projekt megoldásotokat, és ha projekt megoldásotokat, és ha projekt megoldásotokat, és ha projekt megoldásotokat, és ha projekt megoldásotokat, és ha projekt megoldásotokat, és ha projekt megoldásotokat, és ha projekt megoldásotokat, és ha 
igen, mennyibe kerülne?igen, mennyibe kerülne?igen, mennyibe kerülne?igen, mennyibe kerülne?igen, mennyibe kerülne?igen, mennyibe kerülne?igen, mennyibe kerülne?igen, mennyibe kerülne?igen, mennyibe kerülne?igen, mennyibe kerülne?

9. foglalkozás
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A foglalkozás végére
• Az Innovációs projekt csoport értékeli és javítja a 

az innovációs projektjük megoldását 
• A Robot csoport képes lesz kiegészítőket 

tervezni a robothoz és programot írni a feladatok 
megoldására  

Beszéljétek meg, hogy a csapat tagjai hogyan váltak innovátorokká és 
találtak ki új megoldásokat és terveket a robothoz és a projekthez 

A csapat a foglalkozás végéig Innovációs projekt csoportra és Robot 
csoportra oszlik 

A megoldásukat a többiek javaslatai alapján javítják  Az ismétlés a mérnöki 
tervezési folyamat fontos elme 

A csoportnak meg kell állapodnia egy stratégiában, amikor új 
megoldandó feladatot választanak  Egy indítás alkalmával több feladatot is 
megoldhatnak, hogy időt takarítsanak meg. 

A közös megbeszélés nagyon fontos, hisz így az egész csapat képbe kerül 
azzal, hogy áll a robot és a projekt fejlesztése  

9. foglalkozás

Robot tipp
• Bátorítsd a csoportot, hogy keressék meg azokat a 

feladatokat, amelyekkel a legkönnyebben tudnak 
pontot szerezni, és ezeken dolgozzanak először. 

Innovációs projekt tipp
• Gondoskodj róla, hogy a csoport, akár online, akár 

papíron, de egy helyen tárolja a hivatkozásait 
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Bevezetés
Lapozzatok vissza a 9. oldalon 
felsorolt alapértékekhez. 
Gondolkodjatok el a HATÁS 
szerepén a csapatotok 
vonatkozásában.
Jegyezzétek fel, a közös munka 
során hogyan voltatok pozitív 
hatással egymásra és másokra.

Innovációs projekt 
csapat

Tervezzétek meg a projekt 
bemutatótokat. Ellenőrizzétek a 
kötelező elemeket. 
Írjátok meg az innovációs projekt 
prezentációjának szövegét.
Készítsétek el a szükséges 
kellékeket és bemutatókat. 
Legyetek elkötelezettek és 
kreatívak. 

Robot csapat
Ha az idő engedi, igyekezzetek 
megoldani minden feladatot. 
Győződjetek meg róla, hogy a 
feladatok kódját értitek, és el is 
tudjátok magyarázni. 
Gondoljátok át a verseny-
stratégiátokat a pályán, és a 
megoldandó feladatokat.
Gyakoroljátok a 2,5 perces 
robotmeccseket minden 
feladattal, amit megoldottatok. 

Közösen
Gyűjtsétek össze a csapatot a 
pályánál.
Beszéljétek meg a projekt 
prezentáción végzett munkát. 
Beszéljétek meg melyik 
feladatokat oldottátok meg.
Beszéljétek meg, hogyan tud 
mindenki részt venni mindkét 
prezentációban. 

 ROBOT
•• A robototok melyik A robototok melyik A robototok melyik A robototok melyik A robototok melyik A robototok melyik A robototok melyik 

tulajdonságait neveznétek tulajdonságait neveznétek tulajdonságait neveznétek tulajdonságait neveznétek tulajdonságait neveznétek tulajdonságait neveznétek tulajdonságait neveznétek tulajdonságait neveznétek tulajdonságait neveznétek 
a jó mechanikai tervezés a jó mechanikai tervezés a jó mechanikai tervezés a jó mechanikai tervezés a jó mechanikai tervezés a jó mechanikai tervezés a jó mechanikai tervezés a jó mechanikai tervezés a jó mechanikai tervezés a jó mechanikai tervezés 
példájának?példájának?példájának?példájának?példájának?példájának?

•• Hogyan döntöttétek el, melyik Hogyan döntöttétek el, melyik Hogyan döntöttétek el, melyik Hogyan döntöttétek el, melyik Hogyan döntöttétek el, melyik Hogyan döntöttétek el, melyik Hogyan döntöttétek el, melyik Hogyan döntöttétek el, melyik Hogyan döntöttétek el, melyik Hogyan döntöttétek el, melyik 
feladatokat fogjátok megoldani?feladatokat fogjátok megoldani?feladatokat fogjátok megoldani?feladatokat fogjátok megoldani?feladatokat fogjátok megoldani?feladatokat fogjátok megoldani?feladatokat fogjátok megoldani?feladatokat fogjátok megoldani?feladatokat fogjátok megoldani?feladatokat fogjátok megoldani?feladatokat fogjátok megoldani?feladatokat fogjátok megoldani?

 PROJEKT
• Mit fogtok építeni a fehér Mit fogtok építeni a fehér Mit fogtok építeni a fehér Mit fogtok építeni a fehér Mit fogtok építeni a fehér Mit fogtok építeni a fehér Mit fogtok építeni a fehér Mit fogtok építeni a fehér Mit fogtok építeni a fehér 

elemekből a megoldásotok elemekből a megoldásotok elemekből a megoldásotok elemekből a megoldásotok elemekből a megoldásotok elemekből a megoldásotok elemekből a megoldásotok elemekből a megoldásotok elemekből a megoldásotok elemekből a megoldásotok 
bemutatásához?bemutatásához?bemutatásához?bemutatásához?bemutatásához?bemutatásához?bemutatásához?bemutatásához?

• Változtattatok valamit a Változtattatok valamit a Változtattatok valamit a Változtattatok valamit a Változtattatok valamit a Változtattatok valamit a Változtattatok valamit a Változtattatok valamit a Változtattatok valamit a 
megoldásotokon a közös megoldásotokon a közös megoldásotokon a közös megoldásotokon a közös megoldásotokon a közös megoldásotokon a közös megoldásotokon a közös megoldásotokon a közös megoldásotokon a közös 
ötletelés során a többiektől ötletelés során a többiektől ötletelés során a többiektől ötletelés során a többiektől ötletelés során a többiektől ötletelés során a többiektől ötletelés során a többiektől ötletelés során a többiektől ötletelés során a többiektől ötletelés során a többiektől ötletelés során a többiektől 
kapott tanácsok alapján?kapott tanácsok alapján?kapott tanácsok alapján?kapott tanácsok alapján?kapott tanácsok alapján?kapott tanácsok alapján?kapott tanácsok alapján?kapott tanácsok alapján?kapott tanácsok alapján?kapott tanácsok alapján?

10. foglalkozás

Hogyan 
segíthet a projekt 
megoldásotok a 

közösségeteknek?
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A foglalkozás végére
• Az Innovációs projekt csoport elkészíti az 

Innovációs projekt prezentációját 
• A Robot csoport képes lesz kiegészítőket 

tervezni robothoz és programot írni a feladatok 
megoldására 

Beszéljetek arról, hogy a FIRST® LEGO® League során végzett munkájuk 
milyen hatással van a csapattársaikra és másokra  

A prezentáció lehet diavetítés, poszter, színpadi elődadás, de akár 
egy tréfás jelenet is. Kellékeket, például jelmezt, ingeket, kalapokat is 
használhatnak 

Kezeld úgy a robotversenyt, mintha sport lenne. Gyakorlásra, gyakorlásra 
és gyakorlásra van szükség, hogy szert tegyenek azokra a készségekre, 
amelyekre a robotversenyen való sikeres szerepléshez szükségük van 

Bátorítsd a csoportot, hogy próbálják ki a robotot 2,5 perces robot 
meccseken, hogy hozzászokjanak az időkorláthoz.

A csapat csoportokban dolgozik, ezért kiváló kommunikációs készségekre 
van szükség, hogy tájékoztassák egymást a haladásukról  

10. foglalkozás

Robot tipp
• A csoport kövesse a kódot a képernyőn, hogy 

lássák, összhangban van-e a robot fi zikai 
mozgásával 

Innovációs projekt tipp
• A csoportnak valamivel nagyobb helyre lesz szük-

sége, hogy tárolni tudják a projekthez készített 
anyagokat  
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 Bevezetés
 Készítsetek egy sport kártyát a 
csapat minden tagjának. 

 Mindenki beszéljen magáról, 
és arról, hogy hogyan érezi 
magát a FIRST® LEGO® League 
Challenge során!

 Innovációs projekt 
csapat

 Folytassátok a munkát a projekt 
prezentációján. Próbáljatok meg 
összeszedettek és érthetőek 
lenni. 

 Tervezzétek meg, hogy ki mit fog 
mondani.

 Robot csapat
 Használjátok a projekt 
megoldásához fehér elemekből 
épített modellt az első 
feladathoz.

 Programozzátok be a robotot, 
hogy hajtsa végre ezt a 
feladatot. 

 Tervezzétek meg a 
robot tervezéséről szóló 
bemutatótokat. Az elbírálási 
útmutatóban megtaláljátok, hogy 
mi mindennek kell szerepelnie 
benne. 

 Írjátok meg a bemutatótok 
szövegét.

 Gyakoroljátok a prezentációt. 

 Közösen
 Gyűjtsétek össze a csapatot a 
pályánál.

 Beszéljétek át a projekt 
prezentációt és hogy kinek mi 
lesz a szerepe. 

  Indítsatok el egy 2,5 
perces gyakorló meccset, 
és állapítsátok meg, hogy 
melyik feladatokat sikerült 
megoldanotok. Beszéljétek át a 
robot tervezési prezentációt.

 Beszéljétek meg, milyen 
teendőtök van még. 

 ROBOT
• Készen áll az összes LEGO 

elem, amit a feladatok során a 
robotodhoz kell csatlakoztatni?

• Van tervetek arra, hogy mit 
csináltok, ha az egyik feladat 
megoldása nem sikerül?

 PROJEKT
• Úgy szerveztétek, hogy 

mindenkinek jusson néhány szó a 
projekt prezentációjában?

• Szóltatok mindenkinek, 
hogy beszéljen hangosan, 
mosolyogjon és érezze jól magát?

11. foglalkozás
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Készülj papírral és művészeti kellékekkel. Ez a feladat elősegíti, hogy a 
csapat értékelje minden csapattag hozzájárulását a közös munkához  

Az innováció projekt prezentációja tartalmazhat egyebek mellett egy rövid 
színdarabot, bemutató táblákat vagy egy prototípus modellt és így tovább 

Az Innováció projekt és Robottervezés bemutatójának gyakorlása nagyon 
fontos  

A csoportnak fontos megállapodnia abban, hogy ki vezérli a robotot az 
egyes feladatok végrehajtásakor  Válthatják egymást, de egyszerre csak 
két diák tartózkodhat a pályaalapnál  

Legyen világos tervük, hogy a Robotverseny során melyik programokat 
futtatják milyen sorrendben  

A csapat minden tagjának részt kell vennie mindkét prezentációban 

11. foglalkozás

A foglalkozás végére
• Az Innovációs projekt csoport véglegesíti az 

Innovációs projekt bemutatóját 
• A Robot csoport véglegesíti a robotot a 

Robot-versenyre és elkészíti a Robottervezés 
prezentációját 

Robot tipp
• Ha valami esetlegesen nem a tervek szerint sikerül 

a Robotverseny során, a csoportnak legyen B-terve 
egy másik feladat megoldására 

Innovációs projekt tipp
• Bátorítsd a csapatot, hogy gyakorolják a 

prezentációt az esemény előtt. Osszák meg a 
megoldásaikat egymással  
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Bevezetés
Lapozzatok vissza a 9. oldalon 
felsorolt alapértékekhez. 
Gondolkodjatok el a 
SZÓRAKOZÁS szerepén a 
csapatotok vonatkozásában.
Jegyezzétek fel, mi mindentől 
éreztétek jól magatokat az 
alkalmak során.

Innovációs projekt csapat
Próbáljátok el az innovációs 
projekt bemutatóját.
A bemutatótokban jelenjenek meg 
az alapértékek.

Robot csapat
Gyakoroljátok a robottervezésről 
szóló prezentációtokat.
Említsétek meg, hogyan 
alkalmaztátok az alapértékeket.
Tartsatok 2,5 perces gyakorló 
robotmeccseket.

Közösen
Nézzétek át még egyszer az 
elbírálási útmutatót.

Maradt még időtök?
Dolgozzatok tovább a feladatok 
megoldásán és a projekten az 
esemény előtt. 

MIRE SZÁMÍTHATTOK A VERSENYEN?
Fontos, hogy a csapatotok jól szórakozzon Fontos, hogy a csapatotok jól szórakozzon Fontos, hogy a csapatotok jól szórakozzon Fontos, hogy a csapatotok jól szórakozzon Fontos, hogy a csapatotok jól szórakozzon 
az eseményen, és beépítse az alapértékeket az eseményen, és beépítse az alapértékeket az eseményen, és beépítse az alapértékeket az eseményen, és beépítse az alapértékeket az eseményen, és beépítse az alapértékeket az eseményen, és beépítse az alapértékeket 
mindenbe, amit csinál.

• Az egész csapat egy alkalommal találkozik majd a Az egész csapat egy alkalommal találkozik majd a Az egész csapat egy alkalommal találkozik majd a Az egész csapat egy alkalommal találkozik majd a Az egész csapat egy alkalommal találkozik majd a Az egész csapat egy alkalommal találkozik majd a Az egész csapat egy alkalommal találkozik majd a 
bírókkal, és megosztja velük a csapat évad során bírókkal, és megosztja velük a csapat évad során bírókkal, és megosztja velük a csapat évad során bírókkal, és megosztja velük a csapat évad során bírókkal, és megosztja velük a csapat évad során bírókkal, és megosztja velük a csapat évad során 
megtett útjának tapasztalatait. Gondoljátok át, megtett útjának tapasztalatait. Gondoljátok át, megtett útjának tapasztalatait. Gondoljátok át, megtett útjának tapasztalatait. Gondoljátok át, megtett útjának tapasztalatait. Gondoljátok át, 
honnan indultatok, és hol tartotok most. Gondoljátok honnan indultatok, és hol tartotok most. Gondoljátok honnan indultatok, és hol tartotok most. Gondoljátok honnan indultatok, és hol tartotok most. Gondoljátok honnan indultatok, és hol tartotok most. Gondoljátok honnan indultatok, és hol tartotok most. Gondoljátok honnan indultatok, és hol tartotok most. Gondoljátok honnan indultatok, és hol tartotok most. Gondoljátok 
át, mit értetek el, és mivel kellett megküzdenetek.át, mit értetek el, és mivel kellett megküzdenetek.át, mit értetek el, és mivel kellett megküzdenetek.át, mit értetek el, és mivel kellett megküzdenetek.át, mit értetek el, és mivel kellett megküzdenetek.át, mit értetek el, és mivel kellett megküzdenetek.át, mit értetek el, és mivel kellett megküzdenetek.

• Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs Be kell majd mutatnotok a csapatotok innovációs 
projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, projektjét és a robototok tervezését, valamint azt is, 
hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös hogy hogyan érvényesültek az alapértékek a közös 
munka során.munka során.munka során.munka során.munka során.munka során.munka során.  

• A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot A robotverseny idején két csapattag kezeli a robotot 
a pályánál a 2,5 perces robotmeccsek alatt. A a pályánál a 2,5 perces robotmeccsek alatt. A a pályánál a 2,5 perces robotmeccsek alatt. A a pályánál a 2,5 perces robotmeccsek alatt. A a pályánál a 2,5 perces robotmeccsek alatt. A a pályánál a 2,5 perces robotmeccsek alatt. A a pályánál a 2,5 perces robotmeccsek alatt. A a pályánál a 2,5 perces robotmeccsek alatt. A a pályánál a 2,5 perces robotmeccsek alatt. A a pályánál a 2,5 perces robotmeccsek alatt. A a pályánál a 2,5 perces robotmeccsek alatt. A a pályánál a 2,5 perces robotmeccsek alatt. A a pályánál a 2,5 perces robotmeccsek alatt. A a pályánál a 2,5 perces robotmeccsek alatt. A a pályánál a 2,5 perces robotmeccsek alatt. A 
csapattagok válthatják egymást futamonként.csapattagok válthatják egymást futamonként.csapattagok válthatják egymást futamonként.csapattagok válthatják egymást futamonként.csapattagok válthatják egymást futamonként.csapattagok válthatják egymást futamonként.csapattagok válthatják egymást futamonként.csapattagok válthatják egymást futamonként.csapattagok válthatják egymást futamonként.csapattagok válthatják egymást futamonként.csapattagok válthatják egymást futamonként.csapattagok válthatják egymást futamonként.csapattagok válthatják egymást futamonként.csapattagok válthatják egymást futamonként.csapattagok válthatják egymást futamonként.csapattagok válthatják egymást futamonként.

12. foglalkozás

Jól 
szórakoztatok 

a FIRST®FIRST®FIRST  LEGO® LEGO® ®

League Challenge 
alkalmai során?
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Ezen az utolsó alkalmon oszd el az időt egyenlő arányban a prezentációk 
és a gyakorlás között  

Álljon rendelkezésre megfelelő hely a bemutató gyakorlásához, ahol az 
összes szükséges anyag elfér  

Forgatókönyvet készíthettek mindkét prezentációhoz, ezek kinyomtatott 
példányait kapja meg minden csapattag 

A diákok felváltva futtassák robotjaikat 2,5 perces meccseken a 
pályalapon. Figyelj oda, hogy a gyakorolják a programok megfelelő 
sorrendben való futtatását  

Emlékeztesd a csapatot az Alapértékekre, és hogy mutassák meg, 
mennyire jól tudnak együttműködni az egész esemény során.

12. foglalkozás

A foglalkozás végére
• A csapat begyakorolja az Innovációs projekt 

bemutatását 
• A csapat begyakorolja a Robottervezés 

bemutatóját, és gyakorol a robotmeccsre is 

Robot tipp
• Gondoskodj róla, hogy a robot, a kiegészítői és a 

kódoláshoz használt eszköz (rajta a programmal) 
készen álljon az eseményre való szállításra  

Innovációs projekt tipp
• Gondoskodj róla, hogy az Innovációs projekt 

bemutatásához szükséges anyagok készen álljanak 
az eseményre való szállításra  
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Utolsó kontrollpont

Véget ért a verseny és a 

közös munka?

Itt van még néhány tanács, hogy hogyan 

zárd le a közös munkát az utolsó alkalom 

(verseny) után, amin a csapat részt vett:

• Pakoljatok el, és szedjétek szét robot- és feladatmodelleket  

• Hagyj időt arra, hogy a csapat tagjai elmondják, milyen 

élmény volt ez számukra  

• Ellenőrizd a LEGO készleteket, hogy minden darab 

megvan-e 

• Ünnepeljetek együtt 

• Zárásként beszélhettek a karrierlehetőségekről.

Készülj fel a versenyre!
 Győződj meg róla, hogy a csapat újra átnézte 
az elbírálási útmutatót  Ezeket megtalálod a 
FIRST® LEGO® League weboldalán vagy a 
versenyszabályzatban  

 Az esemény legfontosabb célja, hogy a 
csapatok jól szórakozzanak, és érezzék, hogy 
értékelik a munkájukat 

 Emlékeztesd a diákokat, hogy az esemény a 
tanulásról is szól, és nem az a cél, hogy rögtön 
szakértőkké váljanak.

 Bátorítsd a diákokat, hogy lépjenek kapcsolatba 
más csapatokkal és diákokkal is, osszák meg 
egymással mit tanultak és támogassák egymást 

 Döntsétek el, hogy milyen típusú eseményen 
vesztek részt 

 Ha egy Osztály csomagot vettél, az esemény 
teljes egészében a te felelőséged. A 
lebonyolítás részleteit az Osztály csomag 
versenyszabályzatában találod  

 Nézd át a versenyek részleteit és 
követelményeit  Ezek különbözhetnek attól 
függően, hogy milyen típusú eseményre 
mentek 

 Készíttess a diákokkal egy listát a részvételhez 
szükséges anyagokról, illetve arról, hogy ezeket 
hol tároljátok 

 Minden csapat jelöljön ki egy tagot, aki felelős a 
listáért, illetve azért, hogy minden össze legyen 
készítve a versenyre. Ezután te is ellenőrizd, 
hogy minden készen áll-e a szállításra  

 Beszéljetek meg egy időpontot és helyszínt, 
ahol az esemény előtt találkoztok, és azt is, hogy 
előre láthatólag mennyi időt fogtok ott tölteni. Ezt 
oszd meg a szülőkkel is, és bátorítsd őket is a 
részvételre  
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További ötletek a foglakozásokhoz

1. FOGLALKOZÁS
Robot: 
Tervezzétek meg, hogyan tudnátok eljuttatni a robotot 
az egyik modellhez 

Innovációs Projekt: 
Hozz magaddal egy olyan szakértőt, akivel érdemes 
lehet beszélgetni a Spark projektről.

3. FOGLALKOZÁS
Robot: 
Programozzátok be a robotot, hogy egy tárgyat 
eltoljon a pályaalap célterületéig  

Innovációs Projekt: 
Adhatsz különböző anyagokat a Projekt csoportnak, 
amiből modelleket készíthetnek a projekt ötletükhöz. 

5. FOGLALKOZÁS
Robot: 
Magyarázzátok el a kódot, miközben a robot a 
feladatot teljesíti  

Innovációs Projekt: 
Szervezz látogatásokat különböző helyszínekre, 
amelyek a kiválaszott projekt középpontjában 
állhatnak  

2. FOGLALKOZÁS
Robot: 
Írjátok le a lépéseket (pszeudokód), amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a robot eljusson a modellig 

Innovációs Projekt: 
Gondolkozzatok el rajta, hogy kiktől kérnétek 
visszajelzést a megoldásotokról 

4. FOGLALKOZÁS
Robot: 
Találjátok ki, milyen kiegészítőre van szükség 
egy modell aktiválásához, illetve egy feladat 
végrehajtásához 

Innovációs Projekt: 
Építsetek a fehér elemekből egy mini-modellt, 
amelyen be tudjátok mutatni a megoldásotokat 

6. FOGLALKOZÁS
Robot: 
Válasszatok vonalakat a pályaalapon, amelyek 
segítenek a robotot a pálya különböző részeire 
navigálni 

Innovációs Projekt: 
Hívj meg egy szakértőt a következő alkalomra, 
és osszátok meg vele a csapat által azonosított 
problémát  
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Jegyzetek
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