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Üdvözlünk a RePLAYSM kihívásban!

A csapatotok maximum tíz tagú lehet, mivel azt szeretnénk,ha a program minden részéből gyűjtenétek 
tapasztalatot. Néha két csoportra osztunk titeket és különböző feladatokon fogtok dolgozni, lesz aki a roboton, 
lesz aki a projekten. Minden csoport kap egy Mérnöki jegyzetfüzetet. Fontos, hogy mindig oszd meg a csapatod 
összes tagjával, amit korábban tanultál. 

Csapattagok

Csoport 1 Csoport 2

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Mérnöki Jegyzetfüzet  I  Kezdeti lépések
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Program áttekintése

A csapatotok:
• Azonosít egy megoldandó problémát.

• Megoldást kínál erre a közösségeteket is érintő 
problémára.

• 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
A csapatotok készít egy 5 
perces prezentációt, amelyben 
elmagyarázza az innovációs projektjét.

ROBOTVERSENY
A csapatotok 2,5 perces futamokon 
mutatja meg, hogy hány feladatot 
képes a robototok 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 képviselni fogja a  
FIRST®  alapértékeit az egész évad 
során és azon is túl.

ROBOTTERVEZÉS
A csapatotok készít egy rövid 
prezentációt a robototok tervezéséről, 
programozásáról és a stratégiátokról. 
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A csapat 
útja

Fedezzétek fel a kihívást

Vegyetek 
részt egy 

versenyen

Oldjátok meg a

Tervezzétek meg egyKészítsétek el a robottervezési- és

robotverseny feladatait.

inn
ov

áci
ós projekt megoldását.

az innovációs-projekt prezentációját.

Fedezzétek fel az alapértékeket.

Te
sz

te
ljé

tek
az elkészült dizájnt
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All around us, there are opportunities to play and be active — from 
open parks to cement courts, in our classrooms, and even when we’re 
waiting in line. But more and more people are not active enough. 

So Maya Asks...

Playing makes being active more 
fun. You get creative when you 

want to play, and it’s this 
creativity—your creativity—that can 
help motivate us to be more active. 

Let's ask people 
we know!

So, how are we going to 
solve these challenges?

How and where 
can we help 

people be more 
active?

Playing makes being active more 
fun. You get creative when you 

want to play, and it’s this 
creativity— your creativity— that can 
help motivate us to be more active. 

Get them 
motivated

Reward 
them!

The Park 
bench

On the 
Bus

AKÁRHOVÁ NÉZÜNK, RENGETEG LEHETŐSÉG VESZ KÖRÜL MINKET A JÁTÉKRA ÉS A MOZGÁS-
RA. PARKOKTÓL A SPOTPÁLYÁKON ÁT AZ OSZTÁLYTERMEKIG, SŐT MÉG SORBAN ÁLLÁS KÖZ-
BEN IS MOZOGHATUNK. MÉGIS EGYRE KEVESEBBEN MOZOGNAK ELEGET.

HOL ÉS HOGYAN 
SEGÍTHETNÉNK, HOGY 
AZ EMBEREK TÖBBET 

MOZOGJANAK?

MAJA FELTESZI A KÉRDÉST:

MOTIVÁLNI 
KELLENE ŐKET!

VALAMI
JUTALOM-

MAL

A PARKBAN 
EGY PADON.

A BUSZON.

MIT GONDOLTOK, HOGYAN OLD-
HATNÁNK MEG EZT A PROBLÉMÁT?

KÉRDEZZÜK MEG AZ 
ISMERŐSEINKET.

JÁTÉK KÖZBEN A MOZGÁS MÉG 
SZÓRAKOZTATÓBB. HA JÁTSZANI AKARSZ, 

KREATÍVNAK KELL LENNED ÉS EZ AZ A 
KREATIVITÁS – A TE KREATIVITÁSOD –, 
AMI MINKET IS A MOZGÁSRA MOTIVÁL.

RePLAYSM 7

Kerettörténet
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RePLAYSM Innovációs Projekt

Akárhová nézünk, rengeteg lehetőség vesz körül minket a játékra 
és a mozgásra. Parkoktól a spotpályákon át az osztálytermekig, sőt 
még sorban állás közben is mozoghatunk. Mégis egyre kevesebben 
mozognak eleget. Ha játszani akarsz, kreatívnak kell lenned és ez az a 
kreativitás – a te kreativitásod –, ami minket is a mozgásra motivál.

A közösség alatt gondolhattok a városotokra, de akár a megyétekre vagy az egész országra is.

 Azonosítsatok egy az emberek mozgásszegény 
életmódjával kapcsolatos problémát.
A Spark projektek (lásd 12. oldal) megvizsgálnak néhány problémát a 
kihívással kapcsolatban. Az innovációs projektetek ötleténél meríthettek 
a Spark projektből, de akár máshonnan is. 

 Végezzetek kutatást a problémával és az ötleteitekkel 
kapcsolatban a megoldások megtalálásához. 
Milyen megoldások léteznek? Ismertek olyan szakértőt, aki tudna 
segíteni nektek? 

 Tervezzetek új technológiát, vagy tegyetek jobbá egy 
már létezőt. 
Ez lesz a projektetek megoldása. Készítsetek egy modellt vagy 
prototípust, ami segít az embereknek, hogy többet mozogjanak. 

 Osszátok meg a megoldásotokat, kérjétek ki mások 
véleményét, és alakítgassátok a tervet.
Minél többet formáljátok a tervet, annál többet tanultok belőle. Milyen 
hatással lesz a megoldásotok a közösségre?

 Mutassátok be a megoldásotokat egy eseményen.
Készítsetek egy ötperces prezentációt, amelyben világosan 
elmagyarázzátok az elvégzett munkátokat. Vegyen részt ebben az 
egész csapat!

START
Az egész itt kezdődik. A kritikus 
gondolkodásod és a képzeleted 
vezet mások szórakozással teli, aktív 
életformájához.

Mérnöki Jegyzetfüzet  I  Kezdeti lépések
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FELFEDEZÉS

INNOVÁCIÓ

HATÁS

KOOPERÁCIÓ

BEFOGADÁS

CSAPATMUNKA

SZÓRAKOZÁS

Új készségeket és ötleteket fedezünk fel.

A kreativitásunk 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 csapatotokat a közös utatok során.
Mulassatok jól, miközben új készségeket sajátítotok el, és együtt dolgoztok. 

Ezt az 
oldalt a 

foglalkozások 
során fogjátok 

kitölteni.

Jó munkát végzünk, kiemeljük mások értékeit, és 
tiszteljük társainkat és a közösséget.

UDVARIAS PROFESSZIONALIZMUS
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Így találhatjátok meg a robotleckéket és az 
építési útmutatókat

Keressétek az 
Appot

Irány a lobby

Keressétek 
meg a modult

Keressétek
a leckét

Az építési útmutatót itt találjátok:
fi rstlegoleague.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

A feladat-
modelleket az 

első négy alkalom 
során fogjátok 
megépíteni!

Mérnöki Jegyzetfüzet  I  Kezdeti lépések
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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

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

started menüt. 
• 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.

2. lecke
• 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.
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Probléma
Ugyan sok a lehetőség, az emberek mégis nehezen veszik rá magukat, hogy a szabadban játszanak és 
mozogjanak.Hogyan tudnátok egy mozgásra nem használt teret arra alkalmassá tenni? Használhattok 
környezetetekben megtalálható 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 
egy megfelelő nyújtón 
húzódzkodva, erősebbek és 
fi ttebbek lesztek. A 3. foglalkozás 
során építsd meg

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

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

Ezzel az okos kis megoldással 
egy eredetileg ücsörgésre 
tervezett padot 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 
játszhasson vele. Az 1. foglalkozás során építsd meg

Mérnöki Jegyzetfüzet  I  Kezdeti lépések



RePLAYSM 13

Probléma
A legtöbb ember nem mozog eleget, hogy fitt maradjon. Hogyan tudnátok aktívabb játékra sarkallni őket? 
Kitalálhattok mókás feladatokat, vagy jutalmazhatjátok őket a mozgásért. Váratlan helyeken elhelyezett 
eszközök is segíthetnek ebben. 

Ezek a modellek a problémához kapcsolódó technológiai megoldásokat mutatnak be.

2. Spark Projekt

M02 Lépésszámláló (4. zacskó)

M11 Futópad (7. zacskó)

M03 Csúszda (4. zacskó)

M12 Evező pad (6. zacskó)

M14 Egészség pontok (1. zacskó)

M13 Emelő gép (6. zacskó)

Nem kell feltétlenül futnotok, a 
gyaloglás is remek testedzés, 
és motiváló lehet, ha közben 
számoljátok a megtett lépéseket.
A 2. foglalkozás során építsd 
meg

Ki sem kell mozdulnotok otthonról, 
ha ezt a futópadot használjátok. 
Biztonságban vagytok, emellett 
még játszatok is. 
A 4. foglalkozás során építsd 
meg

Lecsúszni a magasból annyira 
jó érzése, hogy az ember nem 
is bánja, ha ehhez előbb fel kell 
másznia oda. Izgalmas eszközökön 
játszani remek módja az egészség 
megőrzésének.  A 2. foglalkozás 
során építsd meg

Edzés közben motivál, ha 
megfigyelitek ennek az 
evezőpadnak a speciális 
mechanikáját.
A 4. foglalkozás során építsd 
meg

Tárgyak összegyűjtése és a 
megfelelő helyre való eljuttatása 
szórakoztató testmozgás lehet. 
Ráadásul még a szíveteknek is jót 
tesz.
A 2. foglalkozás során építsd 
meg

A parkokban elhelyezett edző-
eszközök azokat is rávehetik egy 
kis testmozgásra, akik nem járnak 
edzőterembe. 
A 4. foglalkozás során építsd 
meg
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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 szabályok és pontok részletes bemutatását 
a Robotverseny Szabálykönyvben találjátok meg. 

Robotverseny

M01

M00
M02

M03

M04

M05

M06

M07

M08 M08

M08

M09

M10

M11

M12

M13

M14

M15

A pálya elrendezése
Bázis: Indítási Terület: 

Mérnöki Jegyzetfüzet  I  Kezdeti lépések
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A robotverseny feladatai
A 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 projektre készített modelleteket 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 megegyezően. 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 pontokat 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
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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.
Brainstorm other solutions to the 
problem.
Make a list of your amazing 
ideas.

Share
Get your team together at the 
mat.
Position each model where it 
belongs.
Group 1: Show the robot skills 
you learned.
Group 2: Show how the models 
work.
Discuss the questions below.

 ROBOT
•• 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 
the missions?the missions?the missions?the missions?the missions?

 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?
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CSAPATOTOK CÉLJAI

A következő 12 alkalom felkészít majd arra, hogy 
egy versenyen megmutassátok az általatok megtett 
utat a többi résztvevőnek. 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 jelennek 
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 

megfogalmazni!

Mérnöki Jegyzetfüzet  I  Kezdeti lépések
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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 az 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 
ötleteitekből.

 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 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 környeze-
tetekben, ahol az emberek többet 
mozoghatnának?

1. foglalkozás

Foglalkozások
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 Bevezetés
 Olvassátok el az alapértékeket a 
9. oldalon.

 Jegyezzétek fel, hogyan 
érhetitek el, hogy mindenki 
úgy érezze, hogy 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
• Hogyan tudnátok  rávenni 

az embereket, hogy többet 
mozogjanak?

• Van, ami akadályozza az 
embereket abban, hogy többet 
mozogjanak?

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 az 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 
ötleteitekből.

 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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4. foglalkozás Bevezetés
 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 

modell felé irányítani?

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

 PROJEKT
• Hogyan tudnátok  rávenni 

az embereket, hogy többet 
mozogjanak?

• Van, ami akadályozza az 
embereket abban, hogy többet 
mozogjanak?

Jól 
szórakoztok, 
miközben egy 

csomó új dolgot 
tanultok?
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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?
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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 fel 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 

megoldani a friss programozási 
képességek bírtokában?

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

 PROJEKT
• Melyik problémát tudnátok 

érthetően elmagyarázni?

• Ismertek esetleg olyan 
szakértőt, akivel beszélnétek a 
problémáról?

6. foglalkozás

A PROBLÉMA LEÍRÁSA

Együtt dolgoztok 
és segítitek 
egymást?
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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 

eszközödön miként kelti életre a 
robotot?

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

 PROJEKT
• Vannak olyan már létező 

megoldások a felvetett 
problémátokkal kapcsolatban, 
amin esetleg tudnátok javítani?

• Vannak teljesen új megoldá-
saitok a problémára?

7. foglalkozás

Mit tanultatok 
az irányított 
feladatból a 

kooperációval 
kapcsolatban? 
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 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 miként 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
• Tudjátok követni, hogy a kód az 

eszközödön miként kelti életre a 
robotot?

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

 PROJEKT
• El tudjátok magyarázni a 

megoldásotokat, és hogyan ad 
megoldást a problémára?

• Szükség van a megoldásotok-
hoz valamilyen eszközre vagy 
technológiára? 

8. foglalkozás
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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 
csoport

 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 csoport
 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-

tettétek a programot?

• Milyen sorrendben fogjátok 
megoldani a feladatokat a 
robotversenyen?

 PROJEKT
• Meg tudnátok valósítani a 

megoldásotokat?

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

9. foglalkozás
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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 projektetek 
bemutatóját. 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 
prezentációján végzett munkát. 

 Beszéljétek meg melyik 
feladatokat oldottátok meg.

 Beszéljétek meg, hogyan tud 
mindenki részt venni mindkét 
prezentációban. 

 ROBOT
• A robototok melyik 

tulajdonságait neveznétek 
a jó mechanikai tervezés 
iskolapéldájának?

• Hogyan döntöttétek el, melyik 
feladatokat fogjátok megoldani?

 PROJEKT
• Mit fogtok építeni a fehér 

elemekből a megoldásotok 
bemutatásához?

• Változtattatok valamit a 
megoldásotokon az ötletelés és 
kapott tanácsok alapján?

10. foglalkozás

Hogyan 
segíthet a projekt 
megoldásotok a 

közösségeteknek?
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 Bevezetés
 Készítsetek egy sportkártyát 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 
prezentációját 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 
robottervezési prezentációt.

 Beszéljétek meg, milyen 
teendőtök van még. 

 ROBOT
• Készen áll az összes LEGO elem, 

amit a feladatok során a robothoz 
kell csatlakoztatni?

• Van tervetek arra, hogy mit 
csináltok, ha az egyik feladat 
megoldása mésem 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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 Bevezetés
 Lapozzatok vissza a 9. oldalon 
felsorolt alapértékekhez. 
Gondolkodjatok el a 
SZÓRAKOZÁS szerepén a 
csapatotok vonatkozásában.

 Jegyezzétek fel, mi minden járult 
hozzá ahhoz, hogy jól éreztétek 
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 

az eseményen, és beépítse az alapértékeket 
mindenbe, amit csinál. 

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

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

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

12. foglalkozás

Jól 
szórakoztatok 

a FIRST® LEGO®

League Challenge 
alkalmai során?

Bemutatjuk 
az innovációs 
projektünket.
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Készüljetek fel a versenyre

Függelék

 Gondoljátok végig a csapatotok útját az egyes 
alkalmak és az egész évad során?

 Szembesültetek kihívásokkal? Hogyan 
oldottátok meg őket?

 Térjetek ki az alapértékekre, amelyekről a 
bevezető feladatok során volt szó.

 Hogyan alkalmaztátok ezeket az alapértékeket?

 Gondoljatok arra, hogy hogyan osztottátok meg 
a tapasztalataitok az alkalmak végén. 

 Hogyan tudnátok hasonló módon megosztani 
ezt a bírókkal?

 Nézzétek végig a célokat, amiket a 16. oldalra 
írtatok.

 Sikerült elérnetek őket? Ha igen, miért, ha nem, 
miért nem?

 Beszéljetek a programról, amit a robototok 
számára írtatok.

 Hogyan magyaráznátok el egy bírónak, aki nem 
ismeri a szoftvereteket?

 Gondoljátok végig a munkát, amit az innovációs 
projektetekbe fektettetek. 

 Hogyan tudnátok ezt a munkát minél 
kreatívabban bemutatni?

Bemutatjuk 
az innovációs 
projektünket.

Én a csapatunk 
útjáról fogok 

beszélni. Én a robot 
tervezéséről és a 

különféle alkatrészéről 
tartok előadást. 

Én 
bemutatom 

a programjainkat, 
és hogy miként 

viselkedik a robot a 
hatásukra.

Én arról beszélek, 
hogy mi mindent 

tanultunk. 

Én 
pedig arról, 

hogyan jelentek 
meg az alapértékek 

mindenben, amit 
csináltunk. 
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Pszeudokód

ROBOTOTOK ÚTVONALA

PROGRAMOZÁS

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

Nyissátok meg az 
appot, és indítsatok 
el egy új projektet. 
Találjátok ki, hogy 
melyik blokkok 
fogják a terveteknek 
megfelelően moz-
gatni 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

A 
pszeudokód 
a tervezett 

programotok 
leírása lépésről 

lépésre.
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Ezen az oldalon dokumentálhatjátok a projektetek problémájának felvetését, valamint a 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.

Ezt az oldalt 
a 7-8. alkalom 
során fogjátok 

kitölteni.
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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. 

Ezt az 
oldalt a 8. 

alkalom során 
fogjátok 
kitölteni.
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Irányított feladat

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

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

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 
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, miként 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.

Az applikációban:
• Alakítsátok át a robotot, amin dolgoztok.
• Építsetek egy külön kiegészítőt, amely segít megoldani 

a feladatot. 
• Indítsátok el a robotot az indító terület megfelelő 

pontjáról. 
• Töltsétek le a programot, amely megoldja a feladatot.
• Indítsátok el a robotot, és kövessétek, ahogy megoldja 

a feladatot és pontokat szerez.
• A most tanult vonalkövetési ismereteiteket segítségével 

juttassátok el a robotot a futópad modellhez.
• Gondoljátok át, hogyan tudnátok a bocsa modellt 

beépíteni a 2,5 perces robotmenetetekbe.
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Karrier kapcsolódási pontok

Jay Flores
STEM nagykövet

Itt dolgozom: Rockwell Automation

Kapcsolatom a FIRST®-tel: Segítettem a FIRST 
Robotics Competition megtervezésében és segítek 
kidolgozni a stratégiájukat, hogy még több gyereket 
érjenek el. 

Érdekes infók rólam: Két tévés sportversenyben 
is szerepeltem, az Exatlon Estados Unidos-ban a 
Telemundon (2019-ben) és a BattleFrog Leauge 
Championshipen az ESPN-en (2016-ban).

A STEM-hősöm: FIRST® LEGO® League diákok, 
akik a közösségük valódi problémáit oldják meg. 

Tanácsom a csapatoknak: Találjátok fel ti azt a 
változást, amit látni szeretnétek a világban.

Javion Mosley
vezető gépészmérnök

Itt dolgozom: Rockwell Automation

Kapcsolatom a FIRST®-tel:: Riverside Robotigers 
2830 csapat mentora, FIRST öregdiák 

Érdekes infók rólam: Szeretek utazni, és a lehető 
legtöbb új élményt megtapasztalni. Voltam a 
Rockwell Automation gyakornoka Kínában is. 

A STEM-hősöm: Wilbur és Orville Wright. Imádom a 
repülést.

Tanácsom a csapatoknak: A FIRST remek 
lehetőség, hogy megtegyétek az első lépéseiteket 
a mérnöki pályán. Kezeljétek úgy, mint a jövőtök 
építőkockáit, mert a lépések, amiket ma megtesztek, 
hatással lesznek a jövőtökre.
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Leanne Cushing
gépészmérnök

Itt dolgozom: Bellwether Coff ee

Kapcsolatom 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 
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. Saját magatokért akarjatok a legjobbá válni. 
Ne hagyjátok, hogy mások mondják meg, kik lehettek és mire 
vagytok képesek. Soha ne beszéljétek le magatokat valami 
új dolog kipróbálásról. A legrosszabb, ami történhet, hogy 
véleményetek lesz róla, illetve gazdagabbak lesztek egy 
történettel, amit megoszthattok másokkal.

Pedro Alejandro Yang
menedzser

Itt dolgozom: LEGO® 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 YouTube-on 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 
tanultok, és a barátokról, akiket szerztek.



All around us, there are opportunities to play and be active — from 
open parks to cement courts, in our classrooms, and even when we’re 
waiting in line. But more and more people are not active enough. 

So Maya Asks...

Playing makes being active more 
fun. You get creative when you 

want to play, and it’s this 
creativity—your creativity—that can 
help motivate us to be more active. 

Let's ask people 
we know!

So, how are we going to 
solve these challenges?

How and where 
can we help 

people be more 
active?

Playing makes being active more 
fun. You get creative when you 

want to play, and it’s this 
creativity— your creativity— that can 
help motivate us to be more active. 

Get them 
motivated

Reward 
them!

The Park 
bench

On the 
Bus
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AKÁRHOVÁ NÉZÜNK, RENGETEG LEHETŐSÉG VESZ KÖRÜL MINKET A JÁTÉKRA ÉS A 
MOZGÁSRA. PARKOKTÓL A SPOTPÁLYÁKON ÁT AZ OSZTÁLYTERMEKIG, SŐT MÉG SORBAN 
ÁLLÁS KÖZBEN IS MOZOGHATUNK. MÉGIS EGYRE KEVESEBBEN MOZOGNAK ELEGET.

HOL ÉS HOGYAN 
SEGÍTHETNÉNK, HOGY 
AZ EMBEREK TÖBBET 

MOZOGJANAK?

MAJA FELTESZI A KÉRDÉST:

MOTIVÁLNI 
KELLENE ŐKET!

VALAMI
JUTALOM-

MAL
A PARKBAN 
EGY PADON.

A BUSZON.

MIT GONDOLTOK, HOGYAN OLD-
HATNÁNK MEG EZT A PROBLÉMÁT?

KÉRDEZZÜK MEG AZ 
ISMERŐSEINKET.

JÁTÉK KÖZBEN A MOZGÁS MÉG SZÓRAKOZ-
TATÓBB. HA JÁTSZANI AKARSZ, KREATÍVNAK 
KELL LENNED ÉS EZ AZ A KREATIVITÁS – A 
TE KREATIVITÁSOD –, AMI MINKET IS A 

MOZGÁSRA MOTIVÁL.


