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Az útmutatóról általában

Így használd
Az útmutató segítségével 12 foglalkozáson keresztül 
fedezheti fel a csapatod FIRST® LEGO® League 
Explore világát. A foglalkozásokra legalább 60 
percet szánjatok, de ezt módosíthatjátok a saját 
szükségleteiteknek megfelelően. A feladatod, 
hogy levezesd a foglalkozásokat, illetve hogy 
megkönnyítsd a csoportok és a csapat munkáját.

Csapatmunka és csoportmunka 
A legtöbb foglalkozás alatt a csapat két csoportra 
lesz osztva: Maja csoportjára és Markó csoportjára. 
A csapat közösen fogja elkészíteni a csapat modelljét 
és tablóját.

Ha egyszerre több csapattal dolgozol együtt, 
ellenőrizd, hogy rendelkezel-e a 4. oldalon felsorolt 
minden szükséges kellékkel minden csapat részére. 
Egyik csapat se legyen nagyobb 6 fősnél. További 
csapatvezetői tippeket a 7. oldalon találsz.

Rendelkezésre álló források
Lehetséges, hogy az országnak már van saját 
FIRST LEGO League weboldala, melyet a következő 
címen találhatsz meg: firstlegoleague.hu. További 
forrásokért keresd fel a  firstinspires.org weboldalt, 
illetve iratkozz fel a FIRST e-mail hírlevelére a 
hírekért, blogokért, illetve kövess minket a közösségi 
médiában.

Források

LEGO Support 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/explore/team-management-resources

Általános 
segítségnyújtással 
kapcsolatos kérdések

fllexplore@firstinspires.org, fll@helloworldegyesulet.hu

Esélyegyenlőség, 
befogadás és 
sokszínűség

firstinspires.org/about/diversityinclusion, fll@helloworldegyesulet.hu

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

LEGO Education 
tanári közösség community.lego.education.com

Kezdeti lépések



16 Mérnöki Jegyzetfüzet  I  Foglalkozások

Rajzold ide az üres parkoló-hoz kapcsolódó terveidet:

Mérnöki Jegyzetfüzet
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Üdvözlünk!

A csapat tagjai:

1.

2.

3.

1.

2.

3.
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Mire lesz szüksége a csapatnak?

Minden csapat rendelkezésére áll egy PLAYMAKERSSM Explore készlet. Hagyjátok a LEGO® elemeket a 
csomagolásukban, amíg nincs rájuk szükség.

Szív játék Futópad Motort és HUB-
ot tartalmazó 
építmény

Prototípus-elemek

Zacskó 1 2 3 4

Útmutató 1 2 2 -

Foglalkozás Maja csoportja: 2
Markó csoportja: 5

Maja csoportja: 3
Markó csoportja: 6

Teljes csapat: 8 • A 2-7. foglalkozások során 
megépítik a kihívás megoldását.

• A csapat ezeket az elemeket 
fogja használni a csapatmodell 
létrehozásához a 8-9. foglalkozás 
során.

• A készlet 6 alaplapot is tartalmaz. 
Ezeket kétféleképp lehet használni: 
minden diák kap egyet, hogy 
saját építményt alkosson, vagy 
felhasználhatóak a csapatmodell 
építéséhez.

LEGO® Education WeDo 2.0 készlet Elektronikus eszközök

A csapatnak szüksége lesz kompatibilis Bluetooth-
képes eszközre például laptopra, tabletre vagy 
számítógépre. A rendszerkövetelményekért és a 
szoftver letöltéséhez látogass el a legoeducation.
com/downloads.

Csapattabló kellékek

Minden csapatnak szüksége lesz egy nagy plakát 
készítéséhez elegendő papírra, illetve a tablóhoz 
szükséges egyéb anyagokra. A csapat a 10-11. 
foglalkozás során készíti el a tablót.

PLAYMAKERSSM Explore készlet

Csapattalálkozó Útmutató  I  Kezdeti lépések
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Rajzold ide az üres parkoló-hoz kapcsolódó terveidet:
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Rajzold ide a parkhoz 

kapcsolódó terveidet:
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Rajzold ide az akadálypályád tervét:

Használd ezt a két oldalt a rajzod elkészítéséhez. Jelöld a csapatmodell szükséges részeit.
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Szükséges elemek listája

Kizárólag LEGO
Kizárólag LEGO
Kizárólag LEGO
Kizárólag LEGO
Kizárólag LEGO
Kizárólag LEGO
Kizárólag LEGO®

elemekből készült
elemekből készült
elemekből készült
elemekből készült
elemekből készült
elemekből készült
elemekből készült
elemekből készült

Tartalmazza a kombinált 
Tartalmazza a kombinált 
Tartalmazza a kombinált 
Tartalmazza a kombinált 
Tartalmazza a kombinált 
Tartalmazza a kombinált 
Tartalmazza a kombinált 
Tartalmazza a kombinált 
Tartalmazza a kombinált 
Tartalmazza a kombinált 

modell EGY részét.
modell EGY részét.
modell EGY részét.
modell EGY részét.
modell EGY részét.
modell EGY részét.
modell EGY részét.
modell EGY részét.

Van EGY motorizált 
Van EGY motorizált 
Van EGY motorizált 
Van EGY motorizált 
Van EGY motorizált 
Van EGY motorizált 
Van EGY motorizált 
Van EGY motorizált 

részerészerészerésze

LEGO Education WeDo 
LEGO Education WeDo 
LEGO Education WeDo 
LEGO Education WeDo 
LEGO Education WeDo 
LEGO Education WeDo 
LEGO Education WeDo 
LEGO Education WeDo 
LEGO Education WeDo 

2.0 kóddal készült.
2.0 kóddal készült.
2.0 kóddal készült.
2.0 kóddal készült.
2.0 kóddal készült.
2.0 kóddal készült.
2.0 kóddal készült.

Explore the Challenge

Learn About Core Values
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A csapat útja

Ismerkedjetek meg az Alapértékekkel

Fedezzétek fel a versenyt

Mérnöki Jegyzetfüzet  I  

Fedezzetek fel, alkossatok, teszteljetek és 
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Programozási blokkok leírása

Ha használod, helyezd a programszálad elejére. Nyomd 
meg, és elindul az általad készített programszál.

Használd ezt a blokkot, ha azt szeretnéd, hogy a progra-
mod várjon valami bekövetkezésére. A várakozásra 
adhatsz meg időt és szenzoros bemenetet is. Ezen blokk-
nak szüksége van bemenetre a megfelelő működéshez.

Motor blokkok

Motort ebbe az irányba blokk

Beállítja a motort, hogy az a tengelyt a jelzett irányba 
forgassa, és beindítja a motort.
Kattints a blokkra, ha gyorsan meg szeretnéd változtatni a 
forgás irányát.

Motor teljesítmény blokk

Beállítja a motor teljesítményét a megadott szintre, és 
beindítja a motort. A szintet 0 és 10 közötti numerikus 
bemenettel adhatod meg.

Motor be valameddig blokk

Szöveg bemenet

Szöveges értéket ad bementként a blokknak.

llFedezzétek fel a versenyt

Fedezzetek fel, alkossatok, teszteljetek és 

Explore the Challenge

Learn About Core Values

EX
PL

ORE
CREATE

TESTS
H

A R E

EX
PL

ORE
CREATE

TESTS
H

A R E

as You Go Through the Sessi
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Explore, Create, Test, and Share

Create Team Model

Celebrate at an Event

Can you help them 

create new, fun ways 

for everyone to get 

moving?
Tudsz nekik segíteni, 

hogy új és mókás 

módon bírjanak 

rá mindenkit a 

mozgásra?
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Az ötleteid segíthetnek változást hozni a 

közösségedben - és akár az egész világon is!

Kerettörténet
Feltűnt nekik, hogy 

rengeteg hely van, ahol az 

emberek nem aktívak.

A mozgás 

mindkettejüket  

May és Marco folyton 

mozogásban vannak – és 

ez egy jó dolog!

Tudsz nekik segíteni, 

Az ötleteid segíthetnek változást hozni a 

közösségedben - és akár az egész világon is!
Az ötleteid segíthetnek változást hozni a 

közösségedben - és akár az egész világon is!
Az ötleteid segíthetnek változást hozni a 
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FELFEDEZÉS

INNOVÁCIÓ

HATÁS

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.

Tiszteljük egymást, és elfogadjuk, hogy különbözők 
vagyunk.

Erősebbek vagyunk, ha összedolgozunk.

Élvezzük, amit csinálunk.

Rajzolj egy-egy 
példát mindegyik 

Alapértékre!

SZÓRAKOZZATOK SZÓRAKOZZATOK 
remekül, amíg új 
képességeiteket 

fejlesztitek és közösen 
dolgoztok!Használd az 

Alapértékeket, hogy 
végigvezessenek 
az utazás során.

Alapértékek

Mérnöki Jegyzetfüzet  I  Kezdeti lépések

CSAPATMUNKA
Erősebbek vagyunk, ha összedolgozunk.Erősebbek vagyunk, ha összedolgozunk.Erősebbek vagyunk, ha összedolgozunk.Erősebbek vagyunk, ha összedolgozunk.Erősebbek vagyunk, ha összedolgozunk.Erősebbek vagyunk, ha összedolgozunk.Erősebbek vagyunk, ha összedolgozunk.Erősebbek vagyunk, ha összedolgozunk.Erősebbek vagyunk, ha összedolgozunk.

Élvezzük, amit csinálunk.Élvezzük, amit csinálunk.Élvezzük, amit csinálunk.

SZÓRAKOZZATOK SZÓRAKOZZATOK 
remekül, amíg új 
képességeiteket 

fejlesztitek és közösen 
dolgoztok!
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Inspirációs eszköztár

Fel tudod használni 

ezeket a különböző 

helyekről származó valós 

fényképeket inspirációként 

az építésedhez?

Rajzold ide az akadálypályád tervét:

Rajzold ide az akadálypályád tervét:

Rajzold ide az akadálypályád tervét:

Rajzold ide az akadálypályád tervét:

Rajzold ide az akadálypályád tervét:
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Programozási blokkok leírása

Ha használod, helyezd a programszálad elejére. Nyomd 
meg, és elindul az általad készített programszál.

Várakozz valamire

Használd ezt a blokkot, ha azt szeretnéd, hogy a progra-
mod várjon valami bekövetkezésére. A várakozásra 
adhatsz meg időt és szenzoros bemenetet is. Ezen blokk-
nak szüksége van bemenetre a megfelelő működéshez.

Ismétlő blokk

Használd a buborékot, hogy megjegyzéseket illessz a 
programodba. Ez nem egy programozó blokk.

Numerikus bemenet

Egy számot ad bementként a blokknak.

26 Mérnöki Jegyzetfüzet I  Függelék

1. Nyisd meg a WeDo 2.0 alkalmazást. 
Az alkalmazást vagy ikonként találod 
meg a számítógép főképernyőjén, 
vagy a Start menüben.

2. Kövesd a bemutató lépéseket, 
amennyiben először használod az 
alkalmazást.
Különben kattints az X-re.

3. Kattints a Classroom Projects-re a 
főoldalon.

4. Válaszd a megfelelő Getting Started 
projektet a listából.

Fedezd fel a projekteket

Használd ezt a blokkot akciók ismétléséhez. Az Ismétlő 
blokkba helyezett akciók újra és újra végrehajtásra kerül-
nek (hívhatod Hurok blokknak is). Az ismétlés tarthat a 
végtelenségig, egy bizonyos ideig, vagy egy eseményig.

Elindítja a motort egy bizonyos ideig, amit másodpercekben 
adhatsz meg. Az időtartam numerikus bemenettel állítható 
be, egész és tizedes pontosságú számokat használhatsz.

Felvillantja a Smarthub LED-jét a meghatározott színben. 
A szín megváltoztatása egy 0 és 10 között megadott 

Hangot játszik le. A hangot a szoftverben elérhető listából 
választja ki ki. Hang értékét egy numerikus bemenet 
segítségével adhatod meg. Válaszd ki a 0 hangszámot, 
hogy az általad rögzített hangot játsza le a blokk.

Használd a buborékot, hogy megjegyzéseket illessz a 

Szöveg bemenet

Szöveges értéket ad bementként a blokknak.

Használd ezt a blokkot akciók ismétléséhez. Az Ismétlő 
blokkba helyezett akciók újra és újra végrehajtásra kerül-
nek (hívhatod Hurok blokknak is). Az ismétlés tarthat a 
végtelenségig, egy bizonyos ideig, vagy egy eseményig.

Egyéb blokkok és bemenetek

Felvillantja a Smarthub LED-jét a meghatározott színben. 
A szín megváltoztatása egy 0 és 10 között megadott 
numerikus bemenettel módosítható.

Hangot játszik le. A hangot a szoftverben elérhető listából 
választja ki ki. Hang értékét egy numerikus bemenet 
segítségével adhatod meg. Válaszd ki a 0 hangszámot, 
hogy az általad rögzített hangot játsza le a blokk.

Használd a buborékot, hogy megjegyzéseket illessz a 
programodba. Ez nem egy programozó blokk.

Numerikus bemenet

Egy számot ad bementként a blokknak.
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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 

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

Battlebotsáltalunk 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 Yangmenedzser

Itt dolgozom: LEGO® Education
® Education
®

Kapcsolatom a FIRST®-tel: A LEGO Education 
 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.

EE

Fedezzetek fel, alkossatok, teszteljetek és 
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Üdvözlünk!

A csapat tagjai:

Maja csoportja

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Mi leszünk a kalauzaid a PLAYMAKERS

szezon során!

Lesz, amikor csapatban fogtok dolgozni, de olyan 

is, amikor két külön csoportban.

Írjátok ide, hogy ki lesz Maja és ki lesz Markó 

csoportjában!

Maja 
vagyok!

Én Max 
vagyok! 
Gyerünk! 
Kezdjük 

már!
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Útmutató a Mérnöki jegyzetfüzet használatához

Olvasd el fi gyelmesen a Mérnöki jegyzetfüzetet. A csapat minden tagja kapjon egyet belőle. Ez tartalmaz 
minden információt amire a csapatnak szüksége van a foglalkozások során. Ez a Csapattalálkozó útmutató 
iránymutatást, tippeket ad, hogy hogyan segítsd a csapatot a foglalkozásokon.

Kezdeti lépések
• Üdvözlünk!

• A csapat útja

• Kerettörténet

• Alapértékek

• Inspirációs eszköztár

További oldalak
• Üres parkoló rajzterület

• Park rajterület

• Akadálypálya rajzterület

• Fedezd fel a projekteket

• Programozási blokkok leírása

• Karrier kapcsolódási pontok
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A foglalkozások tervezete

Bevezető 
(10 perc)

Csoport és csapat feladatok 
(35 perc)

Közös megbeszélés 
és pakolás (15 perc)

1. foglalkozás Fedezd fel A teljes csapat: 
Kihívás felfedezése

A teljes csapat: 
Modellépítés

Közös 
megbeszélés 

2. foglalkozás Csapatvezető 
mondja!

Maja csoportja: 
Szív játék

Markó csoportja:
Ventilátor

Közös 
megbeszélés 

3. foglalkozás Sétálj és láss Maja csoportja: 
Futópad

Markó csoportja: 
Mozgó műhold

Közös 
megbeszélés 

4. foglalkozás Játszd el Maja csoportja: 
Egyesített modell

Markó csoportja: 
Kémrobot

Közös 
megbeszélés 

5. foglalkozás Emberi robot Maja csoportja:
Ventilátor

Markó csoportja: 
Szív játék

Közös 
megbeszélés 

6. foglalkozás Táncolj Maja csoportja: 
Mozgó műhold

Markó csoportja: 
Futópad

Közös 
megbeszélés 

7. foglalkozás Kölyök robot Maja csoportja: 
Kémrobot

Markó csoportja: 
Egyesített modell

Közös 
megbeszélés 

8. foglalkozás Hatás
A teljes csapat: 

Modell 
programozása

A teljes csapat:  
A Motor & Hub 

építése

Közös 
megbeszélés 

9. foglalkozás Fejlessz, innoválj!
A teljes csapat:  
Csapatmodell 

építése

A teljes csapat:  
Csapatmodell 
programozása

Közös 
megbeszélés 

10. foglalkozás Légy befogadó A teljes csapat: 
Terv készítése

A teljes csapat: 
Tabló készítése

Közös 
megbeszélés 

11. foglalkozás Gyerünk csapat! A teljes csapat: 
Tabló készítése

A teljes csapat:  
Tabló befejezése

Közös 
megbeszélés 

12. foglalkozás Szórakozzunk
A teljes csapat: 

Előadrásra 
felkészülni

A teljes csapat: 
Felkészülés az 

eseményre

Közös 
megbeszélés 

Csapattalálkozó Útmutató  I  Kezdeti lépések
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Általános csapatvezetési tippek

TIPPEK MENTOROKNAK 

• Határozd meg az időkereteket. Milyen gyakran 
találkoztok, és mennyi ideig tart egy alkalom. 
Illetve, hogy mennyi 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 minden egyes sikernek, 
legyen bármilyen apró.

CSAPATTALÁLKOZÓ SZERVEZÉSE 

• Amikor a csapat az Explore készlettel dolgozik, az 
alábbi szerepeket oszd ki: 

• LEGO-elem kereső
• Építő
• Ellenőrző

• Amikor a csapat az WeDo 2.0 készlettel dolgozik, az 
alábbi szerepeket oszd ki:

• LEGO-elem kereső
• Építő
• Programozó 

• Biztosíts további rajz vagy négyzetrácsos 
lapot a csapatnak a további ötletek leírásához, 
lerajzolásához.

• A Mérnöki jegyzetfüzetben találsz sablonokat az 
üres parkolóhoz, a parkhoz,és a rácsvonalakhoz, 
melyekből fénymásolhatsz a csapatodnak.

TIPPEK TANÁROKNAK 

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

• A csapatok nevezzék el saját Smarthub-jukat, 
használhattok szalagokat az azonosításhoz.

• Ha nem küldöd minden csapatodat hivatalos 
rendezvényre, az Osztály csomag Fesztivál 
Útmutató 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.

• Jelölj ki egy tárolóhelyet az elkészült modelleknek 
és a WeDo 2.0 tárolóinak.
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 Győződj meg róla, hogy rendelkezel kompatibilis 

Bluetooth-os eszközzel, melyen telepítve van a 

WeDo 2.0 applikáció vagy szoftver.

 Csomagold ki a WeDo 2.0 készletet, és válogasd 

szét a LEGO-alkatrészeket egy tálcán.

 Győződj meg róla, hogy a Smarthub-vezérlőkben 

vannak-e elemek.

 Ismerkedj meg az Explore készlet tartalmával. 

A 2-7. foglalkozások során adott számozott 

zacskóra és útmutatóra lesz szükség.

 Olvasd el a Mérnöki jegyzetfüzetet és ezt az 

útmutatót az anyagok megértéséhez.

 Ismerd meg a FIRST alapértékeit. Ezek legyenek 

a csapatod alapértékei is.

 Nézd meg a FIRST LEGO League Explore 

szezonnyitó videóját, és más videókat a FIRST 

LEGO League YouTube csatornán.

 Gondolkodj felnőtt szakembereken akik tudnának 

segíteni a csapatnak a témában.

 Gondoljon azokra a helyekre a közösségében, 

melyeket a csapat felkereshet, ahol a 

megváltozott helyszín aktívabbá teszi a tagokat, 

így segítve a feladat megoldását

Felkészülés a foglalkozásokra

Új még az építés és a programozás?
Ha a csapat még nem ismeri a WeDo 2.0 
alkalmazását, hasznos lehet, ha időt szánsz rá 
míg megismerkednek az építéssel, és a készlet 
programozásával. Itt vannak olyan javasolt feladatok, 
melyeket a csapat képes megcsinálni még mielőtt a 
foglalkozás elkezdődne:

1. Introduction
2. Getting Started Project: Glowing Snail

Csapattalálkozó Útmutató  I  Kezdeti lépések
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Használd az Explore készlet prototípus-elemeit és alaplapjait.
Sorolj fel különféle módokat, ahogy játszani és mozogni szeretsz!

Hol játszol és hol vagy aktív szívesen?
Milyen játékokat szeretsz játszani?

Válaszd ki a kedvenc tevékenységedet, és rajzolj egy képet magadról, miközben ezt űzöd! Mutsd meg,a környezetedet is.
Rajzold le, miként készítenél LEGO® modellt ® modellt ®ebből a tevékenységből.
Építsd meg a rajzod alapján az alaplapodra a tevékenységed modelljét.
Mutasd meg a rajzodat és az építményedet a csapatodnak.

A mozgás erősen és egészségesen tartja a 
szívedet!

Ha mozogsz, 
a pulzusod 

megemelkedik.

Imádok 
szaladgálni a 

parkban!

1. foglalkozás A TELJES CSAPAT

EZ VAGYOK ÉN:

Ha mozogsz, 

megemelkedik.

PLAYMAKERSSM 9

Írd ide felülre 
az ötleteidet!

A TELJES CSAPAT

1. foglalkozás

Introduction Activities

Let’s Discover

Let’s Innovate

Have an Impact

Introduction Activities

PLAYMAKERSSM
21

Introduction Activities

Let’s Discover

Have an Impact

Introduction Activities
Introduction Activities

These Introduction activities incorporate the 

PLAYMAKERSSM
21

Introduction Activities

Let’s Discover

Have an Impact

Introduction Activities
Introduction Activities

These Introduction activities incorporate the 

PLAYMAKERSSM
21

These Introduction activities incorporate the 

Introduction Activities

Let’s Discover• Read the definition for • Talk about what provide examples of this Core Value.
• Lead a discussion on ways your team could 

learn new skills and ideas.

Let’s Innovate

 to the team.
innovation is. Have the team 

provide examples of this Core Value.
Lead a discussion on ways your team has been 

Have each student draw a picture that shows 
innovation on the Core Values 

Engineering Notebook.Have an Impact• Read the definition for impact
• Talk about what impact is.
provide examples of this Core Value.

• Lead a discussion on ways your team can have 

an impact on others and their community.

• Have each student draw a picture that shows 

an example of impact on the Core Values page 

in their Engineering Notebook.

PLAYMAKERSSM 9

A foglalkozás végére
• A csapatod minden tanulója képes lesz felsorolni 

a kedvenc mozáshoz és játékhoz kapcsolódó 
tevékenységét és rajzolnak magukról egy képet a 
választott tevékenység űzése közben.

• A csapat minden tanulója képes lesz kitalálni 
és megépíteni egy LEGO modellt a választott 
tevékenységéről a saját alaplapján.

2. Az Explore készlet hat 
alaplapot tartalmaz. 
Minden tanuló kapjon 
egyet.

3. Mutasd be a 
csapatnak a 
prototípus-elemeket 
(4-es zacskó), 
melyekből meg 
tudják építeni a saját 
modelljeiket. Más 
zacskót ne nyiss még 
ki!

4. Biztosíts a csapatnak 
az ötleteik leírásához 
és rajzolásához 
szükséges 
mennyiségű papírt.

1. foglalkozás
1. Bevezető:
1. foglalkozás: Fedezd fel

Részletek a bevezető 
gyakorlatokhoz a 21-24. 
oldalon találhatók.

4

Használd az Explore készlet prototípus-elemeit és alaplapjait.
2

These Introduction activities incorporate the 

Introduction Activities

Let’s Discover

These Introduction activities incorporate the 1

Használd az Explore készlet 

3

Irányító kérdések
• Mennyire emelte meg a pulzusod a kedvenc 

tevékenységed?

• Hol tudod végezni a kedvenc tevékenységedet?

Pakolási tanácsok
• A LEGO modelleket szedjétek szét. A 

prototípus-elemeke pakoljátok vissza az 
Explore dobozba, vagy helyezzétek egy 
felcímkézett tárolóba.

Foglalkozások
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GONDOLATOK ÉS ÖTLETEKHasználd az Explore készletet
Kövesd a Book 1-ben található építési útmutatót a szív játék elkészítéséhez.
Forgasd meg a kart! Figyeld meg, mi történik a zászlóval!

Gondolkodj Markó kérdésén és írd is le az ötleteidet a dobozba.
Vedd figyelembe a csoportod kijelölt helyéthelyét is!
Rajzold le a terveidet a 16. vagy a 17. oldalon.

Használd a prototípus-elemeket egy mókás megoldás elkészítéséhez.
Mutasd meg a csapatnak, hogymit készítettél!

Markó és én versenyezni szeretnénk! Amikor a pulzusunk emelkedik, az a zászlót is felemeli!

Tudnál egy olyan játékot építeni, amit mindketten játszhatunk, és ami emeli a pulzusunkat?

MAJA CSOPORTJAHely: Üres parkoló MARKÓ CSOPORTJAHely: Park

Szív Játék

Én is szeretnék 
játszani veletek!játszani veletek!

2. foglalkozás 5. foglalkozás

10 Csapattalálkozó Útmutató  I  Foglalkozások

A foglalkozás végére
• A csoport képes lesz megépíti a Szív játékot. 

Képesek lesznek megoldást találni Maja és Markó 
játékára ami megemeli a pulzusukat.

• A csoport képes lesz megépíteni és beprogramozni 
a ventilátort. A gyerekek képesek lesznek új 
programot írni a megadott blokkokkal erre a 
ventilátorra.

1. A csoportnak az 1. 
számú útmutatóra és 
1. számú zacskóra 
lesz szüksége

2. Minden csoport 
kapjon helyet, hogy 
megoldhassa Markó 
feladványát.

3. Ha a csapatnak 
szüksége van rá, 
biztosíts további üres 
lapokat, vagy extra 
fénymásolt oldalakat a 
rajzterületekről.

4. Egy teljes 
rajzterületletletlet 
rendelkezésre áll mind 
az üres parkolóhoz, 
mind a parkhoz a 
foglalkozásokon 
átívelő feladatok 
megoldásához.

5. Csak a 4. zacskó 
tartalmát használjátok 
Markó feladványának 
megoldásához.

Irányító kérdések
• Hogyan tudsz szórakoztató játékot kitalálni, hogy a 

közösséged tagjai aktívabbak legyenek?

• Milyen építményt készítettél el válaszul Markó 
feladványára?

• Mit szeretnél elérni a kódoddal? Mit csináljon a 
modelled?

• Hogyan változtattad meg a ventilátor felépítését?

Bevezető:
2. foglalkozás: Csapatvezető 
mondja!
5. foglalkozás: Emberi robot

1

2

3

5

Rajzold le a terveidet a 16. vagy a 17. 

Használd a prototípus-elemeket egy mókás 

4

2. és 5. foglalkozás
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Használd a WeDo 2.0 készletet
Nyisd meg a WeDo 2.0 alkalmazást.
Végezd el a Getting Started projektek közül a Cooling Fan nevezetűt.
Válaszolj Max kérdésére a dobozban!
Módosítsd a kódodat!

Meg tudod növelni a ventilátor sebességét?
Meg tudod állítani a ventilátort?

Változtass a ventilátor felépítésén.
Le tudod cserélni a lapátokat?Lehet a ventilátortod magasabb?Rajzold le a megoldásodat a 30 oldalon.

Mutasd meg a csapatnak, hogy mit készítettél!

Hogyan 
használhatod ezeket a blokkokat az 

elkészített kódod megváltoztatására?megváltoztatására?

El tudod készíteni 
a saját kódodat a 
ventilátorhoz?

Használd az alábbi 
blokkokat!

2. foglalkozás

MARKÓ 
CSOPORTJA MAJA

CSOPORTJA

5. foglalkozás
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Közös megbeszélés
• A csapattagok mutassák be egymásnak amiket 

alkottak a foglalkozás alatt.

• A csapat tagjai mutassák be a programozási 
képességeiket. Magyarázzák el hogyan változtatták 
meg a programot és a modell felépítését.

• Demonstrálja a csapat a szív játék működését. 
Mutassák be az építményüket, és a válaszukat 
Markó kihívására.

2

3

4

Használd a WeDo 2.0 készletet
1

1. A foglalkozás előtt 
győződj meg arról, 
hogy a WeDo 2.0 
alkalmazás telepítve 
lett az eszközre.

2.  A Getting Started 
projektet a Mérnöki 
jegyzetfüzet 26. 
oldalán található 
leírás alapján érheted 
el.

3. Ha a csoportnak 
kevés ideje van, csak 
a Getting Started 
projekteket csináljátok 
meg.

4. Szoktasd hozzá a 
csapatot, hogy a 
WeDo 2.0 elemeit 
a foglalkozás végi 
pakolás során 
megfelelően 
szortírozzák.

5. A program blokkok 
szándékosan lettek 
rossz sorrendben 
elhelyezve. Egy minta 
megoldást itt találsz.

5 Sample Solution

Pakolási tanácsok
• A ventilátort szedjétek szét, és a LEGO-elemek 

kerüljenek vissza a WeDo 2.0 készletbe.

• A szív játék modellje maradjon összerakva, hogy 
a 4. (Maja csoportja) és a 7. (Markó csoportja) 

foglalkozásokon kombinálható legyen a futópaddal.

• A megoldás modelljét szedjétek szét, a felhasznált 
prototípus-elemeket pakoljátok el.
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GONDOLATOK ÉS ÖTLETEKHasználd az Explore készletet
Kövesd a Book 2-ben található építési útmutatót a futópad elkészítéséhez.
Forgasd a karokat és a zöld görgők is megmozdulnak! Ez szemlélteti, hogyan tudod lábad erejét mozgássá alakítni.

Tedd félre a futópadot.
Gondolkodj Markó kérdésén és az ötleteidet írd le a dobozba!
Vedd figyelembe a csoportod kijelölt helyéthelyét is!
Rajzold le a terveidet a 16. vagy a 17. oldalon.

Használd a prototípus-elemeket egy mókás megoldás elkészítéséhez.
Mutasd meg a csapatnak, hogymit készítettél!

Én is ki 
szeretném 
próbálni!

Markóval minden nap közösen várunk a buszra. Van egy park és egy üres parkoló közvetlenül mellette.közvetlenül mellette.

Ezek remek 
helyszínek lehetnek a játékhoz! Tudnál tervezni számunkra a futópadhoz hasonló játékállomásokat?

Futópad

Kar

MAJA CSOPORTJAHely: Üres parkoló MARKÓ CSOPORTJAHely: Park3. foglalkozás 6. foglalkozás
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A foglalkozás végére
• A csoport képes lesz megépíteni a futópadot. 

Képesek lesznek megoldást találni Majának és 
Markónak a különböző játék állomásokon.

• A csoport képes lesz megépíteni és beprogramozni 
a műholdat. Képesek lesznek új programot írni a 
megadott blokkokkal a műholdra.

1. A csoportnak az 
Explore készlet 2. 
számú útmutatójára 
és a 2. számú 
zacskóra lesz 
szüksége.

2. Mondj nekik 
példákat különböző 
állomásokra 
ahol gyakorlatot 
végezhetnek. Ilyen 
például az edzőterem, 
a park vagy a 
játszótér.

3. A Mérnöki 
jegyzetfüzet 7. oldalán 
található Inspirációs 
eszköztár tele van 
hétköznapi példákkal 
és ötletekkel.

4. Használjátok a 
prototípus-elemeket 
Markó feladványának 
megoldásához.

Irányító kérdések
• Hogyan viszonyul az épített futópad a valódi 

futópadhoz?

• Hogyan ad választ a megoldásod Markó 
feladványára?

• Mit szeretnél elérni a kódoddal? Mit csináljon a 
modelled?

• Hogyan változtattad meg a műhold felépítését?

Bevezető:
3. foglalkozás: Sétálj és láss
6. foglalkozás: Táncolj

1

2

3

4

3. és 6. foglalkozás



PLAYMAKERSSM 13

Használd a WeDo 2.0 készletet
Nyisd meg a WeDo 2.0 alkalmazást.
Végezd el a Getting Started projektek közül a Moving Satellite nevezetűt.
Válaszolj Max kérdésére a dobozban!
Módosítsd a kódodat!

Képes vagy 10 másodpercig forgatni a műholdat?
A másik irányba is el tudod forgatni a műholdat?

Változtass a mozgó műhold felépítésén.
Tudsz változtatni a műhold alakján?Tudsz nagyobbat készíteni?

Rajzold le a megoldásodat a 30 oldalon.
Mutasd meg a csapatnak, hogy mit készítettél!

Hogyan 
használhatod ezeket a blokkokat az 

elkészített kódod megváltoztatására?

El tudod készíteni 
a saját kódodat a 

műholdhoz? 

Használd az alábbi 
blokkokat!

3. foglalkozás

MARKÓ 
CSOPORTJA MAJA

CSOPORTJA

6. foglalkozás

PLAYMAKERSSM 13

Közös megbeszélés
• A csapattagok mutassák be egymásnak amiket 

alkottak a foglalkozás alatt.

• A csapat tagjai mutassák be a programozási 
képességeiket. Magyarázzák el hogyan változtatták 
meg a programot és a modell felépítését.

• Demonstrálja a csapat a futópad működését. 
Mutassák be az építményüket, és a válaszukat 
Markó kihívására.

Képes vagy 10 másodpercig forgatni 

2

A másik irányba is el tudod forgatni a 

3

Tudsz változtatni a műhold alakján?

4

1

1. A csoport különféle 
motor blokkokat fog 
használni használ a 
motor irányának és 
működési idejének 
beállításához.

2. Ha a csoportnak 
kevés ideje van, csak 
a Getting Started 
projektet csináljátok 
meg.

3. Mielőtt az appban a 
csoport megírná a 
programot, írják le a 
programozás lépéseit.

4. Szoktasd hozzá a 
csapatot, hogy a 
WeDo 2.0 elemeit 
a foglalkozás végi 
pakolás során 
megfelelően 
szortírozzák.

5. A program blokkok 
szándékosan lettek 
rossz sorrendben 
elhelyezve. Egy minta 
megoldást itt találsz.

5 Sample Solution

Pakolási tanácsok
• A műholdat szedjétek szét, és a LEGO-elemek 

kerüljenek vissza a WeDo 2.0 készletbe.

• A futópad modellje maradjon összeszerelve, hogy 
a 4. (Maja csoportja) és a 7. (Markó csoportja) 

foglalkozásokon kombinálhassák a gyerekek a szív 
játékkal.

• A megoldás modelljét szedjétek szét, a felhasznált 
prototípus-elemeket pakoljátok el.
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GONDOLATOK ÉS ÖTLETEKHasználd az Explore készletet
Vedd elő az összeszerelt szív játékot és futópadot.

Kövesd a Book 2 útmutatóját a szív játék és a futópad egyesítéséhez.
Forgasd meg a kart a futópadon. Hogy mozgatja ez a zászlót?
Gondolkodj Markó kérdésén és az ötleteidet írd le a dobozba!
Vedd figyelembe a csoportod kijelölt helyéthelyét is!
Rajzold le a terveidet a 16. vagy a 17. oldalon.
Használd a prototípus-elemeket egy mókás megoldás elkészítéséhez.
Mutasd meg a csapatnak, hogymit készítettél!

Versenyezni szeretnénk! Én biciklizni fogok! Amikor a pulzusunk emelkedik, az a szív játék zászlaját is felemeli!
szív játék zászlaját is felemeli!

Építesz nekünk Építesz nekünk 
egy utat, ahol 
mindketten 

versenyezhetünk 
a pulzusunk 
emeléséért?emeléséért?emeléséért?

Egyesített 
modell

Győződj meg róla, Győződj meg róla, hogy az utad Maja és Markó kerekeinek egyránt megfelelő.egyránt megfelelő.

Kar

MAJA CSOPORTJAHely: Üres parkoló MARKÓ CSOPORTJAHely: Park4. foglalkozás 7. foglalkozás

14 Csapattalálkozó Útmutató  I  Foglalkozások

A foglalkozás végére
• A csoport képes lesz kombinálni a szív játékot és 

a futópadot. Képesek lesznek útvonalat építeni a 
Majának és Markónak.

• A csoport képes lesz megépíteni és beprogramozni 
a kémrobotot. Képesek lesznek új programot írni a 
megadott blokkokkal a kémrobotra.

1. A csoportnak szüksége 
lesz az összerakott szív 
játékra és a futópadra. 
Ha ezek már szét lettek 
szedve, a csoportnak 
újra össze kell őket 
raknia.

2. A csoportnak az Explore 
készlet 2. útmutatójára 
lesz szüksége. Nem 
szükséges egyéb extra 
alkatrész az építéshez.

3. A csoport célja, hogy 
olyan utat tervezzenek, 
amely mind kerékpárral, 
mind kerekesszékkel 
elérhető.

4. A prototípus-elemeket 
használjátok Markó 
feladványának 
megoldásához.

5. A kerékpár és a 
kerekesszék a 4. 
zacskóban található, 
és fi zikailag is meg kell 
mutatni, hogy végig 
tudnak haladni az 
épített megoldáson.

Irányító kérdések
• Milyen helyeken lehetne utakat létrehozni a saját 

közösségetekben, amelyeken játszhatnátok?

• Hogyan tudsz meggyőződni róla, hogy az utad 
mindenki számára elérhető?

• Mit szeretnél elérni a kódoddal? Mit csináljon a 
modelled?

• Hogyan változtattad meg a kémrobot felépítését?

Bevezető:
4. foglalkozás: Játszd el
7. foglalkozás: Kölyök Robot

1

2

3

5

4

4. és 7. foglalkozás
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Használd a WeDo 2.0 készletet
Nyisd meg a WeDo 2.0 alkalmazást.
Végezd el a Getting Started projektek közül a Spy Robot nevezetűt.
Válaszolj Max kérdésére a dobozban!
Módosítsd a kódodat!

Tudod rögzíteni a saját hangodat?Képes vagy új módon érzékelni a mozgást?
Változtass a kém robot felépítésén!

Képes vagy mozgatni a robotot? Tudsz változtatni a robot alakján?Rajzold le a megoldásodat a 30 oldalon.
Mutasd meg a csapatnak, hogy mit készítettél!

Hogyan 
használhatod ezeket használhatod ezeket a blokkokat az 

elkészített kódod megváltoztatására?megváltoztatására?

El tudod készíteni 
a saját kódodat a 
kém robothoz?

Használd az alábbi 
blokkokat!

4. foglalkozás

MARKÓ 
CSOPORTJA MAJA

CSOPORTJA

7. foglalkozás
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Közös megbeszélés
• A csapattagok mutassák be egymásnak amiket 

alkottak a foglalkozás alatt.

• A csapat tagjai mutassák be a programozási 
képességeiket. Magyarázzák el hogyan változtatták 
meg a programot és a modell felépítését.

• Demonstrálja a csapat az egyesített modell 
működését. Mutassák be az építményüket, és a 
válaszukat Markó kihívására.

2

Tudod rögzíteni a saját hangodat?

3

mozgást?4

1

1. A csoport megtanulja 
a mozgásérzékelő 
illetve a hang 
használatát. 

2. Ha a csoportnak 
kevés ideje van, csak 
a Getting Started 
projektet csináljátok 
meg.

3. Mielőtt az appban a 
csoport megírná a 
programot, írják le a 
programozás lépéseit.

4. Szoktasd hozzá a 
csapatot, hogy a 
WeDo 2.0 elemeit 
a foglalkozás végi 
pakolás során 
megfelelően 
szortírozzák.

5. A program blokkok 
szándékosan lettek 
rossz sorrendben 
elhelyezve. Egy minta 
megoldást itt találsz.

5 Sample Solution

Pakolási tanácsok
• A kémrobotot szedjétek szét, és a LEGO-elemek 

kerüljenek vissza a WeDo 2.0 készletbe.

• A 4. foglalkozás végén a futópadot és a szív játékot 
is szedjétek szét. Rakjátok vissza az alkatrészeket 

a saját zacskóikba. Az egyesített építmény a 7. 
foglalkozás után maradhat összerakva.

• A megoldás modelljét szedjétek szét, a felhasznált 
prototípus-elemeket pakoljátok el.
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Használhatod 
ezeket a blokkokat 

az új kódod 
elkészítéséhez!

Használd a WeDo 2.0 készletet
Indítsd el a WeDo 2.0 alkalmazást.
Használd az alul látható blokkokat a szív játékban zászlajának felemeléséhez.
Dolgozzatok csapatban a kihívás kódjának elkészítése során.

1.Emeld teljesen fel, majd vissza le a zászlót.
2.Társíts hangot az ünnepléshez, amikor a zászló a legmagasabb pontra ér!

Használd az Explore készletet és a WeDo 2.0 készletet.

Kövesd a Book 2 utasításait a motort és a hub-ot tartalmazó épitmény elkészítéséhez.
Vedd elő az egyesített szív játékot és futópadot.Kapcsold össze a frissen összerakott motort és a hub-ot tartalmazó épitménnyel.

8. és 9. foglalkozás A TELJES CSAPAT

Csapatként 
együttműködve 
végezzétek el a 

feladatokat!

Egyesített 
modell

Motort és HUB-ot tartalmazó építmény

Képes a csapatod kódot készíteni az egyesített modellhez?egyesített modellhez?

Képes a csapatod 
motorizálni az 

egyesített modellt?

16 Csapattalálkozó Útmutató  I  Foglalkozások

A foglalkozás végére
• A csapat képes lesz véglegesíteni az egyesített 

modellt, és beprogramozni, hogy a zászló 
felemelkedjen.

• A csapat képes lesz megrajzolni saját akadálypályáját, 
és összekészíteni a hozzá szükséges elemeket

• A csapat képes lesz saját modellt építeni egy 
akadálypályához.

1. A teljes csapat 
dolgozzon 
együtt ezeken a 
foglalkozásokon. 
Alkoss két csoportot, 
hogy megoldják a 
feladatokat.

2. Az oldalon található 
feladatokra 30 
percet szánjatok a 
8. foglalkozáson. A 
maradék időt a 8. 
és 9. foglalkozáson 
a csapatmodellre 
szánjátok.

3. A csapatnak a 2. 
útmutatóra és a 
3. zacskóra lesz 
szüksége az Explore 
készletből.

4. A csapat a 2-7. 
foglalkozáson 
tanultakat használja 
a saját kód 
elkészítéséhez.

Bevezető:
8. foglalkozás: Hatás
9. foglalkozás: Fejlessz, innoválj!

A TELJES CSAPAT1

2

WeDo 2.0 készletet.35

1.6

6
8

7

2.7

Használd a WeDo 2.0 készletet
4

8. és 9. foglalkozás

Minta megoldás
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Használd az Explore készletet, az egyesített modellt és a WeDo 2.0 készletet

Gondolkodj a kérdéseken.
Gyűjts ötleteket az egyes kérdésekhez.
Nézd át a szükséges elemek listáját.
Rajzold le az akadálypályád tervét a 20-21. oldalon.Jelöld a szükséges elemek helyét a pályán.

Meg tudnád építeni az akadálypályáját ezen helyek valamelyikén, 
vagy akár az 
összesen?

Tudnál tervezni 
nekünk egy 

akadálypályát, amin játszhatunk, majd ezt el is készítenéd 
a csapatod 

modelljeként?
Kiegészítenéd 

olyan szórakoztató tevékenységekkel, melyek emelik a 
pulzusunkat?

Szükséges elemek listája:
Kizárólag 
LEGO®

elemekből 
készült.

Tartalmazza 
a kombinált 
modell EGY 
részét.

Van EGY 
motorizált része.

LEGO 
Education 
WeDo 2.0 
kóddal készült.

Csapat Modell
Park Üres 

Parkoló
Válassz egy 

helyet.

8. és 9. foglalkozás A TELJES CSAPAT
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Közös megbeszélés
• A csapattagok mutassák be egymásnak amiket 

alkottak a foglalkozás alatt.

• 8. foglalkozás: Ismertesse a csapat különböző 
kihívásokhoz írt programokat, és demonstrálja 
az egyesített modellen. Osszák meg milyen 

fejlesztések történtek a csapatmodellen.

• 9. foglalkozás: A csapat nézze át a szükséges 
alkatrészeket, és azonosítsa azokat a 
csapatmodellen.

1. Az Explore készlet 6 
alaplapot tartalmaz. 
Minden csapattag 
építse meg az 
akadálypálya egy-egy 
részletét.

2. A csapatmodell 
illeszkedjen az 
asztalra és legyen 
könnyen szállítható.

3. A csapatmodellhez 
használható további 
LEGO alkatrész, 
minifi gura, alaplap, 
vagy bármely LEGO 
elem. Tilos ragasztót, 
festéket vagy egyéb 
dekorációt használni.

4. A csapat 
motorizálhatja, 
vagy használhatja 
a hajtókart a szív 
játékból. A futópad 
használata opcionális.

5. A csapat 
felhasználhatja a 
8. foglalkozáson 
írt kódot, vagy 
motorizálhat egy 
másik részt és új 
kódot is készíthet.

Csapat Modell2

Szükséges elemek listája:
3

Szükséges elemek listája:

4

1

motorizált része.
WeDo 2.0 

5

Irányító kérdések
• Milyen erősségei és gyengeségei vannak a modelleteknek?

• Írd le azt a folyamatot amivel elkészítettétek a csapatmodellt.

• Mit gondoltok, melyik a legfontosabb része a csapatmodellnek?

Pakolási tanácsok
• A csapatmodell innentől 

maradjon összerakva egészen 
az esemény végéig.
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10. és 11. foglalkozás A TELJES CSAPAT

Csapattabló

Használd a tablóalapot és a művészeti kiegészítőket

Ötleteljetek arról, mit kerüljön a tablóra.

Használd a következő oldalt piszkozatként, ahova lejegyzed az ötleteidet.

Közösen készítsétek el a posztert.

Használhattok 
szöveget, fotót 
és rajzokat is a 

tablón.

Mutassátok be a 
csapatotok útját a 
foglalkozásokon 

keresztül.

Készítsetek egy Készítsetek egy 
csapattablót arról, 
mit tanultatok a 

PLAYMAKERSSM

során!
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10. és 11. foglalkozás A TELJES CSAPAT

Írd és rajzold le az ötleteidet a csapatod tablójához:Példa témák:
• Felfedezés
• Közös munka

18 Csapattalálkozó Útmutató  I  Foglalkozások

A foglalkozás végére
• A csapat képes lesz megtervezni, mit fog 

tartalmazni a tablójuk.

• A csapat képes lesz elkészíteni a tervek 
alapján ezt a tablót.

1. Biztosíts a csapatnak 
egy nagyméretű lapot 
a tablóhoz, valamint 
rajzeszközöket 
is. Egy háromba 
hajtott plakát-lap jól 
működhet.

2. A csapat célja, hogy 
elkészítse a tablóját. 
Támogasd és segítd 
őket ebben.

3. Minta témákat 
biztosítunk a diákok 
számára, azonban 
alapvetően bármit 
választhatnak, amit 
csak szeretnének, 
hogy a tablóra 
kerüljön.

4. Biztosíts további 
lapokat, hogy a csapat 
le tudja írni, rajzolni az 
ötleteit a tablóhoz.

4

Használd a tablóalapot és a művészeti kiegészítőket
1

Írd és rajzold le az ötleteidet a csapatod tablójához:Példa témák:

3

2

Irányító kérdések
• Milyen különböző kihívásokat fedeztetek fel?

• Mit terveztetek és építettetek?

Pakolási tanácsok
• Győződj meg róla, hogy a posztert biztonságos 

helyen tároljátok. Lehet, hogy a foglalkozás után 
a tablónak még száradnia kell!

10. és  11. foglalkozás

Bevezető:
10. foglalkozás: Légy befogadó
11. foglalkozás: Gyerünk csapat!
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10. és 11. foglalkozás A TELJES CSAPAT

Írd és rajzold le az ötleteidet a csapatod tablójához:Példa témák:
Felfedezés
Közös munka

24 Mérnöki Jegyzetfüzet I Foglalkozások

12. foglalkozás A TELJES CSAPAT

Mindegy, 
hogy miként 
ünnepelsz, 
a lényeg a 

szórakozás.

Megmuta-
tom, 

hogy mit 
fedeztünk 

fel!

Elmagyarázom a 
WeDo 2.0 kódot 
és azt, hogy ez 

miként mozgatja a 
csaptmodellt.csaptmodellt.

Mesélek a
különböző 

Alapértékekről, 
hogy ezek miként 
kapcsolódnak az 
aktivitásainkhoz.

Megmutatjuk, 
hogy a tablónk 

hogyan 
követi végig a 

csapatunk útját.csapatunk útját.

Bemutatom a 
csapatmodellt és az akadálypályánk különböző részeit.

Már közel a verseny Már közel a verseny napja. Számtalan módja van annak, hogy megmutasd, mit 
tanultál.

Részt vehetsz egy FIRST®FIRST®FIRST  LEGO® LEGO® ® League ® League ®

Explore kiállításon. Hívd meg a családodat és a barátaidat erre a különleges bemutatóra.

Használd a befejezett csapatmodellt és csapattablót

Beszéljetek arról, hogy mit szeretne megosztani a csapat az eseményen.
Töltsd ki a következő oldalt a felkészülés során.
Nézzétek át a mentorral alaposan a pontozólapot.

Bemutató az eseményen
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•• Be tudod mutatni a csapatmodellt?
Be tudod mutatni a csapatmodellt?
Be tudod mutatni a csapatmodellt?
Be tudod mutatni a csapatmodellt?
Be tudod mutatni a csapatmodellt?
Be tudod mutatni a csapatmodellt?•• Felhasználtad a futópadot, a szív játékot vagy az 
Felhasználtad a futópadot, a szív játékot vagy az 
Felhasználtad a futópadot, a szív játékot vagy az 
Felhasználtad a futópadot, a szív játékot vagy az 
Felhasználtad a futópadot, a szív játékot vagy az 
Felhasználtad a futópadot, a szív játékot vagy az 
Felhasználtad a futópadot, a szív játékot vagy az egyesített modellt?egyesített modellt?egyesített modellt?egyesített modellt?egyesített modellt?egyesített modellt?egyesített modellt?egyesített modellt?

•• Az építményed melyik része motorizált?
Az építményed melyik része motorizált?
Az építményed melyik része motorizált?
Az építményed melyik része motorizált?
Az építményed melyik része motorizált?
Az építményed melyik része motorizált?
Az építményed melyik része motorizált?
Az építményed melyik része motorizált?•• Hogyan programoztad a motorizált részt?
Hogyan programoztad a motorizált részt?
Hogyan programoztad a motorizált részt?
Hogyan programoztad a motorizált részt?
Hogyan programoztad a motorizált részt?
Hogyan programoztad a motorizált részt?
Hogyan programoztad a motorizált részt?

12. foglalkozás A TELJES CSAPAT

Jegyezd le az ötleteidet, amiket megosztanál az eseményen is:

Ünnepeljetek!
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A foglalkozás végére
• A csapat képes lesz refl ektálni a saját 

PLAYMAKERSSM tapasztalataira.

• A csapat elkészít egy tervet arra, hogy mit is 
szeeretne megosztani az eseményen.

1. Nézd át az ellenőrző 
lapot, mely a források 
között található. 
Az eseményre való 
felkészülésképp 
gyakoroljátok 
a kérdéseket a 
csapattal.

2. Nem kötelező az 
oldalon található 
minden kérdést 
megválaszolni. Ezek 
csak segítenek 
felkészülni az 
eseményre.

3. Ha nem veszel részt 
hivatalos eseményen, 
csinálhatsz sajátot, 
vagy egy informális 
nyílt eseményen 
is megoszthatják 
a diákok a 
tapasztalataikat.

4. Biztosíts extra lapokat 
a csapatnak, hogy 
leírják, mit akarnak 
az eseményen 
megosztani.

4

csapatmodellt és csapattablót
1

Bemutató az eseményen
3

2

Irányító kérdések
• El tudod magyarázni a kódot amit a 

motorizáláshoz írtál?

• Hogyan kapcsolódik a csapatmodelled a 
kihíváshoz?

Pakolási tanácsok
• Bizonyosodj meg róla, hogy a csapatmodell és 

a poszter el lettek pakolva, és készen állnak az 
eseményre történő szállításra.

Bevezető:
12. foglalkozás: Szóra-
kozzunk

12. foglalkozás
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Az esemény vége és ennyi volt?

Íme néhány tipp az utolsó esemény utánra, amin a csapatod részt vett:
• Tisztítsátok meg és szedjétek szét a modelleket. Győződjetek meg róla, hogy a WeDo 2.0 alkatrészek a saját 

készletükbe kerüljenek vissza.

• Leltározd a WeDo2.0 készletet, hogy minden alkatrész meglegyen.

• Döntsd el mi legyen az Explore készlet elemeivel.

• Hagyj időt a csapatnak átgondolni az élményeiket.

• Tartsatok egy ünneplést a csapattal.

Készülj fel a Fesztiválra!

 Az esemény célja, hogy a csapat jól szórakozzon, 

és a tagok érezzék a munkájuk értékét.

 Emlékeztesd a tanulókat, hogy az esemény 

egyben tanulás is, és a cél, hogy jól 

szórakozzanak közben

 Bíztasd őket arra, hogy más csapatokkal, és 

tanulókkal is osszák meg tapasztalataikat, és 

segítsék egymást.

 Határozd meg milyen tipusú eseményen vesztek 

részt, és ki a szervezője  

 Ha az osztály vagy iskola csomagot 

szerezted be, az esemény a te felelősséged 

lesz. További információkért keresd az 

Osztály Csomag Fesztivál útmutatót!

 Ellenőrizd az esemény részleteit és 

követelményeit melyen részt veszel. Ezek az 

eseménytől függően változhatnak.

 Készítsenek a csapat tanulói egy ellenőrző listát 

az eseményhez szükséges anyagokról, és azok 

tárolási helyéről.

 Határozd meg az időpontot és a helyszínt ahol 

találkoztok az esemény előtt, illetve hogy meddig 

terveztek maradni az eseményen – erről a 

szülőket is tájékoztasd. Bíztasd a szülőket is a 

részvételre, ha lehetséges.
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Ezek a bevezető gyakorlatok tartalmazzák a FIRST® alapértékeit.

Bevezető gyakorlatok

Fedezd fel
• Olvasd fel a csapatnak a felfedezés

defi nícióját

• Beszélj magáról a felfedezésről. Mondj 
példákat erre az alapértékre.

• Beszéljétek át, hogyan tudna a csapat új 
készségeket tanulni, és ötletelni.

• Minden tanuló rajzoljon egy példát a 
felfedezésre a Mérnöki jegyzetfüzet 
Alapértékek oldalán.

Fejleszz, innoválj!
• Olvasd fel a csapatnak az innováció

defi nícióját.

• Beszélj magáról az innovációról. Mondj 
példákat erre az alapértékre.

• Beszéljétek át, hogyan lehet a csapat 
innovatívabb.

• Minden tanuló rajzoljon egy példát az 
innovációra a Mérnöki jegyzetfüzet 
Alapértékek oldalán.

Hatás
• Olvasd fel a csapatnak a hatás defi nícióját.

• Beszélj magáról a hatásról. Mondj példákat 
erre az alapértékre.

• Beszéljétek át, hogyan tudna a csapat másokra 
és a közösségre hatással lenni.

• Minden tanuló rajzoljon egy példát a hatásra a 
Mérnöki jegyzetfüzet Alapértékek oldalán.
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Bevezető gyakorlatok

Ezek a bevezető gyakorlatok tartalmazzák a FIRST® alapértékeit.

Légy befogadó
• Olvasd fel a csapatnak a befogadás

defi nícióját

• Beszélj magáról a befogadásról. Mondj 
példákat erre az alapértékre.

• Vezessen vitát arról, hogy a csapata miként 
biztosíthatja, hogy mindenki megbecsülést és 
befogadást érezzen.

• Minden tanuló rajzoljon egy példát a 
befogadásra a Mérnöki jegyzetfüzet 
Alapértékek oldalán.

Gyerünk csapat!
• Olvasd fel a csapatnak a csapatmunka

defi nícióját.

• Beszélj magáról a csapatmunkáról. Mondj 
példákat erre az alapértékre.

• Beszéljétek át, hogy a csapat tagjai hogyan 
dolgoznak együtt.

• Minden tanuló rajzoljon egy példát a 
csapatmunkára a Mérnöki jegyzetfüzet 
Alapértékek oldalán.

Szórakozzunk
• Olvasd fel a szórakozás defi nícióját a 

csapatnak.

• Beszélj magáról a szórakozásról. Mondj 
példákat erre az alapértékre.

• Beszéljétek át hogyan szórakozzon jól a 
csapat.

• Minden tanuló rajzoljon egy példát a 
szórakozásra a Mérnöki jegyzetfüzet 
Alapértékek oldalán.
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Bevezető gyakorlatok

Csapatvezető mondja!
• Készíts fénymásolatot a 25-26. Csapatvezető 

mondja! oldalakról.

• Vágd ki a lap összes kódblokkját.

• Tartsd fel az egyes blokkokat, a csapat pedig 
gyakorlásképp hajtsa végre a mozgást, amit a 
blokk tartalmaz.

• Mondd, hogy a „Csapatvezető mondja”, majd 
tartsd fel a blokkot. A csapatnak végre kell 
hajtania a mozgást anélkül, hogy mondanod 
kellene a pontos feladatot.

• Folytasd a kártyák felemelését, a csapat hajtsa 
végre a feladatokat. Nézzünk milyen gyorsan 
tudják követni.

Emberi robot
• Jelölj ki egy kiinduló pontot és egy célt a 

foglalkozás helyszínén. Oszd fel a csapatot 
párokra.

• Minden pár írjon lépéseket neked, mint emberi 
robotnak, hogy eljuss a kiinduló pontból a 
célba.

• Olvasd fel minden pár instrukcióját, és hajtsd 
végre a pontos lépéseket addig, amíg tudod, 
vagy eléred a célt.

• Kérdezz meg minden párt, hogy az lett e az 
eredmény amire számítottak. Ha nem akkor 
miért nem?

• Beszéljétek át, hogy a robot hogyan csinálja 
pontosan azt, amit a program mond neki, ami 
nem feltétlenül ugyan az, mint amit a csapat 
szeretne, vagy amire számít.

Sétálj és láss
• Sétáljatok egyet az iskolátokban, az épületben, 

vagy a környéken.

• Kérd meg a csapat tagjait, mutassanak 
különböző helyeket, ahol aktívak lehetnek és 
játszhatnak.

• Beszéljétek meg milyen típusú berendezést 
használnak és milyen tevékenységet végeznek 
ezeken a helyeken.

• Minden tanuló ossza meg a kedvenc 
tevékenységét a felsorolt helyszíneken.

• Gyűjtsetek ötleteket, milyen játékos 
tevékenységet végezhettek a 
FIRST® LEGO® League Explore foglalkozások 
helyszínén.

Táncolj
• Nézzétek meg a FIRST® LEGO® League 

“Teamwork Makes the Dream Work” videóját.

• A tanulók közösen hozzanak létre 
táncmozdulatokat a videóhoz.

• A csapat minden tanulója találjon ki egy saját 
mozdulatot, és a csapat ezek kombinálásával 
hozza létre a csapat táncukat.

• Játszátok le újra a videót, és a csapat táncolja 
el rá az új táncot.
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Bevezető gyakorlatok

Kiegészítő gyakorlati ötletek

A tanulók ezeket a gyakorlatokat próbálhatják ki a foglalkozások során.

• Biztosíts a csapat számára a kihívással kapcsolatos 
könyveket.

• Szervezz egy kirándulást (személyesen vagy 
virtuálisan) egy olyan helyre, mely kapcsolódik a 
kihívás témájához.

• Hívj meg egy felnőttet, például szülőt, vagy tanárt, 
és beszéljen arról, hogy mennyire fontos, hogy 
szórakozás közben is legyünk aktívak.

• Keresd fel a FIRST® LEGO® League YouTube 
csatornáját további videókért és inspirációért.

Játszd el
• Ez a “Csapatvezető mondja!” egy variációja. 

Mondj egy tevékenységet, vagy sportot, a 
csapat pedig hajtsa végre.

• Különféle módokon hajthatja végre az általad 
kért feladatokat a csapat: a lábak mozgatása 
nélkül, csak a felső test mozgásával, vagy a 
teljes test mozgásával.

• A tanulók keressék meg ütőerüket, nézzék meg 
emelkedett-e a pulzusuk az egyes feladatok 
után.

• Hívj ki egy tanulót, mutasson egy mozdulatot, 
a többiek másolják le a mozdulatát. Mindenkire 
kerüljön sor.

• Motor Power

• Increase Speed

• Stop Motor

• Motor Direction 
and Motor Time

• Screen Joystick

• Sound

• Detect Motion

• Loop

Külyök robot
• Készíts egy labirintust, vagy egy egyszerű 

akadálypályát a foglalkozás helyszínén vagy 
egy közeli helyen.

• Alkoss párokat, ahol az egyikük lesz a robot, a 
másikuk a programozó.

• Minden tanuló írjon programot amivel a robot 
végig tud menni a pályán.

• A párok cseréljenek szerepet, hogy ki a 
robot és ki a programozó, majd futtassák le a 
programot amit írtak.

• A robot csak a pontos lépéseket hajthatja 
végre.

2. és 5. foglalkozás
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Sétálj egyenesen
5 másodpercig

Sétálj lassan,
egyenesen

Állj meg

Sétálj gyorsan,
egyenesen

Csapatvezető mondja!
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Csapatvezető mondja!

Forogj balra 
(óramutató járásával 

ellentétesen)

Döntsd a tested egyik 
oldalról a másikra

Forogj jobbra
(óramutató járásával 

megegyezően)

Tapsolj
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