
Készítsünk digitális házirendet! 

A feladat célja: A vizuális kultúra tantárgyon keresztül élményszerűvé tenni a gyerekekkel közösen megalkotott 
digitális házirend szabályait. Olyan mozgatható kép készítése, amely a gyerekek számára kedves. 
A látványos munka és a szép megjelenés sikerélményt jelent, ami erősíti az üzenetet. 

Kulcsfogalmak: digitális házirend 

Érintett műveltségi 
területek: 

technika és tervezés, digitális kultúra 

A feladat által 
fejlesztett képességek: 

a finommotorika és kreativitás fejlesztése, ok-okozati összefüggések értelmezése. 

Munkaforma: a feladat megoldható frontálisan, csoportban, párban és egyénileg is. 

Előzetes tudás: a digitális házirend megfogalmazása és szabályok felállítása. 

Szükséges eszközök: ceruza, vonalzó, színes lap, olló, ragasztó, filctoll. 



Digitális házirend kiskutyával és robottal 

A. kiskutya készítése, amelynek a nyelvét kihúzva fellendül a füle 

B. robot készítése, amelynek a száját mozgatva fellendül a robot adóvevője 

A házirendünk képeslapszerű felépítésű lesz. Két fő részből áll: fedőlap és belső ív. A fedőlaphoz 

kiskutyás és/vagy robotos interaktív felületet fogunk készíteni. A belső ívnél egy sima 

kétoldalas vagy leporellós megoldást javaslunk. 

A sablonok színes és fekete-fehér formában is megtalálhatók a mellékletek között. A feladatok 

elkészítésében fényképes és szöveges útmutató, valamint egy rövid videó is segít. 

Eszközök: sablonok, olló, ragasztó, ceruza (színes is, amennyiben a fekete-fehér sablont 

használjuk). 

 

Belső ív 

Képeslapszerű felosztás: az egyik oldalon a színes betűkből kirakott HÁZIREND szó szerepel 

(Melléklet 1), míg a másik oldalon emotikonokból (Melléklet 2) a közösen megalkotott 

szabályok láthatók. Megbeszélhetjük a gyerekekkel, hogy azokat az emotikonokat ragasszuk 

fel, amik arra vonatkoznak, mikor nem használjuk az okoseszközeinket. 

 

Leporelló: Ez esetben az első oldalra kerül a HÁZIREND felirat, a további oldalakra pedig a 

szabályok emotikonjai.  

  



Fedőlap 

A kutya1 (Melléklet 3) és a robot (Melléklet 4) esetében is, az interaktivitást a nyelv meghúzása 

jelenti: a kiskutyánál a fülek, a robot esetében az adóvevők fognak „fellendülni”. A hozzájuk 

tartozó sablonok fekete-fehér (A) és színes (B) változatban is megtalálhatók a Mellékletek közt. 

A kutya és a robot esetében a szerkesztés ugyanúgy történik: 

1. Vágjuk ki a sablonokat. 

2. Ragasszuk össze a fület/adóvevőt és a nyelvet (a nyelv legyen hátul). 

3. A szaggatott vonalnál vágjuk meg a hátteret, illetve a robotnál a szájat is (amit rajzzal 

bővíthetünk). 

4. A nyelvet hátulról húzzuk keresztül a bevágott háttéren (robotnál az arcon is). 

5. Ragasszuk fel a vállat/fejet a háttérre úgy, hogy csak a két oldalát és az alját ragasztjuk 

rá, mert ezek mögé kerül a nyelv, aminek mozognia kell. 

6. Ragasszuk fel a szemeket és rájuk a pupillákat. 

7. Ragasszuk fel az orrot. 

8. A fület/adóvevőt hajtsuk rá az arcra. 

9. Ha meghúzzuk a nyelvet, a fül felugrik. 

A kutya esetében: 

2. 4. 8. 9. 

     

A robot szerkesztése ugyanúgy történik. A kezdeti állapot és a végeredmény: 

  

                                                           

1Forrás: https://www.fabartdiy.com/how-to-diy-paper-puppy-pop-up-greeting-card/, utolsó 

letöltés: 2021. 03. 16. 

https://www.fabartdiy.com/how-to-diy-paper-puppy-pop-up-greeting-card/


Videó 

Digitális házirend – rajzóra: https://www.youtube.com/watch?v=g1NR4GaeArk 

vagy kattints a képre! 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=g1NR4GaeArk


Melléklet 1 – Betűk (belső ív) 

 

  

  



Melléklet 2A – Emotikonok (belső ív, leporellóhoz) 

 
 

 

  

 

 

 

 

  



Melléklet 2B – Emotikonok (belső ív, képeslaphoz) 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

  



Melléklet 3A – Kutya (fedőlap, fekete-fehér) 

 



 



Melléklet 3B – Kutya (fedőlap, színes) 

 



Melléklet 4A – Robot (fedőlap, fekete-fehér) 

 



Melléklet 4B – Robot (fedőlap, színes) 

 


