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Alsósokra hangolva – Médiatudatosságot fejlesztő óratervek  
3-4. évfolyamos diákoknak 
 

Bevezető 
Az alábbi óravázlat az alsósoknak szóló sorozatunk következő része, amelyben az adatvédelem alapjaival foglalkozunk úgy, hogy egyúttal az algoritmikus 

gondolkodást is fejlesztjük. Az óra nem kapcsolódik sorozatunk korábbi részeihez – önállóan megtartható. Az óratervben szerepelnek olyan tananyaghoz 

kapcsolódó feladatok, amelyek a tanóra szűkös időkeretébe már nem illeszthetők be, ezeket a pedagógus feladhatja szorgalmi, illetve házi feladatként.  

Az óratervben egy-egy feladathoz alternatív megvalósítási formákat is javaslunk, ezeket sötétszürke betűszínnel jelöltük. A potenciális tanítói közléseket T, 

a várható tanulói válaszokat pedig D betűvel láttuk el. Az órán használható feladatok/tesztek a Feladatok közt találhatók. Az óra tananyagához kapcsolódó 

érdekes cikkeket az Ajánlott olvasmányok részben soroltuk fel. A Mellékletek rész az órai feladatokhoz tartozó nyomtatható/kivetíthető eszközöket 

tartalmazza. 
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Adatvédelem és robotok 

Tantárgy: digitális kultúra  Az óra címe: Adatvédelem és robotok 

Órakeret/Időtartam: 45 perc  Az óra típusa: új ismereteket átadó óra 

Az óra célja:  

 adatvédelem alapjai 

 robotok működési mechanizmusának megismerése, utasítások adása, megértése, végrehajtása, 

 az algoritmikus gondolkodás alapjainak letétele, kritikai gondolkodás fejlesztése, egyszerű folyamatábra elkészítése egy történet alapján. 

Az óra didaktikai feladatai:  

 A tanulók ismerjék meg a programozás alapjait és az algoritmus fogalmát! 

 Ismereteik birtokában legyenek képesek egyszerű utasítás sorokat összeállítani, azokat értelmezni és végrehajtani. 

 A tevékenykedtető feladatok közben tapasztalják meg, hogy hogyan működnek a robotok, ugyanakkor kritikai gondolkodásra is serkentse őket, hogy 

egy adott problémát, feladatot többféleképpen is meg lehet oldani. 

 A tanulók ismerjék fel, hogy egy adott helyzetben több választási lehetőség is kínálkozik, és egy cél eléréséhez több útvonalat is bejárhatnak. 

Tantárgyi kapcsolatok: matematika, környezetismeret, etika, rajz és vizuális kultúra 

Kulcsfogalmak: robot, parancs, döntés, algoritmus, folyamatábra, adatvédelem 

Eszközök: kivetítő, nyomtatott, laminált sakktábla, nyomtatott jelek utasításokra. 

Teremigény:  

− Frontális és csoportmunkára egyaránt alkalmas terem 

− Egymás irányítgatására alkalmas terület 

Előzetes tennivaló: 

− Nyomtatás,  

− Opcionális: laminálás, lego figurák/kupakok beszerzése 

Ötletek/Megjegyzés: 

− Használjunk egyszerű eszközöket az órán, mint kupakok, játékfigurák otthonról, amennyiben az iskola nem rendelkezik lego robottal vagy bee-botokkal.  
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Mellékletek 
Melléklet 1 – Jelek utasításokhoz 
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Melléklet 2 – A kisfilmből levont tanulságok (javaslat megbeszélésre) 

Videó: Kattintsatok, betörők! 

 

- Ha regisztrálsz a közösségi média felületein, kérd ki szüleid engedélyét és tanácsát, hogy 

hogyan állítsd be az oldaladat: ki láthatja a képeidet, és kik írhatnak neked! 

- Figyelj a korhatárra is, az Téged véd! 

- Beszéld meg a szüleiddel, hogy milyen képeket tölthetsz fel magadról! Az értékeidet 

soha ne mutasd képen! 

- Idegenekkel soha ne csetelj, főként pedig ne add ki az adataidat, mint pl. cím, 

telefonszám! 

- Kerüld a fizetős szolgáltatásokat, szüleid hitelkártya adatait soha ne add ki senkinek! 

- Figyelmeztesd a társaidat is, hogy legyenek óvatosak! 

- Ha valami gyanúsat tapasztalsz, szólj egy felnőttnek vagy értesítsd akár a rendőrséget! 

- Mindig kérd ki szüleid, tanáraid tanácsát az internet használatával kapcsolatban! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=No_gBnqP0z0


 

7 

Melléklet 3A – Robotok filmekben/sorozatokban

  



 

8 

Melléklet 3B – Robotok a valóságban 
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Melléklet 4 – Kattintsatok, betörők! – Netbiztonsági folyamatábra 
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Melléklet 5 – 3-4. osztály részére javasolt robotok és programok 

Az algoritmikus gondolkodás – amely a kódolás, a programozás és a robotika, tehát az 

informatika alapja is – fejlesztése ma már elengedhetetlen. Ugyan nem lesz minden 

tanulóból informatikus, mégis szükséges a digitális világban, hogy a gyerekek birtokolják 

az algoritmikus gondolkodás alapjait, hiszen ez szoros összefüggésben van a logikus 

gondolkodással és a problémamegoldó képességgel is. Másrészt az algoritmikus 

feladatokkal játékosabbá tehetjük a tanórákat és motiválhatjuk a tanulókat. Arról pedig ne 

feledkezzünk el, hogy algoritmusokkal van tele minden napunk, amely sokszor nem is 

tudatosodik! Hiszen mi történne, ha nem a megfelelő sorrendben állítanánk össze a 

paprikáskrumplit? 

Az alábbiakban olyan robotokat, programokat és módszertani ötleteket gyűjtöttünk össze, 

amelyek segítségével több tantárgyba ágyazva is lehetőség adódik az algoritmikus 

gondolkodás fejlesztésére már egészen kicsi kortól. A célcsoportnál a legfiatalabbakat 

adtuk meg, de ezek bátran használhatóak nagyobbak oktatásában is! 
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Név:  Padlórobotok: Bee-Bot 

Célcsoport: Óvodáskortól ajánlott 

Előzetes tennivaló: Robotok feltöltése, opcionális: pálya előkészítése 

Használatához szükséges eszközök: Töltők/elemek 

Opcionális, kiegészítő eszközök: Pályák, skinek, töltőállomás 

Használata: 

A padlórobotok közül a legismertebbek a Bee-bot és Blue-bot robotméhecskék, amelyek a 

hátukon lévő funkciógombokkal (előre lép, hátra lép, jobbra fordul, balra fordul, kód 

törlése, szünet) irányíthatók. Segítségükkel a kisebb tanulók is elsajátíthatják az 

algoritmikus gondolkodás és a kódolás alapjait, miközben gyakorolhatják a sorrendiséget 

és a problémamegoldást. 

A diákok tevékenykedtetéséhez és a robotméhecskék mozgatásához különféle tantárgyi 

akadálypályákat is létrehozhatunk vagy megvásárolhatunk. Így a robotika alapjaival 

gyakorolható például a környezetismeret, a magyar nyelvtan vagy éppen a matematika. 

Módszertani ötletekért érdemes körülnézni a Robotcsámborgás nevű facebookos 

pedagógusközösség anyagai között. 

Aknai Dóra Orsolya gyógypedagógus, IKT-szakértő a honlapján szintén rengeteg ötletet és 

feladatot mutat be arról, hogyan fejleszhetjük a tanulók gondolkodását (padló)robotokkal. 

A SNIIKT honlap elérhetősége: https://sniikt.wordpress.com/  

Amennyiben nincs lehetőségünk beszerezni padlórobotot, műanyag kupakkal is 

gyakorolhatunk, itt pedig az interneten kipróbálhatjuk a Bee-bot emulátort: 

https://beebot.terrapinlogo.com/  

Könyvek:  

Aknai Dóra Orsolya – Fehér Péter: Kalandozások robotméhecskével – Problémamegoldás, 

gondolkodásfejlesztés padlórobotokkal;  

Lénárd András (szerk.): Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése padlórobotok segítségével 

 
  

https://www.facebook.com/groups/430239413850665
https://sniikt.wordpress.com/
https://beebot.terrapinlogo.com/
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Név: Padlórobotok: Colby 

Célcsoport: Óvodáskortól ajánlott 

Előzetes tennivaló: Robotok feltöltése, pálya előkészítése 

Használatához szükséges eszközök: Elemek, pálya 

Opcionális, kiegészítő eszközök:  skinek, amelyet a robotra tehetünk 

Használata: 

Colby használata hasonló a Bee-Bothoz, annyi különbséggel, hogy neki saját kirakható 

pályája van, amelynek a kinézetét mi határozhatjuk meg, de kapunk előre meghatározott 

elrendezési formákat is, amelyeket mi magunk építhetünk meg. De amennyiben nem 

szeretnénk használni a pályát, a Bee-Bothoz hasonlóan saját pályákat vagy a padlót is 

használhatjuk. Ekkor érdemes a robot sebességét beállítani az új felületre. Ezt a robot alján 

tehetjük meg. 

A pálya mellett egerünknek van egy sajtja is, ami a pályán a célt szolgálja. Amikor elér a 

sajthoz, akkor hangjelzéssel jelzi, hogy megvan! 

A pályához kártyákat is lehet használni, amelyekkel ki lehet rakni előre a tervezett útvonal 

parancssorát. A kártyák között található egy Random Action nevű lap, ami Colby hátán a 

piros gombot jelenti. Ennek a parancsnak a hatására Colby valamilyen véletlen parancsot 

fog teljesíteni: előre/hátra lép, cincog, világít a szeme. 

videó: Program a Robot Mouse - Intro to Coding for Kids 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CBQzXWMb7wk
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Név: Scratch Jr. 

Célcsoport: 5-7 éves korosztály 

Előzetes tennivaló: Applikáció letöltése és telepítése: ScratchJr 

Használatához szükséges eszközök: Mobileszköz (telefon, tablet), internet 

Opcionális, kiegészítő eszközök: - 

Használata: 

A program használatakor a gyerekeknek nem kell olvasniuk, hanem az előre megrajzolt 

parancsokat kell egymás mellé tenniük egy sorba. 

A programban beállíthatják, hogy milyen karakterrel és milyen háttér előtt szeretnének egy 

történetet létrehozni. Több pályát is készíthetnek, de akár versenyt is programozhatnak a 

gyerekek. 

A számok ismerete előny, de a program minden lehetőséget biztosít a pontos megértéshez. 

Ez a program a Scratch nevű program kicsiknek fejlesztett verziója. 

videó: ScratchJr Intro 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tEWFDJSmWcw
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Név: Scratch 

Célcsoport: 3. osztálytól ajánlott, 5. osztálytól erősen javasolt 

Előzetes tennivaló: A program a https://scratch.mit.edu/ oldalon érhető el 

Használatához szükséges eszközök: Számítógép, internet 

Opcionális, kiegészítő eszközök: Mobileszközökre készült kiegészítő applikációk 

Használata: 

A Scratch egy könnyen kezelhető, blokkalapú programozási felület. Ez azt jelenti, hogy az 

egyes utasításokat (mozgatás, zene, animálás,) úgy lehet egymáshoz illeszteni, mint a 

puzzle darabokat: mindennek megvan a maga helye, amely nagy segítség a kódsor 

létrehozásában. 

A Scratch magyar nyelvű odalán (https://scratch.mit.edu/) rengeteg ötletet és segítséget 

megtalálhatunk, így bárki tényleg könnyedén elkészítheti a saját digitális történetét. 

A Scratchben a gyerekek létrehozhatnak különféle történeteket, az ügyesebbek pedig 

leprogramozhatnak animációkat és különféle játékokat is. 

A szerkesztőfelületen különféle karaktereket, ábrákat, kellékeket és háttérképeket 

szúrhatunk be, de lehetőség van mozgóképeket, hangokat és zenei elemeket is felhasználni 

a történetünkhöz/játékunkhoz. Ezután néhány paranccsal mindezt „életre kelthetjük”. 

Egymáshoz lépkednek, táncolnak, mozognak és beszélnek a szereplők, különféle 

feladatokat hajtanak végre, ahogy azt kódoláskor megadtuk. 

Készíthetnek a tanulók például animációt arról, hogyan pottyant az alma Newton fejére, 

hogy ezen keresztül mutassák be a gravitációt, vagy a programozásnak köszönhetően 

sétáltathatnak virtuális kis cicát, miközben megtanulják angolul az irányneveket. 

A program megismeréséhez az oldal több tutorialt is felajánl. Ajánljuk az alábbiakat: 

Kódolás Annával és Elsával Star Wars: A galaxis építése kóddal 

  

  

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://studio.code.org/s/frozen/lessons/1/levels/1
https://studio.code.org/s/starwarsblocks/lessons/1/levels/1
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Név: Kodu 

Célcsoport:  4. osztálytól használható 

Előzetes tennivaló: Telepíteni kell a programot (http://www.kodugamelab.com/) 

Használatához szükséges eszközök: Windows operációs rendszerű számítógép 

Opcionális, kiegészítő eszközök: - 

Használata: 

A program telepítése után egy üres pályával kezdődik a programozás. A programozási 

felület egy 3D-s világ létrehozásával kezdődik, amelynek főszereplője Kodu, a repülő robot. 

A pálya és a programozás is egy tárcsa segítségével történik, amelyről kiválasztjuk a 

szükséges elemet. A program magyar nyelven is elérhető, de a tárcsa ikonjai nagyon 

beszédesek. 

A pályát építhetjük sziklásra, tengerpartira, gyümölcsöskertesre, amilyenre csak 

szeretnénk. Egy kósza polipot is elhelyezhetünk a Végzet hegyén, ha szeretnénk. 

Napfelkelte legyen vagy napnyugta, esetleg 30mp után váltson a fény? Megoldható. 

Kodu programozása során beállíthatjuk, hogy milyen gombokkal irányítsuk, milyen 

gyorsan közlekedjen, hogyan reagáljon, ha meglát egy almát, szerezzen-e pontot, ha azt az 

almát megeszi. Mi történjen, ha egy másik robot is megjelenik a pályán? A pálya összes 

objektuma, akárcsak Kodu, programozható. A programozás során a HA…AKKOR.. elvet 

kell követni. 

A kész pályánk és aktív robotunk menthető és exportálható. Így bárki kipróbálhatja a 

játékot, amit mi magunk fejlesztettünk és úgy állítottunk be, ahogy szeretnénk. 

Ajánlott olvasmány Lénárd András – Sarbó Gyöngyi: Kódolás kisiskoláskorban. A Kodu 

programozása tanórán kívül című könyve. 

videó: Kodu programozás 1. - Kőgyűjtő animáció 

 

 

http://www.kodugamelab.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3rNgUVzYMXM

