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BOOMTOWN BUILDSM Kihívás    

Használd a képzeleted és egy 
LEGO® Education WeDo 2.0-t, hogy 
megtervezd és programozd Boomtown 
városát.

Kövesd nyomon, amint tanultál a 
Mérnöki munkafüzetben és mutasd 
meg és mondd el a Show me
posztereden. 

Welcome to Boomtown! Come join our team!

Be sure to share
what you learn!

Boomtown is 
growing. We need 

your help!
Can you design and
create a building for 

our town?

Üdvözlünk Boomtown városában! Gyere és csatlakozz csapatunkhoz! 

Boomtown városa fejlődik. 
A segítségedre van 

szükségünk! Tudnál tervezni és alkotni 
egy épületet a városunk 

számára? 

Légy biztos, 
hogy megosztod azt,

amit tanultál! 
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Mindkét csapat végig megy a Felfedezés, Alkotás, Tesztelés, Megosztás folyamatán!

May és Marco üdvözöl! 

May csapata

1)

2)

3)

Marco csapata

1)

2)

3)

Szia, May 
vagyok! Én pedig 

Marco! Mi leszünk a vezetőid a 
BOOMTOWNváros építése során. 

Néha az egész csapat együtt fog dolgozni. 
Néha kisebb csoportokban fogtok dolgozni.  

Írjátok le, ki lesz May és Marco csoportjában.

Csapattagok
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1. alkalom: Üdvözlünk Boomtown városában    

Üdvözlünk Boomtown városában! Boomtown és 
a Ti közösségeitek között sok a hasonlóság. Egy 
közösségben az emberek együtt élnek, dolgoznak és 

játszanak. 

Ők itt May és Marco, akik Boomtown városában élnek. Azt 
mondják, Boomtown városában egyre többen élnek, így még 
több épületre van szükség.

May és Marco szeretné, ha Te és a csapatod terveznétek és 
építenétek egy új épületet Boomtown városának. Ez lesz a Ti 
Boomtown épületetek.  

May és Marco segítségetekre lesznek egy nagyszerű épület 
megalkotásában, de először gondoljátok végig, hogy milyen 

épületek vannak a Ti közösségeitekben.

Melyek azok épületek, amik a mindennapjaitok részei?

Hol laktok? Hol jártok iskolába? Hol töltitek a szabadidőtöket? 
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Alkotás és megosztás

Válasszatok ki egy épületet a saját közösségeitekben, amit szerettek. Rajzoljátok le azt:

Mit csinálnak ebben az épületben az emberek? (karikázzátok be a válaszotokat/
válaszaitokat)

itt laknak   dolgoznak     iskolába járnak     szórakoznak     egyéb: ____________________

Miniépítmény: Építsétek meg a kiválasztott épület egy részének vagy a teljes épületnek a 
LEGO® modelljét. 

Mit építettetek?

Osszátok meg egy társatokkal, majd a teljes csapattal, hogy mit építettetek. Mondjátok el 
minden társatoknak, hogy mi tetszik nektek a legjobban abban, amit ő épített.

Közösen építsetek az összes modellből egy épületet. Minden egyes csapattagnak 
legalább egy ötletét használjátok fel az épület megvalósítása során. 

Vegyétek szemügyre a csapatotok épületét és tegyétek fel a következő kérdéseket:

Elég erős? Stabil, ugye?
Ha rázzuk, egyben marad-e?
Egyszerű? És egyben szép?
Milyen lesz a városkép?
Kinek való? Mire való?
Betér-e majd sok látogató?
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2. alkalom: Az építési terület előkészítése 

May és Marco izgatottan várják, hogy láthassák a Boomtown épületeteket! De mielőtt még 
elkezdenétek dolgozni rajta, keresni kell egy megfelelő helyet a megépítéséhez. Ez lesz az 
építési területetek.  

Építsetek egy LEGO® darut, ami segíti majd az építési területen 
zajló munkálatokat. A daruk segítséget nyújtanak különböző tárgyak 
megemelésében és áthelyezésében. Milyen más módon lehet még egy darut 
használni?

Milyen hang- és fényjelzéseket használhatunk annak érdekében, hogy 
megőrizzük az építési területen dolgozók biztonságát? 

Az építési terület előkészítése!



BOOMTOWN BUILDSM |  9

Alkotás

May csoportja: Építsétek meg a LEGO® darut. Hogyan 
lehet a segítségetekre az építési területeteken?

Marco csoportja: Építsetek és programozzatok be egy 
hangjelzőkészüléket. Kezdjétek az alábbi modellel és 
programmal. Milyen módon segíthet egy hangjelzőkészülék 
abban, hogy megőrizzük az építési   

 területünkön dolgozók biztonságát? Hogyan tudnátok változtatni a 
hangjelzőkészüléketek működésén?  

Megosztás

Jegyezzétek le az ötleteiteket: 

Kém Robot Programozzátok be a robototokat oly 
módon, hogy mozgás érzékelésekor 

hangjelzést adjon ki.
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3. alkalom: Legyél építőmérnök  

Az építészek épületeket terveznek. Az építőmunkások megépítik őket. Sokan 
mások is segítenek az építkezés során.

Az építőmérnökök megoldják az épületek tervezésével és építésével 
kapcsolatos problémákat. Milyen magas lehet egy épület? Milyen anyagokból 
kell megépíteni?  Hol legyenek benne a mosdók?

Most ti is építőmérnökök vagytok! May és Marco a segítségeteket kéri egy probléma 
megoldásával kapcsolatban. Egy új, jelenleg is épülő épületben vannak Boomtown 
városában. Az épület kétszintes. May az épület mellett áll különböző felszereléseket 
tartalmazó ládákkal. Marco a második szinten van és szüksége van ezekre a felszerelésekre. 
Hogyan tudnátok eljuttatni a ládákat Marconak a LEGO® daru segítségével? Dolgozzatok 
közösen a probléma megoldásán! 
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Alkotás

Marco csoportja: Ennek a csoportnak egy kétszintes épület megtervezése és 
megépítése lesz a feladata. Egy alaplapot használjatok fel az épület minden egyes 
szintjéhez. Milyen magas legyen az épület? Ügyeljetek arra, hogy a kérdésre adott 
válaszotok segítse a csapatotokat a probléma megoldásában.
May csoportja: A LEGO daru segítségével helyezzétek át a ládákat a talajszintről 
az épület modelljének a második szintjére. Kezdjétek az alábbi programmal, majd 
végezzetek el rajta minden olyan módosítást, ami még segítheti a csapatotokat a 
probléma megoldásában.

Megosztás

Jegyezzétek le az ötleteiteket. Mennyire működtek jól az általatok javasolt 
megoldások?

Daru Programozzátok be a darut olyan módon, 
hogy az megemelje és leengedje az 

emelőpadjait. 
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4. alkalom: Akadálymentesség 

May és Marco meglátogatja a csapatotokat. Nézzetek körbe magatok körül. 
Min változtatnátok ahhoz, hogy csatlakozhassanak hozzátok egy napra? Mi az, amin nem 
változtatnátok?

Az építészek, amik most ti is vagytok, tudják, hogy az embereknek különböző 
szükségleteik vannak. Arra törekszenek, hogy az általuk tervezett épületek 
mindenki igényeit kielégítsék. Egy akadálymentes épületet mindenki könnyen 
tud használni. 

Nézzétek meg az alábbi képet. Egy épület ajtaja látható rajta. Mi az, amin 
változtatnál, hogy egyszerűbb legyen mindenki számára az épületbe való 
bejutás? Rajzoljátok, vagy írjátok le az ötleteiteket a körökbe.

May és Marco is szeretné majd használni a Ti Boomtown épületeteket. Olyan emberek 
is szeretnék majd használni az épületet, akiknek más speciális igényeik vannak. Hogyan 
fogjátok mindenki számára megkönnyíteni az épületbe való bejutást? Maynek és Marconak 
van néhány ötlete számotokra, amiket érdemes kipróbálnotok!
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Alkotás

May csoportja: Alakítsátok át a LEGO® darut egy 
akadálymentes liftté.

Marco csoportja: Építsétek meg és programozzátok be 
egy automata ajtó modelljét. Kezdjétek az alábbi modellel 
és programmal. LEGO® elemek segítségével alakítsátok 
át a modellt olyan módon, hogy az leginkább hasonlítson 

egy ajtóra. Milyen módosítások elvégzésével segíthetnétek egy 
kerekesszékes minifigurát az ajtó használatában. 

Megosztás
Hogyan tudnátok felhasználni a modelljeiteket a Boomtown épületetek 
akadálymentesítéséhez? Mit tehetnétek még azért, hogy az épületetek mindenki 

számára könnyen használható legyen?

Flex Programozzátok be a modelleteket,
hogy az önműködően nyíljon és záródjon.

45810_BI_Bk3_V29_V143.indd   17 1/30/19   6:37 PM
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5. alkalom: Környezetbarát megoldások  

May és Marco szeretik a természetet, és büszkék arra, hogy Boomtown városában 
környezetbarát épületek is vannak. Ezek olyan épületek, amelyek segítenek megóvni a 
Földünk egészségét. 

Az iskolájuk, melynek van egy kert a tetején és napelemekkel is fel van szerelve jó példa erre. 
Hogyan segítik ezek a megoldások az iskolát? Hogyan segítik Mayt és Marcot? 

Boomtownban olykor erősen fúj a szél. Mi lenne, ha az iskola a szélenergiát is 
fel tudná használni? 

Ezen felül még milyen más módokon lehetne az iskolát környezetbaráttá 
tenni?
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Alkotás

May csoportja: A szélturbina egy szélenergiát hasznosító szerkezet. Építsetek és 
programozzatok be egy szélturbinát. Kezdjétek az alábbi modellel és programmal. 
Milyen módosításokkal tehetnétek hatékonyabbá a szélturbina működését. Hogyan 
tudnátok használni egy szélturbinát a Boomtown épületetekhez. 

Marco csoportja: Milyen más módokon tehetnétek még a Boomtown épületüket 
környezetbaráttá? Építsetek egy olyan modellt, amely választ ad erre a kérdésre.  

Megosztás

Jegyezzétek le az ötleteiteket.

Ventilátor Programozzátok be a modelleteket,
hogy az forgó mozgást végezzen.
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6. alkalom: Időtállóság    

A tavalyi évben földrengés sújtotta Boomtown városát. Néhány épület megrongálódott, mások 
nem sérültek, mert időtállóbbak voltak. Egy időtálló épület erős és szilárdan áll sokáig.

Ezek az épületek időtállónak tűnnek? Mi árulkodik erről?

May és Marco nem tudja, hogy lesz-e valaha újabb földrengés Boomtown városában. 
Mindenesetre szükségesnek tartják, hogy az épületetek erős legyen.

Hogyan lesz a Boomtown épületetek stabil és időtálló? Készítsetek egy rajzot 
az ötleteitekről.
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Alkotás

Marco csoportja: Építsetek és programozzatok be egy földrengés szimulátort, 
mellyel a rengéseket imitálhatjátok. Miként használhatnátok fel a tanultakat egy 
olyan épület megépítéséhez, amely átvészelhet egy földrengést Boomtown 
városában. 

May csoportja: Milyen más természeti csapásokat ismertek még? Hogyan tudnátok 
egy olyan épületet építeni, amely elég stabil ahhoz, hogy átvészeljen egy ilyen 
katasztrófát? Építsetek egy olyan modellt, amely választ ad erre a kérdésre.

Megosztás

Jegyezzétek le az ötleteiteket. 

Erős építmények
Programozzátok be a modelleteket olyan 

módon, hogy az különböző erősségű 
földrengéseket szimuláljon.
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7. alkalom: További vizsgálódás  

Hamarosan itt az ideje, hogy elkezdjétek megtervezni a Boomtown épületeteket! Számos 
kihívással találkoztok majd, miközben az épületen dolgoztok. Hogyan tehetitek mindenki 
számára könnyen használhatóvá? Hogyan tehetitek környezetbaráttá? Hogyan tehetitek 
időtállóvá? 

Ezeken felül milyen egyéb problémák merülhetnek még fel?

Válasszatok ki egy problémát, amit részletesebben megvizsgáltok, majd 
próbáljatok meg megoldást találni rá! 



BOOMTOWN BUILDSM |  19

Alkotás
May csoportja: A LEGO® darut vagy az akadálymentes liftet kötelezően fel kell 
használnotok a Boomtown épületetekhez. Hogyan tudnátok felhasználni a fenti 
modellek egyikét egy az épületetek megtervezésével kapcsolatos probléma 
megoldásához? Építsetek és programozzatok be egy modellt, amely segítségével 

bemutathatjátok az ötleteiteket.

Marco csoportja: Az építészeknek gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk 
tervezett épületek hasznosak legyenek. Idézzétek fel gondolatban a saját 
közösségeikben lévő épületeket. Válasszatok ki egyet, amit szerettek használni. 

Építsetek egy modellt és mutassátok meg, hogy hogyan használjátok a kiválasztott 
épületet, és mit szerettek benne. 

Megosztás
Jegyezzétek le az ötleteiteket.  

Daru Programozzátok be a modelleteket,
hogy az fel és le mozogjon.

Akadálymentes lift
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Eljött az idő, hogy megépítsétek a Boomtown épületeteket! Ebben célszerű mindent 
bemutatnotok, amit eddig tanultatok!

A Boomtown épületeteknek az alábbiaknak kell megfelelniük...

❑ Az alábbiak közül legalább egy feltétel teljesüljön: 

• Akadálymentes kialakítás

• Környezetbarát kialakítás

• Időtálló kialakítás

❑ Mutassátok be a más feladat(ok)ra kidolgozott megoldás(oka)t is

❑ Kizárólag LEGO® elemekből épüljön fel

• Használhatók LEGO® téglák, minifi gurák, alaplapok és más elemek.  

• NEM használható ragasztó, festék vagy bármely más írószerboltban vagy 
 művészellátóban kapható termék. Include the LEGO® crane or elevator

❑ Része a LEGO daru vagy az akadálymentes lift

❑ Van legalább egy, a LEGO® Education WeDo 2.0-ra épülő motorizált része
Maximum 76 cm hosszú és 38 cm széles 

Készítsetek egy tervet. Kezdjetek el építeni. May és Marco már alig várja, hogy láthassa, 
mit építetek Boomtown városnak!

8. és 9. alkalom: A Boomtown épület megépítése   
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Alkotás és megosztás

Miniépítmény: Építsétek meg egy tetszés szerinti épület modelljét Boomtown számára. 

Milyen épületet építettetek?

Osszátok meg a munkátokat a csapattal. Mondjátok el minden társatoknak, hogy mi 
tetszik nektek a legjobban abban, amit ő épített. Ezt követően döntsön a csapatotok arról, 
hogy milyen legyen a Boomtown épületetek.

Milyen típusú épületet választott a csapatotok? Mire fogják használni? 

Hogyan teszitek majd a Boomtown épületeteket akadálymentessé, környezetbaráttá és/
vagy időtállóvá?

Akadálymentes:  

Környezetbarát:  

Időtálló:  

Vizsgáltatok más kihívás(oka)t is? Hogyan fogjátok bemutatni a megoldásotokat/
megoldásaitokat?

Kihívás(ok): 

Megoldás(ok): 

Hogyan fogjátok felhasználni a LEGO® darut vagy az akadálymentes liftet?

 
Mely részét fogjátok motorizálni?

 

Készítsetek egy tervet a Boomtown épületetekhez:
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Nagyon sokat tanultatok az épületek tervezéséről! Eljött az idő, hogy megosszátok 
másokkal is a tudásotokat. Kezdjétek egy Show Me poszter elkészítésével.

A posztereteknek három fő részből kell állnia: Vizsgálódás, Alkotás és 
tesztelés, valamint Megosztás. 

A poszteren használhattok szavakat, rajzokat és fotókat. Sőt, akár kisebb tárgyakat is 
rögzíthettek rajta

Itt találtok néhány ötletet arra vonatkozóan, hogy miket használhattok a 
poszteretek egyes részeiben. 

Designing Buildings:

Water, Energy, and Air:

Challenges and 
Solutions:

Our Boomtown Build:

Our WeDo 2.0 Program:

Our Team:

10. és 11. alkalom: A Show Me poszter elkészítése    
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Vizsgálódás

Mit tanultatok az épületek tervezéséről? 

Milyen kihívásokkal találkoztatok? 

❑ Hogyan tehetjük az épületeket akadálymentessé?

❑ Hogyan tehetjük az épületeket környezetbaráttá?

❑ Hogyan tehetjük az épületeket időtállóvá?

❑ Egyéb:   

Milyen megoldás(oka)t találtatok a felmerülő problémá(k)ra?

Alkotás és tesztelés 

Milyen típusú épület a Boomtown épületetek?   

Hogyan alkottátok meg?   

Mely részét motorizáltátok?   

Hogyan teszteltétek és tökéletesítettétek a WeDo 2.0 programotokat?   

Megosztás 

Az én nevem 

Ez volt a kedvencem a BOOMTOWN BUILDSM Kihívásban 

Egy dolog, amit itt megtanultam 

Ezzel szeretem tölteni a szabadidőmet 
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Több módon tudjátok megosztani a tanultakat. 
Lehetőségetek van:

A FIRST® LEGO® League Jr. Expón való részvételre. 

Meghívni a családtagjaitokat és barátaitokat egy különleges 
csapattalálkozóra és bemutatóra. 

Kiállítani a Boomtown épületeteket és a Show Me posztereteket. Beszámolni arról, hogy 
hogyan készítettétek el azokat. Elmagyarázni, hogy hogyan működik a WeDo 2.0 program. 
Megosztani, amit tanultatok. Mesélni bármely problémáról, amelyet megoldottatok. Az 
esemény végén megünnepelni a közös munkát!

12. alkalom: Felkészülés a megosztásra   
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Ezek a kérdések segíthetnek eldönteni, hogy miket szeretnétek megosztani.  

Vizsgálódás
•  Mit tanultatok az épületek tervezéséről?
• Milyen kihívásokkal találkoztatok? 

❑ Hogyan tehetjük az épületeket akadálymentessé?
❑ Hogyan tehetjük az épületeket környezetbaráttá?
❑ Hogyan tehetjük az épületeket időtállóvá?
❑ Egyéb:   

• Milyen megoldás(oka)t találtatok a felmerülő problémá(k)ra?

A Boomtown épület
•  Hogyan döntöttétek el, hogy milyen lesz a Boomtown épületetek?    
•  Az épület melyik részének a megépítésében segítettetek? Miért választottátok ezt a 

részét? 
•  Miként használtátok a LEGO® darut vagy az akadálymentes liftet?  
•  Mit szeretnétek még megosztani a Boomtown épületetekkel kapcsolatban?

A WeDo 2.0 program
•  A Boomtown épületeteknek mely részét motorizáltátok? Miért választottátok az épületnek 

ezt a részét a motorizálásra és programozásra?
•  Használtatok WeDo 2.0 szenzorokat? Amennyiben igen, magyarázzátok el, hogy 

hogyan.
•  Mit szeretnétek még megosztani a WeDo 2.0 programmal kapcsolatban?

A Show Me poszter
•Miket használtatok fel a Show Me posztereteknél?
•  Hogyan dolgoztatok együtt csapatként a Show Me poszteretek elkészítése során? 
•  Mit szeretnétek még megosztani a poszteretekkel kapcsolatban?
Írjatok le a saját kérdéseiteket

1)

2)

3)
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LEGO® Education WeDo 2.0 Programozási Blokkok

Display Background 
Use this block to display an image chosen
from a list available within the software.
You can set an image using a numeric
input.

Light Block
Lights up the LED on the Smarthub in a
specific color. The color can be changed with 
a numeric input between 0 and 10.

Flow Blocks Motor Blocks

LED Blocks

Motor This Way Block
Sets the motor to turn the axle in the 
direction shown and starts the motor.
Tap on the block to quickly change the
direction of the rotation.

Motor That Way Block
Sets the motor to turn the axle in the 
direction shown and starts the motor.
Tap on the block to quickly change the
direction of the rotation.

Motor Power Block
Sets the motor power to the specified level 
and starts the motor. The level can be set 
with a numeric input from 0 to 10.

Motor On For Block
Starts the motor for a chosen amount of time 
specified in seconds. The amount of time 
can be set with a numeric input, using whole 
or decimal numbers.

Motor Off Block
Stops any movement of the motor.

Start Block
When used, always placed at the beginning 
of a program string. Press on it to start the 
program string you have written.

Start On Key Press Block
When used, always placed at the
beginning of a program string. Press on it,
or on the correct letter on the keyboard
to start the program string you have
written. All of the program strings with the
same letter will start at the same time.
To change the letter of activation, long
press on the block to get access to the
keyboard.

Start On Message Block
When used, always placed at the beginning 
of a program string. 
It will wait for the correct message and then 
start the program string you have written.

Display Blocks

Sound Blocks
Play Sound
Plays a sound. The sound is chosen from
a list available within the software. 
You can choose a sound using a numeric
input. Choose sound number 0 to play a
sound that you have recorded yourself.

Wait For
Use this block to tell the program to wait for
something to happen. It can wait for a set
amount of time or for input from a sensor.
This block always requires input in order to
work properly.

Repeat Block
Use this block to repeat actions. 
Blocks placed inside the Repeat Block will be
looped. This can also be called the “loop
block.” The loop can be repeated forever,
for a certain amount of time, or until
something happens.

Send Message
Sends a message to the Programming
Canvas. Every Start On Message Block
with the same message will be activated.
The message can be in the form of text or
numbers.

Programming Blocks
LEGO® Education WeDo 2.0
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Display Background 
Use this block to display an image chosen
from a list available within the software.
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input.
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Tap on the block to quickly change the
direction of the rotation.
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and starts the motor. The level can be set 
with a numeric input from 0 to 10.
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specified in seconds. The amount of time 
can be set with a numeric input, using whole 
or decimal numbers.

Motor Off Block
Stops any movement of the motor.
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of a program string. Press on it to start the 
program string you have written.

Start On Key Press Block
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beginning of a program string. Press on it,
or on the correct letter on the keyboard
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written. All of the program strings with the
same letter will start at the same time.
To change the letter of activation, long
press on the block to get access to the
keyboard.

Start On Message Block
When used, always placed at the beginning 
of a program string. 
It will wait for the correct message and then 
start the program string you have written.
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Sound Blocks
Play Sound
Plays a sound. The sound is chosen from
a list available within the software. 
You can choose a sound using a numeric
input. Choose sound number 0 to play a
sound that you have recorded yourself.

Wait For
Use this block to tell the program to wait for
something to happen. It can wait for a set
amount of time or for input from a sensor.
This block always requires input in order to
work properly.

Repeat Block
Use this block to repeat actions. 
Blocks placed inside the Repeat Block will be
looped. This can also be called the “loop
block.” The loop can be repeated forever,
for a certain amount of time, or until
something happens.

Send Message
Sends a message to the Programming
Canvas. Every Start On Message Block
with the same message will be activated.
The message can be in the form of text or
numbers.

Programming Blocks
LEGO® Education WeDo 2.0
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Folyamat Blokkok Motor Blokkok

Indítás Blokk
Ha ezt használod, mindig helyezd a program lánc 
elejére. Kattints rá, hogy elindítsa a programláncot, 
amit megírtál.

Üzenetre Indítás Blokk
Ha ezt használod, mindig helyezd a program lánc 
elejére. Megvárja majd a megfelelő üzenetet, és 
akkor indítja majd be a programláncot, amit megírtál.

Üzenet Küldés
Küldj üzenetet a Programozási Felületnek. Minden 
Üzenetre Indítás Blokk, ami azonos üzenettel 
rendelkezik, aktiválva lesz. Az üzenet formátuma 
lehet szöveg vagy szám.

Várd Meg
Ezt a Blokkot használd, ha azt akarod a programtól, 
hogy várjon meg valamit. Várhat egy meghatározott 
ideig, vagy egy jelre a szenzortól. Ennek a Blokknak 
mindig szüksége van bemenetre ahhoz, hogy 
megfelelően működjön.

Ismétlés Blokk
Ezt a Blokkot használd, ha szeretnél egy akciót 
ismételni. Azok a Blokkok, amik az Ismétlés Blokk 
közé vannak helyezve, egyfajta hurokba kerülnek. 
Ezt a „Hurok Blokknak” is lehet nevezni. A hurok 
ismétlődhet örökké, egy meghatározott ideig, vagy 
addig, amíg valami történik.

Gombnyomásra Indítás Blokk
Ha ezt használod, mindig helyezd a program lánc 
elejére. Kattints rá, vagy a megfelelő gombra a 
billentyűzeten, hogy elindítsd a programláncot, amit 
megírtál. Az összes azonos betűvel rendelkező lánc 
elindul majd egyszerre. Ahhoz, hogy megváltoztasd 
az aktiváló betűt, nyomj hosszan a Blokkra, hogy 
hozzáférj a billentyűzethez.

Ebbe az irányba mozgató Blokk
Beállítja a motort, hogy a tengelyt a megadott 
irányba fordítsa és beindítja a motort. Kattints a 
blokkra, hogy gyorsan megváltoztasd a rotáció 
irányát.

Abba az irányba mozgató Blokk
Beállítja a motort, hogy a tengelyt a megadott 
irányba fordítsa és beindítja a motort. Kattints a 
blokkra, hogy gyorsan megváltoztasd a rotáció 
irányát. 

Motor erő Blokk
Beállítja a motor erőt egy meghatározott szintre 
és beindítja a motort. A szintet számban lehet 
megadni 1-től 10-ig. 

Motor beindítása valamire Blokk
Beindítja a motort egy maghatározott időre 
meghatározott másodperc alatt az időtartamot. 

Motor Kikapcsolása Blokk
Megállítja a motor összes mozgását. 

LED Blokkok
Fény Blokkok
Felkapcsolja a LED-et a SmartHub-on egy 
bizonyos színben. A színt meg lehet változtatni 
számadattal, 1-től 10-ig.

Hang Blokkok
Lejátszási Hang
Lejátszik egy hangot. A hangot egy a 
szoftverben elérhető listából lehet kiválasztani. 
Választhatsz hangot számadatok használatával 
is. Válaszd a 0-ás számot, hogy olyan hangot 
játssz le, amit te vettél fel.

Kijelző Blokkok

Kijelző Hátterek
Ezt a blokkot akkor használd, ha szeretnél 
egy a szoftverben elérhető listából egy 
képet megjeleníteni. A képet beállíthatod 
számadatokat használva is.
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Add to Display
Adds a quantity to the number currently
shown on the display. Enter the number
you wish to add. Tap on the block to
change the mathematical operation.

Subtract from Display 
Subtracts a quantity from the number
shown on the display. Enter the number
you wish to subtract. Tap on the block to
change the mathematical operation.

Tilt Up
Inputs the Tilt Sensor mode “Tilt Up” to a
block.

Tilt Down
Inputs the Tilt Sensor mode “Tilt Down” to a 
block.

Tilt This Way
Inputs the Tilt Sensor mode “Tilt This Way” to
a block.

Numeric and Text Inputs

Other Blocks

Text Input
Inputs a text value to a block.

Bubble
Use the bubble to insert comments into your 
program. This is not a programming block.

Number Input
Inputs a numeric value to a block.

Random Input
Inputs a random value to a block. 
The range of numbers is determined by the 
block to which it is attached.

Sound Sensor Change
Inputs the Sound Sensor (from the device)
mode “sound level change” to a block. 

Display Input
Inputs the numeric value shown on the dis-
play area to a block.

Tilt That Way 
Inputs the Tilt Sensor mode “Tilt That Way” to 
a block.

Shake
Inputs the Tilt Sensor mode “Shake” to a
block.

Multiply Display 
Multiplies the number shown on the display 
by a specified number. 
Enter the number you wish to multiply by. 
Tap on the block to change the mathematical
operation.

Divide Display 
Divides the number shown on the display
by another number. Enter the number
you wish to divide by. Tap on the block to
change the mathematical operation.

Display Closed 
Use this block to close the display area on 
the software screen. 
Tap on the block to change the size.

Display Medium Size 
Use this block to set the display area to
medium size. 
Tap on the block to change the size.

Display Full Size
Use this block to set the display area to
full size. Tap on the block to change the
size.

Sensors Inputs

Distance Change Closer
Inputs the Motion Sensor mode
“decreasing distance between the
sensor and an object” to a block.

Distance Sensor Input
Inputs the value detected by the Motion 
Sensor (from 0 to 10) to a block.

Display Block
Use this block to open the display area on
the software screen. Numbers or text will
appear in the display area.

Tilt Sensor No Tilt
Inputs the Tilt Sensor mode “No Tilt”
(or horizontal position) to a block.

Any Distance Change
Inputs the Motion Sensor mode “Any
Distance Change” to a block.

Distance Change Further
Inputs the Motion Sensor mode
“increasing distance between the
sensor and an object” to a block.
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you wish to subtract. Tap on the block to
change the mathematical operation.

Tilt Up
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operation.

Divide Display 
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by another number. Enter the number
you wish to divide by. Tap on the block to
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Display Closed 
Use this block to close the display area on 
the software screen. 
Tap on the block to change the size.
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Use this block to set the display area to
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Tap on the block to change the size.
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Distance Change Closer
Inputs the Motion Sensor mode
“decreasing distance between the
sensor and an object” to a block.

Distance Sensor Input
Inputs the value detected by the Motion 
Sensor (from 0 to 10) to a block.

Display Block
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the software screen. Numbers or text will
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Kijelző Blokk
Használd ezt a blokkot, ha szeretnéd megnyitni a 
kijelző felületet a szoftver képernyőn. A számok vagy 
a szöveg meg fog jelenni a kijelző felületen.

Hozzáadás a kijelzőhöz
Hozzáad egy összeget a számhoz, ami épp a 
kijelzőn van. Írd be a számot, amit hozzá szeretnél 
adni. Érintsd meg a blokkot, hogy megváltoztasd a 
matematikai műveletet.

Kivonás a Kijelzőből
Kivon egy összeget a számból, ami a kijelzőn van, 
Írd be a számot, amit szeretnél kivonni. Érintsd 
meg a blokkot, hogy megváltoztasd a matematikai 
műveletet.

Kijelző szorzása
Megszorozza a kijelzőn látható számot egy 
összeggel.  Írd be a számot, amivel szorozni 
szeretnél. Érintsd meg a blokkot, hogy megváltoztasd 
a matematikai műveletet.

Kijelző osztása 
Elosztja a kijelzőn látható számot egy összeggel. 
Írd be a számot, amivel osztani szeretnél. Érintsd 
meg a blokkot, hogy megváltoztasd a matematikai 
műveletet.

Kijelző Zárása
Ezt a blokkot használd, hogy lezárd a kijelző felületet 
a szoftver képernyőn. Érintsd meg a blokkot, hogy 
megváltoztasd a méretét.

Közepes Méretű Kijelző
Ezt a Blokkot használd, hogy a kijelzőt közepes 
méretűre állítsd. Érintsd meg a blokkot, hogy 
megváltoztasd a méretét.

Teljes méretű kijelző
Ezt a Blokkot használd, hogy a kijelzőt teljes 
méretűre állítsd. Érintsd meg a blokkot, hogy 
megváltoztasd a méretét.

Szenzor Bevitelek

Bármilyen távolság változtatás
Hozzáadja a „Bármilyen Távolság Változtatás” 
mozgásérzékelő módot egy Blokkhoz.

Távolság Változtatás Közelebbre
Hozzáadja a „szenzor és tárgy közötti távolság 
csökkentése” mozgásérzékelő módot egy blokkhoz.

Távolság Változtatás Távolabbra
Hozzáadja a „szenzor és tárgy közötti távolság 
növelése” mozgásérzékelő módot egy blokkhoz.

Ráz
Hozzáadja a „Ráz” Dőlt Szenzor módot egy 
blokkhoz.

Felfelé döntés
Hozzáadja a „Felfelé döntés” Dőlt Szenzor 
módot egy blokkhoz.

Lefelé Döntés
Hozzáadja a „Lefelé Döntés” Dőlt Szenzor 
módot egy blokkhoz. 

Döntés abba az Irányba
Hozzáadja a „Döntés abba az Irányba” Dőlt 
Szenzor módot egy blokkhoz. 

Döntés ebbe az Irányba
Hozzáadja a „Döntés ebbe az Irányba” Dőlt 
Szenzor módot. 

Kijelző Zárása
Nincs Döntés Dőlt Szenzor.

Nincs Döntés Dőlt Szenzor
Hozzáadja a „Nincs Döntés” (vagy vízszintes 
pozíció) dőlt szenzor módot egy blokkhoz. 

Távolság Szenzor Bemenet
Hozzáadja a a mozgásérzékelő Szenzor által 
kimutatott értéket (0-tól 10-ig) egy blokkhoz.

Szám és Szöveg Hozzáadás

Hang Szenzor Változtatás
Hozzáadja a „hangerő változtatás” Hang 
Szenzor módot (az eszközről) egy blokkhoz.

Szám Hozzáadása
Hozzáad egy számértéket egy blokkhoz.

Szöveg Hozzáadása
Hozzáad egy szöveg értéket egy blokkhoz. 

Kijelző Hozzáadás.
Hozzáadja a kijelzőn látható számértéket egy 
blokkhoz.

Véletlenszerű Hozzáadás
Hozzáad egy véletlenszerű értéket egy 
blokkhoz. A számtartomány az a blokk 
határozza meg, amihez hozzá van 
csatlakoztatva.

Egyéb Blokkok

Buborék
Használd a buborékot, hogy kommenteket 
illessz a programodba. Ez nem programozási 
blokk.
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Szójegyzék 
Akadálymentes 
Mindenki számára könnyen használható dolog

Riasztó 
Hang- vagy fény jelzés, amely figyelmezteti az embereket 

Építész 
Egy személy, aki épületeket tervez 

Boomtown – virágzó városka
Egy közösség, amely megtapasztalja a hirtelen és gyors 
növekvést: Boomtown egy kitalált város, amely a BOOMTOWN 
BUILDSM Kihíváshoz kapcsolódik. 

Boomtown épület
Épület, amelyet a FIRST® LEGO® League Jr. csapat tervez 
és hoz létre Boomtown városában; a Csapat Modell, amely a 
BOOMTOWN BUILD Kihívás során épül  

Építőmester
Egy személy, aki építi az épületeket

Építési terület 
Egy hely, ahol az épületeket felépítik vagy helyreállítják 

Közösség
Egy terület, ahol az emberek élnek, dolgoznak és játszanak

Alap értékek 
Iránymutatás, amely segít az embereknek, hogy hogyan kell 
viselkedni; FIRST® alap értékek: Felfedezés, Innováció, Hatás, 
Bevonás, Csapatmunka és Szórakozás
Daru 
Egy gép, amely felvesz dolgokat és egyik helyről a másikra 
mozgatja, teszi le őket 

Időtálló 
Valami, ami úgy épül, hogy erős és sok ideig megmaradjon 

Földrengés 
A Föld felszínének rázkódása, amelyet a föld alatti kövek hirtelen 
mozgása és törése okoz

Lift 
Egy gép, amely az embereket vagy dolgokat fel-le szállítja egy 
épület emeletei között 

Mérnök 
Egy személy, aki megoldásokat tervez és dolgoz ki mérnöki 
problémákra 

Mérnöki tervezés folyamata  
Lépések sorozata, amelyet a mérnök használ, hogy egy 
problémára kidolgozza a megoldást: a probléma felfedezése; egy 
vagy több megoldás kitalálása; a megoldás letesztelése; tanultak 
megosztása 

Környezetbarát  
Valami úgy van megtervezve, hogy a Föld egészségét, 
fenntarthatóságát szemmel tartsa

FIRST® LEGO® League Jr. Expo 
Egy esemény, ahol a FIRST LEGO League Jr. csapatok 
összejönnek, hogy megmutassák, mit tanultak a Kihívás során, 
minden csapat bemutatja a Csapat Modelljét és a Show Me 
poszterét az önkéntes bíráknak, és minden csapat kap egy 
elismerő díjat

Inspirációs Modell
Kihívás-specifikus modell, amely LEGO® elemekből épül, amely 
tartalmazza az Inspirációs Szettet, amelyet egyesíteni kell a 
Csapat Modellel; az Inspirációs Modell a BOOMTOWN BUILD 
Kihívásban egy LEGO daru/lift 

Inspirációs Szett
A Kihívás-specifikus LEGO® Education szet 700 LEGO® elemet 
tartalmaz, amelyet a csapat be tud építeni a Csapat Modelljébe

Motor 
Egy gép, amely lehetővé teszi, hogy valamit átmozgassunk 
egyik helyről a másikra

Motorizált 
Valamire motort tenni, hogy lehetővé tegyük a mozgását 

Környezeti katasztrófa  
Környezet által okozott kár, pusztítás; ilyen például: földrengés, 
áradás, tornádó, erdőtűz

Show Me poszter 
Egy poszter, amelyet a FIRST LEGO League Jr. csapatok 
alkotnak meg, hogy megmutassák, hogy mit tanultak és mit 
valósítottak meg a Kihívás alatt 

Napelem  
Egy eszköz, amely a napsütést elektromossággá alakítja 

Megoldás 
Probléma megoldásának útja-módja

Csapat Modell 
Egy modell, amelyet a FIRST LEGO League Jr. csapatok 
terveznek és építenek meg LEGO elemekből, amely tartalmazza 
a Kihívás-specifikus Inspirációs Modellt egy motorizált elemmel, 
amelyet LEGO Education WeDo 2.0. szettel programoztak; a 
Csapat modellt a BOOMTOWN BUILD Kihíváshoz Boomtown 
épületnek hívják 

Kerekesszék
Szék kerekekkel, amely segíti a mozgásképtelen emberek 
mozgását  

Szél turbina  
Egy gép, amely a szél energiáját erővé, teljesítménnyé alakítja 
át
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Be sure to share
what you learn!

Boomtown is 
growing. We need 

your help!
Can you design and
create a building for 

our town?

Boomtown városa fejlődik. 
A segítségedre van 

szükségünk! Tudnál tervezni és alkotni 
egy épületet a városunk 

számára? 

Légy biztos, 
hogy megosztod azt,

amit tanultál! 


