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Üdvözöljük a LEGO® Education WeDo 2.0 
tananyagcsomagjában. 

Ebben a fejezetben megismerkedünk azokkal az 
alapvető lépésekkel, amelyek nélkülözhetetlenek 
ahhoz az utazáshoz, amelynek épp a kezdetén 
vagyunk.

Bevezetés a WeDo 2.0 
használatába
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Bevezetés a WeDo 2.0 használatába

LEGO® Education WeDo 2.0 célja, hogy az alsó tagozatos diákok figyelmét felkeltse 
a természettudományi tantárgyak iránt és motiválja őket ezek tanulásában. 
Mindezt motorikus LEGO modellek és egyszerű programozási feladatok 
segítségével teszi.

A WeDo 2.0 támogatja a kézzelfogható – próbáld ki és figyeld meg típusú – 
tanulási megoldásokat, amelyek során a tanulók magabiztosságra tesznek szert a 
kérdésfelvetés, a válaszok keresése és az életszerű problémák megoldása terén. A 
diákok kérdéseik feltevése és a problémák megoldása közben tanulnak.

Ez a tananyag nem tartalmaz mindent, amit a tanulóknak tudniuk kell. Ehelyett 
arra ösztönzi őket, hogy kérdéseket fogalmazzanak meg a tudásukról és hogy 
megértsék azt, amit még nem tudnak.

LEGO® Education WeDo 2.0 tananyagcsomag
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Bevezetés a WeDo 2.0 használatába

WeDo 2.0 számos projektet kínál:
•  1 négy részből álló, bevezető projekt, a WeDo 2.0 alapfunkcióinak elsajátítására
•  8 irányított projekt, a tantervi normákhoz igazodva, részletes projektleírással
• 8 nyitott projekt, a tantervi normákhoz igazodva, az önálló alkotás élményével

A 16 projekt mindegyike 3 részre tagolódik: a felfedezés fázisára, amelyben a 
diákok megismerik a feladatot; az alkotás fázisára, amelyben a tanulók építenek 
és programoznak; valamint a megosztás fázisára, amelyben dokumentálják és 
bemutatják a projektjeiket. 

Egy projekt munkaideje három óra, az egyes szakaszok pedig – mivel azok 
mindegyike azonos jelentőséggel bír a projektmunka során – 45 percesek. Ha 
szükséges, természetesen módosíthatunk az egyes szakaszok hosszán.

Természettudományos ismeretek tanulása LEGO projektekkel



A felfedezés fázisa Az alkotás fázisa

Információgyűjtés

A megosztás fázisa

• megismerés
• véleménycsere

• építés
• programozás
• újra gondolás

• dokumentálás
• ismertetés
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Bevezetés a WeDo 2.0 használatába

A WeDo 2.0 három fázisra tagolja a projektek megvalósítását. 

A felfedezés fázisa
A tanulók megismerkednek egy tudományos kérdéssel vagy egy mérnöki 
problémával, meghatározzák a kutatási irányt, és számba veszik a lehetséges 
megoldásokat. 

A felfedezés fázisának elemei: a megismerés és a véleménycsere.

Az alkotás fázisa
A tanulók megépítenek, beprogramoznak és újragondolnak egy LEGO® modellt. 
A projektek három fajták lehetnek: vizsgálódás, tervezés és modellhasználat. 
A projekt típusától függően, ebben a fázisban nagyon különböző eredmények 
születnek. 

Az alkotás fázisának elemei: az építés, a programozás és az újragondolás

A megosztás fázisa
A tanulók a LEGO modellek segítségével ismertetik és bemutatják az 
eredményeiket, a beépített dokumentáló eszköz segítségével pedig azt a 
dokumentumot, amelyet a kutatásaik alapján hoztak létre. 

A megosztás fázisának elemei: a dokumentálás és az ismertetés.

 Fontos
A három fázis során a diákok különböző módszerekkel dokumentálják 
az eredményeiket, a válaszokat és az előrehaladásukat. Az így született 
dokumentációt lementhetjük és használhatjuk az értékelés során, valamint 
megoszthatjuk a szülőkkel is.

Természettudományos ismeretek tanítása WeDo 2.0 segítségével
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Bevezetés a WeDo 2.0 használatába

Az irányított projektekben részletesen bemutatásra kerül, hogy hogyan kell a 
projektet megvalósítani, ami megkönnyíti a tapasztalati úton történő tanulást. A 
projektek során a tanulók önbizalma erősödik és olyan ismereteket szereznek, 
amelyek megalapozzák a későbbi sikereket. 

Az irányított projektek követik a felfedezés, alkotás és megosztás fázisainak 
rendjét, ezáltal biztosítva a tanulók egyenletes tanulási fejlődését. 
Minden projektleíráshoz tartoznak a tanári munkát segítő elemek:
 
•  tantervi linkek,
•  a felkészülés részletes leírása,
• értékelőtáblázatok,
•  különböző segédletek és magyarázatok az esetleges tanulói félreértelmezések 

kiküszöbölésére,
•  súgó a felfedezés, alkotás és megosztás fázisaihoz.

See the “Guided Projects” chapter to discover all Guided Projects.

 Javaslatok
A munkát egy bevezető projekttel érdemes kezdeni, amelyet aztán kövessen egy 
vagy két irányított projekt – így biztosak lehetünk benne, hogy a diákok megértik 
a szemléletet és a módszer lényegét. Az irányított projektek közül érdemes a 
Vontatás/Vonszolás projekttel kezdeni a munkát.

Az irányított projektek
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Bevezetés a WeDo 2.0 használatába

A nyitott projektek is követik a felfedezés, alkotás és megosztás sorrendjét, de 
szándékosan nem tartalmaznak olyan részletes projektleírásokat, mint az irányított 
projektek. mindössze rövid áttekintést és alapvető támpontokat adnak.

A nyitott projektek legfontosabb jellemzője, hogy a magunk ízlésére lehet formálni 
őket: olyan fontos feladatok megvalósítására adnak lehetőséget, amelyek 
ösztönzőleg hatnak a diákokra azokon a területeken, amelyeket hangsúlyozni 
szeretnénk. Használjuk a kreativitásunkat, és alakítsuk át ezeket a projektötleteket 
a diákjainknak leginkább megfelelő módon, amihez a nyitott projektek fejezetben 
találunk a tanári munkát segítő megoldásokat.

A nyitott projektek terjedelme rövid, a diákok három alapmodellhez találnak 
javaslatokat a dizájn könyvtárban.

A szoftverhez tartozó dizájn könyvtárat azért hoztuk létre, hogy inspiráljuk a 
tanulókat a saját ötleteik megépítésére. A cél tehát nem az, hogy lemásoljanak 
egy modellt, hanem hogy segítséget kapjanak a modellek olyan funkciókkal való 
ellátásában, mint pl. az emelési feladatok vagy a séta. A tanulók 15 alapmodellhez 
találnak instrukciókat a dizájn könyvtárban, valamint ötletadó fotókat is 
megtekinthetnek. 

 Javaslat
A dizájn könyvtár és a nyitott projektek leírása a WeDo 2.0 szoftver része..

A nyitott projektek
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Bevezetés a WeDo 2.0 használatába

Többféle lehetőségünk van arra, hogy nyomon kövessük a tanulók munkáit, 
meghatározzuk, hol van szükségük segítségre vagy értékeljük a haladásukat. 
A tanulók munkájának nyomonkövetését segíti, ha a diákok dokumentálják a 
tevékenységüket.

A tanulók többféle módszer közül választhatnak, hogy bemutassák az elvégzett 
munkát. A folyamatos dokumentálás során:
1. Készíthetnek fotókat a mintadarab létrehozásának fontos lépéseiről vagy az  
    elkészült modellről.
2. Lefényképezhetik a csoport tagjait, amint épp egy kulcsfontosságú lépésen  
    dolgoznak.
3.  Videóra vehetik, amint egy problémával szembesülnek.
4.  Videóra rögzíthetik vizsgálódásuk magyarázatát.
5. Kritikai észrevételeket írhatnak a dokumentáló eszközzel.
6.  Kereshetnek ötletadó fotókat az interneten.
7.  Készíthetnek képernyőfotót a program használata közben.
8.  Használhatnak papírt: írhatnak, rajzolhatnak rá, vagy készíthetnek vázlatokat és 

lefényképezhetik azokat.

 Javaslat
A csoport tagjainak életkorától függően a legoptimálisabb megoldás a papíralapú 
és az elektronikus dokumentáció kombinálása.

A projektek dokumentálása
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Bevezetés a WeDo 2.0 használatába

A projektmunka végén a tanulók türelmetlenül várják, hogy megoszthassák a 
megoldásaikat és a felfedezéseiket. Ez jó lehetőséget ad arra, hogy fejlesszük a 
kommunikációs képességeiket.

Többféle lehetőségünk van, hogy ösztönözzük a diákokat munkáik bemutatásra:
1. Kérjük meg a őket, hogy készítsenek egy bemutatót, amelyben a LEGO® 

modellt működés közben láthatjuk.
2. Kérjük meg a tanulókat, hogy mutassák be a kutatásukat vagy az elkészült 

prezentációt.
3. Kérjük meg a csoportokat, hogy mutassák be a legjobb megoldásokat a 

tanárnak, egy másik csoportnak vagy az egész osztálynak.
4. Hívjunk külső szakembert (vagy néhány szülőt) az osztályba, hogy megnézzék a 

gyerekek bemutatóit.
5. Szervezzünk tudományos kiállítást az iskolában.
6. Kérjük meg a diákokat, hogy vegyék videóra a projekt bemutatását, majd 

osszák meg az interneten.
7. Készíttessünk a diákokkal tablókat a projektekről és tegyük ki azokat az 

iskolában.
8. Küldjük el e-mailben a projektdokumentációt a szülőknek vagy publikáljuk 

azokat a diákok portfóliójában.

 Javaslat
Még konstruktívabbá tehetjük a megosztás fázisának élményét, ha megkérjük a 
diákokat, hogy értékeljék egymás munkáit egy pozitív gondolattal, vagy tegyenek 
fel egy kérdést nekik a projektjeikkel kapcsolatban.

A projektek megosztása



©2016 The LEGO Group. 13

Bevezetés a WeDo 2.0 használatába

Max és Mia virtuális kutatólaboratóriuma nagyszerű lehetőséget ad a tanulóknak, 
hogy magyarázatot kapjanak a valós élet kérdéseire és problémáira. A két 
karakterrel minden irányított projektben találkozhatunk.

Max mindig készen áll egy új projekt indítására. Szeret ismeretlen területeket 
felfedezni, és sosincs ötlet híján, ha valami új dolgot kell kitalálni.

Mia rajong az újdonságokért. Kíváncsian szemléli a világot, amelyben él, és nyitott 
a folyamatos tanulásra.

A bevezető projektben Max és Mia Milóhoz, a kutatórobothoz csatlakoznak, aki 
izgalmas újdonságokkal ismerteti meg őket.

Maxnek és Miának nagyszerű projektötletei vannak, és izgatottan várják, hogy 
csatlakozzunk hozzájuk a LEGO® Education WeDo 2.0 kutatólaboratóriumában.

A kutatólaboratórium



A LEGO® Education WeDo 2.0 a LEGO építőkockákat a 
Következő Generációs Tudományos Szabványok (Next 
Generation Science Standards, NGSS) célkitűzéseivel 
összhangban használja. A projekteket úgy terveztük, 
hogy azok erősítsék a diákok természettudományos 
gyakorlatát.

Ebben a fejezetben három innovatív módszert 
mutatunk be az építőkockák tantermi használatára: 
•  valóság modellezése
• vizsgálatok lefolytatása
• tervezési szakértelem használata a  
 természettudományos gyakorlatban

WeDo 2.0
a tantervben
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WeDo 2.0 a tantervben

The WeDo 2.0 projects are developed with science and engineering practices from 
the NGSS in mind.

These practices represent NGSS’s expectations for students to learn scientific 
knowledge as well as the practical skills. The practices are not to be seen as 
separate, rather as an interconnected set of expectations for students.

The crosscutting themes are also important, and teachers are encouraged to view 
NGSS documents for those themes as well as specific content area standards.

Both English Language Arts and Math Common Core State Standards (CCSS) are 
interwoven throughout the document and are used within the WeDo 2.0 curriculum.

The “habits of mind,” as outlined in Engineering Habits of Mind (EHoM) and defined 
by the National Academy of Engineering (NAE) and the National Research Council 
(NRC), are an important part of project-based learning.

The habits of mind are found throughout the practices and standards for all 
grade levels. The habits of mind are centered on the fact that science is about 
the attitudes, values, and skills that determine how people learn and acquire 
knowledge about the world.

According to both the NAE and NRC, there are six habits of mind that are essential 
for science and engineering growth: 
1.  Systems thinking
2.  Creativity
3.  Optimism
4.  Collaboration
5.  Communication
6.  Ethical considerations

The WeDo 2.0 curriculum projects are built upon the habits of mind and 
interconnected throughout the practices and standards.

Experience overview
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WeDo 2.0 a tantervben

WeDo 2.0 projects will develop science practices. They provide opportunities 
for students to work with and develop ideas and knowledge as well as an 
understanding of the world around them.

The progression and difficulty level in the projects allow students to develop 
competency while exploring and learning about key science topics. The projects 
have been carefully chosen to cover a wide variety of topics and issues.

WeDo 2.0 projects develop eight science and engineering practices: 
1.  Ask questions and solve problems.
2.  Use models.
3.  Design prototypes.
4.  Investigate.
5.  Analyze and interpret data.
6.  Use computational thinking.
7.  Engage in argument from evidence.
8.  Obtain, evaluate, and communicate information.

The guiding principle is that every student should engage in all of these practices 
across the projects in each grade.

Develop science and engineering practices with WeDo 2.0
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WeDo 2.0 a tantervben

The science and engineering practices serve as the common thread throughout 
the curriculum, and all standards should, in essence, be taught through them. 
While the academic definition of each process is important, it is probably a good 
habit to verbalize the practices in a way that is understandable to students at that 
level.

The following identifies the basic principles of these practices and gives examples 
on how they are used in WeDo 2.0 projects.

1. Ask questions and define problems.
This practice focuses on simplistic problems and questions based upon 
observational skills.

2. Develop and use models.
This practice focuses upon students’ prior experiences and the use of concrete 
events in modeling solutions to problems. It also includes improving models and 
new ideas about a real-world problem and solution.

3. Plan and carry out investigations.
This practice is about how students learn and follow directions for an investigation 
to formulate probable solution ideas.

4. Analyze and interpret data.
The focus of this practice is to learn ways to gather information from experiences, 
document discoveries, and share ideas from the learning process.

Science practices and the engineering habits of mind
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WeDo 2.0 a tantervben

5. Use mathematics and computational thinking.
The purpose of this practice is to realize the role of numbers in data-gathering 
processes. Students read and gather data about investigations, make charts, and 
draw diagrams resulting from the numerical data. They add simple data sets to 
come up with conclusions. They understand or create simple algorithms.

6. Construct explanations and design solutions.
This practice is about ways they might go about constructing an explanation or 
designing a solution for a problem.

7. Engage in argument from evidence.
Constructively share ideas based upon evidence that it is an important feature of 
science and engineering. This practice is about how students begin to share their 
ideas and demonstrate proof to others in a group.

8. Obtain, evaluate, and communicate information.
Teaching children what real scientists do is key to this practice. The way in which 
they set up and complete investigations to gather information, how they evaluate 
their findings, and how they document are all important elements. It is important 
that teachers explore a plethora of ways to have students gather, record, evaluate, 
and communicate their findings. Ideas include digital presentations, portfolios, 
drawings, discussion, video, and interactive notebooks.

 Important
The WeDo 2.0 projects will engage your students in all science and engineering 
practices. Refer to the practices grid of this chapter to get the overview.

Science practices and the engineering habits of mind
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WeDo 2.0 a tantervben

LEGO® bricks have been used in three different ways in the WeDo 2.0 projects: 
1.  To model reality
2.  To investigate
3.  To design

These three ways will give you the opportunity to develop a different set of 
practices, as the outcome of the project is different in each case.

1. Use models
Students represent and describe their ideas using the bricks.

Students can build a model to gather evidence or provide a simulation. Although 
only representations of reality, models enhance understanding and explain natural 
phenomena.

When implementing a modeling project, encourage students to focus their 
creativity on representing the reality as accurately as possible. By doing that, they 
will need to identify and explain the limitations of their models.

Examples of modeling Guided Projects are: 
•  Frog’s Metamorphosis
•  Plants and Pollinators

2. Investigate
Planning and carrying out investigations is an ideal framework for a science 
project. Students’ learning is enhanced by active engagement with the problem. 
Students are encouraged to make predictions, carry out tests, collect data and 
draw conclusions.

When implementing an investigation project, you should encourage students to 
pay special attention to ensure fair testing. Ask them to search for cause and 
effect in their tests, ensuring they change only one variable at a time.

Examples of investigating Guided Projects are: 
•  Pulling
•  Speed
•  Robust Structures

Use the LEGO® bricks in a scientific context
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WeDo 2.0 a tantervben

3. Design
Students design solutions for a problem for which there is no single answer. 
The problem may require students to design a combination of plans, models, 
simulations, programs, and presentations. Going through the design process will 
require students to constantly adjust and modify their solutions to meet criteria.

While designing a solution, it will be important to recognize that the idea of “failure” 
in engineering is a sign of growth in the cognitive process. Therefore, students may 
not get a viable solution on the first try or within the provided time constraints. In 
that case, have them reflect on their process to identify what they have learned.

When you implement a design project, encourage students to focus their creativity 
on designing multiple solutions. Ask them to select the prototype they think is the 
best according to the criteria you have set.

Examples of designing Guided Projects are: 
•  Prevent Flooding
•  Drop and Rescue
•  Sort to Recycle

 Important
Documents produced by students following the completion of these three types of 
projects may contain different types of information.

Use the LEGO® bricks in an engineering context
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WeDo 2.0 a tantervben

Computational thinking is a set of problem-solving skills that are applied to 
working with computers and other digital devices. In WeDo 2.0, computational 
thinking is handled in a developmentally appropriate manner through the use of 
icons and programming blocks.

Computational thinking characteristics include: 
•  Logical reasoning
•  Looking for patterns
•  Organizing and analyzing data
•  Modeling and simulations
•  Using computers to assist in testing models and ideas
•  Using algorithms to sequence actions

Its application in science and engineering projects enables students to use 
powerful digital tools to carry out investigations and build and program models, 
which might otherwise be tricky to do. Students use programs to activate motors, 
lights, sounds, or displays, or to react to sounds, tilt, or movement to implement 
functionalities to their models or prototypes.

Use LEGO® bricks in a computational thinking context
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WeDo 2.0 a tantervben

1. Pulling
Investigate the effects of balanced and unbalanced forces on the movement of 
an object.

2. Speed
Investigate what factors can make a car go faster to help predict future motion.

3. Robust Structures
Investigate what characteristics of a building would help make it resistant to an 
earthquake using an earthquake simulator constructed from LEGO® bricks.

4. Frog’s Metamorphosis
Model a frog’s metamorphosis using a LEGO representation, and identify 
the characteristics of the organism at each stage.

5. Plants and Pollinators
Model a LEGO representation of the relationship between a pollinator and flower 
during the reproduction phase.

6. Prevent Flooding
Design an automatic LEGO floodgate to control water according to various 
precipitation patterns.

7. Drop and Rescue
Design a device to reduce the impacts on humans, animals, and the environment 
after an area has been damaged by a weather-related hazard.

8. Sort to Recycle
Design a device to use physical properties of objects, including their shape and 
size, to sort them.

Visual overview of Guided Projects
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WeDo 2.0 a tantervben

9. Predator and Prey
Model a LEGO® representation of the behaviors of several predators and their prey.

10. Animal Expression
Model a LEGO representation of various communication methods in the animal 
kingdom.

11. Extreme Habitats
Model a LEGO representation of the influence of the habitat on the survival of 
some species.

12. Space Exploration
Design a LEGO prototype of a rover that would be ideal for exploring distant 
planets.

13. Hazard Alarm
Design a LEGO prototype of a weather alarm device to reduce the impact of 
severe storms.

14. Cleaning the Ocean
Design a LEGO prototype to help people remove plastic waste from the ocean.

15. Wildlife Crossing
Design a LEGO prototype to allow an endangered species to safely cross a road  
or other hazardous area.

16. Moving Materials
Design a LEGO prototype of a device that can move specific objects in a safe and 
efficient way.

Visual overview of Open Projects
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WeDo 2.0 a tantervben

Curriculum overview of Guided Projects organized by NGSS disciplinary core ideas
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WeDo 2.0 a tantervben

Curriculum overview of Open Projects organized by NGSS disciplinary core ideas
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WeDo 2.0 a tantervben

Life science
2LS21. Plan and conduct an investigation to determine if plants need sunlight 
and water to grow.
2LS22. Develop a simple model that mimics the function of an animal in 
dispersing seeds or pollinating plants.
2LS41. Make observations of plants and animals to compare the diversity of life 
in different habitats.

Physical science
2PS11. Plan and conduct an investigation to describe and classify different kinds 
of materials by their observable properties.
2PS12. Analyze data obtained from testing different materials to determine which 
materials have the properties that are best suited for an intended purpose.
2PS13. Make observations to construct an evidence-based account of how an 
object made of a small set of pieces can be disassembled and made into a wholly 
new object.
2PS14. Construct an argument with evidence that some changes caused by 
heating or cooling can be reversed and some cannot.

Earth and space science
2ESS11. Use information from several sources to provide evidence that earth 
events can occur quickly or slowly.
2ESS21. Compare multiple solutions designed to slow or prevent wind or water 
from changing the physical shape of the land.
2ESS22. Develop a model to represent the shapes and kinds of land and bodies 
of water in an area.
2ESS23. Obtain information to identify where water is found on earth and 
understand that it can be solid or liquid.

Engineering
K2ETS11. Ask questions, make observations, and gather information about 
a situation people want to change in order to define a simple problem that can be 
solved through the development of a new or improved object or tool.
K2ETS12. Develop a simple sketch, drawing, or physical model to illustrate how 
the shape of an object helps it function as needed to solve a problem.
K2ETS13. Analyze data from tests of two objects designed to solve the same 
problem to compare the strengths and weaknesses of how each performs.

NGSS performance expectations: Grade 2
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WeDo 2.0 a tantervben

Physical science
3PS21. Plan and conduct an investigation to provide evidence of the effects of 
balanced and unbalanced forces on the motion of an object.
3PS22. Make observations and/or measurements of an object’s motion to provide 
evidence that a pattern can be used to predict future motion.
3PS23. Ask questions to determine cause and effect relationships of electric or 
magnetic interactions between two objects not in contact with each other.
3PS24. Define a simple design problem that can be solved by applying scientific 
ideas about magnets.

Earth and space science
3ESS21. Represent data in tables and graphic displays to describe typical 
weather conditions expected during a particular season.
3ESS22. Obtain and combine information to describe climates in different 
regions of the world.
3ESS31. Make a claim about the merit of a design solution that reduces 
the impacts of a weather-related hazard.

Engineering
35ETS11. Define a simple design problem reflecting a need that includes 
specified criteria for success and constraints on materials, time, or cost.
35ETS12. Generate and compare multiple, possible solutions to a problem 
based on how well each meets the criteria and constraints of the problem.
35ETS13. Plan and carry out fair tests in which variables are controlled and 
failure points are considered to identify aspects of a model or prototype that can 
be improved.

Life science
3LS21. Construct an argument that some animals from groups that help 
members survive.
3LS41. Analyze and interpret data from fossils to provide evidence of 
the organisms and the environments in which they lived long ago.
3LS43. Construct an argument with evidence that in a particular habitat some 
organisms can survive well, some survive less well, and some cannot survive at all.
3LS44. Make a claim about the merit of a solution to a problem that is caused 
when the environment changes and the types of plants and animals that live there 
may also change.
3LS11. Develop models to describe that organisms have unique and diverse life 
cycles but all have in common birth, growth, reproduction, and death.
3LS31. Analyze and interpret data to provide evidence that plants and animals 
have traits inherited from parents and that variations of these traits exist in a group 
of similar organisms.
3LS32. Use evidence to support the explanation that traits can be influenced by 
the environment.
3LS42. Use evidence to construct an explanation for how the variations in 
characteristics among individuals of the same species may provide advantages in 
surviving, finding mates, and reproducing.

NGSS performance expectations: Grade 3
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WeDo 2.0 a tantervben

Energy
4PS31. Use evidence to construct an explanation relating the speed of an object 
to the energy of that object.
4PS32. Make observations to provide evidence that energy can be transferred 
from place to place by sound, light, heat, and electric currents.
4PS33. Ask questions and predict outcomes about the changes in energy that 
occur when objects collide.
4PS34. Apply scientific ideas to design, test, and refine a device that converts 
energy from one form to another.
4ESS31. Obtain and combine information to describe the fact that energy 
and fuels are derived from natural resources and that their use will affect 
the environment.

Structure, function, and information processing
4PS42. Develop a model to describe how light reflecting from objects and 
entering the eye of a sighted person allows objects to be seen.
4LS11. Construct an argument that plants and animals have internal and 
external structures that function to support their survival, growth, behavior, and 
reproduction.
4LS12. Use a model to describe how animals receive different types of 
information through their senses, then process the information in their brain, and 
respond to the information in a range of different ways.

Waves: Waves and information
4PS41. Develop a model of waves to describe patterns in terms of amplitude 
and wavelength and that waves can cause objects to move.
4PS43. Generate and compare multiple solutions that use patterns for 
the transfer of information.

Earth’s systems: Processes that shape the earth
4ESS11. Identify evidence from patterns in rock formations and fossils in rock 
layers to support an explanation for changes in a landscape over time.
4ESS21. Make observations and/or measurements to provide evidence of 
the effects of weathering or the rate of erosion by water, ice, wind, or vegetation.
4ESS22. Analyze and interpret data from maps to describe patterns of earth’s 
features.
4ESS32. Generate and compare multiple solutions to reduce the impacts of 
natural earth processes on humans.

Engineering
35ETS11. Define a simple design problem reflecting a need or a want that 
includes criteria for success and constraints on materials, time, or cost.
35ETS12. Generate and compare possible solutions to a problem based on  
how well each is likely to meet the criteria and constraints of the problem.
35ETS13. Plan and carry out fair tests in which variables are controlled and 
failure points are considered to identify aspects of a model or prototype that can 
be improved.

NGSS performance expectations: Grade 4
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WeDo 2.0 a tantervben

Curriculum overview of Guided Projects organized by NGSS practices
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WeDo 2.0 a tantervben

Curriculum overview of Open Projects organized by NGSS practices



Ebben a fejezetben olyan információkat és 
útmutatásokat olvashatunk, amelyek megkönnyítik a 
WeDo 2.0 osztálytermi használatát. 

A siker kulcsa a következőkben rejlik:
• az eszközök szakszerű előkészítése
• a tanterem megfelelő berendezése
• a WeDo 2.0 projekt megfelelő előkészítése
• egyértelmű útmutatás a tanulók számára

A tanóra 
előkészítése
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A tanóra előkészítése

1.  Telepítsük a szoftvert a számítógépekre vagy a tabletekre.
2.  Bontsuk ki a LEGO® Education WeDo 2.0 alapcsomagokat és megfelelően 

rendszerezzük el az építőelemeket.
3.  Ragasszuk fel a matricákat a megfelelő rekeszekre a rendszerező dobozban.
4.  Ha szeretnénk, megjelölhetjük, feliratozhatjuk a dobozt, a központi egységet, a 

motort és az érzékelőket is egy-egy számmal. Így lehetőségünk lesz számozott 
készleteket kiosztani a tanulóknak vagy a csapatoknak. Hasznos lehet a 
tanteremben kifüggeszteni az alkatrészek listáját.

5.  Tegyünk két AA elemet a központi egységbe és vagy használjuk a központi 
egység pótakkumulátorát.

 Javaslat
A tantermi munkát nagymértékben megkönnyíthetjük, ha minden egyes központi 
egységnek nevet adunk a kapcsolati központban.

A kapcsolati központ megnyitása után: 
1.  Nyomjuk meg a zöld színű gombot a központi egységen.
2.  Keressük ki a központ egység nevét a kapcsolati központban megjelenő 

listában (ha több központi egységet is látunk, akkor a központi egységen 
található zöld gomb ismételt lenyomásával tudjuk az egységet azonosítani).

3.  Klikkeljünk arra névre, amelyik központi egységnek a nevét meg akarjuk 
változtatni, majd klikkeljünk a ceruza szimbólumra. 

4. Az egység nevének begépelése után a pipa szimbólumra klikkelve fejezhetjük  
 be az átnevezési folyamatot.

A központi egység átnevezéskor érdemes egy könnyen átlátható módszert 
követnünk, pl. az alábbi minta szerint: 
•  WeDo-001
•  WeDo-002
•  stb.

Így a tanulóknak egyszerűbb lesz a megfelelő központi egységhez csatlakozni.

Az eszközök előkészítése
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A tanóra előkészítése

A tanterem berendezése
1.  Állítsunk be a tanterembe egy kisebb tárolószekrényt, gurulós polcot vagy más 

olyan eszközt, amelyben a szükséges kellékeket tárolhatjuk a tanórák között.
2.  Ha nincs a tanteremben, készítsünk elő egy, a mérőeszközök tárolására 

alkalmas dobozt is, vonalzóval vagy mérőszalaggal, valamint az adatgyűjtéshez 
és a táblázatok megrajzolásához szükséges eszközökkel.

3. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a tanteremben elég hely van a projekt  
 végrehajtásához.
4.  A projekt tervezésekor biztosítsunk a diákok számára elég időt arra, hogy az óra 

végén el tudják pakolni a modelleket, valamint vissza tudják tenni a dobozba az 
építőelemeket.

Tanári előkészületek
1.  Fordítsunk megfelelő időt a készlet építőelemeinek tanulmányozására, és 

gondoljuk végig, hogy hogyan fogjuk használni a WeDo 2.0 elemeket az 
osztályban.

2.  Szánjuk rá egy órát, és próbáljuk ki diákszemmel nézve is a bevezető projektet.
3.  Olvassuk el az összefoglalót és a projektleírást az „Nyitott projektek” fejezetben 

és válasszunk ki egy projektet.
4.  Olvassuk át kiválasztott projekt leírását.

Most már készen állunk a feladatra!

A projekt indítása előtt
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A tanóra előkészítése

Fontos, hogy átgondolt szervezési szokásokat alakítsunk ki, amikor a WeDo2.0 
csomagokkal és digitális eszközökkel dolgozunk az osztályban.

Célszerű egyértelmű szabályokat felállítani a csapatok szervezésekor: 
•  WeDo 2.0 projektek optimális esetben két fős csapatokkal kerülnek 

megvalósításra.
• Ösztönözzük a diákokat arra, hogy használják az erősségeiket a  
 csapatmunkában.
• Időnként változtassuk meg a már összeszokott csoportok összetételét, ezzel  
 ösztönözve őket új készségek előhívására vagy további fejlődésre.
•  Jelöljünk ki vagy kérjük meg a diákokat arra, hogy ők határozzák meg az egyes 

csoporttagok feladatait.

 Javaslat
Minden tanuló kapjon feladatot, így a csapatokon belül előtérbe kerülnek az 
együttműködési kompetenciák. Nézzünk néhány feladatkört:
• építő, válogató
• építő, összeszerelő
• programozó, a program megírója
• dokumentáló, fénykép- és mozgóképkészítő
• előadó, a projekt bemutatója
• csapatkapitány

Célszerű lehet időnként megcserélni a kiosztott feladatköröket, hogy a tanulók 
mindannyian kipróbálhassák a projekt összes tevékenységét, és lehetőséget 
kapjanak készségeik fejlesztésére.

A tanulók irányítása



Együttműködés
50-51

Milo billenésérzékelője
48-49

Milo mozgásérzékelője
46-47

Milo, a kutatórobot 
41-45

Bevezető projektek



Ebben a projektben azt vizsgáljuk, hogy a tudósok és 
a mérnökök miképpen használják a robotokat az olyan 
helyek felfedezésére, ahová az ember nem tud eljutni.

Milo,  
a kutatórobot

Bevezető projektek, 1. rész
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Előkészületek: 30 perc
• Olvassuk át az általános előírásokat a Tanóra előkészítése fejezetben.
• Olvassuk el a projekt leírását, hogy körvonalazódjanak az ötleteink.
• Készüljünk fel a projekt bemutatására a diákjainknak.
• Határozzuk meg az elvárásainkat saját magunkkal és a tanulóinkkal szemben.
• Határozzuk meg a projekt végeredményét: mindenkinek lehetőséget kell kapnia  
 az építésre, a programozásra és a dokumentálásra is.
• Bizonyosodjunk meg arról, hogy a feladatra szánt időn belül meg tudunk felelni  
 az elvárásainknak.

A felfedezés fázisa: 10 perc
•  A projekt indításaként nézzük meg a bevezető kisfilmet.
• Beszéljük meg a látottakat a csoporttal.

Az alkotás fázisa: 20 perc
• Kérjük meg a tanulókat, hogy készítsék el az első modelljüket a mellékelt leírás  
 alapján.
• Következő lépésként programozzák a modellt a mintaprogram segítségével.
• Adjunk időt a diákoknak a kísérletezésre és hogy megváltoztassák a program  
 paramétereit. 
• Biztassuk a diákokat új programblokkok önálló felfedezésére.

A megosztás fázisa: 10 perc
Néhány javaslat a megosztás lehetőségeire: 
• Kérjük meg a diákokat, hogy készítsenek fotókat a modelljükről.
• Ellenőrizzük, hogy beírták-e a nevüket és megjegyzéseiket a dokumentáló  
 eszközbe.
• Kérjük meg a tanulókat, hogy olyan formában is mentsék el a projekt során  
 szerzett tapasztalataikat, hogy a szüleikkel is meg tudják osztani azokat.

 Fontos
Javasoljuk a négy bevezető projekt közvetlenül egymást követő feldolgozását. Ha 
erre nincs lehetőségünk, akkor is ajánlott először ezeket végigvinni, mielőtt újabb 
projektekre váltunk, hogy a diákoknak elegendő idejük legyen megismerkedni az 
eszközökkel. A négy bevezető projekt megvalósításához szükséges idő: 
• 1. rész: Milo, a kutatórobot: kb. 40 perc. 
• 2. rész: Milo mozgásérzékelője: kb. 15 perc
• 3. rész: Milo billenésérzékelője: kb. 15 perc
• 4. rész: Együttműködés: kb. 15 perc

Útmutató: Bevezető projektek, 1. rész

Milo, a kutatórobot
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A bevezető kisfilm használata
A tudósok és a mérnökök kihívásként élik meg, hogy távoli helyeket ismerjenek 
meg és új felfedezéseket tegyenek. Céljaik elérése érdekében űrhajókat, 
műholdakat és robotokat terveznek, amelyek távoli szemekként működnek 
és segítségükkel adatokat gyűjthetnek az ismeretlen helyekről. Felfedezéseik 
során egyszer sikereket érnek el, máskor kudarcot vallanak. Ne feledjük, hogy a 
kudarcok lehetőséget teremtenek további tanulásra. Az alábbi ötletek segítségével 
közelebb kerülhetünk a tudósok gondolkodásmódjához: 
1. A tudósok kutatórobotokat küldenek a Marsra. 
2. Tengeralattjárókkal merülnek a víz mélyére. 
3. Drónokat reptetnek a vulkánok belsejébe. 

Megbeszélésre javasolt kérdések:
1. Mit tesznek a tudósok és a mérnökök, ha nem tudnak elmenni arra a helyre,  
 amelyet fel akarnak térképezni?
  A tudósok ezeket a helyzeteket megoldásra váró feladatként élik meg. A 

megfelelő erőforrások és kötelezettségvállalások mellett kifejlesztik a feladat 
elvégzésére alkalmas mintadarabokat, végül pedig kiválasztják a legjobbat.

A felfedezés fázisa:

Milo, a kutatórobot
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Milo megépítése és programozása
Milo, a kutatórobot megépítéséhez a tanulók az építési útmutató lépéseit követik.

1. Építsd meg Milót, a kutatórobotot!
A modell megépítésével a tanulók megszerzik az „első építési” tapasztalataikat a 
WeDo 2.0-val.

 Fontos
Győződjünk meg róla, hogy mindenkinek sikerül kapcsolatot kiépíteni a motor és a 
központi egység, valamint a központi egység az eszköz között.

2. Programozd Milót!
Ez a program 8-as sebességgel indítja el a motort, amely aztán 2 másodpercig 
egy irányba halad, végül megáll.

A motort mindkét irányba elindíthatjuk, megállíthatjuk és változtathatjuk a 
sebességét, de mozgásba hozhatjuk egy megadott időtartamra is, amelyet 
másodpercben kell megadnunk.

 Javaslat
Adjunk időt a diákoknak arra, hogy megváltoztassák a program paramétereit. 
Engedjük, hogy új lehetőségeket fedezzenek fel, mint pl. hang hozzáadása.

Használjuk ki az alkalmat és mutassuk meg a dizájn könyvtárat a diákoknak, így 
ösztönözve őket a további programok megismerésére.

Az alkotás fázisa

Milo, a kutatórobot
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Ismertetés
Mielőtt tovább lépnénk a következő bevezető projektre, teremtsünk lehetőséget a 
tanulók véleménynyilvánítására: 
• Beszélgessünk röviden velük a természettudományokban használt eszközökről.
• Kérdezzük meg a diákokat, szerintük milyen területeken segítik az emberiséget a  
 tudományos robotok.

Dokumentálás
•  Mutassuk meg a diákoknak a dokumentáló eszköz használatát.
• Kérjük meg őket arra, hogy készítsenek egy csoportképet, amelyen az elkészített  
 modellük is rajta van.

A megosztás fázisa

Milo, a kutatórobot



Ebben a részben a tanulók megismerik, hogyan 
használható a mozgásérzéskelő egy különleges 
növényfajta előfordulásának felderítésére.

Milo 
mozgásérzékelője

Bevezető projektek, 2. rész
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A felfedezés fázisa
Ha a robotokat egy távoli helyre küldjük, szenzorokra van szükségük, hogy emberi 
beavatkozás nélkül teljesíteni tudják a küldetésüket.

Megbeszélésre javasolt kérdések
1.  Mennyire fontosak a tudományos eszközök a tudósok munkájában?
  Amikor egy robot távoli helyen van, szenzorok segítségével tudja eldönteni, 

merre menjen és hol álljon meg.

Az alkotás fázisa
A mellékelt építési útmutató alapján a diákok megépítenek egy mozgásérzékelővel 
felszerelt kart, amelynek segítségével Milo felkutat egy növénymintát. A 
növénymintát szintén a tanulók építik meg.

A program hatására a robot elindul előre, egészen addig, amíg oda nem ér a 
mintatárgyhoz. Ekkor a robot megáll és hangot ad ki.

Kérjük meg a diákokat arra, hogy rögzítsék a saját hangjukat a felfedezés 
jelzéséhez.

A megosztás fázisa
A bevezető projektnek ebben a részében kérjük meg a diákokat arra, hogy 
rögzítsék videóra a küldetésüket. Így gyakorolhatják a kamerakezelést és egymás 
filmezését, amely a következő projekteknél hasznos lesz.

A mozgásérzéskelő használata

Milo mozgásérzékelője



Ebben a részben a tanulók megismerik, hogyan 
használható a billenésérzékelő arra, hogy Milo 
üzenetet küldjön a bázisnak.

Milo 
billenésérzékelője

Bevezető projektek, 3. rész
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A felfedezés fázisa
Amikor a robot megtalálja, amit keresett, üzenetet küld a bázisnak.

Megbeszélésre javasolt kérdések
1.  Miért fontos a robot és a bázis közötti kommunikáció?
 Ha a robot sikerrel fejezi be a küldetését, de nem tudja továbbítani annak  
 eredményeit, a küldetés egésze elbukik.
2.  Milyen lehetőségek vannak a robotokkal történő kommunikációra?
  Jelenleg műholdak segítségével közvetítik a rádiójeleket a bázis és a robot 

között.

Az alkotás fázisa
A mellékelt építési útmutató alapján a diákok megépítik az eszközt, amely 
billenésérzékelő segítségével üzenetet küld a bázisnak.

A program két műveletet indít el annak függvényében, hogy a billenésérzékelő 
milyen szögben áll: 
• Ha lefelé billen, a piros LED lámpa villan fel.
• Ha felfelé billen, egy szöveges üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A megosztás fázisa
A bevezető projektnek ebben a részében kérjük meg a tanulókat, hogy 
készítsenek képernyőképet az elkészített programjuk végső állapotáról. 
Gyakorolják a projekt során használt program dokumentálását.

Bevezetés a billenésérzékelő használatába

Milo billenésérzékelője



Ebben a részben a tanulók megismerkednek a 
projektek során történő együttműködés fontosságával.

Együttműködés
Bevezető projektek, 4. rész
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A felfedezés fázisa
Most, hogy a robot megtalálta a növénymintát, itt az ideje, hogy elhozza nekünk. 
De várjunk csak! Nem lesz túl nehéz? Vizsgáljuk meg, hogy együtt tud-e működni a 
robotunk egy másik robottal? Vajon közösen be tudják gyűjteni a növénymintát?

Az alkotás fázisa
Vonjunk össze kettesével a csoportokat, hogy a diákok be tudják fejezni a 
küldetés utolsó részét: 
1.  Építsenek egy szállítójárművet a két robot egybeépítésével.
2.  Írjanak egy saját programot, hogy a mintát A pontból B pontba tudják szállítani. 

Lényegtelen, hogy az A és B pontok hol találhatók.
 A tanulók az alábbi programokat használhatják.
3.  Amikor mindenki elkészült, a csapatok óvatosan gyűjtsék be a növénymintákat.

 Javaslatok
Az önálló csoportmunkához kapcsolódóan fontos megjegyeznünk, hogy egyszerre 
három központi egységet tudunk egy tablethez csatlakoztatni. Lapozzunk az 
Eszköztár fejezethez útmutatásért.

A megosztás fázisa
Kérjük meg a tanulókat, hogy számoljanak be a tapasztalataikról: 
•  Miért fontos egy probléma megoldása során az együttműködés?
•  Hozzunk példákat a csoportok közötti kommunikáció jó megoldásaira.

Végül a diákok fejezzék be a dokumentálást a dokumentáló eszközzel – gyűjtsék 
össze és rendszerezzék a fontos információkat.

 Fontos
A WeDo motorok különbözősége miatt a csapatoknak együtt kell működniük a 
siker érdekében.

Együttműködés más robotokkal

Együttműködés



8. Szelektálás és 
újrahasznosítás 
119-131

7. Mentőakció
106-118

6. Árvizek megelőzése
93-105

5. Növények és beporzók
81-92

4. A béka átváltozása
68-80

3. Hatalmas épületek
55-67

2. Sebesség
42-54

1. Vontatás
29-41

Irányított projektek



Ebben a projektben a mozgó testre irányuló, 
egyensúlyban lévő erők és kiegyenlítetlen erők 
hatását vizsgáljuk.

Vontatás
1. projekt
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CCSS.ELA-Literacy.SL.3.1.d: Explain your own ideas and comprehension in light 
of the discussion.
ALSzANyT-Műveltség.SL.3.1.d: Ismertessük az ötleteinket és elképzeléseinket a 
megbeszélés során.

NGSS performance expectation
KGTOA (Következő Generációs Tudományos Oktatási Alapelvek) 
követelmények
3-PS2-1: Plan and conduct an investigation to provide evidence of the effects of 
balanced and unbalanced forces on the motion of an object.
3-PS2-1: Tervezzünk meg és végezzünk el egy kutatást, amelyből bizonyítékokat 
kapunk a mozgó tárgyra ható különböző erők szerepéről.

Common Core State Standards for English Language Arts
Alaptantárgyak Közös Sztenderdjei az Angol Nyelv Tantárgyból
CCSS.ELA-Literacy.W.3.7: Conduct short research projects that build knowledge 
about a topic.
CCSS.ELA-Műveltség.W.3.7: Végezzünk el egy rövid tudományos kutatást, amelyből 
ismereteket kapunk egy adott témában.

CCSS.ELA-Literacy.W.3.8: Recall information from experiences or gather 
information from print and digital sources; take brief notes on sources and sort 
evidence into provided categories.
ALSzANyT-Műveltség.W.3.8: Idézzük fel korábbi tapasztalatainkat, vagy gyűjtsünk 
információt nyomtatott vagy digitális forrásokból; készítsünk rövid jegyzeteket 
a források felhasználásával, az eredményeket pedig soroljuk be a megadott 
kategóriákba.
CCSS.ELA-Literacy.SL.3.1.a: Come to discussions prepared, having read or 
studied required material; explicitly draw on that preparation and other information 
known about the topic to explore ideas under discussion.
ALSzANyT-Műveltség.SL.3.1.a: A megbeszélésekre érkezzünk felkészülten, 
olvassuk el vagy tanulmányozzuk előre a kiadott anyagokat, hogy ezekre és a 
korábbi ismereteinkre támaszkodva vizsgálhassuk meg a megbeszélések során 
felmerülő ötleteket.

Curriculum link - Tantervi kapcsolódás
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Előkészületek: 30 perc
• Olvassuk át az általános információkat a Tanóra előkészítése fejezetben.
• Olvassuk el a projekt leírását, hogy körvonalazódjanak az ötleteink.
• Készüljünk fel a projekt bemutatására: használjuk a WeDo 2.0 szoftver című  
 projekthez kapott videót vagy válasszunk más, hasonlóan motiváló segédanyagot. 
• Határozzuk meg a projekt végeredményét: a dokumentáció létrehozásának és  
 bemutatásának szempontjait.
• Bizonyosodjunk meg arról, hogy a feladatra szánt időkereten belül be tudjuk  
 fejezni a projektet.

 Fontos
Ez a projekt egy kísérlet – a kísérlethez köthető praktikák további magyarázatait a 
WeDo 2.0 a tantervben című fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa: 30-60 perc
• A projekt bevezetéseként nézzük meg a bevezető kisfilmet!
• Beszéljük meg a látottakat a csoporttal.
• Kérjük meg a diákokat, hogy Max és Mia kérdéseihez kapcsolódva rögzítsék az 
ötleteiket a dokumentáló eszközzel.

Az alkotás fázisa: 45-60 perc
• Kérjük meg a tanulókat, hogy készítsék el az első modelljüket a mellékelt leírás  
 alapján.
• Következő lépésként programozzák be a modellt a mintaprogram segítségével.
• Adjunk időt a diákoknak, hogy különböző tárgyakkal többféle kombinációt  
 is kipróbálhassanak. Magyarázzuk el a kiegyenlített és kiegyenlítetlen erők  
 hatásának különbségeit.

Az alkotás újabb fázisa (opcionális): 45-60 perc
• Ha szeretnénk, idősebb diákoknál differenciálhatjuk a feladatokat, ha beiktatjuk  
 a projektnek ezt az extra szintjét is.

Útmutató: Tervezzük meg ezt a WeDo 2.0 projektet
A megosztás fázisa: min. 45 perc vagy több
• Kérjük meg a tanulókat, hogy rögzítsék minden kísérlet eredményét.
• Biztassuk őket, hogy osszák meg a vizsgálódás során szerzett, bizonyítékokkal  
 alátámasztható tapasztalataikat.
• Számítsák ki, milyen eredményre számíthatnak, ha növelik a tárgyak tömegét.
• Kérjük meg őket, hogy öntsék végleges formába a prezentációjukat.
• Próbáljunk ki többféle módszert, amelyekkel rá tudjuk venni a diákokat  
 eredményeik megosztására.
• Kérjük meg őket, hogy mutassák be a projektjüket.

 Javaslat
A projekt után nézzük meg a következő önálló projekteket: 
• Az óceánok tisztítása
• Az űr felfedezése
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A munkát ezzel a projekttel érdemes kezdeni.

A siker érdekében gondoljuk át, hogyan adhatunk többféle útmutatást az építés és 
a programozás terén. Például: 
• Mutassuk be a közepes motor használatát.
• Mutassunk be könnyen megérthető programokat, programrészleteket.
• Magyarázzuk el, hogyan kell elvégezni egy kísérletet.
• Mutassunk rá azokra a tényezőkre, amelyekre fókuszálni érdemes, mint a 
húzóerő és a súrlódási erő.

Határozzuk meg azokat a módszereket is, amelyekkel a diákokat eredményeik 
bemutatására és dokumentálására kérjük (például összehívhatjuk a csoportokat 
egy közös megbeszélésre, ahol megoszthatják egymással a tapasztalataikat).

További vizsgálódások
Újabb kihívást jelenthet a diákoknak, ha plusz időt adunk a kísérletezésre a 
tervezés, az építés és a programozás terén. Ez további törvényszerűségek 
felfedezésére teremt alkalmat a tolás és a vontatás témájában.
 
További vizsgálódás tárgya lehet az is, ha megkérjük a tanulókat, mérjék össze a 
robotjaik erejét egy kötélhúzó versenyben. Izgalmas lesz!

Téves értelmezések
A diákok hajlamosak azt hinni, hogy az egyhelyben álló merev testekre semmilyen 
erő nem hat. Jó példa erre, amikor megpróbálunk egy olyan autót mozgásba 
hozni, amelynek be van húzva a kéziféke. Mivel az autó mozdulatlan marad, 
a diákok – tévesen – azt hiszik, az autóra nem hat semmilyen erő. A fizika 
nézőpontjából megközelítve azonban nyilvánvaló, hogy ebben az esetben számos, 
egymással egyensúlyban lévő erő hat az autóra.

Szószedet
Erő
Olyan hatás, ami egy tömeggel rendelkező testet mozgásállapotának 
megváltoztatásra késztet. 
Eredő erő
A testre ható erők együttes hatása. 
Súrlódás
Két egymással érintkező felület között fellépő erő.
Tapadási súrlódás
Ez az erő akkor lép fel, amikor két test egymáson nem mozdul el. (Például: íróasztal 
a padlón)
Gördülési súrlódás
Ez az erő akkor lép fel, amikor egy test egy másikon gördül. (Például: az autók 
gumiabroncsa az úttesten) 
Csúszási súrlódás
Ez az erő akkor lép fel, amikor két test egymáson elmozdul. (Például: szánkó a 
havon)
Egyensúly
Az az állapot, amikor minden erő kiegyenlített, vagyis amikor az eredő erő értéke 
zéró.

Differenciálás
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Az értékelőlapot használhatjuk a megfigyelési lappal együtt, amelyet az Értékelés 
a WeDo 2.0 segítségével fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa
A felfedezés fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok aktívan részt vesznek 
a beszélgetésben, kérdéseket tesznek fel és válaszolnak, valamint helyesen 
használják az olyan szakkifejezéseket, mint a tolás és vontatás, az erő és a 
súrlódás.

1.  A diák nem tud válaszolni a kérdésekre, nem tud tevőlegesen bekapcsolódni a 
beszélgetésekbe vagy elfogadhatóan körbe írni a tolás és a vontatás témakörét, 
illetve a fizikai erőkhöz kapcsolni azokat.

2.  A diák, ha ösztönözzük, képes válaszolni a kérdésekre, segítséggel tevőlegesen 
részt tud venni a beszélgetésekben vagy elfogadhatóan körbe tudja írni a tolás 
és a vontatás témakörét, illetve a fizikai erőkhöz kapcsolni azokat.

3.  A diák képes világos válaszokat adni a kérdésekre és részt tud venni a 
beszélgetésekben vagy körbe tudja írni a tolás és a vontatás témakörét, illetve a 
fizikai erőkhöz kapcsolni azokat.

4.  A diák képes részletes magyarázatokat adni a beszélgetések során vagy 
precízen körbe tudja írni a tolás és a vontatás témakörét, illetve a fizikai erőkhöz 
kapcsolni azokat.

Az alkotás fázisa
Az alkotás fázisában győződjünk meg arról, hogy a csoporttagok mindegyike részt 
tud venni a közös munkában, meg tudja tippelni, mi fog történni, és használni tudja 
a felfedezés fázisa során összegyűjtött információkat.

1.  A diák nem tud jól együttműködni a csoportja tagjaival, nem tudja kitalálni, mi 
fog történni vagy nem tudja használni a már megszerzett információkat.

2.  A diák együtt tud működni a csoportja tagjaival, és bár segítséggel, de meg 
tudja mondani, mi fog történni a vizsgálódás során.

3.  A diák útmutatás alapján össze tudja gyűjteni az információkat és képes 
használni azokat. Együtt tud működni a csoporttagokkal és részt vesz a csoport 
megbeszéléseiben. Előre látja, mi fog történni és össze tudja gyűjteni az 
információkat, hogy felhasználja egy, a témáról szóló prezentációban.

4.  A diák együtt tud működni a csoportja tagjaival, képes a csoport vezetőjeként 
fellépni és feltevéseit igazolni a tolás és a vontatás témaköréhez köthető 
erőhatások vonatkozásában.

A megosztás fázisa
A megosztás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok képesek 
elmagyarázni, mi történik a modellel az erők vonatkozásában, a modell többféle 
változatát is kipróbálják, és a megépített változatoknál több verzió is van a 
fejükben. A projekt során szerzett fontos információkat fel tudják használni a végső 
beszámoló összeállításához.

1.  A diák nem képes a vizsgálódásról szóló beszélgetésbe bekapcsolódni, 
nem tudja bemutatni a modellt az erők vonatkozásában, vagy felhasználni az 
információkat a végső projekt elkészítéséhez.

2.  A diák, ha ösztönözzük, be tud kapcsolódni az erőről szóló beszélgetésbe, 
több vizsgálati forgatókönyvet is kipróbál, hogy előre lássa mi fog történni, és 
korlátozott mennyiségű információt használ a végső projekt elkészítéséhez.

3.  A diák be tud kapcsolódni az erők vizsgálatáról szóló beszélgetésbe, és fel 
tudja használni a tesztelés során összegyűjtött információkat a végső projekt 
összeállításához.

4.  A diák aktívan be tud kapcsolódni a témához kapcsolódó beszélgetésbe, és fel 
tudja használni az összegyűjtött információkat a végső projekt összeállításához, 
amely kiegészítő elemeket is tartalmaz.

JGTSZ projektértékelő-lap
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Az értékelőlapot használhatjuk a megfigyelési lappal együtt, amelyet az Értékelés 
a WeDo 2.0 segítségével fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa
A felfedezés fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok a kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteiket érthetően ki tudják fejteni.

1.  A tanuló nem képes megosztani a felfedezés fázisában kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteit.

2.  A diák, ha ösztönözzük, meg tudja osztani a felfedezés fázisában kapott 
kérdésekhez kapcsolódó ötleteit.

3.  A diák világosan meg tudja osztani a felfedezés fázisában kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteit.

4.  A diák részletes magyarázatokkal kísérve tudja kifejteni a felfedezés fázisában 
kapott kérdésekhez kapcsolódó ötleteit.

Az alkotás fázisa
Az alkotás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok megfelelő 
dokumentálási módot választanak (pl. képernyőkép, állókép, videó, szöveg) és 
teljesítik a tapasztalatok dokumentálására előírt elvárásokat.

1.  A diáknak nem sikerül dokumentálnia a vizsgálat során szerzett tapasztalatait.
2.  A diák összegyűjti a tapasztalatai dokumentációját, de hiányosan vagy nem az 

előírt elvárásoknak megfelelően.
3.  A diák a kísérlet minden elemét megfelelően dokumentálja és megfelelő 

eszközöket választ a dokumentáció elkészítéséhez.
4.  A diák megfelelő eszközöket választ a dokumentáció elkészítéséhez, azokat 

változatosan használja és felülmúlja az előírt elvárásokat.

A megosztás fázisa
A megosztás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok érveléseik 
alátámasztására megfelelően alkalmazzák a kísérlet során szerzett tapasztalataikat 
és bizonyítékaikat, és amikor bemutatják azokat a hallgatóságnak, következetesen 
ragaszkodnak az előírt irányelvekhez.

1.  A prezentációban megosztott gondolatait illetően a diák nem alkalmazza 
megfelelően a kísérlet során szerzett tapasztalatokat és bizonyítékokat és nem 
követi az előírt irányelveket.

2.  A diák használ néhány, a tapasztalataiból levont bizonyítékot, indoklása azonban 
visszafogott. Az előírt elvárásokat általánosságban véve követi, de egy vagy 
több területen is hiányosan.

3.  A diák megfelelően használja a tapasztalataiból levont bizonyítékokat és követi 
az előírt elvárásokat a prezentációja során.

4.  A diák részletesen kifejti a tapasztalatait és okfejtése alátámasztásaként 
átgondoltan használja a megfelelő bizonyítékokat, miközben követi az előírt 
elvárásokat is.

Anyanyelvi értékelőlap
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A bevezető kisfilm az alábbi ötleteket javasolja ismertetésre és átbeszélésre az 
osztállyal a projekt során.

Bevezető kisfilm
Hosszú idő telt el azóta, hogy az emberek először próbáltak meg elmozdítani 
nagy méretű tárgyakat. Az emberek az ősi civilizációktól a modern korig változatos 
eszközöket használtak arra, hogy eltoljanak vagy maguk után vontassanak 
tárgyakat.

1.  Ha nem tudunk elhúzni egy tárgyat, annak az az oka, hogy az ellentétes irányból 
egy azonos nagyságú vagy egy nagyobb erő is húzza azt.

2.  Ha egy test elmozdul, azt jelenti, hogy az elmozdulás irányában nagyobb erő hat 
rá.

3.  A Földön a súrlódásnak is nagy szerepe van ebben a rendszerben.
4.  Kisebb súrlódású felületen könnyebb elhúzni egy tárgyat, mint egy ugyanolyan 

tömegű tárgyat egy egyenetlen felületen.

Az erő és a mozgás témáját Sir Isaak Newton kutatta és definiálta részletesen a 17. 
században. A fizika azon törvényeit vizsgáljuk ebben a projektben, amelyekkel ő 
napi szinten foglalkozott.

A felfedezés fázisa
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Megbeszélésre javasolt kérdések
1.  Hogyan tudunk elmozdítani egy testet?
  Egy testet úgy tudunk elmozdítani, ha tolni vagy vontatni kezdjük, vagy 

általánosabban fogalmazva erőt fejtünk ki rá.
2.  Mi a súrlódás? Normál vagy csúszós felületen könnyebb eltolni egy testet?
  Ez a kérdés a súrlódásra vonatkozik. Csúszós felületen könnyebb elmozdítani 

egy testet, mint egyenetlen felületen. A test tömegétől függően azonban 
csúszós felületen is nehéz lehet elmozdítani azt, mert ez esetben ránk is 
hatással van a kisebb tapadási súrlódás.

3.  Találjuk ki mi fog történni, ha a húzóerő nagyobb az egyik irányban, mint a 
másikban.

  Erre a kérdésre a választ a diákok először csak megtippelni tudják. Ez azt 
jelenti, hogy ezen a ponton a válaszok helytelenek lehetnek. Az óra után 
azonban a tanulók már tudni fogják, hogy test a nagyobb húzó- vagy nyomóerő 
irányába indul el.

Kérjük meg a tanulókat, hogy válaszaikat szöveges vagy képi formában rögzítsék a 
dokumentációs eszközzel.

További megbeszélésre javasolt kérdések
1.  Milyen kapcsolat van a kiegyenlített erők és a tárgyak mozgási képessége 

között?
  A kiegyenlítetlen erők hatására megváltozhat a testek mozgása (felgyorsulnak, 

lelassulnak, stb.)

A felfedezés fázisa
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Építsünk és programozzunk vontatórobotot
A diákok az építési útmutató alapján megépítik a vontatórobotot. A robot el fogja 
húzni a kosarába helyezett tárgyakat. A vizsgálatot különböző felületeken végezzük 
el, például fafelületen vagy szőnyegen. Használjuk ugyanazokat a felületeket a 
projekt teljes ideje alatt.

1. Építsük meg a vontatórobotot.
A projektben használt billegő elem kúpfogaskereket használ, amely a 
forgástengelyt függőlegesből vízszintesbe fordítja, és így átviszi a motor mozgását 
a kerekekre.

A súrlódás csökkentése érdekében tegyünk a kosárba néhány csúszós 
építőelemet.

2. Programozzuk a robotot vontatásra.
A program háromtól számol vissza a kijelzőn, majd a motor 2 másodpercig 10-es 
sebességgel halad előre.

 Javaslatok
A vizsgálódás megkezdése előtt kérjük meg a diákokat a program beállításainak 
megváltoztatására, hogy teljesen átlássák annak működését.

Az alkotás fázisa
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A vontatórobot tesztelése
A modell használatával a diákok a húzóerőre vonatkozó kísérleteket végeznek.

1. Vizsgáljuk meg mi történik, ha kisebb majd nagyobb tárgyakat helyezünk a 
kosárba, egészen addig folytatva ezt, amíg az eszköz megáll.
A vontatórobot egy átlagos felületen nagyjából 300 grammot tud elvontatni. A 
diákok bármilyen tárgyat használhatnak, csak arra kell ügyelniük, hogy egyik 
se legyen túl nehéz, hiszen ennek a feladatnak az egyensúly elérése a célja. 
Ezen a ponton a tanulók kiegyenlített erőkkel találkoznak. Az erő irányának 
szimbolizálására használhatunk egy nyilat.

You can also use the small tires as objects to place in the basket. They will 
increase the friction on the basket side.

2. Nézzük meg mi történik, ha ugyanannyi elemből építjük meg a modellt, de 
nagy gumiabroncsokat építünk rá.
A diákok nagy gumiabroncsokat építenek a vontatórobotra. Így nagyobb lesz a 
súrlódás a kerekek és a felület között a vontatórobot oldaláról, és nőni fog a robot 
húzóereje is. Az erők azonnal kiegyenlítetlenek lesznek.

A bizonyítékok alátámasztják, hogy a testek elmozdulnak amikor a húzóerő 
nagyobb, mint az ellene ható erő. 

3. Keressük meg a legnehezebb tárgyat, amelyet el tudunk vontatni a 
gumiabroncsokkal felszerelt modellünkkel.
Az utolsó feladat eredményét annak a felületnek a súrlódása befolyásolja, amelyen 
a diákok éppen dolgoznak.

Az alkotás fázisa
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Használjuk a tanulói projekt „További vizsgálódások” részét, mint opcionális 
feladatot. Ne feledjük, hogy ezek a feladatok több időt vesznek igénybe és 
idősebb vagy tapasztaltabb diákok részére tervezték őket.

További vizsgálódások
A vontatórobot, amellyel a diákok dolgoznak egy kúpfogaskerék mechanizmusát 
használja a motor forgási irányának megváltoztatására. Ez nem növeli nagy 
mértékben a mozgási erőt.

1. Építsünk másfajta vontatórobotot
Kérjük meg a diákokat, hogy találjanak ki új dizájnt a vontatógépnek. Engedjük, 
hogy megépítsék a saját modelljüket, végeztessük el velük ugyanazokat a 
kísérleteket, mint az eredeti vontatórobottal és vegyük rá őket, hogy hasonlítsák 
össze a két vizsgálat eredményét. Ötletekért nézzünk be a dizájn könyvtárba.

Javaslatok együttműködésre
Keressünk meg az osztály legerősebb robotját.
Ha látjuk, hogy a csoportok épp a robotokat tesztelik, rendezzünk kötélhúzást: 
• Válasszunk ki két csoportot.
• Kapcsoljuk össze a robotokat a hátuknál a LEGO® lánccal. 
• Kérjük meg a csoportokat, hogy azonos súlyt, tehert tegyenek a kosárba a  
 verseny megkezdése előtt.
• Tanári jelzésre a diákok indítsák el a motorokat, hogy a robotok húzni kezdjék  
 egymást. Melyik robot az erősebb?

Az alkotás fázisa
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A dokumentáció befejezése
Kérjük meg a diákokat, hogy többféleképpen dokumentálják a projektjüket 
(tehetünk javaslatokat is): 
•  Készítsenek képernyőképet az eredményeikről.
• Hasonlítsák össze ezeket a képeket a valós élet képeivel.
• Készítsenek videófelvételt magukról, amelyben bemutatják a projektjüket az  
 osztálynak.

 Javaslatok
A diákok az adatokat feljegyezhetik papíralapú vagy számítógépes táblázatba.
Vizsgálataik eredményeit grafikusan is ábrázolhatják.

Az eredmények bemutatása
A projekt végén a diákok bemutatják vizsgálódásuk eredményeit.

Hangsúlyosabbá tehetjük a tanulók prezentációit, ha: 
•  biztatjuk őket, hogy használjanak olyan kifejezéseket, mint kiegyensúlyozott erő, 

húzás, vontatás, súrlódás és tömeg;
• megkérjük őket, hogy egy nyíllal ábrázolják az erőt;
• megkérjük őket, hogy példákkal szemléltessék a bemutatót;
• megkérjük őket, hogy olyan valós szituációkkal összehasonlítva elemezzék a  
 projektjüket, amelyekben a kiegyenlített és a kiegyenlítetlen erőket figyeltek meg;
• vitassuk meg velük, milyen összefüggéseket fedeznek fel az észrevételeik és  
 ezek között a valós szituációk között.

Megosztás fázisa



Vontatás

A tanulók fejtsék ki, mi az a legnagyobb tömeg, 
amelyet el tudnak vontatni mind kiegyenlített, mind 
kiegyenlítetlen erők hatása mellett.

A megosztás egy lehetséges módja



Ebben a projektben megfigyeléseket végzünk, 
amelyek segítségével kiderítjük, hogy mely tényezők 
befolyásolják egy autó sebességét.

Sebesség
2. projekt
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CCSS.ELA-Literacy.W.3.8: Recall information from experiences or gather 
information from print and digital sources; take brief notes on sources and sort 
evidence into provided categories.
CCSS.ELA-Műveltség.W.3.8: Idézzük fel korábbi tapasztalatainkat, vagy gyűjtsünk 
információt nyomtatott vagy digitális forrásokból; készítsünk rövid jegyzeteket 
a források felhasználásával, az eredményeket pedig soroljuk be a megadott 
kategóriákba.

NGSS performance expectation
KGTOA (Következő Generációs Tudományos Oktatási Alapelvek) 
követelmények
3-PS2-2: Make observations and/or measurements of an object’s motion to 
provide evidence that a pattern can be used to predict future motion.
3-PS2-2: Figyeljük és/vagy mérjük meg az adott tárgy mozgását annak bizonyítása 
céljából, hogy a minta a jövőbeni mozgás előrejelzésére is használható.
4-PS3-1: Use evidence to construct an explanation relating the speed of an object 
to the energy of that object.
4-PS3-1: Bizonyítékok segítségével alakítsunk ki egy magyarázatot, amelyben a 
tárgy sebességét ugyanazon tárgy energiájához viszonyítjuk.

NGSS crosscutting concepts
KGTOA horizontális fogalmak
Patterns
Minták

Common Core State Standards for English Language Arts
Alaptantárgyak Közös Sztenderdjei az Angol Nyelv Tantárgyból
CCSS.ELA-Literacy.SL.3.1.a: Come to discussions prepared, having read or 
studied required material; explicitly draw on that preparation and other information 
known about the topic to explore ideas under discussion.
CCSS.ELA-Műveltség.SL.3.1.a: A megbeszélésekre érkezzünk felkészülten, 
olvassuk el vagy tanulmányozzuk előre a kiadott anyagokat, hogy ezekre és a 
korábbi ismereteinkre támaszkodva vizsgálhassuk meg a megbeszélések során 
felmerülő ötleteket.
CCSS.ELA-Literacy.SL.3.1.d: Explain their own ideas and comprehension in light 
of the discussion.
CCSS.ELA-Műveltség.SL.3.1.d: Ismertessük saját ötleteinket és elképzeléseinket a 
megbeszélés során.

Curriculum link - Tantervi kapcsolódás
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Előkészületek: 30 perc
•  Olvassuk át az általános információkat a Tanóra előkészítése fejezetben.
• Olvassuk el a projekt leírását, hogy körvonalazódjanak az ötleteink.
• Készüljünk fel a projekt bemutatására: használjuk a WeDo 2.0 szoftver című  
 projekthez kapott videót vagy válasszunk más, hasonlóan motiváló segédanyagot. 
• Határozzuk meg a projekt végeredményét: a dokumentáció létrehozásának és  
 bemutatásának szempontjait.
• Bizonyosodjunk meg arról, hogy a feladatra szánt időkereten belül be tudjuk  
 fejezni a projektet.

 Fontos
Ez a projekt egy kísérlet – a kísérlethez köthető praktikák további magyarázatait a 
WeDo 2.0 a tantervben című fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa: 30-60 perc
• A projekt indításaként nézzük meg a bevezető kisfilmet.
• Beszéljük meg a látottakat a csoporttal.
• Kérjük meg a diákokat, hogy Max és Mia kérdéseihez kapcsolódva rögzítsék az  
 ötleteiket a dokumentáló eszközzel.

Az alkotás fázisa: 45-60 perc
•  Kérjük meg a tanulókat, hogy készítsék el az első modelljüket a mellékelt leírás 

alapján.
• Kérjük meg őket, hogy a távolságot minimum 2 méterben határozzák meg.  
 Győződjünk meg róla, hogy minden tanuló bejelölte a kezdővonalat és felállított  
 egy akadályt, amely majd megállítja az autót.
• Következő lépésként programozzák be a modellt a mintaprogram segítségével.
• Adjunk időt a diákoknak arra, hogy többféle változatot is kipróbálhassanak, így  
 tesztelve az autó gyorsulását.
• 

Az alkotás újabb fázisa (opcionális): 45-60 perc
•  Ha szeretnénk, idősebb diákoknál differenciálhatjuk a feladatokat, ha beiktatjuk 

a projektnek ezt a magasabb szintjét is.

A megosztás fázisa: min. 45 perc vagy több
•  Kérjük meg a tanulókat, hogy rögzítsék minden kísérlet eredményét.
• Biztassuk őket, hogy osszák meg a vizsgálódás során szerzett, bizonyítékokkal  
 alátámasztható tapasztalataikat.
• Számolják ki, milyen eredményre számíthatnak, ha megduplázzák a távolságot. 
• Kérjük meg őket, hogy öntsék végleges formába a prezentációjukat.
• Próbáljunk ki többféle módszert, amelyekkel rá tudjuk venni a diákokat  
 eredményeik megosztására.
• Kérjük meg őket, hogy mutassák be a projektjüket.

 Javaslat
A projekt után nézzük meg a következő önálló projekteket: 
• Az űr felfedezése
• Anyagmozgatás

Útmutató: Tervezzük meg ezt a WeDo 2.0 projektet
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A siker érdekében gondoljuk át, hogyan adhatunk többféle útmutatást az építés és 
a programozás terén. Például: 
•  Magyarázzuk el, hogyan kell elvégezni egy kísérletet.
• Mutassunk rá azokra a tényezőkre, amelyekre fókuszálni érdemes, mint a  
 kerekek mérete, a motor sebessége vagy az ékszíjtárcsa típusa.

Határozzuk meg azokat a módszereket is, amelyekkel a diákokat eredményeik 
bemutatására és dokumentálására kérjük.

További vizsgálódások
Újabb kihívást jelenthet a diákoknak, ha plusz időt kapnak arra, hogy az általuk 
kitalált dizájnnal és programozással kísérletezzenek. Így lehetőségük lesz arra, 
hogy további tényezőket fedezzenek fel, amelyek alkalmasak a sebesség 
növelésére.

Téves értelmezések
A diákoknak gyakran nehézséget okoz különbséget tenni a sebesség és a 
gyorsulás között. Gyakori félreértés a tanulók körében az a képzet, hogy ha a 
sebesség állandó a gyorsulás is az. A sebesség és gyorsulás két különböző 
fogalom, amelyek között összefüggés van, de ha a sebességben nincs változás, 
akkor nem beszélhetünk se gyorsulásról, se lassulásról. 

Szószedet
Sebesség
A sebesség az a mennyiség, amely megadja, milyen gyorsan mozog egy test egy 
adott ponthoz viszonyítva. A sebesség értékét a távolság és az idő hányadosa adja 
meg.
Gyorsulás
Az a mennyiség, amely megadja a sebesség változását.

Differenciálás
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Az értékelőlapot használhatjuk a megfigyelési lappal együtt, amelyet az Értékelés 
a WeDo 2.0 segítségével fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa
A felfedezés fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok aktívan részt vesznek 
a beszélgetésben, kérdéseket tesznek fel és válaszokat adnak, valamint meg 
tudják mondani, hogy milyen tényezők befolyásolják az autók sebességét.

1.  A diák nem tud kielégítő válaszokat adni a kérdésekre vagy bekapcsolódni a 
beszélgetésekbe vagy meghatározni azokat a tényezőket, amelyek hatással 
vannak a sebességre.

2.  A diák, ha ösztönözzük képes kielégítő válaszokat adni a kérdésekre vagy részt 
tud venni a beszélgetésekben vagy segítséggel ugyan, de meg tudja határozni 
azokat a tényezőket, amelyek hatással vannak a sebességre.

3.  A diák képes érthető válaszokat adni a kérdésekre és részt tud venni a 
beszélgetésekben vagy – bár nem részletesen, de – meg tudja határozni 
azokat a tényezőket, amelyek hatással vannak a sebességre.

4.  A diák képes részletes magyarázatokat adni a beszélgetések során vagy 
precízen meg tudja határozni azokat a tényezőket, amelyek hatással vannak a 
sebességre.

Az alkotás fázisa
Az alkotás fázisában győződjünk meg arról, hogy a csoporttagok mindegyike 
részt tud venni a közös munkában, képes megállapítani, hogy mely tényezők, 
milyen hatással vannak a sebességre, és használni tudja a felfedezés fázisa során 
összegyűjtött információkat.

1.  A diák nem tud jól együttműködni a csoportja tagjaival, nem tudja elvégezni 
a sebességre ható tényezők vizsgálatát, hogy az így szerzett információkat 
később felhasználja.

2. A diák együtt tud működni a csoportja tagjaival, és bár segítséggel, de el tudja  
 végezni a sebességre ható tényezők vizsgálatát, hogy az így szerzett  
 információkat később felhasználja.
3.  A diák együtt tud működni a csoporttagokkal, részt vesz a csoport 

megbeszéléseiben és el tudja végezni a sebességre ható tényezők vizsgálatát, 
hogy hogy az így szerzett információkat később felhasználja.

4.  A diák együtt tud működni a csoportja tagjaival, képes a csoport vezetőjeként 
fellépni, a sebességre ható tényezők vizsgálatát pedig a kötelező elemeken túl 
is el tudja végezni.

A megosztás fázisa
A megosztás fázisában győződjünk meg róla, hogy a diákok be tudnak 
kapcsolódni a vizsgálatról szóló megbeszélésekbe, át tudják adni a többieknek 
a tapasztalataikat, a projekt során szerzett fontos információkat pedig fel tudják 
használni a végső beszámoló összeállításához.

1.  A diák nem képes a vizsgálódásról szóló beszélgetésekbe bekapcsolódni és 
nem tudja felhasználni az információkat a végső projekt elkészítéséhez.

2.  A diák, ha ösztönözzük, be tud kapcsolódni a vizsgálatról szóló beszélgetésbe, 
és korlátozott mennyiségű információt használ a végső projekt elkészítéséhez.

3.  A diák be tud kapcsolódni vizsgálatról szóló beszélgetésbe, és fel tudja 
használni az összegyűjtött információkat a végső projekt összeállításához.

4.  A diák aktívan be tud kapcsolódni a témához kapcsolódó beszélgetésbe, 
és képes használni az összegyűjtött információkat a végső projekt 
összeállításához, amely kiegészítő elemeket is tartalmaz.

JGTSZ projektértékelő-lap
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Az értékelőlapot használhatjuk a megfigyelési lappal együtt, amelyet az Értékelés 
a WeDo 2.0 segítségével fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa
A felfedezés fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok a kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteiket érthetően ki tudják fejteni.

1.  A tanuló nem képes megosztani a felfedezés fázisában kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteit.

2. A diák, ha ösztönözzük, meg tudja osztani a felfedezés fázisában kapott  
 kérdésekhez kapcsolódó ötleteit. 
3. A diák világosan meg tudja osztani a felfedezés fázisában kapott kérdésekhez  
 kapcsolódó ötleteit. 
4. A diák részletes magyarázatokkal kísérve tudja kifejteni a felfedezés fázisában  
 kapott kérdésekhez kapcsolódó ötleteit.

Az alkotás fázisa
Az alkotás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok megfelelő 
dokumentálási módot választanak (pl. képernyőkép, állókép, videó, szöveg) és 
teljesítik a tapasztalatok dokumentálására előírt elvárásokat.

1. A diáknak nem sikerül dokumentálnia a vizsgálat során szerzett tapasztalatait.
2. A diák összegyűjti a tapasztalatai dokumentációját, de hiányosan vagy nem az  
 előírt elvárásoknak megfelelően.
3. A diák a kísérlet minden elemét megfelelően dokumentálja és megfelelő  
 eszközöket választ a dokumentáció elkészítéséhez. 
4. A diák megfelelő eszközöket választ a dokumentáció elkészítéséhez, azokat  
 változatosan használja és felülmúlja az előírt elvárásokat.

A megosztás fázisa
A megosztás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok érveléseik 
alátámasztására használják a vizsgálat során szerzett tapasztalataikból levont 
bizonyítékokat, és amikor bemutatják azokat a hallgatóságnak, következetesen 
ragaszkodnak az előírt irányelvekhez.

1. A prezentációban megosztott gondolataival kapcsolatban a diák nem használja  
 a tapasztalataiból levont bizonyítékokat és nem követi az előírt irányelveket.
2. A diák használ néhány, a tapasztalataiból levont bizonyítékot, indoklása azonban  
 visszafogott. Az előírt elvárásokat általánosságban véve követi, de egy vagy  
 több területen is hiányosan. 
3. A diák megfelelően használja a tapasztalataiból levont bizonyítékokat és követi  
 az előírt elvárásokat a prezentációja során.
4. A diák részletesen kifejti a tapasztalatait és okfejtése alátámasztásaként  
 átgondoltan használja a megfelelő bizonyítékokat, miközben követi az előírt   
 elvárásokat is.

Anyanyelvi értékelőlap
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A bevezető kisfilm az alábbi ötleteket javasolja ismertetésre és átbeszélésre az 
osztállyal a projekt során.

Bevezető kisfilm
Néhány témakör, amelyet a videóhoz kapcsolódóan megbeszélésre javaslunk:
1.  Az autók lehetővé teszik, hogy gyorsan eljussunk egyik pontból a másikba. Volt 

idő azonban, amikor az autók lassabbak voltak a lovaknál.
2. A mérnökök feltérképezték az autók sebességét befolyásoló tényezőket.
3. A fejlesztési folyamat során a mérnökök az autó minden alkatrészét  
 megvizsgálták, hogy nagyobb sebességű motort és erősebb szerkezetet  
 tudjanak tervezni. 
4. A mérnökök tökéletesítették a kerekeket és a gumiabroncsokat, valamint  
 megváltoztatták az alkatrészek méreteit. 
5. Mára egyes autók sebessége elérheti a 400 km/h-t is.

A felfedezés fázisa
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Megbeszélésre javasolt kérdések
A kérdéseket az óra kezdetén és a végén is tegyük fel.

1.  Milyen módon tudjuk növelni egy autó sebességét?
  Többféle tényező is befolyásolja egy autó sebességét. A legismertebbek: 

a kerekek mérete, a motor sebessége, a sebességváltó, valamint az autó 
aerodinamikája és súlya. Az autó színe és típusa vagy az, hogy mennyire 
tapasztalt sofőr vezeti, vizsgálódásunk szempontjából nem tekinthetők 
számottevő tényezőnek.

2. Milyen tényezők befolyásolják, hogy egy autó milyen gyorsan jut el egy bizonyos  
 távolságra?
  A kérdés megválaszolása előzetes tudást feltételez. Ez azt jelenti, hogy az óra 

elején a diákok válaszai helytelenek lehetnek. Az óra végén azonban a tanulók 
már pontos választ tudnak adni a kérdésre.

Plusz feladatként megkérhetjük a tanulókat, hogy válaszaikat szöveges vagy képi 
formában a dokumentációs eszközzel is rögzítsék az óra után.

További megbeszélésre javasolt kérdések
1.  Milyen kapcsolat van az autó kerekének mérete és egy adott távolság 

megtételéhez szükséges idő között?
  Minél nagyobb a kerék mérete, az autó annál gyorsabban teszi meg a 

távolságot – ha minden más tényező azonos.
2.  Milyen hatással van az ékszíjtárcsa beállítása az autó sebességére egy adott 

távolságon?
 Az ékszíjtárcsa bizonyos beállításai növelik, míg más beállításai csökkenti az  
 autók sebességét.
3.  Hogyan tudjuk megmérni egy test sebességét?
  A sebességet úgy kapjuk meg, ha elosztjuk a megtett távolságot a 

megtételéhez szükséges idővel. A sebesség mértékegysége mindig egy adott 
távolság és egy meghatározott időtartam hányadosa.

A felfedezés fázisa
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Építsünk és programozzunk versenyautót
A diákok az építési útmutató alapján megépítik a versenyautót. Ezeket a 
járműveket úgy tervezték, hogy a lehető leggyorsabban tudjanak menni.

1. Építsük meg a versenyautót.
A projektben használt autó ékszíjtárcsákat használ, amelyet két módon lehet 
összekötni: lassú állásba (kis ékszíjtárcsát összekötve a nagy ékszíjtárcsával) vagy 
normál állásba (nagy ékszíjtárcsát összekötve a nagy ékszíjtárcsával).

2. Programozzuk a versenyautót az idő kiszámítására.
A program indítása előtt a tanulók tegyék a kezüket a versenyautó elé. A program 
úgy indul, hogy a kijelzőjén egy 0 jelenik meg és várja a rajtjelet. Amikor a tanulók 
elveszik a kezüket, a program maximális sebességgel elindítja a motort, és addig 
működteti, amíg egy tárgy (cél) kerül az autó elé. Ekkor a motor leáll és vége van a 
versenynek.

 Fontos
A diákoknak muszáj a kezüket az autó előtt tartaniuk, mielőtt elindítják a 
programot. Amikor elveszik a kezüket az autó azonnal elindul.

 Fontos
Ebben a vizsgálatban alapvető, hogy végig ugyanazt a versenypályát használjuk. 
Csak így érhetjük el, hogy a tanulók azonnali eredményeket kapjanak.
•  A rajtvonal mindig azonos távolságra legyen a céltól, ami lehet egy fal vagy egy 

doboz. 
• A rajtvonal és a célvonal közötti távolság legalább 2 m legyen.

Az alkotás fázisa
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A sebességtényezők vizsgálata
A modell segítségével a tanulók azonnal el tudják különíteni a különböző 
tényezőket egymástól. A megfelelő eredmény eléréséhez a kísérletet 2 m-nél 
nagyobb távolságon kell elvégeznünk.

1. A versenyautót KIS kerekekkel és 10-es sebességű motorral indítsuk el.
A vizsgálatnál a diákok jegyezzék fel a kijelzőn látható számot. A tesztet háromszor 
kell elvégezni, hogy biztosak lehessünk a megbízhatóságában. 

Ha a három kísérlet egyikének eredménye aránytalan, ismételjük meg negyedszer 
is a kísérletet. A kapott érték azoknak a másodperceknek a hozzávetőleges 
száma, amely alatt a versenyautó megtette a távolságot.

2. A versenyautót NAGY kerekekkel és 10-es sebességű motorral indítsuk el.
A kerekek kicserélésével a versenyautó rövidebb idő alatt teszi meg ugyanazt 
a távolságot, tehát nagyobb a sebessége. Hogy biztosak lehessünk a teszt 
megbízhatóságában a vizsgálatot háromszor végezzük el. Ha a három kísérlet 
egyikének eredménye aránytalan, ismételjük meg negyedszer is a kísérletet.

 Javaslat
Más lehetőségeket is számba vehetünk a pontosabb eredmények elérése 
érdekében, például növelhetjük a próbák számát vagy megkereshetjük az 
átlagértéket.

3. Számoljuk ki, mennyi idő alatt tesz meg az autó kétszer akkora utat.
Amikor a megkettőzzük a távolságot, de a motor sebességén és a gumiabroncsok 
mértén nem változtatunk az előző vizsgálathoz képest, a másodpercek száma is 
megduplázódik.

Az alkotás fázisa
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Használjuk a tanulói projekt „További vizsgálódások” részét, mint opcionális 
feladatot, ha alkalmasnak találjuk rá a diákjainkat. Ne feledjük, hogy ezek a 
feladatok több időt vesznek igénybe és idősebb vagy tapasztaltabb diákok 
részére tervezték őket.

A sebességtényezők további vizsgálata
Ugyanazzal a versenyautó modellel és ugyanazzal a pályával a tanulók 
hipotéziseket állíthatnak fel és tesztelhetik milyen más tényezők befolyásolják az 
autó sebességét.

1. Változtassunk a motor sebességén.
Ha a motor sebességét 10-ről 5-re csökkentjük a versenyautó lassabban teszi meg 
ugyanazt a távolságot.

2. Változtassuk meg a hajtómű működését.
Ha a hajtómű működését átállítjuk normál állásból lassú állásba, a versenyautó 
lassabban teszi meg ugyanazt a távolságot.

3. Vizsgáljunk meg egy tetszőleges, a diákok által választott szempontot.
Kérjük meg a diákokat, hogy vizsgáljanak meg egy olyan tényezőt, amely szerintük 
befolyásolja a versenyautó sebességét: ez lehet az autó szélessége vagy 
hosszúsága, a súlya vagy bámely más általuk választott dolog.

Javaslatok együttműködésre
Adjunk időt a diákoknak, hogy megtervezzék és megépítsék a saját, egyedülálló 
versenyautójukat, amelyet a megszerzett tapasztalataik alapján alakítanak ki, és a 
lehető leggyorsabbra terveznek. Hozzuk össze a csoportokat, rendezzünk versenyt 
és nézzük meg, melyik csoport autója a leggyorsabb.

Az alkotás fázisa
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A dokumentáció befejezése
Kérjük meg a diákokat, hogy többféleképpen dokumentálják a projektjüket 
(tehetünk javaslatokat is): 
•  Készítsenek képernyőképet az eredményeikről.
• Hasonlítsák össze ezeket a képeket a valós élet képeivel.
• Készítsenek videófelvételt magukról, amelyben bemutatják a projektjüket az  
 osztálynak.

 Javaslatok
A diákok az adatokat feljegyezhetik papíralapú vagy számítógépes táblázatba.
Vizsgálataik eredményeit grafikusan is ábrázolhatják.

Az eredmények bemutatása
A projekt végén a diákok bemutatják milyen tényezők vannak hatással egy 
autó sebességére. Végső következtetéseiknek tükrözniük kell azt a tényt, 
hogy a nagyobb gumiabroncsok és a gyorsabb motorok nagyobb sebességet 
generálnak.

Hangsúlyosabbá tehetjük a tanulók prezentációit, ha: 
• megkérjük őket, hogy példákkal szemléltessék a bemutatót;
• megkérjük őket, hogy olyan valós szituációkkal összehasonlítva elemezzék a  
 projektjüket, amelyekben a megfigyelték sebességet;
• vitassuk meg velük, milyen összefüggéseket fedeznek fel az észrevételeik és  
 ezek között a valós szituációk között.

A megosztás fázisa



Sebesség

A tanulók egy az osztályban rendezett verseny 
keretében a leggyorsabb versenyautót keresik.

A megosztás egy lehetséges módja



Ebben a projektben azt vizsgáljuk, hogy egy épületet 
mely tulajdonságai tesznek ellenállóvá a földrengéssel 
szemben. Vizsgálódásunkhoz LEGO® kockákból 
épített földrengésszimulátort használunk.

Hatalmas épületek
3. projekt
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CCSS.ELA-Literacy.RI.4.3: Explain events, procedures, ideas, or concepts in a 
historical, scientific, or technical text, including what happened and why, based  
on specific information in the text.
CCSS.ELA-Műveltség.RI.4.3: Egy történelmi, tudományos vagy műszaki szövegben 
található konkrét információ alapján magyarázzuk el a szövegben található 
eseményeket, eljárásokat, elképzeléseket vagy fogalmakat, beleértve azt is, hogy 
mi történt és miért.

NGSS performance expectation
KGTOA (Következő Generációs Tudományos Oktatási Alapelvek) 
követelmények
3-5-ETS1-3: Plan and carry out fair tests in which variables are controlled and 
failure points are considered to identify aspects of a model or prototype that  
can be improved.
3-5-ETS1-3: Olyan korrekt teszteket tervezzünk és végezzünk el, amelyekben 
szabályozzuk a változókat, és figyelembe vesszük a hibapontokat egy modell 
vagy prototípus még fejleszthető aspektusainak azonosításához.
4-ESS3-2: Generate and compare multiple solutions to reduce the impacts of 
natural earth processes on humans.
4-ESS3-2: Dolgozzunk ki és hasonlítsunk össze többféle megoldást, amelyek 
segítségével csökkenthetjük a Föld természetes folyamatainak emberekre 
gyakorolt hatását.

NGSS crosscutting concepts
KGTOA horizontális fogalmak
Cause and effect
Ok és okozat

Common Core State Standards for English Language Arts
Alaptantárgyak Közös Sztenderdjei az Angol Nyelv Tantárgyból
CCSS.ELA-Literacy.RI.2.3: Describe the connection among a series of historical 
events, scientific ideas, or concepts, or steps in technical procedures in a text.
CCSS.ELA-Műveltség.RI.2.3: Írjuk le egy adott szövegben a történelmi események, 
tudományos elképzelések vagy fogalmak, illetve műszaki eljárásokban foglalt 
lépések közötti összefüggést.

Curriculum link - Tantervi kapcsolódás
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Előkészületek: 30 perc
•  Olvassuk át az általános információkat a Tanóra előkészítése fejezetben.
• Olvassuk el a projekt leírását, hogy körvonalazódjanak az ötleteink.
• Készüljünk fel a projekt bemutatására: használjuk a WeDo 2.0 szoftver című  
 projekthez kapott videót vagy válasszunk más, hasonlóan motiváló  
 segédanyagot. 
• Határozzuk meg a projekt végeredményét: a dokumentáció létrehozásának és  
 bemutatásának szempontjait.
• Bizonyosodjunk meg arról, hogy a feladatra szánt időkereten belül be tudjuk  
 fejezni a projektet.

 Fontos
Ez a projekt egy kísérlet – a kísérlethez köthető praktikák további magyarázatait a 
WeDo 2.0 a tantervben című fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa: 30-60 perc
•  A projekt indításaként nézzük meg a bevezető kisfilmet.
• Beszéljük meg a látottakat a csoporttal.
• Kérjük meg a diákokat, hogy Max és Mia kérdéseihez kapcsolódva rögzítsék az  
 ötleteiket a dokumentáló eszközzel.

Az alkotás fázisa: 45-60 perc
•  Kérjük meg a tanulókat, hogy építsék meg a földrengésszimulátort és a három 

épületet a mellékelt leírás alapján.
• Következő lépésként programozzák be a modellt a mintaprogram segítségével.
• Adjunk időt a diákoknak, hogy megértsék a program működését, és arra is, hogy  
 módosíthassák a beállításokat és többféle változatot is kipróbálhassanak.

Az alkotás újabb fázisa (opcionális): 45-60 perc
•  Ha szeretnénk, idősebb vagy tapasztaltabb diákoknál differenciálhatjuk a 

feladatokat, ha megvalósítjuk a projektnek ezt a magasabb szintjét is.

Útmutató: Tervezzük meg ezt a WeDo 2.0 projektet
A megosztás fázisa: min. 45 perc vagy több
•  Kérjük meg a tanulókat, hogy dokumentálják a különböző épületek tesztelésére 

irányuló munkájukat.
• Engedjük, hogy többféleképpen oszthassák meg a tapasztalataikat.
• Kérjük meg őket, hogy öntsék végleges formába a prezentációjukat és mutassák  
 be a projektjüket.

 Javaslat
A projekt után nézzük meg a következő önálló projekteket: 
• Vészjelző
• Anyagmozgatás
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A siker érdekében gondoljuk át, hogyan adhatunk többféle útmutatást az építés és 
a programozás terén. Például: 
•  Magyarázzuk el, hogyan kell elvégezni egy kísérletet.
• Magyarázatainkat bizonyítékokkal támasszuk alá.
• A hipotézisek feltárásához kínáljunk további gyakorlatokat.

Határozzuk meg azokat a módszereket is, amelyekkel a diákokat eredményeik 
bemutatására és dokumentálására kérjük.

 Javaslat
A tapasztaltabb tanulóknak adjunk több időt az építésre és a programozásra, 
hogy az érdeklődésüknek megfelelően tervezhessék meg a kísérletet. 
Megváltoztathatják a paramétereket, mint pl. a földrengésszimulátor ereje, az 
épületek felépítéséhez használt építőelemek vagy a felület típusa, amelyen az 
épületekkel kísérleteznek.

További vizsgálódások
A diákok a nyolcas erősségű földrengésnek ellenálló legmagasabb épületet 
tervezik meg, miközben alkalmazzák a korábbi vizsgálatok során tanultakat.

Lehetséges téves értelmezések
A diákok azt gondolhatják, hogy a földrengések véletlenszerűen alakulnak ki a 
Földön. A világ szeizmikus aktivitásának többsége a tektonikai lemezhatárokkal 
van összefüggésben. Földrengés idején vékony repedések alakulhatnak ki, de 
földcsuszamlás vagy talajhibák következtében a föld nem „nyílik ki” a törésvonal 
mentén.

Szószedet
Földrengés
A föld mozgása, amely akkor jön létre, ha a Föld tektonikus lemezei elcsúsznak 
egymáson.
Tektonikus lemezek
A földkéreg hatalmas részei, amelyek a mélyen fekvő földköpeny konvekciós 
áramlatainak köszönhetően többé-kevésbé együtt mozognak. 
Richter skála 
Logaritmikus skála, amely a földrengéskor felszabadult energiaszint mértékét adja 
meg.
Változó
A tudományos kísérletek során használt változtatható, ellenőrizhető, mérhető 
tényező.
Prototípus
Első példány vagy mintadarab, amelyet egy koncepció tesztelésére használnak.

Differenciálás
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Az értékelőlapot használhatjuk a megfigyelési lappal együtt, amelyet az Értékelés 
a WeDo 2.0 segítségével fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa
A felfedezés fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok aktívan részt vesznek 
a beszélgetésben, kérdéseket tesznek fel és válaszokat adnak, valamint saját 
szavaikkal meg tudják válaszolni a földrengésekre vonatkozó kérdéseket.

1.  A diák nem tud kielégítő válaszokat adni a kérdésekre vagy aktívan 
bekapcsolódni a beszélgetésekbe. 

2. A diák, ha ösztönözzük, képes kielégítő válaszokat adni a kérdésekre vagy  
 aktívan részt tud venni a beszélgetésekben vagy meg tudja határozni azokat  
 a tényezőket, amelyek befolyásolják egy épület ellenállását a földrengésekkel  
 szemben.
3. A diák képes világos válaszokat adni a kérdésekre és részt tud venni a  
 csoportos beszélgetésekben és meg tudja határozni azokat a tényezőket,  
 amelyek befolyásolják egy épület ellenállását a földrengésekkel szemben.
4. A diák képes részletes magyarázatokat adni a beszélgetések során és  
 részletekbe menően el tudja mondani, melyek azok a tényezők, amelyek  
 befolyásolják egy épület ellenállását a földrengésekkel szemben.

Az alkotás fázisa
Az alkotás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok dokumentálják az 
előfeltevéseiket és az észrevételeiket, és a kísérlet során egyszerre csak egyetlen 
változón módosítanak.

1.  A diák nem készíti el a szükséges dokumentációt és gyakran több változó 
értékét is megváltoztatja a kísérletek során.

2. A diák elvégzi a dokumentálást, de néhány nélkülözhetetlen elemet kihagy  
 belőle és következetlen módon változtatja meg a változók értékeit a kísérletek  
 során.

3. A diák megfelelően végzi az előfeltevések és az észrevételek dokumentálását  
 és általában csak egyetlen változó értékét módosítja a kísérletek során.
4. A diák kiválóan végzi az előfeltevések és az észrevételek dokumentálását és  
 következetesen csak egyetlen változó értékét módosítja a kísérletek során.

A megosztás fázisa
A megosztás fázisában győződjünk meg róla, hogy a diákok eredményesen 
használják az írásos és a szóbeli kommunikációt, hogy elmagyarázzák mit 
tapasztalnak a földrengésszimulátor működése közben és hogy milyen 
következtetéseket vontak le a vizsgálat végén.

1.  A diák nem ad magyarázatot sem az írásos dokumentációban sem a szóbeli 
kommunikáció során.

2. A diák nem tudja hatékonyan használni az írásos dokumentációt és a szóbeli  
 kommunikációt, hogy elmagyarázza mit tapasztalt a vizsgálat során és milyen  
 következtetéseket vont le. Magyarázata hiányos és pontatlan.
3. A diák hatékonyan használja az írásos dokumentációt és a szóbeli  
 kommunikációt, hogy elmagyarázza mit tapasztalt a vizsgálat során és milyen  
 következtetéseket vont le.
4. A diák hatékonyan használja az írásos dokumentációt és a szóbeli  
 kommunikációt, szofisztikáltan és precízen fogalmazza meg, mit tapasztalt a  
 vizsgálat során és milyen következtetéseket vont le.

JGTSZ projektértékelő-lap
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Az értékelőlapot használhatjuk a megfigyelési lappal együtt, amelyet az Értékelés 
a WeDo 2.0 segítségével fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa
A felfedezés fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok a kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteiket érthetően ki tudják fejteni.

1.  A tanuló nem képes megosztani a felfedezés fázisában kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteit.

2. A diák, ha ösztönözzük, meg tudja osztani a felfedezés fázisában kapott  
 kérdésekhez kapcsolódó ötleteit. 
3. A diák világosan meg tudja osztani a felfedezés fázisában kapott kérdésekhez  
 kapcsolódó ötleteit. 
4. A diák részletes magyarázatokkal kísérve tudja kifejteni a felfedezés fázisában  
 kapott kérdésekhez kapcsolódó ötleteit.

Az alkotás fázisa
Az alkotás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok megfelelő 
dokumentálási módot választanak (pl. képernyőkép, állókép, videó, szöveg) és 
teljesítik a tapasztalatok dokumentálására előírt elvárásokat.

1. A diáknak nem sikerül dokumentálnia a kísérlet során szerzett tapasztalatait.
2. A diák összegyűjti a tapasztalatai dokumentációját, de hiányosan vagy nem az  
 elvárásoknak megfelelően.
3. A diák a vizsgálat minden elemét megfelelően dokumentálja és jól választ a  
 dokumentációs lehetőségek halmazából. 
4.  A diák a megfelelő dokumentációs eszközöket változatosan használja és  

felülmúlja az előírt elvárásokat.

A megosztás fázisa
A megosztás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok ötleteik és 
tapasztalataik bemutatására az általuk írt szövegekben és a rögzített videóiban 
található bizonyítékokat használják.

1.  A diák nem használja az általa írt szövegekben és a rögzített videóiban található 
bizonyítékokat és nem tudja bemutatni az ötleteit és a tapasztalatait.

2.  A diák használ néhányat az általa írt szövegekben és a rögzített videóiban 
található bizonyítékok közül, de nem tudja teljesen jól bemutatni az ötleteit és a 
tapasztalatait.

3.  A diák ötletei és tapasztalatai bemutatására az általa írt szövegekben és a 
rögzített videóiban található bizonyítékokat használja.

4.  A diák ötletei és tapasztalatai részletes bemutatására az általa írt szövegekben 
és a rögzített videóiban található számos bizonyítékot használja.

Anyanyelvi értékelőlap



1

3

2

4

Hatalmas épületek: Mitől válik egy épület földrengésbiztossá?

©2016 The LEGO Group. 80

A bevezető kisfilm az alábbi ötleteket javasolja ismertetésre és átbeszélésre az 
osztállyal a projekt során.

Bevezető kisfilm
Néhány témakör, amelyet a videóhoz kapcsolódóan megbeszélésre javaslunk:
1.  Kialakulása óta a Föld formája sokat változott. Mint ahogy a hatalmas 

kekszdarabok összelapulnak a rajtuk ülő mézréteg alatt, a Földet alkotó 
tektonikus lemezek megcsúsznak, elcsúsznak egymáson és összeütköznek.

2.  Mindeközben az így kialakult súrlódás rengést idéz elő a Föld felszínén.
3.  Földrengés idején – a rengések erősségének és több más tényezőnek 

a függvényében – épületek és más építmények rongálódhatnak vagy 
semmisülhetnek meg.

4.  Az építészet fejlődéséhez vezető tudományos felfedezéseknek köszönhetően 
manapság sokkal ellenállóbb épületeket tudunk építeni, mint évtizedekkel 
ezelőtt.

A felfedezés fázisa
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Megbeszélésre javasolt kérdések
A felfedezés fázisában az alábbi kérdések segítségével vizsgálhatjuk meg a diákok 
kezdeti elgondolásait és/vagy összefoglaltathatjuk velük a korábbi tanulmányaik 
során szerzett tudásukat, hogy értékelni tudjuk projektteljesítményüket.

Kérjük meg a diákokat arra, hogy dokumentálják a válaszaikat és térjünk majd 
vissza ezekre a kérdésekre az alkotás fázisa közben és utána is.

1. Mi okozza a földrengést?
  A földrengések a földkéreg rázkódásai, amelyeket a tektonikus lemezek 

mozgása okoz.
2.  Hogyan osztályozzák a tudósok a földrengések erősségét?
 A tudósok az ún. Richter skálán osztályozzák a földrengéseket. Minél nagyobb a  
 szám az egytől tízig terjedő skálán, annál erősebb a földrengés.
3.  Milyen tényezők befolyásolják az épületek ellenállóképességét a földrengések 

alatt?
  Erre a kérdésre a választ a diákok először csak megtippelni tudják. Ez azt 

jelenti, hogy ezen a ponton a válaszok helytelenek lehetnek. 

Kérjük meg a tanulókat arra, hogy válaszaikat szöveges vagy képi formában rögzítsék 
a dokumentációs eszközzel.

További megbeszélésre javasolt kérdések
1.  Milyen összefüggés figyelhető meg egy épület alapterülete és magassága, 

valamint a földrengésekkel szembeni ellenállóképessége között?
  A magas és keskeny épületek általában kevésbé stabilak és sokkal 

könnyebben összedőlnek oldalirányú erők hatására.
2.  Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy vizsgálódásaink minden alkalommal 

korrektek voltak?
  Abból, hogy mindig csak egy tényezőt változtattunk meg.
3.  Milyen egyéb tényezők vizsgálata lehet még fontos, amikor egy épület 

ellenállóképességét vizsgáljuk?
  A tervrajzok és az alapanyagok vizsgálata.
4.  Hogyan tervezik meg a modern épületeket, hogy ellenálljanak a 

földrengéseknek?
  Az építészek és a mérnökök épületetek, törvényszerűségek és szimulációk 

segítségével tesztelik a prototípusok ellenállását. 
5.  Az „ellenálló” ugyanazt jelenti, mint a „szilárd”?
  Ez több tényezőtől is függ. A rugalmas épületszerkezetek vagy anyagok néha 

sokkal ellenállóbbak, mint merev vagy szilárd társaik.

A felfedezés fázisa
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Építsünk és programozzunk földrengésszimulátort és 
modellépületeket
A diákok az építési útmutató alapján megépítik a földrengésszimulátort. Ezzel az 
eszközzel bizonyítékokat gyűjtenek arra, hogy melyik épület maradna állva egy 
földrengésteszten.

1. Építsük meg a földrengésszimulátort.
A projektben használt rázkódó elem egy dugattyút használ a lemezek 
mozgatására. Az előidézett földrengés amplitúdóját a motor sebessége határozza 
meg.

2. Programozzuk a szimulátort.
A program indulásakor a kijelzőjén egy 0 jelenik meg. A kijelzőn az 1-es szám 
jelenik meg – ez a rázkódás mértékét mutatja. A motor az 1-es szintű a rázkódással 
működik 2 mp-ig, majd vár 1 mp-et. A program minden ismétléskor eggyel növeli a 
rázkódás mértékét. A cselekvéssorozat ötször ismétlődik.

 Fontos
Ha a tanulók ki szeretnének próbálni egy erősebb vagy egy gyengébb földrengést, 
meg kell változtatniuk a programban az ismétlődések számát. Engedjük őket, 
hadd kísérletezzenek!

Az alkotás fázisa
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Az épületet tanulmányozása
Most, hogy a diákok már átlátják a földrengésszimulátor működését, engedjük, 
hogy más tényezőket is tanulmányozzanak, ügyelve arra, hogy egyszerre csak egy 
tényezőn változtassanak.

1. A magasság megváltoztatása.
A diákok próbálják ki a keskeny alaprajzú alacsony és a magas épületekkel a 
programot (A és B épületek).

Találják meg azt a legkisebb rengést, amely esetében a mozgó alapon álló magas 
épület összedől. Ezután figyeljék meg, hogy a magas vagy az alacsony épület 
rendelkezik nagyobb stabilitással ugyanolyan mértékű rengésnél.

A diákok azt fogják tapasztalni, hogy azonos méretű alapon állva az alacsonyabb 
épület ellenállóbb a földrengéssel szemben, mint a magasabb.

 Fontos
Mivel a motorok működése eltérhet egymástól, előfordulhat, hogy a vizsgálat során 
a csoportok különböző erejű földrengésekkel dolgoznak.

2. A szélesség megváltoztatása.
Az első feladattal azonos erősségű rengés mellett teszteljék a diákok, hogy a 
magas épület keskeny alappal (B épület) vagy a magas épület széles alappal (C 
épület) az ellenállóbb.

A tanulók azt fogják tapasztalni, hogy a szélesebb alappal rendelkező magas 
épület sokkal ellenállóbb.

Az alkotás fázisa
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Használjuk a tanulói projekt „További vizsgálódások” részét, mint opcionális 
feladatot. Ne feledjük, hogy ezek a feladatok több időt vesznek igénybe és 
idősebb vagy tapasztaltabb diákok részére tervezték őket.

További vizsgálódások a földrengésszimulátorral
Kérjük meg a diákokat arra, hogy vizsgáljanak meg további tényezőket, amelyek 
hatással vannak az épületek rengésekkel szembeni ellenállására.

1. A földrengés erejének megváltoztatása.
A diákok gondolkodjanak el azon, hogy mi történne az A, B és C épületekkel, ha a 
földrengés erejét 8-as erősségűre növelnénk.

Kérjük meg őket, hogy rögzítsék feltevéseiket, majd végezzék el a kísérletet.

2. Az épületek megváltoztatása.
Abból a tényből kiindulva, hogy a szélesebb alapon álló épület ellenállóbb 
a remegéssel szemben, biztassuk az osztályunkat, hogy építsék meg a 
legmagasabb épületet, amely még állva marad egy 8-as erősségű földrengésnél.

Kérjük meg a diákokat, hogy kísérletezzenek:
• Építsenek különféle formájú épületeket.
• Próbáljanak ki addig még nem használt alapanyagokat.

Javaslatok együttműködésre
A csoportok hasonlítsák össze az épületeiket. Kérjük meg a csoportokat, hogy 
mutassák be egymás épületeit és teszteljék is azokat:
• Melyek az épület erősségei?
• És a gyengeségei?
• Vajon állva marad az épület a földrengésteszten?

Az alkotás fázisa
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A dokumentáció befejezése
Kérjük meg a diákokat arra, hogy többféleképpen dokumentálják a projektjüket: 
• Készítsenek videófelvételt minden elvégzett kísérletről, hogy bizonyítani tudják  
 állításaikat.
• Hasonlítsák össze ezeket a képeket a valós élet történéseivel.

 Javaslatok
A diákok az adatokat feljegyezhetik papíralapú vagy számítógépes táblázatba.
Vizsgálataik eredményeit grafikusan is ábrázolhatják.

Az eredmények bemutatása
A projekt végén a diákok bemutatják vizsgálódásuk eredményeit.

Hangsúlyosabbá tehetjük a tanulók prezentációit, ha megkérjük őket arra, hogy 
• mondják el, milyen tényezők befolyásolják az épületek stabilitását;
• hasonlítsák össze a fenti véleményüket az tapasztalataikkal;
• példákkal szemléltessék a bemutatót;
• gondolják végig a következtetéseiket;
• vitassuk meg, vajon az eredményeik a valóságot tükrözik-e..

A megosztás fázisa



Hatalmas épületek

A tanulók azt a legmagasabb épületet keresik, amely 
a 10-es erősségű földrengésnek is ellenáll.

A megosztás egy lehetséges módja



Ebben a projektben a békák metamorfózisát 
modellezzük. Vizsgálódásunkat LEGO® kockákkal 
végezzük, amelyek segítségével a fejlődés minden 
fázisában megfigyeljük az egyed jellemzőit.

A béka
átváltozása

4. projekt



A béka átváltozása: Hogyan változik a békák testfelépítése az életük során?

©2016 The LEGO Group. 88

és nagycsoportos beszélgetésekben.
CCSS.ELA-Literacy.RI.3.3: Describe the relationship among a series of historical 
events, scientific ideas or concepts, or steps in technical procedures in a text, 
using language that pertains to time, sequence, and cause/effect.*
CCSS.ELA-Műveltség.RI.3.3: Írjuk le egy adott szövegben a történelmi események, 
tudományos elképzelések vagy fogalmak, illetve műszaki eljárásokban foglalt 
lépések közötti összefüggést, olyan nyelvezetet használva, amely illik az időhöz, a 
sorrendiséghez, valamint az ok/okozati összefüggéshez.*

*Utilizing supplemental texts about animal life cycles as a component of this 
project offers the opportunity to address this requirement with students.
*Ha az állatok életciklusáról szóló kiegészítő szövegeket alkalmazunk e projekt 
alkotóelemeként, lehetőségünk nyílik a diákokkal e követelmény teljesítésére.

NGSS performance expectation
KGTOA (Következő Generációs Tudományos Oktatási Alapelvek) 
követelmények
3-LS1-1: Develop models to describe that organisms have unique and diverse life 
cycles but all have in common birth, growth, reproduction and death.
3-LS1-1: Dolgozzunk ki modelleket annak leírására, hogy a szervezeteknek sokféle, 
egyedi életciklusuk van, de mindegyikükre jellemző a születés, a növekedés, a 
reprodukció és a halál.
3-LS3-1: Analyze and interpret data to provide evidence that plants and animals 
have traits inherited from parents and that variations of these traits exist in a group 
of similar organisms.
3-LS3-1: Elemezzük és értelmezzük az adatokat annak bizonyítása érdekében, hogy 
a növények és az állatok a szüleiktől örökölt tulajdonságokkal rendelkeznek, és hogy 
e tulajdonságok különféle változatai hasonló szervezetek csoportjánál is fennállnak.
3-LS3-2: Use evidence to support the explanation that traits can be influenced by 
the environment.
3-LS3-2: Bizonyítékok segítségével támasszuk alá annak magyarázatát, hogy a 
tulajdonságokat a környezet is befolyásolhatja.

NGSS crosscutting concepts
KGTOA horizontális fogalmak
Patterns: Cause and effect
Minták: Ok és okozat

Common Core State Standards for English Language Arts
Alaptantárgyak Közös Sztenderdjei az Angol Nyelv Tantárgyból
CCSS.ELA-Literacy.SL.2.1: Participate in collaborative conversations with diverse 
partners about grade 2 topics and texts with peers and adults in small and larger 
groups.
CCSS.ELA-Műveltség.SL.2.1: Vegyünk részt különféle beszélgetőpartnerekkel, 
kortársakkal és felnőttekkel a 2. osztályos témákról és szövegekről folytatott kis- 

Curriculum link - Tantervi kapcsolódás
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Előkészületek: 30 perc
•  Olvassuk át az általános információkat a Tanóra előkészítése fejezetben.
• Olvassuk el a projekt leírását, hogy körvonalazódjanak az ötleteink.
• Készüljünk fel a projekt bemutatására: használjuk a WeDo 2.0 szoftver című  
 projekthez kapott videót vagy válasszunk más, hasonlóan motiváló segédanyagot. 
• Határozzuk meg a projekt végeredményét: a dokumentáció létrehozásának és  
 bemutatásának szempontjait.
• Bizonyosodjunk meg arról, hogy a feladatra szánt időkereten belül be tudjuk  
 fejezni a projektet.

 Fontos
A projekt modelleket használ a valós világ bemutatására. A modellezési 
praktikák további magyarázatait a WeDo 2.0 a tantervben fejezetben találjuk. A 
projekt a békák életének bemutatását használja egy életciklus ábrázolására és 
szándékoltan épít a diákok növények és állatok életciklusára vonatkozó előzetes 
tudására, amely akár önmagában is értékelhető.

A felfedezés fázisa: 30-60 perc
•  A projekt indításaként nézzük meg a bevezető kisfilmet.
• Beszéljük meg a látottakat a csoporttal.
• Kérjük meg a diákokat, hogy Max és Mia kérdéseihez kapcsolódva rögzítsék az  
 ötleteiket a dokumentáló eszközzel.

Az alkotás fázisa: 45-60 perc
•  Kérjük meg a tanulókat arra, hogy építsék meg az első modellt a mellékelt leírás 

alapján.
• Következő lépésként programozzák be a modellt a mintaprogram segítségével.
• Biztosítsunk elegendő időt a diákoknak arra, hogy a kisbékát kifejlett békává  
 alakítsák. Ennél a lépésnél úgy irányítsuk őket, hogy a felfedezés fázisában  
 megbeszéltek szerint építsék meg a békát.

Az alkotás újabb fázisa (opcionális): 45-60 perc
• Ha szeretnénk, idősebb vagy tapasztaltabb diákoknál differenciálhatjuk a  
 feladatokat, ha megvalósítjuk a projektnek ezt a magasabb szintjét is.

A megosztás fázisa: min. 45 perc vagy több
•  Kérjük meg a tanulókat arra, hogy dokumentálják a békáik átalakulását és fejtsék 

ki, hogyan módosították a modelljüket a metamorfózis különböző szintjeinek 
bemutatására.

• Engedjük, hogy a diákok többféleképpen oszthassák meg a tapasztalataikat.
• Kérjük meg őket, hogy öntsék végleges formába tudományos beszámolójukat.
• Kérjük meg őket, hogy mutassák be a projektjüket.

 Javaslat
A projekt után nézzük meg a következő önálló projekteket: 
•  Ragadozók és zsákmányállatok
• Extrém lakóhelyek

Útmutató: Tervezzük meg ezt a WeDo 2.0 projektet
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A siker érdekében gondoljuk át, hogyan adhatunk többféle útmutatást az építés és 
a programozás terén. Például: 
•  Hogyan készítsünk hosszabb hátsó lábakat és hogyan építsük meg a mellsőlábakat.
• Hogyan alakítsuk át a béka kinézetét a szemek megváltoztatásával.
• Használjuk a mozgásérzékelőt a ragadozók felfedezésére és a menekülésre.

Határozzuk meg azokat a módszereket is, amelyekkel a diákokat eredményeik 
bemutatására és dokumentálására kérjük, például összehívhatjuk a csoportokat 
egy közös megbeszélésre, ahol megoszthatják egymással a tapasztalataikat.

 Javaslat
A tapasztaltabb tanulóknak adjunk több időt az építésre és a programozásra, 
hogy más állatok modelljeit is elkészíthessék. Megkérhetjük őket arra is, hogy 
hasonlítsák össze a különböző állatok életciklusait.

Újra elővehetjük az ebihal modelljét is és megnézhetjük, hogyan tudunk működő 
farkat építeni hozzá. Segítségért nézzünk be a dizájn könyvtárba.

A modell további használata
Kérjük meg a diákokat, hogy vizsgálják meg, milyen külső tényezők 
befolyásolhatják a békák életciklusát és ezeknek milyen hatása van a békák 
testének átalakulására. A példák között szerepelhet a környezetszennyezés 
hatása, a ragadozók jelenlétének kiküszöbölése és a populáció változása.

Téves értelmezések 
A diákok azt gondolhatják, hogy a metamorfózis minden állatra jellemző. Egyes 
állatoknak nagyon hasonló, míg másoknak igencsak különböző az életciklusa. A 
mamutok és a rovarok életciklusa például nagyon eltér egymástól, a lovaké és a 
macskáké viszont nagyon hasonlít, mert mindketten emlősállatok. Az életciklus 
definíciójának meghatározásakor értelmezzük a szószedet kifejezéseit.

Szószedet
Életciklus
Egy élőlény fejlődési fázisainak összessége.
Metamorfózis vagy átalakulás
Egy élőlény fizikai átalakulása, amely általában együtt jár az élőhely és a viselkedés 
változásával.
Átváltozás
Az egyed az életciklusában csak három átalakulási fázison megy át, pl. a szitakötő.
Teljes átalakulás
Az egyed az életciklusában mind a négy átalakulási fázison átmegy, pl. a pillangó 
vagy a béka.
Báb
Egy egyed fiatal formája, amely átalakuláson megy keresztül (a békáknál a 
bábállapotot ebihalnak nevezzük)

Differenciálás
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Az értékelőlapot használhatjuk a megfigyelési lappal együtt, amelyet az Értékelés 
a WeDo 2.0 segítségével fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa
A felfedezés fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok aktívan részt 
vesznek a beszélgetésben, kérdéseket tesznek fel és válaszolnak, válaszaikat 
dokumentálják és a saját szavaikkal meg tudják válaszolni a békák fejlődési 
fázisaira vonatkozó kérdéseket.

1.  A diák nem tud bekapcsolódni a felfedés fázisában feltett kérdések kapcsán 
kialakuló beszélgetésekbe és nem dokumentálja a vizsgálatot.

2.  A diák minimális szinten be tud kapcsolódni a felfedés fázisában feltett kérdések 
kapcsán kialakuló beszélgetésekbe és néhány válaszát dokumentálja.

3.  A diák megfelelő szinten be tud kapcsolódni a felfedés fázisában feltett 
kérdések kapcsán kialakuló beszélgetésekbe és elfogadhatóan dokumentálja 
a válaszait.

4.  A diák aktívan be tud kapcsolódni a felfedés fázisában feltett kérdések 
kapcsán kialakuló beszélgetésekbe és dokumentálja a válaszait.

Az alkotás fázisa
Az alkotás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok aktívan részt vesznek 
a megoldások keresésében – kalkulálnak, terveznek, és újra terveznek; a modell 
elkészítéséhez pedig felhasználják a békák életciklusára vonatkozó tudásukat.

1.  A diák nem vesz részt a békák életciklusát bemutató modell elkészítésében, 
amivel demonstrálhatná a tudását. 

2.  A diák elkészíti a békák életciklusát bemutató modellt, így demonstrálva kis 
mértékű tudását.

3.  A diák sikeresen elkészíti a békák életciklusát bemutató modellt, így bizonyítva 
megfelelő szintű tudását.

4.  A diák elkészíti a békák életciklusát bemutató modellt, amellyel bizonyítja 
magas szintű tudását.

A megosztás fázisa
A megosztás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diák össze tudja foglalni a 
békák életciklusáról és átváltozásáról tanultakat; valamint, hogy átlátja az elkészült 
modell korlátait (mely része valósághű és melyik nem); és fel tudják használni a 
projekt során szerzett fontos információkat a végső beszámoló összeállításához.

1.  A diák nem kapcsolódik be a modell korlátairól és a békák életciklusáról 
szóló beszélgetésekbe. Nem használja az információkat a végső beszámoló 
összeállításához.

2.  A diák, ha ösztönözzük, be tud kapcsolódni a modell korlátairól és a békák 
életciklusáról szóló beszélgetésekbe. Néhány információt felhasznál a végső 
beszámoló összeállításához.

3.  A diák elfogadhatóan be tud kapcsolódni a modell korlátairól és a békák 
életciklusáról szóló beszélgetésekbe. Minden szükséges információt felhasznál 
a végső beszámoló összeállításához.

4.  A diák magas szinten be tud kapcsolódni a modell korlátairól és a békák 
életciklusáról szóló beszélgetésekbe. Minden szükséges információt felhasznál 
a végső beszámoló összeállításához.

JGTSZ projektértékelő-lap
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Az értékelőlapot használhatjuk a megfigyelési lappal együtt, amelyet az Értékelés 
a WeDo 2.0 segítségével fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa
A felfedezés fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok csoporttársaikkal 
együttműködve érthetően el tudják magyarázni az ötleteiket.

1.  A tanuló nem képes megosztani a felfedezés fázisában kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteit és kétséges, hogy együttműködött volna a csoporttársaival.

2.  A diák, ha ösztönözzük, a csoporttársaival együttműködve meg tudja osztani a 
felfedezés fázisában kapott kérdésekhez kapcsolódó ötleteit. 

3.  A diák a csoporttársaival együttműködve világosan meg tudja osztani a 
felfedezés fázisában kapott kérdésekhez kapcsolódó ötleteit. 

4.  A diák a csoporttársaival együttműködve és részletes magyarázatokkal kísérve 
tudja kifejteni a felfedezés fázisában kapott kérdésekhez kapcsolódó, jó 
meglátásokat tartalmazó ötleteit.

Az alkotás fázisa
Az alkotás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok érthetően fogalmaznak, 
és megfelelő a szókincsük. Kommunikációjukat tekintve jó döntéseket hoznak a 
dokumentációs eszköz használata közben.

1.  A diák nem fogalmaz érthetően és nem megfelelő a szókincse. Kommunikációja 
óvatosnak mondható a dokumentációs eszköz használata közben.

2.  A diák, ha ösztönözzük, alkalmanként megfelelő szavakat használ, 
kommunikációját tekintve pedig általában jó döntéseket hoz a dokumentációs 
eszköz használata közben.

3.  A diák érthetően fogalmaz, és megfelelő szavakat használ. Kommunikációját 
tekintve jó döntéseket hoz a dokumentációs eszköz használata közben.

4.  A diák érthetően fogalmaz, és kiemelkedően jó a szókinccsel rendelkezik. 
Kommunikációját tekintve jó döntéseket hoz a dokumentációs eszköz 
használata közben.

A megosztás fázisa
A megosztás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok a megfelelő szavak 
használatával tudják elmagyarázni a modell és a békák életciklusára vonatkozó 
tudományos koncepciók közötti kapcsolatot.

1.  A diák nem tudja jól elmagyarázni a modell és a békák életciklusára vonatkozó 
tudományos koncepciók közötti kapcsolatot.

2.  A diák elmagyarázza a modell és a békák életciklusára vonatkozó tudományos 
koncepciók közötti kapcsolatot, de pontatlanul fogalmaz és hiányoznak 
bizonyos lényeges információk.

3.  A diák megfelelően, helyes szókincs használatával magyarázza el a modell és a 
békák életciklusára vonatkozó tudományos koncepciók közötti kapcsolatot.

4.  A diák részletesen magyarázza el a modell és a békák életciklusára vonatkozó 
tudományos koncepciók közötti kapcsolatot, szókincse kiemelkedő.

Anyanyelvi értékelőlap



1

3

2

4

A béka átváltozása: Hogyan változik a békák testfelépítése az életük során?

©2016 The LEGO Group. 93

A bevezető kisfilm az alábbi ötleteket javasolja ismertetésre és átbeszélésre az 
osztállyal a projekt során.

Bevezető kisfilm
A mamutokkal ellentétben a békák metamorfózison mennek át az életük során. 

1.  A békák petében kezdik az életüket. Nem minden kisbéka éli ezt túl, mivel 
sokan ragadozók áldozatává válnak.

2.  Amikor a peték kikelnek, az ebihalak étel után néznek.
3.  Az ebihalak lassan lábakat növesztenek, és kisbékává alakulnak.
4.  A legtöbb faj esetében körülbelül tizenkét hét telik el, mire a béka eléri 

végleges testalkatát, tud ugrani, legyet enni és szaporodni.

Bár ez fajonként eltérő, tipikus esetben a metamorfózis a születéstől a kifejlett 
béka kialakulásáig tizenhat hetet vesz igénybe. Amint egy béka eléri a kifejlett kort, 
képes a szaporodásra. Vannak olyan fajok, amelyeknek az élettartama kevesebb, 
mint két év, míg más fajok akár tizenöt vagy több évig is élhetnek.

A felfedezés fázisa
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Megbeszélésre javasolt kérdések
1.  Milyen külső változások mennek végbe az ebihal kifejlett békává alakulása 

közben?
  Megváltozik az állkapocs alakja, a farok visszahúzódik, a nyelv úgy alakul át, 

hogy el tudja kapni a legyeket, a hátsó, majd a mellső lábak is megnőnek, amint 
a kopoltyú eltűnik, kialakul a tüdő. Ez persze nem egy teljes leírás, csupán a 
békák metamorfózisának legszembetűnőbb változásait felsoroló lista.

2.  Milyen összefüggések vannak a békák külső jellemvonásai és az élőhelyük 
között?

  Az állatok alkalmazkodnak az új környezethez, hogy életben tudjanak maradni. 
Az ebihalak, amint elindul a metamorfózis, átköltöznek a vízi környezetből 
szárazföldi élőhelyre, így testüknek hozzá kell edződnie az újfajta étkezési, 
légzési és mozgási szokásokhoz.

Válaszaikat a diákok a dokumentációs eszközzel rögzíthetik.

További megbeszélésre javasolt kérdések
1.  Miben hasonlít a növények és az állatok életciklusa?
  A növények a békákhoz hasonló életet élnek, mert mindkét egyed alakja 

megváltozik az élete során és fejlődésük egy fázisában máshogy néznek ki, 
mint kifejlett korukban (az ebihal a békák, és a palánta a növények esetében).

2.  Milyen fejlődési szakaszai vannak a békák életének?
  Békák esetében: pete –> ebihal –> kisbéka –> kifejlett béka. Más állatok 

esetében a válasz természetesen eltérő.
3.  A béka az egyetlen állat, amely átalakul az életciklusa során?
  Nem, a pillangók és a lepkék is teljes átalakuláson mennek át, a szitakötők és 

néhány hal pedig átváltozáson (ahogy több más egyed is).
4.  Az emberek is átesnek a metamorfózison?
  Az emberi test növekszik, de nem alakul át az élete során.

A felfedezés fázisa
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1. Építsük meg az ebihal (lárva)-modellt.
A diákok először egy mindössze szemekből, hosszú farokból álló ebihalat 
építenek, mellső lábak nélkül. Kérjük meg a tanulókat ennek az állapotnak 
a dokumentálására: mielőtt kisbékává alakítják, készítsenek a modellről egy 
fényképet vagy rajzolják le.

2. Építsük meg a kisbéka-modellt.
A diákok az útmutatót követve átalakítják az ebihalat kisbékává, amely a program 
aktiválása után mozogni is tud. Kérjük meg a tanulókat, hogy foglalják össze, 
milyen változást figyelnek meg a modell fejlődése közben.

Egy fontos, új jellemvonás a kisbéka esetében a hátsó lábak fejlődése. A 
projektben használt járómodul fogaskereket használ. Ezek a fogaskerekek 
mozgatják a hátsó lábakat.

A diákok végezzék el ismét a dokumentálást: készítsenek fényképeket és/vagy 
rajzokat a modellről.

3. Programozzuk a kisbékát.
A program elindítja a motort az egyik irányba, 8-as sebességgel 3 mp-nyi 
időtartamra, majd megállítja.

 Javaslat
Mielőtt a diákok belekezdenek a modell átalakításába, kérjük meg őket, hogy 
változtassák meg a program beállításait, hogy teljes mértékben megértésék a 
működését..

Az alkotás fázisa
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Átalakulás kisbékából kifejlett békává
Miután megépítették a kisbékát, a tanulók alakítsák át, megalkotva ezzel a saját 
modelljüket.

Többféle megoldás is lehetséges. Íme, néhány példa:
1. Változtassuk meg a mellső és a hátsó lábakat is.
A kisbékának mind a mellső, mind a hátsó lába fejlődik az élete során. A 
tanulók építhetnek nagyobb hátsó, mint mellső lábakat. Megváltoztathatják a 
lábak helyzetét, hogy bemutassák a kifejlett béka különböző mozgásfajtáit. 
Módosíthatják a már meglévő programjukat vagy alkothatnak újat, az új lábak 
mozgatására.

2. Egyéb külső jellemvonások megváltoztatása.
A farok eltávolítása, egy kidolgozott nyelv hozzáadása, a szemek helyének 
megváltoztatása és a bőr mintájának átalakítása mind olyan további lehetőségek, 
amelyekkel megváltoztathatjuk kifejlett béka modellünk megjelenését.

3. A kifejlett béka viselkedésének reprodukálása.
A diákok hanghatások vagy a mozgásérzékelő használatával megváltoztathatják 
a béka viselkedését. Ha például a mozgásérzékelőt a béka fejére helyezik, 
beprogramozhatjuk úgy, hogy várjon, amíg meglát valamit, például egy kezet és 
aztán induljon el a megfelelő irányba.

 Fontos
Fontos megjegyezni, hogy mivel a tanulói modellek a diákok döntései alapján 
eltérők lehetnek, a projektnek ehhez a részéhez nem tartozik sem építési leírás, 
sem pedig mintaprogram..

Az alkotás fázisa
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A tanulói projekt „A modell további használata” része opcionális feladat. Ne 
feledjük, hogy ezek a feladatok több időt vesznek igénybe és idősebb vagy 
tapasztaltabb diákok részére tervezték őket.

A modell további használata
A békák kétéltű állatok, nagyon érzékenyek a környezeti hatásokra. Például 
porózus bőrük van, amelynek következében pl. a vegyi anyagok befolyásolják a 
fejlődésüket.

Kérjük meg a tanulókat, hogy keressenek olyan hatásokat, amelyek a békák 
életciklusát befolyásoló külső tényezőket károsítják. Például:
•  Az élőhely megváltozása (károsodás vagy megsemmisülés): a békák nem 

találnak párt, nem tudnak szabadon mozogni vagy nem találnak élelmet
• Környezetszennyezés vagy betegség: a békák testfelépítése megváltozhat, plusz  
 egy lábat növeszthetnek vagy elveszíthetnek egyet.

Kérjük meg a diákokat, hogy elkészült modelljükkel szemléltessék azokat a 
hatásokat, amelyek befolyásolják a békák viselkedését vagy életciklusát.

 Javaslat
A természettudományok oktatásában hangsúlyozzuk, hogy a növények és az 
állatok esetében előre kiszámítható az élethossz, a fejlődés és a növekedés. Az 
állatok és a növények hasonló fejlődési folyamaton esnek át, az utódok pedig 
a felfedezhető, öröklött jellemvonások alapján kapcsolatban állnak az előző 
generációkkal. 
Ez a projekt használható más növények és állatok modellezésére is.

Javaslatok együttműködésre
A csoportok hasonlítsák össze és osszák meg egymással tapasztalataikat, vitassák 
meg, milyen külső tényezők vannak hatással a béka populációra.

Az alkotás fázisa
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A dokumentáció befejezése
Kérjük meg a diákokat, hogy többféleképpen dokumentálják a projektjüket:
•  •Készítsenek fényképet az alkotás minden fázisáról és vitassák meg, hogyan 

ábrázolja a modell a békák metamorfózisát.
• Hasonlítsák össze ezeket a képeket a valós élet képeivel.
• Készítsenek videófelvételt magukról, amelyben bemutatják a projektjüket az  
 osztálynak.

Az eredmények bemutatása
A projekt végén a diákok bemutatják vizsgálódásuk eredményeit.

Hangsúlyosabbá tehetjük a tanulók prezentációit, ha megkérjük őket arra, hogy
• ismertessék a békák életciklusát;
• mutassák be a különböző fejlődési fázisokat;
• hasonlítsák össze a békák életciklusát más állatokéval;
• vázolják fel a modell korlátait;
• készítsenek egy kiállítást, ahol bemutatják a békák metamorfózisának  
 összefüggéseit.

A megosztás fázisa



A béka
átváltozása

A tanulók rávilágítanak, hogy a kifejlett békává 
alakulás lehetővé teszi az egyedek számára, hogy 
vizes környezetből szárazföldi életre váltsanak.

A megosztás egy lehetséges módja



Ebben a projektben LEGO® kockákkal modellezzük 
a beporzók és a virágok közötti kapcsolatot a 
szaporodás fázisában.

Növények és 
beporzók

5. projekt
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CCSS.ELA-Literacy.W.4.2.d: Use precise language and domain-specific 
vocabulary to inform about or explain the topic.
CCSS.ELA-Műveltség.W.4.1.b: Nevezzünk meg tényekkel és adatokkal 
alátámasztott okokat.NGSS performance expectation

KGTOA (Következő Generációs Tudományos Oktatási Alapelvek) 
követelmények
2-LS2-2: Develop a simple model that mimics the function of an animal in 
dispersing seeds or pollinating plants.
2-LS2-2: Dolgozzunk ki egy egyszerű modellt, amely az állatoknak a magok 
terjesztésében vagy a növények beporzásában játszott szerepét utánozza.
4-LS1-1: Construct an argument that plants and animals have internal and external 
structures that function to support survival, growth, behavior, and reproduction.
4-LS1-1: Építsük fel azt az érvelést, amely szerint a növények és állatok olyan belső 
és külső struktúrákkal rendelkeznek, amelyek az életben maradást, növekedést, 
viselkedést és a szaporodást segítik elő.

NGSS crosscutting concepts
KGTOA horizontális fogalmak
Systems and systems models and structure and function.
Rendszerek és rendszermodellek, valamint struktúra és funkció.

Common Core State Standards for English Language Arts
Alaptantárgyak Közös Sztenderdjei az Angol Nyelv Tantárgyból
CCSS.ELA-Literacy.W.2.6: With guidance and support from adults, use a variety of 
digital tools to produce and publish writing, including in collaboration with peers.
CCSS.ELA-Műveltség.W.2.6: A felnőttek útmutatásával és támogatásával a diákok 
különféle digitális eszközöket használhatnak a dolgozatok elkészítéséhez és 
megjelentetéséhez, akár együttműködve a diáktársaikkal.
CCSS.ELA-Literacy.W.4.1.b: Provide reasons that are supported by facts and 
details.
CCSS.ELA-Műveltség.W.4.1.b: Nevezzünk meg tényekkel és adatokkal 
alátámasztott okokat.

Curriculum link - Tantervi kapcsolódás
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Előkészületek: 30 perc
• Olvassuk át az általános információkat a Tanóra előkészítése fejezetben.
• Olvassuk el a projekt leírását, hogy körvonalazódjanak az ötleteink.
• Készüljünk fel a projekt bemutatására: használjuk a WeDo 2.0 szoftver című  
 projekthez kapott videót vagy válasszunk más, hasonlóan motiváló segédanyagot. 
• Határozzuk meg a projekt végeredményét: a dokumentáció létrehozásának és  
 bemutatásának szempontjait.
• Bizonyosodjunk meg arról, hogy a feladatra szánt időkereten belül be tudjuk  
 fejezni a projektet.

 Fontos
A projekt modelleket használ a valós világ bemutatására. A modellezési praktikák 
további magyarázatait a WeDo 2.0 a tantervben fejezetben találjuk.

A felfedezés fázisa: 30-60 perc
• A projekt indításaként nézzük meg a bevezető kisfilmet.
• Beszéljük meg a látottakat a csoporttal.
• Kérjük meg a diákokat, hogy Max és Mia kérdéseihez kapcsolódva rögzítsék az  
 ötleteiket a dokumentáló eszközzel.

Az alkotás fázisa: 45-60 perc
•  Kérjük meg a tanulókat, hogy építsék meg az első modellt a mellékelt leírás 

alapján.
• Következő lépésként programozzák be a modellt a mintaprogram segítségével.
• Adjunk elég időt a diákoknak a különböző típusú virágok és beporzók  
 megépítésére. Bizonyosodjunk meg róla, hogy el tudják magyarázni a két  
 organizmus közötti kapcsolatot.

Az alkotás újabb fázisa (opcionális): 45-60 perc
• Ha szeretnénk, idősebb vagy tapasztaltabb diákoknál differenciálhatjuk a  
 feladatokat, ha megvalósítjuk a projektnek ezt a magasabb szintjét is.

Útmutató: Tervezzük meg ezt a WeDo 2.0 projektet
A megosztás fázisa: min. 45 perc vagy több
•  Kérjük meg a tanulókat, hogy dokumentálják a munkájukat az új virágok és 

beporzók építése közben.
• Engedjük, hogy a diákok többféleképpen oszthassák meg a tanultakat és a  
 tapasztaltakról kialakult véleményüket.
• Kérjük meg őket arra, hogy öntsék végleges formába tudományos  
 beszámolójukat.
• Kérjük meg őket, hogy mutassák be a projektjüket.

 Javaslat
A projekt után nézzük meg a következő önálló projekteket: 
•  Állati kommunikáció
• Vadátkelők
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A siker érdekében gondoljuk át, hogyan adhatunk többféle útmutatást az építés és 
a programozás terén. Például: 
• Mutassunk fotókat a diákoknak a lehetséges beporzókról.
• Adjunk egy listát a tanulóknak a virágok jellemzőiről.

Legyünk engedékenyek a virágok építésével kapcsolatban. Koncentráljunk a 
legfontosabb jellemzőkre: a virágok általánosságban vett alakjára és színére.

Határozzuk meg azokat a módszereket is, amelyekkel a diákokat eredményeik 
bemutatására és dokumentálására kérjük; összehívhatjuk például a csoportokat 
egy közös megbeszélésre.

 Javaslat
A tapasztaltabb tanulóknak adjunk több időt az építésre és a programozásra, hogy 
minél valósághűbb virágokat építhessenek, ügyelve a porzó, a bibe, a szirmok és 
más részek kialakítására.

A modell további használata
Kérjük meg a diákokat, hogy vizsgálják meg, a virágok életciklusának megporzást 
követő szakaszait, így például a magok terjedését.

Téves értelmezések
A diákok azt gondolhatják, a beporzók fő célja tulajdonképpen a növények 
szaporodásának tudatos segítése. Ez a jelenség azonban inkább a véletlen műve. 
A beporzó táplálékszerzési céllal repül a virágra, a virágpor szállítása csak indirekt 
módon következik be.

Szószedet
Virágpor
Porszemcsék, amelyek a növények szaporodásához szükségesek.
Nektár
Édes folyadék, amelyet a virágok termelnek, hogy magukhoz vonzzák az állatokat.
Mag
A növények maghéjjal körülvett csírája.
Porzó
A virágok szaporítószerve, amely előállítja a virágport.
Bibe
A virágok virágpor felfogására alkalmas szerve.
Beporzó
Olyan élőlény, amely részt vesz a virágpor szállításában.
Kölcsönös megporzás
Egy növény másik növénnyel történő megtermékenyítése.

Differenciálás
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Az értékelőlapot használhatjuk a megfigyelési lappal együtt, amelyet az Értékelés 
a WeDo 2.0 segítségével fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa
A felfedezés fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok aktívan részt vesznek 
a beszélgetésben, kérdéseket tesznek fel és válaszolnak, valamint a saját 
szavaikkal meg tudják válaszolni az olyan kérdéseket, mint például: mi alapján 
választják ki a beporzók a megfelelő virágot? 

1.  A diák nem tud válaszolni a kérdésekre és nem képes tevőlegesen 
bekapcsolódni a felfedezés fázisában feltett kérdésekből kialakuló 
beszélgetésekbe, vagy ezekre a kérdésekre nem akar válaszolni. 

2.  A diák, ha ösztönözzük, válaszolni tud a kérdésekre vagy tevőlegesen 
be tud kapcsolódni a felfedezés fázisában feltett kérdésekből kialakuló 
beszélgetésekbe, és a kérdések közül néhányra vagy mindegyikre tudja a 
választ.

3.  A diák megfelelően tud válaszolni a kérdésekre, be tud kapcsolódni a 
felfedezés fázisában feltett kérdésekből kialakuló beszélgetésekbe, és a saját 
szavaival válaszolja meg ezeket a kérdéseket.

4.  A diák a saját szavaival tudja kifejteni a véleményét a felfedezés fázisában 
feltett kérdések kapcsán kialakuló beszélgetésekben.

Az alkotás fázisa
Az alkotás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok olyan modellt 
készítenek, amely megfelelően szemlélteti azt, hogy az állatok hogyan szórják szét 
a virágmagokat vagy poroznak meg növényeket.

1.  A diák egyáltalán nem, vagy csak csekély mértékben vesz részt a modell 
elkészítésében, amely azt szemlélteti, hogy az állatok hogyan szórják szét a 
virágmagokat vagy poroznak meg növényeket.

2.  A diák megkísérli elkészíteni a modellt, amely azt szemlélteti, hogy az állatok 

hogyan szórják szét a virágmagokat vagy poroznak meg növényeket, de a 
modell bizonyos részei hiányosak vagy hibásak.

3.  A diák elkészíti a modellt, amely eredményesen szemlélteti azt, hogy az állatok 
hogyan szórják szét a virágmagokat vagy poroznak meg növényeket.

4.  A diák kiemelkedően jó modellt készít, amely eredményesen szemlélteti 
azt, hogy az állatok hogyan szórják szét a virágmagokat vagy poroznak be 
növényeket.

A megosztás fázisa
A megosztás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diák össze tudja foglalni a 
virágok megporzásáról tanultakat; és hogy meg tudja határozni az elkészült modell 
korlátait – azaz, hogy mely része valósághű és melyik nem.

1.  A diák alig, vagy csak pontatlanul tudja összefoglalni a virágok megporzásáról 
tanultakat és nem tudja meghatározni az elkészült modell korlátait.

2.  A diák, ha ösztönözzük, pontosan össze tudja foglalni a virágok megporzásáról 
tanultakat és lehet, hogy meg tudja határozni az elkészült modell korlátait.

3.  A diák pontosan össze tudja foglalni a virágok megporzásáról tanultakat és 
meg tudja határozni az elkészült modell jellemző korlátait.

4.  A diák könnyedén és pontosan össze tudja foglalni a virágok megporzásáról 
tanultakat és érthetően meg tudja határozni az elkészült modell jellemző 
korlátait.

JGTSZ projektértékelő-lap
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Az értékelőlapot használhatjuk a megfigyelési lappal együtt, amelyet az Értékelés 
a WeDo 2.0 segítségével fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa
A felfedezés fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok a kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteiket érthetően ki tudják fejteni.

1.  A tanuló nem képes megosztani a felfedezés fázisában kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteit.

2.  A diák, ha ösztönözzük, meg tudja osztani a felfedezés fázisában kapott 
kérdésekhez kapcsolódó ötleteit. 

3.  A diák világosan meg tudja osztani a felfedezés fázisában kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteit. 

4.  A diák részletes magyarázatokkal kísérve tudja kifejteni a felfedezés fázisában 
kapott kérdésekhez kapcsolódó ötleteit.

Az alkotás fázisae
Az alkotás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok érthetően fogalmaznak, 
és megfelelő a szókincsük. Kommunikációjukat tekintve jó döntéseket hoznak a 
dokumentációs eszköz használata közben.

1.  A diák nem fogalmaz érthetően és nem megfelelő a szókincse. Kommunikációja 
óvatosnak mondható a dokumentációs eszköz használata közben.

2.  A diák, ha ösztönözzük, alkalmanként megfelelő szavakat használ, 
kommunikációját tekintve pedig általában jó döntéseket hoz a dokumentációs 
eszköz használata közben.

3.  A diák érthetően fogalmaz, és megfelelő szavakat használ. Kommunikációját 
tekintve jó döntéseket hoz a dokumentációs eszköz használata közben.

4.  A diák érthetően fogalmaz, és kiemelkedően jó szókinccsel rendelkezik. 
Kommunikációját tekintve jó döntéseket hoz a dokumentációs eszköz 
használata közben.

A megosztás fázisa
A megosztás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok a megporzásra 
vonatkozó, tudományos tényekkel alátámasztott magyarázatokkal szolgálnak, 
miközben azt mutatják be, hogyan szemlélteti a modelljük az állatok 
közreműködését a növények életciklusában.

1.  A diák nem szolgál a megporzásra vonatkozó, tudományos tényekkel 
alátámasztott magyarázatokkal, miközben azt mutatja be, hogyan szemlélteti a 
modelljük az állatok közreműködését a növények életciklusában.

2.  A diák mindössze egy a megporzásra vonatkozó, tudományos tényekkel 
alátámasztott magyarázattal szolgál, miközben azt mutatja be, hogyan 
szemlélteti a modelljük az állatok közreműködését a növények életciklusában.

3.  A diák egynél több a megporzásra vonatkozó, tudományos tényekkel 
alátámasztott magyarázattal szolgál, miközben azt mutatja be, hogyan 
szemlélteti a modelljük az állatok közreműködését a növények életciklusában.

4.  A diák számos, a megporzásra vonatkozó, tudományos tényekkel alátámasztott 
magyarázattal szolgál, miközben azt mutatja be, hogyan szemlélteti a modelljük 
az állatok közreműködését a növények életciklusában.

Anyanyelvi értékelőlap
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A bevezető kisfilm az alábbi ötleteket javasolja ismertetésre és átbeszélésre az 
osztállyal a projekt során.

Bevezető kisfilm
A megporzás az az életfolyamat, amikor a virágok külső tényezők hatására érik el, 
hogy a virágpor eljusson a bibére: 

1.  A virágok szaporodásuk során külső tényezőkre is támaszkodnak, mit a szél 
vagy az állatok. 

2.  A növények virága azért jött létre, hogy vonzza az állatokat. A szín, a méret, az 
illat és a nektár mind olyan jellegzetességek, amelyek az állatok látogatását 
segítik elő. 

3.  A pillangóknak és a lepkéknek hosszú nyelvük van, ezért a tölcséres virágokat 
kedvelik. Leginkább az élénkpiros virágok vonzzák őket.

4.  A kolibrik hosszú csőre tökéletesen alkalmas arra, hogy elérjék a tölcséres 
virágok mélyén megbújó nektárt. 

5.  A denevérek is részt vesznek a megporzásban, a nektárt hosszú nyelvükkel 
szívják ki a virágokból, főként éjszaka.

A megporzás a virágos növények életciklusának csak egy lépése. A virág 
megporzása után gyümölcs vagy mag fejlődik a növényen, amely ekkor magjai 
szétszórásában további segítséget kap az állatoktól vagy más külső tényezőtől, 
például a széltől vagy az esőtől.

A felfedezés fázisa
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Megbeszélésre javasolt kérdések
1.  Sorold fel a virág részeit!
  Portok, porzó, bibe, bibeszál, virágpor, nektár.
2.  Hogyan segítik az állatok a növények szaporodását?
  A beporzók a nektárért látogatnak el a virághoz. Eközben rájuk tapad a nektár 

közelében levő virágpor, amelyet (általában) elszállítanak a virágról egy másikra. 
A legtöbb virágzó növény számít az állatok közreműködésére, amelyek a 
megporzás mellett sok növénynél a magok szétszórásában is segédkeznek.

3.  Hogy nevezzük ezeket a folyamatokat?
  A megporzás az a folyamat, amellyel a virágok szaporodnak. A bolygón a 

megporzások 90 százaléka élő szervezetek közvetítésével történik. Ezt biotikus 
megporzásnak nevezzük.

Kérjük meg a tanulókat arra, hogy válaszaikat szöveges vagy képi formában rögzítsék 
a dokumentációs eszközzel.

További megbeszélésre javasolt kérdések
1. Nevezd meg a virágzó növények fejlődésének három fázisát!
  Mag, csíra (palánta), kifejlett növény virággal.
2.  Mi a szerepe a virágnak?
  A virág a növénynek az a része, amely azért fejlődött ki, hogy odavonzza az 

állatokat, mégpedig azzal a céllal, hogy segítsék a növényt a szaporodási 
folyamatban és magok létrehozásában.

3.  Minden virágot beporzók poroznak meg?
  A szél vagy a víz is közreműködhet a megporzásban.

A felfedezés fázisa
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Építsünk és programozzunk beporzó-modellt.
A diákok az építési útmutató alapján elkészítik egy méh és egy egyszerű virág 
modelljét.

1. Építsük fel a megporzás helyszínét.
A projektben a modell fogaskerekeket használ. Ezek a fogaskerekek egy 
összekötő tengelyen mozognak, amelyre a méhet is rögzítettük. A virág 
mozgásérzékelőt használ, így érzékeli, amikor a méh rászáll.

2. Programozzuk a méhet és a virágot.
A program elindítja a motort az egyik irányba, és addig járatja, amíg érzékeli, hogy 
a méh rászáll a virágra. Amikor ez megtörténik a motor megáll, a program pedig 
lejátszik egy méhzümmögés hangeffektet.

Hívjuk fel a diákok figyelmét arra, hogy a virágpor szemléltetésére átlátszó kockát 
használjanak.

 Javaslat
Mielőtt a diákok belekezdenek a modell átalakításába, kérjük meg őket, hogy 
változtassák meg a program beállításait, hogy teljes mértékben megértésék a 
működését. 

Az alkotás fázisa
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A megporzás helyszíne
Az első modell megépítése során szerzett ötleteket használva a diákoknak át kell 
tudniuk építeni a beporzót és virágot is.

A méh megépítése után kérjük meg a tanulókat arra, gondolják át, hogyan 
építhetnének egy új virágot és mellé egy olyan beporzót, amely vonzónak találná 
azt. Biztassuk a diákokat, hogy tervezzék meg és teszteljék az elgondolásaikat.

1. Építsünk új virágot.
A diákok építhetnek például tölcséres, színes vagy nagy virágokat.
Amikor megtervezik a virágot, győződjünk meg róla, hogy: 
•  beépítik a mozgásérzékelőt az új virágba is;
• átlátszó kockát használnak a virágpor szemléltetésére;
• megfelelő beporzót terveznek a virághoz.

2. Építsünk új beporzót.
A diákok építhetnek például kolibrit, pillangót, bogarat, denevért vagy bármilyen 
más élőlényt, amelyről tudják, hogy beporzó. A beporzó tervezésekor győződjünk 
meg róla, hogy a tanulók: 
•  rögzítik az új beporzót az összekötő tengelyre;
• megfelelő virágot terveznek a beporzóhoz.

3. Programozzuk új helyszínt.
A diákok például használhatnak egy második virágot a kölcsönös megporzás 
modellezésre. Ebben az esetben győződjünk meg arról, hogy:
•  a korábbitól eltérő módon programozzák az új beporzó modellt.

 Fontos
Fontos megjegyezni, hogy mivel a tanulói modellek a diákok döntései alapján 
eltérők lehetnek, a projektnek ehhez a részéhez nem tartozik sem építési leírás, 
sem pedig mintaprogram.

Javaslatok együttműködésre
Ha a csoportok együtt dolgoznak, a diákok megkérdezhetik egymástól, hogy az 
egyik csoport beporzója megporozhatja-e a másik csoport virágját és fordítva.

Az alkotás fázisa
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A dokumentáció befejezése
Kérjük meg a diákokat, hogy a végső dokumentációban készítsenek fényképet a 
megporzási folyamat minden fázisáról: 
• Hasonlítsák össze ezeket a képeket a valós élet képeivel.
• Készítsenek videófelvételt magukról, amelyben elmondják, hogyan segítik az  
 állatok a növények szaporodását.

Az eredmények bemutatása
A projekt végén a diákok bemutatják mit tanultak.

Hangsúlyosabbá tehetjük a tanulók prezentációit, ha
•  megkérjük őket, hogy használják a modellt a beporzó és a virág közötti 

kapcsolat szemléltetésre a növény életciklusának szempontjából;
• meggyőződünk róla, hogy el tudják magyarázni miért és hogyan vesz részt 
aktívan a beporzó a megporzási folyamatban;
• megkérjük őket, hogy bemutatójukat tegyék szemléletessé azzal, hogy történetet 
szőnek köré, például megadják, hol található a virág milyen évszak van, stb.

A megosztás fázisa



Növények
és beporzók

A tanulók a modelljeik segítségével szemléltetik, 
hogyan porozza be a méh a virágot.

A megosztás egy lehetséges módja



Ebben a projektben egy automata LEGO® 
zsilipkapukat tervezünk, amelyekkel szabályozni tudjuk 
a vizet, a különböző csapadékfajtáknak megfelelően.

Árvizek megelőzése
6. projekt
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projektekben (azaz több könyvet is olvassanak el egy adott témában, és írjanak 
róla egy beszámolót; rögzítsék tudományos megfigyeléseiket).
CCSS.ELA-Literacy.SL.3.1.a: Come to discussions prepared, having read or 
studied required material; explicitly draw on that preparation and other information 
known about the topic to explore ideas under discussion.
CCSS.ELA-Műveltség.SL.3.1.a: A megbeszélésekre érkezzünk felkészülten, 
olvassuk el vagy tanulmányozzuk előre a kiadott anyagokat, hogy ezekre és a 
korábbi ismereteinkre támaszkodva vizsgálhassuk meg a megbeszélések során 
felmerülő ötleteket.
CCSS.ELA-Literacy.RL3.7: Use information gained from illustrations, (e.g., maps, 
photographs) and the words in a text to demonstrate comprehension of the text.
CCSS.ELA-Műveltség.RL3.7: Illusztrációkból (pl. térképek, fotók) nyert információk 
és a szövegekben található szavak segítségével igazoljuk a szövegértést.

NGSS performance expectation
KGTOA (Következő Generációs Tudományos Oktatási Alapelvek) 
követelmények
2-ESS2-1: Compare multiple solutions designed to slow or prevent wind or water 
from changing the shape of the land.
2-ESS2-1: Hasonlítsunk össze olyan megoldásokat, amelyek célja a szél vagy a víz 
tájformáló hatásának lelassítása vagy megakadályozása.
3-ESS2-1: Represent data in tables and graphical displays to describe typical 
weather conditions expected during a season.
3-ESS2-1: Az adatokat táblázatban és grafikai megoldások segítségével jelenítsük 
meg, bemutatva az adott évszak során várható időjárási körülményeket.
3-ESS3-1: Make a claim about the merit of a design solution that reduces 
the impacts of a weather-related hazard.
3-ESS3-1: Mutassuk be egy olyan tervezési megoldás előnyeit, amely csökkenti az 
időjárási veszélyek hatásait.
4-ESS2-2: Analyze and interpret data from maps to describe patterns of earth’s 
features.
4-ESS2-2: Elemezzük és értelmezzük a térképekről kinyert adatokat, és ennek 
segítségével írjuk le a Föld jellemző mintáit.

NGSS crosscutting concepts
KGTOA horizontális fogalmak
Patterns, stability and change
Minták, stabilitás és változás

Common Core State Standards for English Language Arts
Alaptantárgyak Közös Sztenderdjei az Angol Nyelv Tantárgyból
CCSS.ELA-Literacy.W.2.7: Participate in shared research and writing projects  
(e.g., read a number of books on a single topic to produce a report; record  
science observations).
CCSS.ELA-Műveltség.W.2.7: A diákok vegyenek részt közös kutatási és dolgozatíró 

Curriculum link - Tantervi kapcsolódás
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Előkészületek: 30 perc
•  Olvassuk át az általános információkat a Tanóra előkészítése fejezetben.
• Olvassuk el a projekt leírását, hogy körvonalazódjanak az ötleteink.
• Készüljünk fel a projekt bemutatására: használjuk a WeDo 2.0 szoftver című  
 projekthez kapott videót vagy válasszunk más, hasonlóan motiváló  
 segédanyagot. 
• Határozzuk meg a projekt végeredményét: a dokumentáció létrehozásának és  
 bemutatásának szempontjait.
• Bizonyosodjunk meg arról, hogy a feladatra szánt időkereten belül be tudjuk  
 fejezni a projektet.

 Fontos
Ez a projekt egy tervezési feladat. A tervezéssel kapcsolatos praktikák további 
magyarázatait a WeDo 2.0 a tantervben című fejezetben találunk. 

A felfedezés fázisa: 30-60 perc
•  A projekt indításaként nézzük meg a bevezető kisfilmet.
• Beszéljük meg a látottakat a csoporttal.
• Kérjük meg a diákokat, hogy Max és Mia kérdéseihez kapcsolódva rögzítsék az  
 ötleteiket a dokumentáló eszközzel.

Az alkotás fázisa: 45-60 perc
•  Kérjük meg a tanulókat, hogy készítsék el az első modelljüket a mellékelt leírás 

alapján.
• Következő lépésként programozzák be a modellt a mintaprogram segítségével.
• Adjunk elég időt a diákoknak, hogy többféle eszközt is kipróbálhassanak az  
 automata ajtók megépítéséhez.

Az alkotás újabb fázisa (opcionális): 45-60 perc
• Ha szeretnénk, idősebb vagy tapasztaltabb diákoknál differenciálhatjuk a  
 feladatokat, ha megvalósítjuk a projektnek ezt a magasabb szintjét is.

Útmutató: Tervezzük meg ezt a WeDo 2.0 projektet
A megosztás fázisa: min. 45 perc vagy több
•  Kérjük meg a tanulókat, hogy dokumentálják a munkájukat az érzékelők 

használata közben.
• Tegyük lehetővé, hogy a diákok többféleképpen oszthassák meg a  
 tapasztalataikat.
• Kérjük meg őket arra, hogy öntsék végleges formába tudományos  
 beszámolójukat és mutassák be a projektjüket.

 Javaslat
A projekt után nézzük meg a következő önálló projekteket:
•  Vészjelző
•  Extrém lakóhelyek
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A siker érdekében gondoljuk át, hogyan adhatunk többféle útmutatást az építés és 
a programozás terén. Például:
•  Magyarázzuk el az érzékelők használatát.
• Definiáljuk a különböző évszakok csapadékfajtáit a diákokkal együtt és  
 segítsünk kiválasztani egyet, amelyre koncentrálni fognak.
• Adjunk tájékoztatást a műszaki tervezésről.

Határozzuk meg azokat a módszereket is, amelyekkel a diákokat eredményeik 
bemutatására és dokumentálására kérjük; összehívhatjuk például a csoportokat 
egy közös megbeszélésre.

 Javaslat
A tapasztaltabb tanulóknak adjunk több időt az építésre és a programozásra, hogy 
más típusú vagy nagyobb eszközöket alkothassanak. Megkérhetjük őket arra is, 
hogy használják a tervezési feladatot az összes elkészült verzió bemutatására.

További tervezési megoldások
Kérjük meg a diákokat arra, hogy használják a zsilipkapukkal és a különböző 
vízforrásokkal kapcsolatos tudásukat, a szabályozni próbált vízfolyás, valamint 
a hegyek, városok és tavak fekvésének ismertetésére. Adjunk lehetőséget a 
tervezési folyamat meghosszabbítására, hogy a zsilipkapuk és egyéb típusú 
automata ajtók működésének a vizsgálata inspirálhassa a diákokat.

Téves értelmezések
A tanulók hajlamosak a Földet statikusnak, állandónak és változatlannak tekinteni. 
Nehézséget okoz nekik elhinni, hogy sziklák is változnak vagy eltűnnek az időjárási 
folyamatok hatására. Gyakran nehéz megérteniük a gátak vagy a zsilipkapuk 
szerepét a földterületek védelmének vonatkozásában.

Szószedet
Zsilipkapu
Állítható kapu, amelyet a víz áramlásának szabályozására használnak.
Zsilip
Mesterséges vízcsatorna, amelyet egy kapuval zárnak el vagy nyitnak ki.
Töltés
Mesterséges tereptárgy, ami a folyót a medrében tartja. 
Ár ellen
A víztömegnek a víz forrása felé irányuló mozgása. 
Folyásirány
Víztömeg, amelynek áramlása a forrástól távolodik.
Csapadék
A víz bármely formája: eső, hó, dara vagy jégeső, ami a föld felszínére hullik.
Gát
Akadály, ami megakadályozza a víz mozgását.
Erózió
A Föld felszínének pusztulása, gyakran víz, szél vagy jég hatására.
Automata
Magától működő eszköz, amelyet nem ember, hanem egy gép vagy egy 
számítógép vezérel.

Differenciálás
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Az értékelőlapot használhatjuk a megfigyelési lappal együtt, amelyet az Értékelés 
a WeDo 2.0 segítségével fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa
A felfedezés fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok aktívan részt vesznek 
a beszélgetésben, kérdéseket tesznek fel és válaszolnak, valamint grafikonon 
tudják ábrázolni a különböző évszakok csapadékmennyiségét.

1.  A diák nem tud válaszolni a kérdésekre vagy nem tud tevőlegesen 
bekapcsolódni a beszélgetésekbe vagy nem tudja grafikonon ábrázolni a 
különböző évszakok csapadékmennyiségét.

2.  A diák, ha ösztönözzük, válaszol a kérdésekre vagy segítséggel tevőlegesen 
részt tud venni a beszélgetésekben vagy grafikonon tudja ábrázolni a 
különböző évszakok csapadékmennyiségét. 

3.  A diák világos válaszokat tud adni a kérdésekre, részt tud venni a 
beszélgetésekben és grafikonon tudja ábrázolni a különböző évszakok 
csapadékmennyiségét.

4.  A diák részletes magyarázatokat tud adni a beszélgetések során és grafikonon 
tudja ábrázolni a különböző évszakok csapadékmennyiségét.

Az alkotás fázisa
Az alkotás fázisában győződjünk meg arról, hogy diákok jól együtt tudnak dolgozni 
a csoportban, alá tudják támasztani a megoldásaikat, és használni tudják a 
felfedezés fázisában összegyűjtött információkat.

1.  A diák nem tud jól együttműködni a csoportja tagjaival, nem tudja 
alátámasztani a megoldásait, és nem tudja használni a már megszerzett 
információkat.

2.  A diák együtt tud működni a csoportja tagjaival, segítséggel használni tudja 
a már megszerzett információkat, vagy segítséggel alá tudja támasztani a 
megoldásait. 

3.  A diák együtt tud működni a csoporttagokkal és részt vesz a csoport 
megbeszéléseiben. Alá tudja támasztani a megoldásait és használni tudja a 
témával kapcsolatos, már megszerzett információkat.

4.  A diák együtt tud működni a csoportja tagjaival, képes a csoport vezetőjeként 
fellépni, alá tudja támasztani és el tudja magyarázni a megoldásait és használni 
tudja az információkat. 

A megosztás fázisa
A megosztás fázisában győződjünk meg róla, hogy a diákok ismertetni tudják, 
hogyan készült a zsilipkapu új terve; a zsilipkapu szabályozására érzékelőt 
használtak; a projekt során szerzett fontos információkat pedig fel tudják használni 
a végső beszámoló összeállításához.

1.  A diák nem képes a tervekről szóló beszélgetésekbe bekapcsolódni vagy 
értelmezni az érzékelőt alkalmazó modell működését és nem tudja felhasználni 
az információkat a végső projekt elkészítéséhez.

2.  A diák, ha ösztönözzük, be tud kapcsolódni a zsilipkapu terveiről és az érzékelő 
használatáról szóló beszélgetésbe, és korlátozott számú információkat használ 
a végső projekt elkészítéséhez.

3.  A diák be tud kapcsolódni a zsilipkapu terveiről és az érzékelő használatáról 
szóló beszélgetésbe, és fel tudja használni az összegyűjtött információkat a 
végső projekt összeállításához.

4.  A diák aktívan be tud kapcsolódni a témához kapcsolódó osztályszintű 
beszélgetésekbe, és fel tudja használni az összegyűjtött információkat a végső 
projekt összeállításához, amely kiegészítő kötelező elemeket is tartalmaz.

JGTSZ projektértékelő-lap
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Az értékelőlapot használhatjuk a megfigyelési lappal együtt, amelyet az Értékelés 
a WeDo 2.0 segítségével fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa
A felfedezés fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok a kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteiket érthetően ki tudják fejteni.

1.  A tanuló nem képes megosztani a felfedezés fázisában kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteit.

2.  A diák, ha ösztönözzük, meg tudja osztani a felfedezés fázisában kapott 
kérdésekhez kapcsolódó ötleteit. 

3.  A diák világosan meg tudja osztani a felfedezés fázisában kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteit. 

4.  A diák részletes magyarázatokkal kísérve tudja kifejteni a felfedezés fázisában 
kapott kérdésekhez kapcsolódó ötleteit.

Az alkotás fázisa
Az alkotás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok megfelelő 
dokumentálási módot választanak (pl. képernyőkép, állókép, videó, szöveg) és 
teljesítik a tapasztalatok dokumentálására előírt elvárásokat.

1.  A diáknak nem sikerül dokumentálnia a vizsgálat során szerzett tapasztalatait.
2.  A diák összegyűjti a tapasztalatai dokumentációját, de hiányosan vagy nem az 

elvárásoknak megfelelően.
3.  A diák a kísérlet minden elemét megfelelően dokumentálja és megfelelő 

eszközöket választ a dokumentáció elkészítéséhez. 
4.  A diák megfelelő eszközöket választ a dokumentáció elkészítéséhez, azokat 

változatosan használja és felülmúlja az előírt elvárásokat.

A megosztás fázisa
A megosztás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok érveléseik 
alátámasztására használják a vizsgálat során szerzett tapasztalataikból levont 
bizonyítékokat, és amikor bemutatják azokat a hallgatóságnak, következetesen 
ragaszkodnak az előírt irányelvekhez.

1.  A prezentációban megosztott gondolataival kapcsolatban a diák nem használja 
a tapasztalataiból levont bizonyítékokat és nem követi az előírt irányelveket.

2.  A diák használ néhány, a tapasztalataiból levont bizonyítékot, indoklása 
azonban visszafogott. Az előírt elvárásokat általánosságban véve követi, de egy 
vagy több területen is hiányosan. 

3.  A diák megfelelően használja a tapasztalataiból levont bizonyítékokat és követi 
az előírt elvárásokat a prezentációja során.

4.  A diák részletesen kifejti a tapasztalatait és okfejtése alátámasztásaként 
átgondoltan használja a megfelelő bizonyítékokat, miközben követi az előírt 
elvárásokat is.

Anyanyelvi értékelőlap
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A bevezető kisfilm az alábbi ötleteket javasolja ismertetésre és átbeszélésre az 
osztállyal a projekt során.

Bevezető kisfilm
Az évszázok alatt az emberek több eszközt hoztak létre, hogy megvédjék a lakott 
területeket az árvíztől:

1.  Az év során az időjárás hatására többféle csapadék a hullik a földre.
2.  Előfordul, hogy olyan nagy mennyiségű a víz, hogy a folyók és a patakok nem 

tudnak a medrükben maradni.
3.  Az erózió egy természeti jelenség, amely olyan területeken jelenik meg, ahol 

sok a csapadék.
4.  A zsilipkapu olyan eszköz, amely az áradó vizet csatornákba vagy folyókba 

vezeti el.
5.  Átlagos csapadékmennyiség esetén a zsilipkapuk nyitva vannak, hogy 

alacsonyan tartsák a víztárolót vízszintjét.
6.  Nagy mennyiségű csapadék esetén a zsilipkapukat bezárják, hogy megtöltsék 

a víztárolót a víztöbblettel.

Összehasonlíthatjuk a zsilipkapu működését egy fürdőkád megtöltésével:
•  A kapu kinyitásával több vizet engedünk lefolyni az árral – vagy a vízcsapból 

fürdőkádba és azután a lefolyóba.
• A kapu bezárásával teljesen megakadályozzuk a víz lefolyását és árral szembeni  
 áradást hozunk létre – vagy megtöltjük a fürdőkádat.

A felfedezés fázisa
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Megbeszélésre javasolt kérdések
1.  Oszlopdiagram használatával mutassuk be, melyik évszakban mennyi csapadék 

esik a környékünkön.
  A válasz a lakóhely elhelyezkedésétől függően változik. Használjunk egzakt 

kifejezéseket, mint esős évszak, száraz évszak és árvíz. Az oszlopdiagramról 
magas, alacsony vagy közepes csapadékmennyiségek olvashatók le.

2.  Hogyan befolyásolja a csapadék mennyisége a folyók vízszintjét?
  Nem a csapadékmennyiség az egyetlen, ami hatással van a folyók vízszintjére, 

de általánosságban véve: 
 •  A sok csapadék megemeli a vízszintet.
 • A kevés csapadék csökkenti a vízszintet.
3.  Soroljuk fel, hogyan akadályozhatjuk meg árvizet.
  Több módja is van az árvizek megakadályozásának: töltések, gátak, árkok, 

fásítás, stb.
4. Képzeljünk el olyan eszközöket, amelyek megakadályozzák az árvíz  
 bekövetkezését. 
  A kérdésre adott válaszok vezetik el a diákokat a tervezési folyamatig. 

További megbeszélésre javasolt kérdések
1.  Mi a vízerózió?
  A vízerózió az a természeti jelenség, amikor a víz megváltoztatja a földfelszín 

formáját.
2.  Miben különbözik a most készített oszlopgrafikon a diákok lakókörnyezeténél 

készülttől?
  A válaszok a diákok lakóhelyétől függően változnak.

A felfedezés fázisa
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Építsünk és programozzunk zsilipkaput.
A diákok az építési útmutató alapján megépítik zsilipkaput. A kapu a motor 
használatával nyitható és zárható.

1. Építsünk zsilipkaput.
A projektben használt modul kúpfogaskereket használ, amely meg tudja változtatni 
a forgástengelyt, lehetővé téve a zsilipkapu nyitását vagy zárását.

2. Programozzuk a modellt a zsilipkapu nyitására és zárására.
A program kijelzőjén megjelenik a csapadék fotója, majd elindul a motor az egyik 
irányba 2 mp-nyi időtartamig. Ekkor a kijelzőn a nap képe jelenik meg, a motor 
pedig a másik irányba indul el újabb 2 mp-nyi időtartamig.

 Javaslat
Az oszlopdiagram használatával a diákoknak könnyebben el lehet magyarázni, 
miért kell bezárni vagy kinyitni a zsilipkaput.

 Javaslat
Mielőtt a diákok belekezdenek tervek elkészítésébe, kérjük meg őket arra, hogy 
változtassák meg a program beállításait, hogy teljes mértékben megértésék annak 
működését.

Az alkotás fázisa
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A zsilipkapu automatizálása
A diákok egy érzékelőt tudnak hozzáépíteni a modellhez, hogy a zsilipkapu 
alkalmazkodjon a környezete változásaihoz. A tanulóknak az alábbi opciók közül 
legalább az egyiket meg kell valósítaniuk:

1. Építsünk billenésérzékelő kart a modellhez, hogy működésbe hozzuk a kaput.
A billenésérzékelő kar hatására kinyílik és bezáródik a kapu.

2. Építsünk mozgásérzékelőt a modellhez, hogy észleljük a vízszint emelkedését.
A mozgásérzékelő a vízszintnek megfelelően nyitja vagy zárja a kaput. Használjuk 
a kezünket vagy LEGO® kockákat a vízszint változásának jelzésére.

3. Egészítsük ki a modellt az eszköz hangérzékelő bemenetével, hogy aktiváljuk 
a vészhelyzeti protokollt.
A vészhelyzeti protokollt használhatjuk egy hang lejátszására, fények felvillantására, 
szöveges üzenet küldésére vagy a zsilipkapu bezárására.

 Fontos
Fontos megjegyezni, hogy mivel a tanulói modellek a diákok döntései alapján 
eltérők lehetnek, a projektnek ehhez a részéhez nem tartozik sem építési leírás, 
sem pedig mintaprogram.

 Javaslat
Ha a diákoknak elakadnak a feladatok végrehajtásával, javasoljuk nekik, hogy 
ötletekért nézzenek be a dizájn könyvtárba.

Az alkotás fázisa
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A tanulói projekt „Új megoldások tervezése” része opcionális feladat. Ne feledjük, 
hogy ezek a feladatok több időt vesznek igénybe és idősebb vagy tapasztaltabb 
diákok részére tervezték őket.

További megoldások tervezése
Árvíz és erózió nem alakul ki bárhol.

1. Rajzoljunk egy térképet, amelyen bejelöljük a zsilipkapu helyét, valamint a 
szárazföldi és a vizes területeket is.
Kérjük meg a tanulókat, hogy
•  rajzoljanak egy papíralapú vagy egy, az eszköz kijelzőjén megjelenő térképet, 

amelyen a folyó mellett más természeti jelenségeket is ábrázolnak, például 
hegyeket, völgyeket, városokat, stb.;

• rajzolják be, hol lenne érdemes zsilipkaput használni;
• illusztrálják, honnan érkezik és merre tart a víz folyása.

2. Találjuk ki, hol hasznosíthatók még a zsilipkapuk.
A zsilipkapu hajócsatornákban is használható. Ha két csoportot felkérünk a közös 
munkára, együtt be tudják mutatni, mi történik egy hajószállítás alkalmával.

Javaslatok együttműködésre
A zsilipkapu hajócsatornákban is használható. Ha két csoportot felkérünk a közös 
munkára, együtt be tudják mutatni, mi történik egy hajószállítás alkalmával.

3. Programozzunk két zsilipkaput, hogy irányítani tudjuk a víztömeg mozgását a 
folyó egy szakaszán.
Kérjük meg a tanulókat, hogy végezzék el a programozást, majd ismertessék a 
zsilipkapuk működését.

Az alkotás fázisa
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A dokumentáció befejezése
Kérjük meg a diákokat, hogy többféleképpen dokumentálják a projektjüket: 
•  Készítsenek fényképet az alkotás minden fázisáról. Kérjük meg őket, hogy 

mutassák be a szerintük legjobb megoldást és okfejtésüket bizonyítékokkal 
támasszák alá.

• Hasonlítsák össze ezeket a képeket a valós élet képeivel.
• Készítsenek videófelvételt magukról, amelyben bemutatják a projektjüket az  
 osztálynak.

Az eredmények bemutatása
A projektben, kérjük meg a diákokat, mutassák be, hogyan működteti az érzékelő 
az általuk épített zsilipkaput.

Hangsúlyosabbá tehetjük a tanulók prezentációit, ha megkérjük őket, hogy
•  magyarázzák el, miért tudják a zsilipkapuk megakadályozni, hogy a víz átalakítsa 

a földfelszínt;
• szemléltessék példákkal bemutatójukat: hol, milyen évszakban és milyen  
 körülmények között játszódik a bemutatójuk.

A megosztás fázisa



Árvizek megelőzése
A megosztás egy lehetséges módja
A tanulók szemléltetik, hogyan akadályozzák meg a 
zsilipkapuk, hogy az áramló víz átalakítsa a földfelszínt.



Mentőakció
7. projekt

Ebben a projektben olyan eszközt tervezünk, amely 
egy időjárási katasztrófa sújtotta területen csökkenti 
a vészhelyzet emberekre, állatokra és a környezetre 
mért hatását.
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CCSS.ELA-Literacy.SL.3.1.a: Come to discussions prepared, having read or 
studied required material; explicitly draw on that preparation and other information 
known about the topic to explore ideas under discussion.
CCSS.ELA-Műveltség.SL.3.1.a: A megbeszélésekre érkezzünk felkészülten, 
olvassuk el vagy tanulmányozzuk előre a kiadott anyagokat, hogy ezekre és a 
korábbi ismereteinkre támaszkodva vizsgálhassuk meg a megbeszélések során 
felmerülő ötleteket.
CCSS.ELA-Literacy.SL.3.1.d: Explain your own ideas and comprehension in light 
of the discussion.
CCSS.ELA-Műveltség.SL.3.1.d: Ismertessük az ötleteinket és elképzeléseinket a 
megbeszélés során.

NGSS performance expectation
KGTOA (Következő Generációs Tudományos Oktatási Alapelvek) 
követelmények
3-ESS3-1: Make a claim about the merit of a design solution that reduces 
the impacts of a weather-related hazard.
3-ESS3-1: Mutassuk be egy olyan tervezési megoldás előnyeit, amely csökkenti az 
időjárási veszélyek hatásait.
3-5-ETS1-2: Generate and compare multiple possible solutions to a problem 
based on how well each is likely to meet the criteria and constraints of the 
problem.
3-5-ETS1-2: Dolgozzunk ki és hasonlítsunk össze lehetséges megoldásokat egy 
adott problémára annak alapján, hogy az egyes megoldások mennyire felelnek 
meg a probléma kritériumainak és korlátainak.

NGSS crosscutting concepts
KGTOA horizontális fogalmak
Cause and effect
Ok és okozat

Common Core State Standards for English Language Arts
Alaptantárgyak Közös Sztenderdjei az Angol Nyelv Tantárgyból
CCSS.ELA-Literacy.W.3.7: Conduct short research projects that build knowledge 
about a topic.
CCSS.ELA-Műveltség.W.3.7: Végezzünk el egy rövid tudományos kutatást, amelyből 
ismereteket kapunk egy adott témában.
CCSS.ELA-Literacy.W.3.8: Recall information from experiences or gather 
information from print and digital sources; take brief notes on sources and sort 
evidence into provided categories.
CCSS.ELA-Műveltség.W.3.8: Idézzük fel korábbi tapasztalatainkat, vagy gyűjtsünk 
információt nyomtatott vagy digitális forrásokból; készítsünk rövid jegyzeteket a források 
felhasználásával, az eredményeket pedig soroljuk be a megadott kategóriákba.

Curriculum link - Tantervi kapcsolódás
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Előkészületek: 30 perc
•  Olvassuk át az általános információkat a Tanóra előkészítése fejezetben.
• Olvassuk el a projekt leírását, hogy körvonalazódjanak az ötleteink.
• Készüljünk fel a projekt bemutatására: használjuk a WeDo 2.0 szoftver című  
 projekthez kapott videót vagy válasszunk más, hasonlóan motiváló segédanyagot. 
• Határozzuk meg a projekt végeredményét: a dokumentáció létrehozásának és  
 bemutatásának szempontjait.
• Bizonyosodjunk meg arról, hogy a feladatra szánt időkereten belül be tudjuk  
 fejezni a projektet.

 Fontos
Ez a projekt egy tervezési feladat. A tervezéssel kapcsolatos praktikák további 
magyarázatait a WeDo 2.0 a tantervben című fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa: 30-60 perc
•  A projekt indításaként nézzük meg a bevezető kisfilmet.
• Beszéljük meg a látottakat a csoporttal.
• Kérjük meg a diákokat, hogy Max és Mia kérdéseihez kapcsolódva rögzítsék az  
 ötleteiket a dokumentáló eszközzel.

Az alkotás fázisa: 45-60 perc
•  Kérjük meg a tanulókat, hogy készítsék el az első modelljüket a mellékelt leírás 

alapján.
• Következő lépésként programozzák be a modellt a mintaprogram segítségével.
• Adjunk elég időt a diákoknak arra, hogy két különböző prototípust is készíthessenek  
 az egyik mentőakcióhoz: bajba jutott állatok kimentésére, segélycsomagok  
 eljuttatása az embereknek vagy légi eszközökkel támogatott tűzoltás.

Az alkotás újabb fázisa (opcionális): 45-60 perc
• Ha szeretnénk, idősebb vagy tapasztaltabb diákoknál differenciálhatjuk a 
feladatokat, ha megvalósítjuk a projektnek ezt a magasabb szintjét is.

Útmutató: Tervezzük meg ezt a WeDo 2.0 projektet
A megosztás fázisa: min. 45 perc vagy több
 Kérjük meg a tanulókat, hogy
•   az összes küldetés eredményét dokumentálják;
•  érveljenek a küldetésekhez készült minden egyes prototípus mellett;
•  mutassák be a műszaki tervezés folyamatát, és részletezzék, milyen  
 módosításokat kellett végezniük a prototípuson;
•  öntsék végleges formába a beszámolójukat;
•  többféleképpen osszák meg a tapasztalataikat;
•  mutassák be a projektjüket.

 Javaslat
A projekt után nézzük meg a következő önálló projekteket:
• Az óceánok tisztítása
• Űrkutatás
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A siker érdekében gondoljuk át, hogyan adhatunk többféle útmutatást az építés és 
a programozás terén. Például:
• Győződjünk meg róla, hogy a diákok átlátják a problémát, amelyet meg kell  
 oldaniuk.
• Kérjük meg őket, hogy írják le vagy vegyék videóra a probléma ismertetését.
• Adjunk tájékoztatást a műszaki tervezésről.
• Magyarázzuk el az érzékelők használatát.

Határozzuk meg azokat a módszereket is, amelyekkel a diákokat eredményeik 
bemutatására és dokumentálására kérjük; összehívhatjuk például a csoportokat 
egy közös megbeszélésre.

 Javaslat
A tapasztaltabb tanulókat megkérhetjük, hogy használják a billenésérzékelőt a 
kötél felhúzására vagy leengedésére.

További tervezési megoldások
Kérjük meg a diákokat, hogy vonatkoztassanak el a helikoptertől és tervezzenek 
egy egészen más típusú, új megoldást a problémára.

Téves értelmezések
Előfordulhat, hogy a tanulók csak olyan példákat tudnak említeni, amelyeket a 
saját környezetükben is el tudnak képzelni. A tengerparton élők például csak 
tengeren zajló mentésekben tudnak gondolkozni. Kérjük meg a tanulókat, hogy a 
megoldások keresése közben képzeljék magukat egy másik környezetbe.

Szószedet
Hordágy
Speciális eszköz, amellyel vészhelyzetben levő vagy sérült embereket, állatokat 
tudunk szállítani.
Mentés
Segítő cselekedet, amely során életeket mentünk vagy tájékoztatjuk az érintett 
területen élő lakosságot a további veszélyekről.
Prototípus
Első példány vagy mintadarab, amelyet egy koncepció tesztelésére használnak.
Időjárás
A légkör adott időszakra jellemző állapota a hőmérséklet, a légnyomás, a szél és a 
csapadék függvényében.
Időjárási katasztrófa
Időjárás okozta természeti katasztrófák.

Differenciálás
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Az értékelőlapot használhatjuk a megfigyelési lappal együtt, amelyet az Értékelés 
a WeDo 2.0 segítségével fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa
A felfedezés fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok aktívan részt vesznek 
a beszélgetésben, kérdéseket tesznek fel és válaszolnak, valamint a saját 
szavaikkal tudják ismertetni az egyes küldetések során megoldott problémákat.

1.  A diák nem tud válaszolni a kérdésekre vagy nem tud tevőlegesen 
bekapcsolódni a beszélgetésekbe vagy nem tudja világosan ismertetni az 
egyes küldetések során megoldott problémákat.

2.  A diák, ha ösztönözzük, válaszol a kérdésekre vagy tevőlegesen részt tud venni 
a beszélgetésekben vagy segítséggel ismertetni tudja az egyes küldetések 
során megoldott problémákat, de nem részletesen. 

3.  A diák világos válaszokat tud adni a kérdésekre, részt tud venni a 
beszélgetésekben és ismertetni tudja az egyes küldetések során megoldott 
problémákat.

4.  A diák részletes magyarázatokat tud adni a beszélgetések során vagy 
ismertetni tudja az egyes küldetések során megoldott problémákat.

Az alkotás fázisa
Az alkotás fázisában győződjünk meg arról, hogy diákok együtt tudnak dolgozni 
a csoportban, el tudják mondani, melyik megoldást találják megfelelőnek az 
adott küldetésnél, és használni tudják a felfedezés fázisában összegyűjtött 
információkat, amelyek alapján javaslatot tudnak tenni az egyes küldetésekhez 
használható prototípusokra.

1.  A diák nem tud jól együttműködni a problémamegoldásokban a csoportja 
tagjaival, nem látja át melyik megoldás melyik küldetéshez a legjobb, vagy nem 
tudja alkalmazni a műszaki tervezés folyamatát a problémák megoldására.

2.  A diák együtt tud működni a problémamegoldásban a csoportja tagjaival, 

átlátja melyik megoldás melyik küldetéshez a legjobb és segítséggel alkalmazni 
tudja a műszaki tervezés folyamatát a problémák megoldásához szükséges 
információk összegyűjtésére és felhasználására.

3.  A diák együtt tud működni a csoportja tagjaival, be tud kapcsolódni a 
beszélgetésekbe és alkalmazni tudja a műszaki tervezés folyamatát a 
problémák megoldásához szükséges információk összegyűjtésére és 
felhasználására.

4.  A diák képes a csoport vezetőjeként fellépni, alá tudja támasztani és kiválóan 
tudja alkalmazni a műszaki tervezést a problémák megoldásához szükséges 
információk összegyűjtésére és felhasználására.

A megosztás fázisa
A megosztás fázisában győződjünk meg róla, hogy a diákok ismertetni tudják a 
küldetésekhez fejlesztett különböző megoldásaikat; el tudják magyarázni, hogyan 
jelentenek azok megoldást a küldetések során észlelt problémákra, a projekt 
során szerzett fontos információkat pedig fel tudják használni a végső beszámoló 
összeállításához.

1.  A diák nem képes a küldetésről és a tervekről szóló beszélgetésekbe 
bekapcsolódni, nem tudja ismertetni a problémákra fejlesztett megoldásokat, 
vagy felhasználni az információkat a végső projekt elkészítéséhez.

2.  A diák, ha ösztönözzük, be tud kapcsolódni a tervezési feladatról szóló 
beszélgetésbe, és nehézkesen, de képes átültetni az információk használatát a 
valós élet problémáinak megoldására és a projekt elkészítésére.

3.  A diák be tud kapcsolódni a tervezési feladatról szóló beszélgetésbe, és 
fel tudja használni az összegyűjtött információkat a felmerült problémákra 
megoldást nyújtó, végső projekt összeállításához.

4.  A diák aktívan be tud kapcsolódni a témához kapcsolódó osztályszintű 
beszélgetésekbe, és fel tudja használni az összegyűjtött információkat a végső 
projekt összeállításához, amely kiegészítő elemeket is tartalmaz.

JGTSZ projektértékelő-lap
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Az értékelőlapot használhatjuk a megfigyelési lappal együtt, amelyet az Értékelés 
a WeDo 2.0 segítségével fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa
A felfedezés fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok a kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteiket érthetően ki tudják fejteni.

1.  A tanuló nem képes megosztani a felfedezés fázisában kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteit.

2.  A diák, ha ösztönözzük, meg tudja osztani a felfedezés fázisában kapott 
kérdésekhez kapcsolódó ötleteit. 

3.  A diák világosan meg tudja osztani a felfedezés fázisában kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteit. 

4.  A diák részletes magyarázatokkal kísérve tudja kifejteni a felfedezés fázisában 
kapott kérdésekhez kapcsolódó ötleteit.

Az alkotás fázisa
Az alkotás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok megfelelő 
dokumentálást választanak (pl. képernyőkép, állókép, videó, szöveg) és követik a 
tapasztalatok dokumentálására előírt elvárásokat.

1.  A diáknak nem sikerül dokumentálnia a vizsgálat során szerzett tapasztalatait.
2.  A diák összegyűjti a tapasztalatai dokumentációját, de hiányosan vagy nem az 

elvárásoknak megfelelően.
3.  A diák a vizsgálat minden elemét megfelelően dokumentálja és jól választ a 

dokumentációs lehetőségek halmazából. 
4.  A diák a megfelelő dokumentációs lehetőségeket változatosan használja és 

felülmúlja az elvárásokat.

A megosztás fázisa
A megosztás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok érveléseik 
alátámasztására használják a vizsgálat során szerzett tapasztalataikból levont 
bizonyítékokat, és amikor bemutatják azokat a hallgatóságnak, következetesen 
ragaszkodnak az előírt irányelvekhez.

1.  A prezentációban megosztott gondolataival kapcsolatban a diák nem használja 
a tapasztalataiból levont bizonyítékokat és nem követi az előírt irányelveket.

2.  A diák használ néhány, a tapasztalataiból levont bizonyítékot, indoklása azonban 
visszafogott. Az előírt elvárásokat általánosságban véve követi, de egy vagy 
több területen is hiányosan. 

3.  A diák megfelelően használja a tapasztalataiból levont bizonyítékokat és követi 
az előírt elvárásokat a prezentációja során.

4.  A diák részletesen kifejti a tapasztalatait és okfejtése alátámasztásaként 
átgondoltan használja a megfelelő bizonyítékokat, miközben követi az előírt 
elvárásokat is.

Anyanyelvi értékelőlap



1

3

5

2

4

Mentőakció: Hogyan szervezzünk mentőakciót időjárási katasztrófa esetén?

©2016 The LEGO Group. 131

A bevezető kisfilm az alábbi ötleteket javasolja ismertetésre és átbeszélésre az 
osztállyal a projekt során.

Bevezető kisfilm
A súlyos időjárási katasztrófák gyorsan és kíméletlenül el tudnak pusztítani egy 
területet. Ilyenkor az emberek és az állatok veszélybe kerülhetnek:

1.  A villámlással járó viharok sokszor tüzet okoznak.
2.  A tűz, lángra lobbanása után rövid időn belül el tudja pusztítani a természetes 

környezetet.
3.  Az erős szelek és árvizek szintén veszélyesek lehetnek.
4.  Extrém esetekben a hatóságok mentőalakulatokat küldenek az érintett 

területekre.
5.  A veszélyben lévő állatokat és embereket helikopterekkel mentik ki és viszik el 

a veszélyes helyzetből vagy segélycsomagokat szállítanak nekik.

A felfedezés fázisa
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Megbeszélésre javasolt kérdések
1.  Milyen időjárási katasztrófák történnek a lakókörnyezetünkben vagy más 

területeken?
  A válasz a lakóhely elhelyezkedésétől függően változik, de a lehetséges 

válaszok között előfordulhatnak az erdőtüzek, árvizek, hurrikánok vagy tornádók. 
3.  Milyen hatással lehetnek az állatokra és az emberekre az időjárási 

katasztrófáknak?
  A válasz a lakóhely elhelyezkedésétől függően változik, de a lehetséges 

válaszok között előfordulhat a szerszámok, gépek és robotok használata.
4.  Mire használhatjuk a helikoptereket időjárási katasztrófák esetén?
  A helikopter azért használható jól vészhelyzetben, mert több helyre is el tud 

jutni. Fel tudja venni és el tudja szállítani az embereket és a tárgyakat.

Kérjük meg a tanulókat, hogy válaszaikat szöveges vagy képi formában rögzítsék a 
dokumentációs eszközzel.

A felfedezés fázisa
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Építsünk és programozzunk mentőhelikoptert.
A diákok az építési útmutató alapján építenek egy lenyűgöző mentőhelikoptert. 

1. Építsük meg a mentőhelikoptert.
A projektben használt modell ékszíjtárcsa segítségével viszi át a mozdulatot a 
motor keréktengelyéről a kötél keréktengelyére.

2. Programozzuk a helikoptert a kötél felhúzására és leengedésére.
Amikor az első start blokkot megnyomjuk, a motor elindul az egyik irányba 2 mp-
nyi időre. A motor irányt vált, amikor a második start blokkot is megnyomjuk.

 Javaslat
Mielőtt a diákok belekezdenek tervek elkészítésébe, kérjük meg őket, hogy 
változtassák meg a program beállításait, hogy teljes mértékben megértésék a 
működését. 

Az alkotás fázisa
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A modell segítségével a diákok megépítik a saját ötleteik alapján tervezett 
mentőeszközt.

A diákok módosítják a helikoptert, hogy használható legyen egy időjárás sújtotta 
területen. Munka közben meggyőződnek arról, hogy a terveik biztonságosak, 
könnyen használhatók és alkalmasak a helyzet megoldására. Ennek a feladatnak 
értelemszerűen nem csak egy jó megoldása van, de csak a jó megoldások 
felelnek meg az elvárásoknak.

Kérjük meg a diákokat, hogy egy esethez legalább két eszközt építsenek, majd 
hasonlítsák össze az elkészült megoldásokat.

1. Építsünk olyan eszközt, amellyel veszélyben lévő állatokat menthetünk ki.
A diákok olyan eszközt, dobozt vagy hordágyat építenek, amellyel fel lehet emelni 
egy állatot. A tervezésnél fontos szempont kell legyen, hogy szállítás közben az 
állat ne tudjon kiesni.

2. Építsünk olyan eszközt, amellyel tárgyakat tudunk ledobni bajba jutott 
embereknek.
A diákok kosarat, hálót vagy kisebb állatok szállítására alkalmas hordágyat 
építenek. A tervezésnél fontos szempont kell legyen, hogy szállítás közben semmi 
se tudjon kiesni.

3. Build a device to drop water to put out a fire.
Ennél a feladatnál át kell alakítani a helikopter testét. A motort a kötél mozgatása 
helyett a víz földre juttatására használjuk.

 Fontos
Fontos megjegyezni, hogy mivel a tanulói modellek a diákok döntései alapján 
eltérők lehetnek, a projektnek ehhez a részéhez nem tartozik sem építési leírás, 
sem pedig mintaprogram.

 Fontos
Kérjük meg a diákokat arra, hogy a fenti szituációk egyikéhez legalább két eszközt 
építsenek, majd hasonlítsák össze az elkészült megoldásokat a szintén fentebb 
megadott szempontok alapján.

Az alkotás fázisa
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A tanulói projekt „Új megoldások tervezése” része opcionális feladat. Ne feledjük, 
hogy ezek a feladatok több időt vesznek igénybe és idősebb vagy tapasztaltabb 
diákok részére tervezték őket.

További megoldások tervezése
Vannak esetek, amikor nem lehet helikoptereket bevetni a mentőakciókban.

Ismertessük milyen esetekben fordulhat ez elő, és kérjük meg a diákokat, hogy 
keressenek megoldást a probléma kiküszöbölésére. Az alábbi helyzeteket 
gondolják végig:
•  Tornádó idején szervezett mentőakció.
• Hólavina után szervezett mentőakció.
• Létfontosságú segítség biztosítása aszály idején.

Kérjük meg a tanulókat arra, hogy utaljanak vissza a projekt korábbi szakaszában 
tanultakra és ismertessék, hogyan fejlődtek a megoldások keresésében.

Javaslatok együttműködésre
Ha azt szeretnénk, hogy két csoport is egyazon probléma megoldásán dolgozzon, 
kérjük meg a tanulókat, hogy tervezzenek megoldásokat egy olyan helyzetre, ahol 
többféle mentőakció is futhat párhuzamosan. Például az egyik csoport dolgozzon 
a törmelékek elszállításán, a másik pedig az állatok vagy az emberek kimentésén.

Az alkotás fázisa
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A dokumentáció befejezése
Kérjük meg a diákokat arra, hogy többféleképpen dokumentálják a projektjüket. 
Néhány javaslat:
•  Készítsenek fényképet az alkotás minden fázisáról. Kérjük meg őket arra, hogy 

mutassák be a szerintük legjobb megoldást és okfejtésüket bizonyítékokkal 
támasszák alá.

• Hasonlítsák össze ezeket a képeket a valós élet képeivel.
• Készítsenek videófelvételt magukról, amelyben bemutatják a projektjüket az  
 osztálynak.

Az eredmények bemutatása
A projekt során kérjük meg a diákokat, hogy mutassák be két elkészült 
alkotásukat, és ismertessék, hogy megoldásaik megfelelnek-e az elvárásoknak.

Hangsúlyosabbá tehetjük a tanulók prezentációit, ha megkérjük őket, hogy
•  ismertessék hogyan használható az általuk tervezett eszköz a választott 

mentőakcióban;
• példákkal szemléltessék bemutatójukat;
• mondják el hol és milyen körülmények között játszódik a bemutatójuk és milyen  
 biztonsági kérdéseket kellett végig gondolniuk..

A megosztás fázisa



Mentőakció
A megosztás egy lehetséges módja
A tanulók egy mentőhelikoptert terveznek, hogy egy 
mentőakció során bajba jutott állatokat és embereket 
mentsenek ki vagy segélycsomagokat juttassanak el a 
rászorulóknak.



Szelektálás és 
újrahasznosítás

8. projekt

Ebben a projektben olyan eszközt tervezünk, amely 
a külső tulajdonságaik, így az alakjuk és a méretük 
alapján válogatja szét a tárgyakat.
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NGSS performance expectation
KGTOA (Következő Generációs Tudományos Oktatási Alapelvek) 
követelmények
K-2-ETS1-2: Develop a simple sketch, drawing, or physical model to illustrate how 
the shape of an object helps it function as needed to solve a given problem.
K-2-ETS1-2: Készítsünk egy egyszerű vázlatot, rajzot vagy fizikai modellt annak 
szemléltetésére, hogy az adott tárgy formája hogyan segíti egy probléma 
megoldásához szükséges funkcióját.
2-PS1-1: Plan and conduct an investigation to describe and classify different kinds 
of materials by their observable properties.
2-PS1-1: Tervezzünk meg és végezzünk el egy vizsgálatot, amelynek segítségével 
megfigyelhető tulajdonságaik alapján leírhatunk és osztályozhatunk különféle 
anyagokat.

Common Core State Standards for English Language Arts
Alaptantárgyak Közös Sztenderdjei az Angol Nyelv Tantárgyból
CCSS.ELA-Literacy.SL.2.4: Tell a story or recount an experience with appropriate 
facts and relevant, descriptive details, speaking audibly in coherent sentences.
CCSS.ELA-Műveltség.SL.2.4: Megfelelő tények, valamint releváns, leíró részletek 
segítségével, jól hallhatóan és összefüggő mondatokban mondjunk el egy 
történetet, vagy számoljunk be egy tapasztalatunkról.

Curriculum link - Tantervi kapcsolódás
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Előkészületek: 30 perc
•  Olvassuk át az általános információkat a Tanóra előkészítése fejezetben.
• Olvassuk el a projekt leírását, hogy körvonalazódjanak az ötleteink.
• Készüljünk fel a projekt bemutatására: használjuk a WeDo 2.0 szoftver című  
 projekthez kapott videót vagy válasszunk más, hasonlóan motiváló segédanyagot. 
• Határozzuk meg a projekt végeredményét: a dokumentáció létrehozásának és  
 bemutatásának szempontjait.
• Bizonyosodjunk meg arról, hogy a feladatra szánt időkereten belül be tudjuk  
 fejezni a projektet.

 Fontos
Ez a projekt egy tervezési feladat. A tervezéssel kapcsolatos praktikák további 
magyarázatait a WeDo 2.0 a tantervben című fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa: 30-60 perc
•  A projekt indításaként nézzük meg a bevezető kisfilmet.
• Beszéljük meg a látottakat a csoporttal.
• Kérjük meg a diákokat, hogy Max és Mia kérdéseihez kapcsolódva rögzítsék az  
 ötleteiket a dokumentáló eszközzel.

Az alkotás fázisa: 45-60 perc
•  Kérjük meg a tanulókat arra, hogy készítsék el az első modelljüket a mellékelt 

leírás alapján.
• Következő lépésként programozzák be a modellt a mintaprogram segítségével.
• Adjunk elég időt a diákoknak, hogy többféle módot kipróbáljanak a két tárgy  
 külső jellemzői alapján történő szétválogatására. 
• Fontoljuk meg, hogy a projekt részeként megkérjük a diákokat, rajzolják le a  
 terveiket és az azokon végzett módosításokat.

Az alkotás újabb fázisa (opcionális): 45-60 perc
•  Ha szeretnénk, idősebb vagy tapasztaltabb diákoknál differenciálhatjuk a 

feladatokat, ha megvalósítjuk a projektnek ezt a magasabb szintjét is.

A megosztás fázisa: min. 45 perc vagy több
•  Kérjük meg a tanulókat arra, hogy dokumentálják az elkészített prototípusokat 

– melyik működött és melyik nem – és ismertessék milyen kihívásokkal kellett 
szembenézniük a tervezés során.

• Engedjük, hogy a diákok többféleképpen oszthassák meg a tapasztalataikat.
• Kérjük meg őket, hogy mutassák be a projektjüket.
• Kérjük meg őket arra, hogy öntsék végleges formába tudományos  
 beszámolójukat.

 Javaslat
A projekt után nézzük meg a következő önálló projekteket:
•  Az óceánok tisztítása
• Extrém lakóhelyek

Útmutató: Tervezzük meg ezt a WeDo 2.0 projektet
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A siker érdekében gondoljuk át, hogyan adhatunk többféle útmutatást az építés és 
a programozás terén. Például:

•  Adjunk több időt a diákoknak, hogy megértsék az első prototípus működését. 

• Adjunk időt arra is, hogy több prototípust is megépíthessenek.

• Adjunk tájékoztatást a műszaki tervezésről.

Határozzuk meg azokat a módszereket is, amelyekkel a diákokat eredményeik 
bemutatására és dokumentálására kérjük; összehívhatjuk például a csoportokat 
egy közös megbeszélésre.

További tervezési megoldások
A tapasztaltabb tanulóknak adjunk több időt az építésre és a programozásra, hogy 
más típusú eszközöket alkothassanak, amelyek a tárgyak formáján túl valamely 
más tulajdonságuk alapján is el tudják végezni a szétválogatást. Megkérhetjük 
őket arra is, hogy használják a tervezési feladatot az összes elkészült verzió 
bemutatására.

Téves értelmezések
A tanulók gyakran összekeverik a súly, a tömeg és térfogat fogalmát. Úgy vélik, 
minél nagyobb egy tárgy, annál nehezebb. Emellett gyakran azzal sincsenek 
tisztában, hogy a gravitációnak fontos szerepe van a téma kapcsán. Igyekezzünk 
tisztázni a súly, a tömeg és térfogat fogalmát a diákok körében.

Szószedet
Physical property
Egy tárgy azon jellemzője, amelyet a tárgy kémiai összetételének megváltoztatása 
nélkül tudunk megfigyelni vagy megmérni, mint például a megjelenés, az illat vagy 
a méret.
Újrahasznosítás
A hulladék átalakítása hasznosítható anyaggá.
Szelektál
Típus szerint rendszerez.
Efficient
A lehető legjobban működő.
Hulladék
Feleslegesnek ítélt, kidobott dolog.

Differenciálás
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Az értékelőlapot használhatjuk a megfigyelési lappal együtt, amelyet az Értékelés 
a WeDo 2.0 segítségével fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa
A felfedezés fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok aktívan részt vesznek 
a beszélgetésben, kérdéseket tesznek fel és válaszolnak, valamint el tudják 
magyarázni, hogy a tárgyak külső megjelenése hogyan segíti azok szétválogatását.

1.  A diák nem tud válaszolni a kérdésekre vagy nem tud tevőlegesen 
bekapcsolódni a beszélgetésekbe vagy nem tudja ismertetni a tárgyak külső 
tulajdonságait és azt sem, hogyan lehet szétválogatni őket.

2.  A diák, ha ösztönözzük, válaszol a kérdésekre vagy tevőlegesen részt tud 
venni a beszélgetésekben vagy segítséggel ismertetni tudja a tárgyak külső 
tulajdonságait és azt is, hogyan lehet szétválogatni őket. 

3.  A diák világos válaszokat tud adni a kérdésekre, részt tud venni a 
beszélgetésekben vagy ismertetni tudja a tárgyak külső tulajdonságait és azt is, 
hogyan lehet szétválogatni őket.

4.  A diák részletes magyarázatokat tud adni a beszélgetések során vagy 
ismertetni tudja a tárgyak külső tulajdonságait és azt is, hogyan lehet 
szétválogatni őket.

Az alkotás fázisa
Az alkotás fázisában győződjünk meg arról, hogy diákok jól együtt tudnak dolgozni 
a csoportban, alkalmazni tudják a műszaki tervezés folyamatát, valamint össze 
tudják gyűjteni és fel tudják használni a szükséges információkat a problémák 
megoldására.

1.  A diák nem tud jól együttműködni a problémamegoldásban a csoportja 
tagjaival, nem tudja alkalmazni a műszaki tervezés folyamatát a problémák 
megoldására.

2.  A diák együtt tud működni a problémamegoldásban a csoportja tagjaival 

vagy segítséggel alkalmazni tudja a műszaki tervezés folyamatát a problémák 
megoldásához szükséges információk összegyűjtésére és felhasználására.

3.  A diák együtt tud működni a problémamegoldásban a csoportja tagjaival vagy 
alkalmazni tudja a műszaki tervezés folyamatát a problémák megoldásához 
szükséges információk összegyűjtésére és felhasználására.

4.  A diák képes a csoport vezetőjeként fellépni vagy kiválóan tudja alkalmazni a 
műszaki tervezést vagy a problémák megoldásához szükséges információkat 
többféle módon tudja összegyűjteni és felhasználni.

A megosztás fázisa
A megosztás fázisában győződjünk meg róla, hogy a diákok ismertetni tudják, 
hogyan oldották meg a problémát és hogyan használták a tárgyak külső 
megjelenését azok szétválogatására.

1.  A diák nem tudja ismertetni, hogyan oldotta meg a problémát és hogyan 
használta a tárgyak külső megjelenését azok szétválogatására.

2.  A diák részben ismertetni tudja, hogyan oldotta meg a problémát, és ha 
ösztönözzük, azt is megosztja a többiekkel, hogyan használta a tárgyak külső 
megjelenését azok szétválogatására.

3.  A diák megfelelően el tudja magyarázni, hogyan oldotta meg a problémát és 
hogyan használta a tárgyak külső megjelenését azok szétválogatására.

4.  A diák részletesen el tudja magyarázni, hogyan oldotta meg a problémát és 
teljesen érthetően és precizen fogalmazva meg tudja osztani a többiekkel, 
hogyan használta a tárgyak külső megjelenését azok szétválogatására.

JGTSZ projektértékelő-lap
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Az értékelőlapot használhatjuk a megfigyelési lappal együtt, amelyet az Értékelés 
a WeDo 2.0 segítségével fejezetben találunk.

A felfedezés fázisa
A felfedezés fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok a kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteiket érthetően ki tudják fejteni.

1.  A tanuló nem képes megosztani a felfedezés fázisában kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteit.

2.  A diák, ha ösztönözzük, meg tudja osztani a felfedezés fázisában kapott 
kérdésekhez kapcsolódó ötleteit. 

3.  A diák világosan meg tudja osztani a felfedezés fázisában kapott kérdésekhez 
kapcsolódó ötleteit. 

4.  A diák részletes magyarázatokkal kísérve tudja kifejteni a felfedezés fázisában 
kapott kérdésekhez kapcsolódó ötleteit.

Az alkotás fázisa
Az alkotás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok megfelelő 
dokumentálási módot választanak (pl. képernyőkép, állókép, videó, szöveg) és 
teljesítik a tapasztalatok dokumentálására előírt elvárásokat.

1.  A diáknak nem sikerül dokumentálnia a vizsgálat során szerzett tapasztalatait.
2.  A diák összegyűjti a tapasztalatai dokumentációját, de hiányosan vagy nem az 

elvárásoknak megfelelően.
3.  A diák a kísérlet minden elemét megfelelően dokumentálja és megfelelő 

eszközöket választ a dokumentáció elkészítéséhez. 
4.  A diák megfelelő eszközöket választ a dokumentáció elkészítéséhez, azokat 

változatosan használja és felülmúlja az előírt elvárásokat.

A megosztás fázisa
A megosztás fázisában győződjünk meg arról, hogy a diákok érveléseik 
alátámasztására használják a vizsgálat során szerzett tapasztalataikból levont 
bizonyítékokat, és amikor bemutatják azokat a hallgatóságnak, következetesen 
ragaszkodnak az előírt irányelvekhez. 

1.  A prezentációban megosztott gondolataival kapcsolatban a diák nem használja 
a tapasztalataiból levont bizonyítékokat és nem követi az előírt irányelveket.

2.  A diák használ néhány, a tapasztalataiból levont bizonyítékot, indoklása azonban 
visszafogott. Az előírt elvárásokat általánosságban véve követi, de egy vagy 
több területen is hiányosan. 

3.  A diák megfelelően használja a tapasztalataiból levont bizonyítékokat és követi 
az előírt elvárásokat a prezentációja során.

4.  A diák részletesen kifejti a tapasztalatait és okfejtése alátámasztásaként 
átgondoltan használja a megfelelő bizonyítékokat, miközben követi az előírt 
elővárásokat is.

Anyanyelvi értékelőlap
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A bevezető kisfilm az alábbi ötleteket javasolja ismertetésre és átbeszélésre az 
osztállyal a projekt során.

Bevezető kisfilm
Az emberek által használt tárgyaknak második életet adó újrahasznosítás egyike 
a 21. század legnagyobb kihívásainak. Nagy feladatot jelent minél több embert 
rábírni arra, hogy újrahasznosítsa a szemetet, amit termel. Az egyik lehetséges 
módja annak, hogy szélesebb körben elterjedjen az újrahasznosítás, ha 
hatékonyabbá tesszük a szelektálási módszereket:
1.  Az embereknek át kell venniük azt a szokást, amely ellenzi az összes hulladék 

egy helyen való gyűjtését.
2.  Az anyagokat jellemzően az újrahasznosítási folyamat kezdetén kell 

szétválogatni, de ma még sok újrahasznosítható anyag összekeverve érkezik az 
újrahasznosító telepekre.

3.  Az emberek és a gépek szét tudják válogatni típus szerint a szemetet és külön 
tudják gyűjteni a papírt, a műanyagot, a fémet és az üveget. 

4.  Amikor egy gépet tárgyak szétválogatására használnak, a gép a tárgy egy 
külső tulajdonságát használja fel, mint súly, méret, forma vagy akár mágneses 
tulajdonságok.

A felfedezés fázisa
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Megbeszélésre javasolt kérdések
1.  Mit jelent az újrahasznosítás?
  Az újrahasznosítás egy folyamat, amely során hulladékból készítenek valami 

újat. A legáltalánosabban újrahasznosított anyagok a papír, a műanyag és az 
üveg.

2.  Hogyan szelektálják az újrahasznosítható anyagokat a lakókörnyezetünkben?
  Vegyük át a tanulókkal, hogy az anyagokat kézzel vagy géppel szelektálják-e. 

Kérdezzük meg a diákokat, hogy otthon szelektíven gyűjtik-e a szemetet, vagy 
van-e bármi, amit szét szoktak válogatni.

3.  Képzeljünk el egy olyan eszközt, amely szét tudja válogatni a hulladékot a 
formája alapján.

  A válasz a tervezési folyamat felé irányítja a diákokat.

Kérjük meg a tanulókat arra, hogy válaszaikat szöveges vagy képi formában rögzítsék 
a dokumentációs eszközzel.

További megbeszélésre javasolt kérdések
1.  Hová szállítják a szelektíven gyűjtött hulladékot?
  A válasz a lakóhely elhelyezkedésétől függően változik, de valószínűleg az 

anyagok a helyi újrahasznosító telepre mennek. A nem újrahasznosítható 
anyagok egy másik helyszínre kerülnek, például a szeméttelepre vagy az 
égetőbe.

A felfedezés fázisa
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Építsünk és programozzunk szelektív hulladékgyűjtő autót.
A diákok az építési útmutatót követve építenek egy szelektív hulladékgyűjtő autót 
és tárgyakat, amelyeket szétválogat.

1. Építsünk meg szelektív hulladékgyűjtő autót.
A projektben használt modell a plató felemelésével mozgatja a tárgyakat. Először 
mindkét alkatrész átmegy a rostán, formától függetlenül. Később a diákok 
módosítják a tervet, hogy a tárgyak méret szerint legyenek szétválogatva.

2. Programozzuk a teherautó platóját.
A program elindítja a motort az egyik irányba 1 mp-nyi időtartamra, hogy 
megbizonyosodjunk róla a plató teljesen kezdő pozícióban van. Ezután vár 3 
mp-et, amíg diákok felpakolják a dobozokat, majd lejátszik egy hangot és végül 
felemeli a platót, és ezzel lecsúsztatja a dobozokat.

 Fontos
Ahhoz, hogy a program működjön, elképzelhető, hogy a diákoknak növelniük kell a 
motor sebességén. A motorok különbözhetnek egymástól.

 Javaslat
Mielőtt a diákok belekezdenek a vizsgálatba, kérjük meg őket, hogy változtassák 
meg a program beállításait, hogy teljes mértékben megértésék a működését.

Az alkotás fázisa
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Tervezzünk másik megoldást
Az elkészült modellből kiindulva a diákok változtatni tudnak a teherautón úgy, 
hogy a dobozokat alakjuk szerint két különböző csoportba válogassa. Adjunk 
lehetőséget a diákoknak arra, hogy kipróbálhassák az ötleteiket. Vannak 
egyszerűbb és bonyolultabb megoldásai is a feladatnak, például változtathatunk a 
válogatás módján, a programon vagy akár mindkettőn is.

Megoldási javaslatok
1. A dobozok rendszerezésére módosítsunk a teherautón.
Ha eltávolítjuk a LEGO® hátfallemezt a teherautóról az egyik doboz leesik az első 
lyukba, a másik doboz viszont az alakja miatt tovább csúszik. Más megoldások is 
működőképesek lehetnek.

2. Használjuk rendszerezésre a mozgásérzékelőt.
Ha rakomány oldalára, a megfelelő helyre mozgásérzékelőt helyezünk, és 
elkészítjük megfelelő a programot, az érzékelő a méretük alapján megkülönbözteti 
a tárgyakat.

3. Rendszerezzük a dobozokat a teherautón kívül.
Ennél a megoldásnál a teherautó mellé vagy a helyett kell építenünk valamit. 
Például gondoljunk arra, hogy egy gyárban szelektáljuk a tárgyakat.

 Fontos
Fontos megjegyezni, hogy mivel a tanulói modellek a diákok döntései alapján 
eltérők lehetnek, a projektnek ehhez a részéhez nem tartozik sem építési leírás, 
sem pedig mintaprogram.

Az alkotás fázisa
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A tanulói projekt „További megoldások tervezése” része opcionális feladat. Ne 
feledjük, hogy ezek a feladatok több időt vesznek igénybe és idősebb vagy 
tapasztaltabb diákok részére tervezték őket.

Ebben a projektben a következő lépés az lehet, hogy megkérjük a diákokat, 
tervezzenek valamit egy jóval összetettebb probléma megoldására.

További megoldások tervezése
Kérjük meg a diákokat arra, hogy tervezzenek egy harmadik tárgyat, amelyet 
rendszerezni akarnak. Ahhoz, hogy a tárgyak szétválogatása megvalósulhasson, a 
diákoknak valószínűleg el kell vonatkoztatniuk a teherautótól és egy másik eszközt 
kell tervezniük: 
1.  Válogassuk szét a tárgyakat a futószalagon.
2. Rendszerezzük a tárgyakat egy robotkar segítségével.
3. Válogassuk szét a tárgyakat két különböző eszköz együttes használatával.

Ne feledjük, hogy a projektnek ennél a részénél nem az a fontos, hogy az eszköz 
hibátlanul működjön vagy hogy a diákok jól sikerült megoldással álljanak elő. 
A fontos az, hogy a szelektálás elvei egyértelműek legyenek, mivel a tanulók a 
műszaki tervezés alapelveit használják.

Javaslatok együttműködésre
Ha a csoportok együtt dolgoznak, a diákoknak több lehetőségük lesz 
rendszerezési stratégiák kidolgozására. Az egyik csoportot megkérhetjük, hogy 
válogasson szét néhány tárgyat, és aztán a másik csoportot megkérjük, hogy 
folytassa a válogatást. Például az első csoport válogassa ki a kis tárgyakat a 
közepes és nagy méretű tárgyak közül. A második pedig a közepes méretűeket a 
nagyok közül.

Az alkotás fázisa
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A dokumentáció befejezése
Kérjük meg a diákokat, hogy többféleképpen dokumentálják a projektjüket: 
•  Készítsenek fényképet az összes elkészült változatról. Kérjük meg őket, hogy 

mutassák be a legsikeresebb vagy a legalkalmasabb megoldást.
• A csoporttagok hasonlítsák össze a terveiket egymással.
• Dokumentációjukban magyarázzák el azt is, hogy a tárgyakat miként lehet  
 az alakjuk szerint szétválogatni és hogy a tárgy formája mennyire volt fontos a  
 megoldások keresésekor.

Az eredmények bemutatása
A diákok ismertessék, hogy a megoldásukban hogyan valósult meg a tárgyak 
alakjuk szerinti szétválogatása.

Hangsúlyosabbá tehetjük a tanulók prezentációit, ha megkérjük őket, hogy:
•  mutassák be, hogyan jutottak el a probléma megoldásához;
• ismertessék, milyen kihívásokkal kellett szembenézniük, és ezek hatására  
 hogyan módosították a terveiket és a programot;
• példákkal szemléltessék bemutatójukat;
• vitassák meg, hogy az elkészült modellek használhatók lennének-e a valós  
 életben is.

A megosztás fázisa
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