
Digitális Témahét 2019 Zimándy Ignác Általános Iskola 

 

Bevezetés 

 

A 21. században újfajta követelményeket támaszt az iskola felé a munkaerőpiac. Fontos a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése, az algoritmikus 

gondolkodás elősegítése, a kódolással minél kisebb korban való találkozás, ez lehet természetesen offline is. 

Az idei Digitális Témahét fő célja nálunk a kódolás beépítése a tanítás-tanulás folyamatába. Feladatnak adtuk ki, hogy a tanulók és tanáraik olyan 

problémákat találjanak, amelyeknél a kódolás, a digitális történetmesélés, esetleg a Micro:bit használata segít a problémamegoldásban, a probléma 

megértésében.  

Másik fő célunk az volt, hogy nem csak a tanulók, hanem a szüleik is bevonódjanak a témába. Ezért szerveztünk egy „Kódolás éjszakája” nevű programot. 

Erre a programra a családok tudtak előre egy űrlapon (Forms) bejelentkezni. Az este programját is a diákok szervezték meg, ők alakították ki – tanári segítség 

mellett – a részletes feladatokat, állomásokat. 

 

Előkészületek 

A tanárok és osztályok jelentkeztek a Digitális Témahétre. Minden részvevő osztály választott témát, amely a tantervhez igazodik.  

A tanárok és a diákok is a Microsoft Teams-et használták a kommunikációra és a tartalmak megosztására. 

Az informatika tanárok telepítették a szükséges programokat, applikációkat a számítógépekre és a tabletekre.  

 

  



A programterv 

Osztályok, 
csoportok 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉTNTEK 
Eredmény, 
produktum 

második 
évfolyamosok 
(minden osztály 
más nap) 
 

LEGO labirintus, 
Lightbot, code.org 
(offline feladatok), 
kódolás a 
mindennapokban 

LEGO labirintus, 
Lightbot, code.org 
(offline feladatok), 
kódolás a 
mindennapokban 

LEGO labirintus, 
Lightbot, code.org 
(offline feladatok), 
kódolás a 
mindennapokban 

  Fali tablók, 
code.org oldalon 
oklevek, 
papírrepülők,  

harmadik 
évfolyamosok 

LEGO labirintus, 
Lightbot, code.org 
(offline feladatok), 
kódolás a 
mindennapokban 

LEGO labirintus, 
Lightbot, code.org 
(offline feladatok), 
kódolás a 
mindennapokban 

LEGO labirintus, 
Lightbot, code.org 
(offline feladatok), 
kódolás a 
mindennapokban 

LEGO labirintus, 
Lightbot, code.org 
(offline feladatok), 
kódolás a 
mindennapokban 

LEGO labirintus, 
Lightbot, code.org 
(offline feladatok), 
kódolás a 
mindennapokban 

Fali tablók, 
code.org oldalon 
oklevek, 
papírrepülők,  

4.a     LEGO labirintus, 
Lightbot, code.org 
(offline feladatok), 
kódolás a 
mindennapokban 

 Fali tablók, 
code.org oldalon 
oklevek, 
papírrepülők,  

4.d     1. óra: 
kódrendszerek / 
titkos írások 
alkalmazása 
2. óra: labirintus 
építése (kivezető 
útvonal kódolása) 
3. óra: Story 
Visualizer program 
előkészítése és 
alkalmazása 
(történelmi 
állóképek kódolása)  
4. óra: képregény 
képkockákban 
történő 
megvalósítása 

 

Titkosírások, 
feladványok 
LEGO Visualizer – 
PDF fájl 
Elkészült képregény 



Programterv 

Osztályok, 
csoportok 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉTNTEK 
 

5.a 
 

Minecraft – 
Mohácsi csata  
Történelmi háttér, 
kisfilm készítése 
 

Minecraft – 
Mohácsi csata  
Történelmi háttér, 
kisfilm készítése 
 

Minecraft – 
Mohácsi csata  
Történelmi háttér, 
kisfilm készítése 
 

  Minecraft-világ,  
kisfilm  

5.b és 5.d  Kódolás a 
matematikában 
terület, kerület, 
felszín és térfogat 

   Algoritmusok papíron, 
makecode.microbit.org 
oldalon,  

6.a  Mária Terézia és 
kora, Egy történelmi 
kor bemutatása 
digitális eszközök 
segítségével,  
 

Mária Terézia és 
kora, Egy 
történelmi kor 
bemutatása 
digitális eszközök 
segítségével,  
 

  www.sutori.com, 
Youtube-videó, LEGO 
kisfilm, Kahoot, 
Podcast, 
www.learningapps.org,  

6.d Energiatakarékosság 
az iskolában 

Energiatakarékosság 
az iskolában 

   kisfilm készítése, LEGO 
Visualizer program, 
PDF 

7.a Testvériskola 
(Németország, 
Süssen) – közös 
program, Micro:bit 
programozása által 
ismerkedés, 
nyelvhasználat 

    megírt programok: 
barátságteszt, 
véletlenszerű üzenet 
küldése rádión 
(németül),  
makecode.microbit.org 

 

 

 

http://www.sutori.com/
http://www.learningapps.org/


 

Programterv 

Osztályok, 
csoportok 

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉTNTEK 
 

7.b és 7.a (diákok, 
akik nem vesznek 
részt a 
testvériskolai 
programon) 
 

Micro:bit az 
oktatásban, 
fizikai kísérletek,  
a „Kódolás 
éjszakájá”-nak 
előkészítése 

Micro:bit az 
oktatásban, 
fizikai kísérletek,  
a „Kódolás 
éjszakájá”-nak 
előkészítése 

Micro:bit az 
oktatásban, 
fizikai kísérletek,  
a „Kódolás 
éjszakájá”-nak 
előkészítése,  
Akív részvétel az 
esti progtamon 

Micro:bit az 
oktatásban, 
fizikai kísérletek,  
a „Kódolás 
éjszakájá”-nak 
előkészítése 

Többi csoportok 
eredményeinek 
összerakása, 
hiányzó kódok 
megírása 

Kisfilm a 
kísérletekről, 
megírt kódok a 
Micro:bit-ra, 
kísérletek naplója, 
kiértékelése,  
Exit classroom 
feladatványai,  
Segítő feladatok, a 
családok számára 

8.a   Szövegértés 
elősegítése, 
szöveges feladatok 
megoldása a 
matematikában, 
LEGO kisfilm 
készítése 

Szövegértés 
elősegítése, 
szöveges feladatok 
megoldása a 
matematikában, 
LEGO kisfilm 
készítése 

  LEGO Kisfilm  - 
www.youtube.com 
  

8.c Angol nyelv - 
Minecraft pálya 
készítése, téma 
környezetvédelem,  
belinkelt feladatok: 
redmenta, kahoot, 
learningapps.org, 
quizizz.com 

Angol nyelv - 
Minecraft pálya 
készítése, téma 
környezetvédelem 

A „kódolás 
éjszakája” program 
előkészítése, aktív 
részvétel az esti 
programon 

  Minecraft – világ, 
Exit classroom 
feladatványai,  
Segítő feladatok, a 
családok számára, 
tanuló-pályák a 
Minecraft-ban 

 

 

 

http://www.youtube.com/

