Programozzunk!
Problémamegoldás
informatikai eszközökkel és módszerekkel

5. évfolyam
Informatika órai projekt
2018-2019.

1. A projekt jellemzése
A projekt címe:
Téma:
A projekt időtartama:
A megvalósítás helyszínei:

Programozzunk!
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel
8 foglalkozás
informatikaterem, iskolaudvar, otthoni felkészülés, egyéb helyszín

A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása:
A projekt keretében az 5.f osztály tanulóival a Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel tematikai egységben az
információval kapcsolatos alapvető ismereteket tanuljuk meg, hétköznapi és számítógépes algorimusokat ismerünk meg és készítünk el, ábrázolunk.
A projekt fő célja:
 Informatika tantárgyi célok: Információ gyűjtése, feldolgozása. A problémamegoldás lépéseinek ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségeinek megismerése. Csoporttevékenységben való részvétel.
 Algoritmusok megvalósítása a számítógépen. Kész programok kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása.
 Oktatóprogramok használata. A különböző típusú beállítások módosító szerepének felismerése.
 Kapcsolat más műveltségterületekkel: Ember és természet (ET), művészetek (MM), matematika (MAT),
A projekt vezetője: Tóth Imre, informatika tanár
A projektet megvalósító csoport: az 5. f osztály tanulóiból alakult csoportok
Fejlesztendő/fejleszthető kompetenciák, műveltségterületek:
- Természettudományos kompetencia: a szöveges feladatok a természetismeret tantárgyhoz kapcsolódnak, így támogatják az
ismeretek elsajátítását, gyakorlását.
- Anyanyelvi kompetenciák: szövegfeldolgozás, szövegalkotás, anyanyelvi kommunikáció, szókincsfejlesztés, önálló ismeretszerző, önkifejező készség.
- Matematikai kompetencia: időrendiség, logikus gondolkodás, rendszerező képesség, lényegkiemelő képesség.
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-

Szociális és állampolgári kompetencia: kreativitás, empátia, türelem, együttműködés a csoportmunka során.
Digitális kompetencia: Az IKT eszközök tudatos használatának fejlesztése. Komplex információ előállítása, bemutatása. Internet használata (keresés, információk elemzése, feldolgozása).
Hatékony önálló tanulás: fejleszti a tanulás megszervezését egyénileg és csoportban egyaránt, az idővel és az információval
való hatékony gazdálkodást is.

2. A projekt részletes leírása
A projekt során a tanulók az Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel tematikus egység céljainak megfelelően az információ gyűjtésével, feldolgozásával, a problémamegoldás lépéseinek ábrázolásával kapcsolatos ismeretek elsajátítására kerül sor.
Produktumként folyamatábrák, „programvirágok”, „matematika minták” jönnek létre Logo nyelvű programok nyomán.
A témakör bevezetésekor a tanulók megismerik a követelményeket. A „játékosítás” módszerét alkalmazom itt is a teljesítményük értékeléséhez. Átadom részükre azoknak a feladatoknak a listáját, melyekkel pontokat szereznek, megkapják a különböző szint (osztályzat)
eléréséhez szükséges ponthatárokat.
A feladatok többségét egyénileg végzik, de választhatnak páros munkavégzést is néhány esetben csoportokban is dolgoznak.
A témakör teljesítéséhez megkapják a határidőt is.
A változatos munkavégzés, munkaformák, feladatok sokszínűsége, a „játékosítás” alkalmat ad az önfeledt, felszabadult, szórakozva tanulásra, alkotásra. A tananyag-központúság helyett alkotásközpontúság érvényesül. Az alkotás folyamata gondolkodásra készteti a tanulókat, önálló ötleteket igényel, a közösen végzett páros vagy csoportmunka többek között kommunikációs képességeiket fejleszti.
A tanulók megismerik az algoritmizálás (Logo nyelvű programozás) alapjait.
Szoftverhasználat: Imagine Logo programozási környezetet használnak a tanulók a programok készítéséhez. Levelezőprogramot a produktumok elküldéséhez.
A pedagógusszerep is változik, a foglalkozások többségében tanácsadói, koordinátori feladata lesz.

3

Várható eredmények
A projekt végterméke hétköznapi folyamatok leírása (szöveges, rajzos formában, illetve folyamatábra jelekkel), továbbá Logo programok
folyamatábrája. Érdekes gyűjtemény állítható az Imagine Logo teknőse által „rajzolt” mintákból. Gyűjtemény a munkavégzés közben kapott QR kód típusú dicséretekből.
„Melléktermékként” a szórakoztató tanulási környezetben végzett munka emelheti a tanulók tanulás iránt motivációs szintjét.
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3. Részletes projektterv
Óraszám

1.

Foglalkozás címe
Időtartam
Feladatok, cselekvési sor, tevékenység

Kompetencia- terület

Munkaforma

Alkalmazott
módszer, projektoktatási
technika

Kapcsolat az
informatika
tantárggyal

Kapcsolat
más tantárgyakkal, műveltségi területekkel

Megjegyzés,
kellék, hivatkozások
Feltételek
(tárgyi, személyi)

Projekt indítása: Az információ, jelek a környezetünkben
Projektindítás
Digitális komProblémafelvetés.
petencia.
Cél ismertetése.
Projektben végzett
tevékenység értékelése: a projektben
szerzett egyéni és
csoportos munkában szerzett pontok
alapján történik.

Frontális
osztálymunka.

Az információ különféle formái, jellemzői, megjelenési
formái.
Állati, növényi
kommunikáció.
Jelek fajtái.

Frontális
osztálymunka.
Egyéni
munka.

Digitális kompetencia.
Természettudományos
kompetencia

Beszélgetés a
az emberi állati
kommunikációról.
Problémafelvetés: miért nem
érti senki, mit
mond Sid a Jégkorszak című
filmben?

Alkalmazások
indítása.
Médiaismeret.

Saját jelrendszer létrehozás
tetszőleges
formában, tetszőleges témában.

Alkalmazások
használata. Infokommunikáció.

MM: filmesztétika.
MAT: folyamatok elemzése.

Internet, Youtube.
Jégkorszak 4. Vándorló kontinens - "Sid
és a kommunikáció":
https://www.yo
utube.com/watch?
v=qdcpcbsi9z8

MM: jelek
tervezése.

Sulinet Tudásbázis:
https://tudasba
zis.sulinet.hu/hu
/informatika/inf
ormatika/informatika-
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Óraszám

Foglalkozás címe
Időtartam
Feladatok, cselekvési sor, tevékenység

Kompetencia- terület

Munkaforma

Alkalmazott
módszer, projektoktatási
technika

Kapcsolat az
informatika
tantárggyal

Kapcsolat
más tantárgyakkal, műveltségi területekkel

Jelrendszerek.

2.

Megjegyzés,
kellék, hivatkozások
Feltételek
(tárgyi, személyi)
5evfolyam/problemak
megfogalmazasa-felvetese/ajelek-vilagafajtaik

Hétköznapi algoritmusok
Algoritmus fogalmának értelmezése
hétköznapi folyamatok vizsgálatával.

Digitális kompetencia.
A hétköznapi
példától függően szinte
minden kompetenciaterület érintett
lehet.

Beszélgetés. Frontális osztálymunka.
Csoportmunka.

Különböző hétköznapi területekről algoritmizálható folyamat gyűjtése, szöveges
leírása csoportmunkában.

Agoritmizálás.

MAT:

Sulinet Tudásbázis:
https://tudasba
zis.sulinet.hu/hu
/informatika/inf
ormatika/informatika5evfolyam/problemak
megfogalmazasa-felvetese/azalgoritmus-
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Óraszám

Foglalkozás címe
Időtartam
Feladatok, cselekvési sor, tevékenység

Kompetencia- terület

Munkaforma

Alkalmazott
módszer, projektoktatási
technika

Kapcsolat az
informatika
tantárggyal

Kapcsolat
más tantárgyakkal, műveltségi területekkel

Megjegyzés,
kellék, hivatkozások
Feltételek
(tárgyi, személyi)
hetkoznapifogalmanakmegismerese

Ismeret ellenőrzése, Digitális komteszt
petencia.

Egyéni
munka.

Online felület
kezelése

Sulinet Tudásbázis:
https://tudasba
zis.sulinet.hu/hu
/informatika/inf
ormatika/informatika5evfolyam/2/egyszer
u-problemakmegfogalmazasaalgoritmusokkesziteseegyszeruhetkoznapiproblemakmegoldasara/tesztfeladato
k

3.

Térbeli tájékozódás, irányjátékok, Logo alapvető utasítások
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Óraszám

Foglalkozás címe
Időtartam
Feladatok, cselekvési sor, tevékenység
Térbeli tájékozódást képességet fejlesztő algoritmusok
készítése, értelmezése.

4.

Kompetencia- terület
Digitális kompetencia.

Munkaforma
Egyéni
munka.

Alkalmazott
módszer, projektoktatási
technika
Irányjáték a
padlón, papíron.

Kapcsolat az
informatika
tantárggyal
Algoritmizálás.

Kapcsolat
más tantárgyakkal, műveltségi területekkel
TS: térbeli
tájékozódás.

Megjegyzés,
kellék, hivatkozások
Feltételek
(tárgyi, személyi)
Tanterem,
udvar akadályokkal.

Rajzok az Imagine Logo programban
Az Imagine képernyőfelépítése. A
teknőc helyzetének
változtatására
használt (előre, hátra, jobbra, balra)
utasítások ismertetése, használata.
Több utasítás egyszerre történő kiadása. Rajzlap törlése a törölképernyő utasítással.
Utasítás hozzárendelése gombhoz.
Síkidomok rajzolása
minta alapján.

Digitális kompetencia.

Egyéni
munka.

Alapvető utasítások önálló
használata –
próbálgatás.

MAT: tájékozódás térben.
MM: minták
létrehozása.

Informatikaterem, számítógép. Imagine Logo program.

Digitális kompetencia.

Egyéni
munka.

Alapvető utasítások önálló

MAT: síkidomok

Informatikaterem, számí-
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Óraszám

Foglalkozás címe
Időtartam
Feladatok, cselekvési sor, tevékenység

Kompetencia- terület

Munkaforma

Alkalmazott
módszer, projektoktatási
technika

Kapcsolat az
informatika
tantárggyal

Kapcsolat
más tantárgyakkal, műveltségi területekkel

használata.

5.

Többet, gyorsabban, egyszerűbben! – Ismétlések
Ismétlés utasítás
ismertetése, használata. Szabályos
sokszögek, kör, félkör, negyedkör rajzolása.

Digitális kompetencia.
Esztétikaiművészeti
tudatosság és
kifejezőképesség.
Síkidomok rajzolása Digitális komismétléses utasítápetencia.
sokkal
Esztétikaiművészeti
tudatosság és
kifejezőképesség.
6.

Megjegyzés,
kellék, hivatkozások
Feltételek
(tárgyi, személyi)
tógép. Imagine Logo program.

Egyéni
munka.

Ismétléses utasítások önálló
használata –
próbálgatás. A
szépen sikerült
minták leírása.

Egyéni
munka

Algoritmizálás
Logo nyelven

MAT: síkidomok, szabályos minták.

Informatikaterem, számítógép. Imagine Logo program.

MAT: síkidomok, szögek.

Gyakorlás:
LearningApps
tankockával:
https://learning
apps.org/display
?v=prk6ch2ot19

Minták tervezése, programozása
Egy tantárgyhoz
kapcsolódó minta
megtervezése papí-

Digitális kompetencia.
Esztétikai-

Egyéni
vagy páros
munka.

Kapcsolódás
más tantárgyhoz a minták

Alkalmazások
indítása, mentés,
megnyitás. Logo

MAT: síkidomok, szögek.

Informatikaterem, számítógép. Imagi-
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Óraszám

Foglalkozás címe
Időtartam
Feladatok, cselekvési sor, tevékenység
ron, megrajzolása
Logo utasításokkal.

7.

Kompetencia- terület

Munkaforma

művészeti
tudatosság és
kifejezőképesség.
Matematikai
kompetencia.

Alkalmazott
módszer, projektoktatási
technika

Kapcsolat az
informatika
tantárggyal

tervezésénél.

utasítások alkalmazása.

Kapcsolat
más tantárgyakkal, műveltségi területekkel

Megjegyzés,
kellék, hivatkozások
Feltételek
(tárgyi, személyi)
ne Logo program.

Eljárások, paraméterek
Eljárások, paraméteres eljárások.

Digitális kompetencia.

Egyéni,
páros vagy
csoportos
munka.

Produktum
megtervezése,
kivitelezése,
feldatok megosztása.

Algoritmizálás,
Logo nyelvű
programozás.

MAT: síkidomok, szögek.
MM: esztétikus tervek
készítése.

Összetett rajzok,
minták készítése

Digitális kompetencia.
Esztétikaiművészeti
tudatosság és
kifejezőké-

Egyéni,
páros vagy
csoportos
munka.

Produktum
megtervezése,
kivitelezése,
feldatok megosztása.

Algoritmizálás,
Logo nyelvű
programozás.

MAT: síkidomok, szögek.
MM: esztétikus tervek
készítése.

Füzet, A4-es
papírlap, vonalzó, körző,
ceruza, radír.
Informatikaterem, számítógép. Imagine Logo program.
Füzet, A4-es
papírlap, vonalzó, körző,
ceruza, radír.
Informatikaterem, számí-
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Óraszám

Foglalkozás címe
Időtartam
Feladatok, cselekvési sor, tevékenység

Kompetencia- terület

Munkaforma

Alkalmazott
módszer, projektoktatási
technika

Kapcsolat az
informatika
tantárggyal

Kapcsolat
más tantárgyakkal, műveltségi területekkel

pesség.
Matematikai
kompetencia.
8.

Megjegyzés,
kellék, hivatkozások
Feltételek
(tárgyi, személyi)
tógép. Imagine Logo program.

Projekt zárása, értékelése
„Programvirág kiállítás”: Utasítássor
cserebere.
Milyen volt ez a
projekt?

Szociális
kompetencia.

Frontális
osztálymunka.

Beszélgetés.
Vita.

Algoritmizálás.

MM

Imagine Logo.
Internet.
Google Űrlap
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4. Melléklet
4.1.

Tájékoztató projektindításkor

A Programozzunk! projektben hétköznapi folyamatok elemzésétől igazi számítógépes
program készítéséig jutunk el.
Használni fogunk több programot is a feladatok elkészítéséhez. Pl. már ismert rajzolóprogramokat (Paint, Google Rajzok, Gravit Designer) és új, a programok írására kifejlesztett felületeket (Imagine Logo).
A feladatokat teljesen önállóan választhatjátok ki az alább felsorolt lehetőségek közül,
melyek mindegyike kapcsolatban van a programozással.
Az alábbi feladatokra szerezhettek pontokat:
Téma
Saját jelrendszer létrehozása (min 20
jel)
Hétköznapi folyamatok rajzos folyamatábrája (füzetbe elkészítve)
Hétköznapi folyamatok rajzos folyamatábrája (rajzprogrammal elkészítve,
emailben elküldve)
Hétköznapi folyamatok ábrázolása folyamatábra jelekkel (füzetbe)
Hétköznapi folyamatok ábrázolása folyamatábra jelekkel (rajzolóprogrammal)
Síkidomokból álló saját rajz tervezése
és megrajzolása Logo programmal.
Minták tervezése és rajzolása Logo
programmal (utasításorok küldése emailben)
Órai feladatok (Kahoot, dominó, stb.)

Pontszám
(feladatonként)
50

nevelő

Maximális
pontszám
100

10

nevelő

40

30

nevelő

120

20

nevelő

100

40

nevelő

200

50

nevelő

100

5

nevelő

50

5

tanulók
(önértékelés)

nincs

Értékelő

A feladatok megoldásával (az órai munkára kapott pontokat nem számítva) 580 pontot
is szerezhettek, ha a természetismeret tankönyvetek Élet a kertben fejezethez tartozó
összes rajzot elkészítenétek.
Egy-egy feladattípusból a negyedik oszlopba írtam a megszerezhető maximális pontok
számát.
A témakör végén az alábbi táblázat szerint válthatjátok át a pontokat osztályzatokra:
Ponthatár Osztályzat
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500-tól

5

440-499

4

320-439

3

250-319

2

0-249

1

Lesznek további meglepetés pontszerzési lehetőségek is a fentieken kívül 

4.2.

Tanulói értékelés

A Programozzunk projekt önértékelő lapja a proped.hu honlap Projekt 4. menüpontjában érhető el.
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4.3.

Melléklet: Hétköznapi folyamatábra – Gyros készítése
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4.4.

Néhány „programvirág”

ism 36 [ism 4 [e 100 b 90] b 10]

ism 12
[ism 36 [e 10 j 10] e 10 b 30]

ism 24
[ism 4 [e 100 b 90 e 70 b 90] b 15]
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4.5.

„Programvirág” cserebere
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