Tavaszi projektek
Szabadítsátok ki Rigó Rozit!

6. évfolyam
Informatika órai projekt
2019-2020.

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

Szabadítsátok ki Rigó Rozit!
Algoritmizálás. Könyvtári informatika.
4 óra (pontos időtartam nem állapítható meg, függ a diákok felkészültségétől, ismeretitől függ, mennyi
időt kell egy-egy „akadály” leküzdésére fordítani, új ismereteket megtanulni, információkat megkeresni)
A megvalósítás helyszínei:
informatikaterem, otthon.
A projekt online elérhetősége: https://sites.google.com/view/rigorozi/főoldal
A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása:
A projekt keretében az 6.d osztály tanulói egy történet mentén a következő feladatokkal, tananyagokkal találkoznak: természetismeret
(fekete rigó, madárhangok azonosítása), micro:bit programozása, bináris számrendszer (gyakorlás), új ismeret: domain, ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás.
A projekt fő célja:
 Informatika tantárgyi célok: algoritmizálás (micro:bit program készítése), internetes címek szerkezetének megismerése, a könyvtári ismeretek témakörből a könyvek nemzetközi azonosító rendszerének megismerése, már tanult
ismeretek gyakorlása
 Kapcsolat más műveltségterületekkel: magyar nyelv (MNY), matematika (MA), művészetek (MM), ember és természet (ET).
A projekt vezetője: Tóth Imre, informatika tanár
A projektet megvalósító csoport: az 6.d osztály tanulóiból alakult csoportok.
Fejlesztendő/fejleszthető kompetenciák, műveltségterületek:
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-

Matematikai kompetencia: logikus gondolkodás, rendszerező képesség.
Digitális kompetencia: Az IKT eszközök tudatos használatának fejlesztése. Információ keresése.
Hatékony önálló tanulás: fejleszti a tanulás megszervezését egyénileg és csoportban egyaránt, az idővel és az információval való
hatékony gazdálkodást is.
Természettudományos kompetencia: a projektben szereplő élőlények néhány tulajdonságának megismerése.

2. A projekt részletes leírása
Érintett informatika órai témakör:
 Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel (A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök kiválasztása)
A projektben bővíti ismereteit a tanuló a micro:bit grafikus felületen történő programozásában. A Könyvtári informatika témakörben az
Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) alapjaival ismerkedik meg (főosztályok), azt gyakorolja.

Várható eredmények
„Rigó Rozi” kiszabadítása új ismeretek elsajátítása segítségéve. Új ismeret: ETO, domain.
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3. Részletes projektterv

Óraszám

Foglalkozás címe
Időtartam
Feladatok, cselekvési sor, tevékenység

Kompetenciaterület

Munkaforma

Alkalmazott
módszer, projektoktatási
technika

Kapcsolat az informatika tantárggyal

Megjegyzés,
Kapcsolat más kellék, hivattantárgyakkal, kozások
műveltségi
Feltételek
területekkel
(tárgyi, személyi)

1. akadály: A feketerigó
Ráhangoló feladat.

Digitális kompetencia.
Hatékony önálló tanulás.
Természettudományos
kompetencia.

Önálló otthoni tanulás.

Online segítségnyújtás

Alkalmazói ismeretek. Alkalmazások indítása, kilépés.

Önálló otthoni tanulás.

Online segítségnyújtás

Alkalmazói ismeretek. Alkalmazások indítása, kilépés.

ET: a feketerigó élettere,
jellemzői..

https://sites.g
oogle.com/view/
rigorozi/főoldal,
1. akadály

2. akadály: Madárhangok
Alkalmazói ismeretek: médialejátszó
programok használata
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Digitális kompetencia

https://sites.g
oogle.com/view/
rigorozi/főoldal,
2. akadály

Óraszám

Foglalkozás címe
Időtartam
Feladatok, cselekvési sor, tevékenység

Kompetenciaterület

Munkaforma

Alkalmazott
módszer, projektoktatási
technika

Kapcsolat az informatika tantárggyal

Megjegyzés,
Kapcsolat más kellék, hivattantárgyakkal, kozások
műveltségi
Feltételek
területekkel
(tárgyi, személyi)

3. akadály: Rigó Rozi eltűnése
Micro:bit programozás. Számrendszerek. Kódoslás,
dekódolás.

Digitális kompetencia.

Önálló otthoni tanulás.

Online segítségnyújtás.

Micro:bit grafikus programozása. Gyakorlás:
számrendszerek
közötti átváltás

MA: számrendszerek.
Matematikai
műveletek
MNY: jelrendszerek.

https://sites.g
oogle.com/view/
rigorozi/főoldal,
3. akadály

Önálló otthoni tanulás.

Online segítségnyújtás.

Domainek rend- ET: a Föld
szere. Azonosítás országai. Téraz interneten.
képhasználat.

https://sites.g
oogle.com/view/
rigorozi/főoldal,
4. akadály

Önálló otthoni tanu-

Online segítségnyújtás.

Könyvtári informatika

https://sites.g
oog-

4. akadály: Az elveszett üzenet
Segít a domén

Digitális kompetencia.

5. akadály: Rémálom
Egyetemes Tizedes
Osztályozás
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Digitális kompetencia.

MNY: Könyvtárak osztá-

Óraszám
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Foglalkozás címe
Időtartam
Feladatok, cselekvési sor, tevékenység

Kompetenciaterület

Munkaforma

Könyvtári
informatika

lás.

Alkalmazott
módszer, projektoktatási
technika

Kapcsolat az informatika tantárggyal

Megjegyzés,
Kapcsolat más kellék, hivattantárgyakkal, kozások
műveltségi
Feltételek
területekkel
(tárgyi, személyi)
lyozása
le.com/view/
rigorozi/főoldal,
5. akadály

4. Mellékletek
4.1.

A fekete rigó

A fekete rigó (Turdus ……. ( 1. merula) a madarak osztályának verébalakúak rendjébe és a rigófélék családjába tartozó faj. A fekete rigó
név mellett az eurázsiai fekete rigó néven is szokták emlegetni (különösen Észak-Amerikában, azért, hogy megkülönböztessék az
……………….. (2. amerikai) fekete rigótól, de Magyarországon egyszerűen fekete rigónak nevezik.
A fekete rigó őshonos költőhelye Európa és ….. (3. Ázsia), valamint behurcolt madárfaj Kanadában, az Amerikai Egyesült Államokban,
Közép- és Dél-Amerikában, valamint Ausztráliában, ahol kártevőként tekintenek rá. Szélességi körtől függően a közönséges fekete rigó
bizonyos területeken áttelel, míg más élőhelyeiről telente melegebb tájakra vonul. Szép énekével kellemes hangulatot teremt az erdőkben, sőt ma már akár a városokban is gyakran lehet vele találkozni.
A hím fekete rigó szinte egész teste fekete, kivéve narancssárga ……. (4. csőrét) és szemgolyója körüli gyűrűjét, míg a nőstények és a fiókák elsősorban ……... (5. sötétbarna) színezetűek. E madárfaj egyedei erdőkben, kertekben építi fel sárral bélelt, csésze formájú fészkét.
Mindenevő, főleg ….. (6. rovar)okat, ……. (7. gilisztákat), bogyókat és gyümölcsöket fogyaszt. A párok egész évben a területükön maradnak azokon a vidékeken, ahol az éghajlat elég enyhe ehhez.
Európában a fekete rigót könnyedén össze lehet téveszteni a halványabb szárnyú, örvös rigóval, vagy a jóval kisebb seregéllyel (..................
(8. Sturnus) vulgaris).
merula
amerikai
Ázsia
csőrét
sötétbarna
rovar
gilisztákat
Sturnus
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4.2.

Akadályok

4.2.1. 1. akadály
Jó lenne tudni, hogy néz ki Rigó Rozi, hiszen lehet, hogy épp most repült el mellettünk …

A képen egy fekete rigó - azaz Rigó Rozi - látható. De a tolla színe nem fekete. Vajon miért?
 A kép régen készült, kifakult.
 Ez magyar fekete rigó, ami éghajlati viszonyaink között mindegyik ilyen színű az átlagnál több napsütés miatt.
 Ez egy tojó (nőstény) képe. A tojó tollának más színe van, mint a hímének. De tényleg!
 Ha sok csipkebogyót eszik a fekete rigó, akkor a csipkebogyóban lévő barnaxin vegyület kifakítja a tollát.
 Ez a téli tolla. Mivel vándormadár, tavasszal vedlik, akkor lesz fekete.
Tankocka feladat linkje: https://learningapps.org/display?v=p1m7murqt20
Numerikus (szám) kód: 7
Szöveges kód: ismétlés

4.2.2. akadály
Találtam ma egy pendrájvot a postafiókomban.
Azt hiszem Rigó Rozi küldte …
Vannak benne madárhangos, képes rejtvények.
Ha megfejted őket, akkor egy lépéssel közelebb jutunk a titkos helyhez, ahová Viki elrejtette Rigó Rozit!
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Megismered-e Rigó Rozi hangját? (Mondjuk ha keresés közben sötét lenne?)
Párosítsd a képekkel a madárhangokat!
Melyik madár képe marad hang nélkül?
https://learningapps.org/10435368
Numerikus kód: 12
Szöveges kód: kód

4.2.3. akadály
Galamb Géza honlapján egy érdekes írást találtam…
Olvasd el te is!
Rigó Rozi eltűnése
Láttam, ahogy Viki elkapja Rigó Rozit.
A szokásos reggeli egészségügyi repülésemet hajtottam végre a fák lombkoronája fölött. Néha leszálltam a villanydrótra, a kerítések oszlopára. Örültem nagyon a melengető, a tollait jótékonyan szárító tavaszi napsugárnak. Olyan régen volt már, hogy rendesen átmelegedtem!
Épp az utolsó körre indultam a reggeli előtt, amikor megláttam, hogy Viki is a kertben van. Jól ismertem őt, meséltek öregebb galamb
barátaim Viki tetteiről. Egerek, gyíkok szomorú sorsáról, de egyszer még egy mókust is … jajjj …. jajjj ....
Láttam, hogy a cica épp elkapja Rigó Rozit és elindul vele a ház felé. Szerencsére mindig van nálam egy-két micro:bit. Gyorsan beprogramoztam egyet a kerítésoszlopon billegve, és fölreppenve Viki és Rozi felé, a rigó zsebébe pottyantottam a rádióadásra programozott micro:bitet. Viki annyira boldog volt, hogy elkaphatta végre Rigó Rozit, hogy a semmit nem vett észre az egészből.
Délután, amikor volt egy kis szabadidőm, írtam is egy olyan programot, ami venni tudja a sugárzott jeleket. Arra gondoltam, Rigó Rozinak hátha alkalma lesz üzenetet küldeni annak a micro_bitneka segítségével, amit reggel a zsebébe ejtettem.
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Íme a rádióadást sugárzó program (ez van Rigó Rozinál):

Este bekapcsoltam a micro:bitemet, és .... igen! Jöttek a jelek!
Sajnos csak számok, mert biztosan kevés ideje volt az üzenetre.
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Itt megtalálod a számokat,segíts megfejteni az üzenetet!
https://learningapps.org/display?v=phmfs5tya20
Ha megtaláltad a soron következő kódokat, menj vissza az űrlapra, hogy folytathasd a mentőexpedíciót 4 akadály felé!
A kódok
- numerikus: 10001 (oooppssz, ez meg kettes számrendszerbeli lett, sebaj, úgyis át tudod váltani!) - 17
- szöveges: ...- .. -.- .. (óh, ez meg morze kód, ezt bizony dekódolni kell!) - Viki

4.2.4. akadály
Galamb Géza honlapján egy másik bejegyzést is találtam:
Az elveszett üzenet
Vettem Rigó Rozi üzenetét. Gyorsan le is írtam a jegyzetfüzetembe, csak kicsit elázott …
Tudjátok, az én házam a fészkem, ennek pedig nincs teteje. Esőben, hóban bizony beázik, ezért is örülünk, mi madarak, ha kisüt a nap.
Tollászkodunk, szárítjuk magunkat, fürdünk a porban, homokban … de jó is az ….
Bocsánat, kicsit elkalandoztam ...
Szóval, leírtam Rigó Rozi üzenetét, de az eső sajnos eláztatta, a szél el is fújta, a pajkos Fruzsina elszaladt vele, ki tudja, hol van most a
papírlapom …
Csak erre a néhány szóra emlékszem:
Viki elrabolt ….. üzentem …. honlapra …. Olvasd el!
Ki kellene nyomozni, mit is üzent még Rigó Rozi, hátha az üzenet segít megtalálni.
Mielőtt Viki ebédje lesz ...
Segít a domén
Hasznos ismerni azokat a fogalmakat, amelyeket már mindenki használ, de nem biztos, hogy sokan tudják a jelentését.
Ilyen például a domain (domén).
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A domain jelentésének tisztázása azért is érdekes, mert jó, ha tudjuk, hogy mire utal a honlapok végén lévő két
három (esetleg több) betű.

vagy

A domain szó eredete
A domain szót az angol nyelvből vettük át. Oda pedig a latin nyelvből érkezett a dominium szóból. Azt jelenti, hogy: birtok, uralom, tartomány.
A domain név jelentése tehát az internet világában:
 tartománynév vagy
 internetes tartománynév.
Mire jó a domain név?
Az internet úgy működik, hogy minden eszköz, például a készülék is amiről ezt most olvasod, egy egyedi azonosítóval rendelkezik. Ezt IP
címnek nevezzük. Így néz ki egy IP cím: 172.217.16.110
Ezt a számsort nehéz megjegyezni, ezért a számítógépek a számsort lefordítják az emberek által beszélt nyelvekre. Ezt már meg tudjuk
jegyezni. Például: bocskai.net
Mit jelentenek a domén nevek?
Régen, amikor még kiépülőben volt az internet, a honlapokat típus szerint csoportosították, így kaptak domén nevet..
Néhány példa:
 .com – commercal (kereskedelmi célú, cégek stb.)
 .edu – education (oktatási célú, amerikai egyetemek, főiskolák)
 .gov – goverment (kormányzati célú, USA szervei, hivatalai)
 .net – network (az infrastruktúrát biztosító intézmények, cégek számára)
 .mil – military (amerikai katonai szervezetek számára)
 .org – organization (a fentiek közül egyik kategóriába sem sorolható szervezetek számára)
Ma már három kivételével az egész világ használja ezeket.
Kivételek: a gov és a mil, edu tartományokat továbbra is csak az Egyesült Államok kormánya és katonasága, illetve az USA-ban működő
egyetemek használhatják.
Az internet növekedésével az országok is kaptak saját domén nevet, így ezekből tudjuk, hogy mely országban működő honlapokat azonosít.
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Néhány példa:
 .hu - Hungary (Magyarország). Magyar honlapok doménje
 .ro - Romania. Román honlapok.
 .ru - Russia. Oroszországban működő honlapok.
 .uk - United Kingdom. Egyesült Királyság.
Nagyo sok domén született az elmúlt évtizedekben.
Ha érdekel, itt nézhetsz utána: Legfelső szintű tartománynevek (Wikipédia)
Iskolánknak .net végződésű doménje van, mert az, amit szerettünk volna választani, már foglalt volt (pl.: bocskai.hu, bocskai.com)
Rigó Rozinak titokban sikerült megírnia egy honlapra, hol rejtegeti őt Viki.
Keresd a honlapcímet!

4.2.5. akadály

Rémálom
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Alszom, és ha éhes vagyok, sokszor álmodom ennivalóról (mondjuk, szinte mindig ennivalóról álmodom ….)
Általában nagyon jó érzés, mert mindig olyat eszek álmomban, ami nagyon finom és különleges.
Ma éjjel azonban szörnyű álmom volt …
Láttam egy gyönyörűen megterített asztalt. Ilyet:

Hát nem szép?
Hát nem … a tányérfedő alól ugyanis Rigó Rozi hangját hallottam!
- Segítsetek! – kiáltotta rémülten!
- Viki mindjárt visszajön, és akkor meg fog engem kóstolni! Félek, ízleni fogok neki!
Segíts gyorsan Rigó Rozin, hiszen már majdnem tudjuk, hol van!
Én azt hiszem, tudom hol van. Viki nagyon szeret olvasni ...
(El ne áruljátok Vikinek, hogy én segítettem! Béka Béla Béci vagyok … egyébként. De psssszt, ez titok!)
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Így találod meg a végső kódot:
-

add össze az eddigi feladatok numerikus kódjait! Ez lesz a szám1

-

számold meg, hány darab magánhangzó van a megoldásaid szöveges kódjában! Ez lesz a szám2

A végső kód = szám1 + szám2
Menj vissza az űrlapra és írd be!
Az összes kód, akadályonként:
akadályok

Numerikus kód

Szöveges kód

1. akadály

7

ismétlés

2. akadály

12

kód

3. akadály

17 (10001)

4. akadály

21

5. akadály

57+9 magánhangzó
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viki (...- ..

-.-

proped.hu/

..)

