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Az általános iskola alsó tagozatában              a 

gyerekek elsődleges ismeretelsajátító eszköze a játékos tanulás, ez a 

hatékony tanulás kulcsa. Amennyiben sikerül olyan, a gyermekek 

számára csupán játékkal megoldani az előttük álló feladatot, 

észrevétlenül sajátítják el az új ismereteket, melyek nem felületes tudást, 

hanem hosszú távú bevésődést eredményeznek 

 

Abacusan – ArTeC 

Az Abacusan - ArTeC Keltsd életre! 

csomag az Abacusan Stúdió 

akkreditált, kiváló tehetségpont 

szakemberei által összeállított, 

nemzetközi jógyakorlatok adaptálására 

és integrálására épülő digitális 

pedagógiai eszközcsomag. A csomag 

egy japán fejlesztésű konstrukciós és 

programozható robotépítő készlet felhasználásával, a magyar tantervi 

követelmények figyelembe vételével, a gyermekek manuális 

tevékenység iránti igényére és a robotikában rejlő lehetőségekre építve 

segíti a szövegértés fejlesztését. 

A szöveg feldolgozásakor a gyermekek kisebb csoportokkal a szöveg 

egy-egy részletét (szereplőt, helyszínt, eszközt, jelenetet stb.) megépítik 

és egyszerű robotikai eszközökkel életre keltik, mozgásra bírják. Az 

építést és programozást követően az egyes csoportok robotjaiból közösen 

összeállítják és eljátsszák a szövegben olvasottakat. 

A robotika alkatrészek segítségével a figurák, jelenetek életre kelthetők, 

így a cselekmény értelmezése, ok-okozati összefüggései kerülnek 

előtérbe. A készlet kiválóan alkalmas projektek kivitelezésére: a szöveg 

részletekben történő feldolgozása, a hozzá 

  

http://abacusan.hu/


kapcsolódó háttérinformációk felkutatása, ugyanakkor a robotikai 

megoldáshoz szükséges fizikai, informatikai ismeretek integrálása, majd 

az „életre keltett” részletek összefűzése adja meg a projekt tartalmi ívét. 

 

Lego Education – MoreToMath 
A LEGO Education 

által matematika 

oktatásra fejlesztett 

MoreToMath készlet 

mindezekre alapoz. A LEGO ars poeticája az, hogy hagyjuk a gyermeket 

a saját elképzelése szerint felépítsen egy jó megoldást, találja meg a saját 

útját, és legyünk nyitottak az egyedi megoldásokra. A gyerekek 

kreativitása, megoldó készsége meglepő módon szárnyal, és a LEGO 

segítségével kiválóan tovább fejleszthető.  

A LEGO elemek használatával a matematika tanulás játékká válik. A 

LEGO Education által fejlesztett matematika készlet alapját képezi a 

matematikai és problémamegoldó gondolkodásnak, a logikus 

következtetésnek az elvonatkoztatás képességének és a kreatív és 

matematikai kompetenciának. 

  



Geomatech 
A Geomatech projekt 

keretében, a felső tagozatosok 

számára a matematika élmény 

és tapasztalati alapú digitális 

oktatására létrehozott digitális 

tananyagegységek tanórai, 

illetve tanórán kívüli alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, 

növelik az órák játékosságát és élményszerűségét és aktívan 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont, matematikai 

feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a 

tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához. 

A programban dolgozó hazai és nemzetközi szakemberek a korszerű, 

nemzetközi kutatási módszertanokon alapuló, a Nemzeti alaptanterv 

elvárásainak megfelelő digitális tananyagokat a világ egyik legismertebb 

matematikai-természettudományos szoftvere, a GeoGebra segítségével 

jelenítik meg. A GeoGebra a világ egyik legismertebb és legnépszerűbb, 

Magyarországon is számos intézményben sikerrel alkalmazott oktató 

szoftvere éppen az elvont matematikai és természettudományos 

feladatok láthatóvá tétele révén nyújt segítséget.  

Lego StoryStarter 
A szövegalkotás-szövegértés terület 

kiváló fejlesztő eszköze a LEGO 

StoryStarter. Segítségével 

élményközpontúvá tehető az 

oktatás. A szoftver felhasználható 

az önálló szövegalkotás 

támogatására, de a pedagógus az 

ajánlott olvasmányok feldolgozását is izgalmas  

  



feladattá teheti általa. A tanulókban felébresztheti az olvasási kedvet, 

mivel egy-egy téma kifejtéséhez az olvasmányok beható ismerete 

szükséges. 

A LEGO StoryStarter támogatja az anyanyelvi kompetenciák, különös 

tekintettel a szövegértési, szövegalkotási képesség fejlesztését oly 

módon, hogy a tanulók a LEGO elemek felhasználásával jeleneteket 

alkothatnak, ezeket korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthetik, 

sorba rendezhetik, és digitális történetté fűzhetik össze: meséket, 

kiadványokat, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és 

narrációval láthatnak el. 

LabView 
A projekt keretében a tanulók 

megismerik a myDAQ és LabVIEW 

eszközök, szenzorok, mérőműszerek 

hardver és szoftver elemeit, az üzembe 

helyezés, használatbavétel lépéseit és 

kezelőfelületét.  

Képesek lesznek az oktatásban 

használható kísérleteket, méréseket a 

myDAQ eszköz, és a hozzá tartozó LabVIEW szoftver segítségével 

elvégezni. A digitális pedagógiai–módszertani csomag segít kialakítani 

olyan kompetenciák alapjait, amelyek megkönnyítik a felelős 

pályaválasztást, majd később az elhelyezkedést. 

  



„A Budapest XVI. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola olyan 

nyitott, szolgáltató, általánosan képző iskola, amelyben a tudatosan 

szervezett pedagógiai tevékenység során felkészülnek a tanulók az egész 

életen át tartó tanulásra, amelynek segítségével olyan tájékozott és 

tevékeny állampolgárok nevelődnek, akik kreatív, problémamegoldó 

gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet és a 

környezet, a társadalom, a jog és gazdaság terén, és felelős 

elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös tetteikben, valamint 

magyarságtudatukat megőrizve válnak majd európai polgárokká.” 

 

Iskolánk, a „Móra” kiemelt feladatnak tekinti a Nemzeti Alaptantervben 

meghatározott kulcskompetenciák fejlesztését, melyek közül kiemelt 

figyelmet fordítunk a XXI. század elvárásainak is megfelelő digitális 

készségek kiteljesedésére. Ennek megvalósulása érdekében a VEKOP-

7.3.3-17 - Digitális környezet a köznevelésben – című pályázat keretében 

digitális pedagógiai módszertani csomagok kerültek bevezetésre. 

 

(Móra Ferenc Általános Iskola - Pedagógiai Program) 

 
 


