
High-Tech SULI Program

ALAPADATOK

SZERZŐ Tusorné Fekete Éva

CÉLCSOPORT (KOROSZTÁLY)
7. évfolyam (Digitális kultúra óra)

TÉMA
Kommunikáció a microbitek között

Fejlesztés fókusza
Logikai képesség, összefüggés-kezelő képesség, kombinatív képesség,

konvertáló képesség, rendszerező képesség, problémamegoldó képesség

TANTÁRGYI KAPCSOLÓDÁSOK
Fizika, technika, informatika

RÖVID LEÍRÁS Időtartam: 45 perc
Munkaforma: páros
Tanóra tartalma: microbitek közötti rádiókapcsolat létesítése:

- üzenet küldés,
- mérések, adatok küldése, grafikus megjelenítése,
- távirányító készítése.

A tanóra az Algoritmizálás, programozás, robotika témakör része, már a
microbit kezelését ismerik a tanulók, a microbit robotika tananyag
megalapozása.
Előzetes tudás: a tanulók már ismerik a

- a microbit.org felület kezelését, menüit,
- a blokkprogramozás vezérlő eszközeit,
- a microbit eszközre való letöltés lépéseit.

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK Tananyag:
- Okostankönyv
- Online tananyag, feladatok, segítség

Eszközök:
- Számítógép
- Optimális, ha minden gyereknek van microbit eszköze.
- Ha nem rendelkezünk eszközökkel, akkor online szimulátort

tudunk használni, akár multi üzemmódban is.
- Microbittel vezérelhető robot (opcionális)

Program
- Jelenlét órán: microbit osztályterem
- Otthon: microbit.org
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https://www.nkp.hu/tankonyv/digitalis-kultura-7-nat2020/lecke_04_003
https://onedrive.live.com/redir?resid=7E6ECCBA9EF2512%217918&authkey=%21AP27ulXAgey6n3E&page=View&wd=target%28Algoritmiz%C3%A1l%C3%A1s-robotika.one%7C8d1c7880-94bf-44c5-aa1a-a92d5d8733ac%2F4.Microbit%20r%C3%A1di%C3%B3kapcsolat%7C87691915-ff9d-40b0-ba96-e81dc050c00c%2F%29&wdorigin=703
https://makecode.com/multi/#
https://classroom.microbit.org/
https://makecode.microbit.org/
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ÓRAVÁZLAT

TEVÉKENYSÉG LEÍRÁSA MEGJEGYZÉS

1. Motiválás, téma kijelölése, bemutatása (10 perc)
Beszélgetés az eszközök között kommunikációról.

1. Közösen megnézzük a következő videót .

- 2M= 2 gép közötti kapcsolat

- adatgyűjtés,  továbbítás

- irányítás

2. A microbitek közötti rádiókapcsolat látványos bemutatására
kiválóan alkalmas egy microbittel irányított robot vezérlése. (Pl.
Kitronik, Bitbot, vagy Ringitcar).

Segítő kérdések:
1. Milyen eszközöket láttunk a videóban?
2. Hogyan kapcsolódhatnak egymáshoz?
3. Mi az eszközök közötti kommunikáció célja?

A videó megnézése után
ötletbörze a segítő
kérdések mentén

A program a mellékletben.
Amennyiben nem
rendelkezünk robottal,
akkor egy rövid videó
segítségével színesíthetjük
az órát.

2. Új ismeretek: rádió kapcsolat kialakításának bemutatása (5

perc)

Tanári bemutatás

A bemutatáshoz a MakeCode Multi Szerkesztő online portált használjuk.

A felületen létre hozzuk az adó és a vevő programját.

A rádiókapcsolat beállítását végző blokkokat a Rádió kategóriában

találjuk.

A tananyag megtalálható

az Okostankönyvben.

Tanári bemutatás

kivetítőn.
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https://www.youtube.com/watch?v=rvymAr6WqrQ
https://www.youtube.com/watch?v=luUdTVnEfmc
https://makecode.com/multi/#
https://www.nkp.hu/tankonyv/digitalis-kultura-7-nat2020/lecke_04_003
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Két vagy több micro:bit akkor tud kommunikálni egymással, ha azonos

rádiócsoportba tartoznak, amelyet egy számmal jelölünk.

A csoport számát az itt látható blokk segítségével tudjuk beállítani.

Szám, illetve szöveg küldéséhez az itt látható blokkokat használhatjuk.

Az ADÓ programban küldhetünk numerikus (szám) adatokat, ami lehet

konstans pl. egy kód, de lehet mért érték is, amelyet a microbit szenzorai

érzékelnek (hőmérséklet, fényerő, stb.- ezeket a Bemenet kategóriában

találjuk)
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A VEVŐ programban fogadjuk az átküldött adatokat, ehhez szükségünk

van a Rádió kategóriában található blokkokra:

A megjelenítéshez szükség van az Alapok kategóriában található kiírató

blokkokra, a szám, illetve a “Hello” szöveg helyére a blokk jobb felső
sarkában lévő receivedNumber (kapott szám) illetve receivedString

(kapott “szöveg”)

Adó program

Vevő program

3. Munkaszervezés   5 perc

Tanulópárok kialakítása

➔ Microbit kiosztása, csatlakoztatása USB porton keresztül

➔ Microbit osztályterem megnyitása, tanulók belépése a felületre

➔ Online tankönyv megnyitása, feladatok elolvasása

A Microbit Classroom -ban

a tanulók valós időben

tudnak dolgozni, amíg a

tanár felügyeli. Óra végén

el lehet menteni, HTML

illetve Word dokumentum

formában. A HTML linken

a következő órán is meg

lehet nyitni az adott

osztálytermet, és folytatni

lehet a munkát.

A párok kialakítása lehet

praktikus (egymás mellett

ülök), lehet segítő
tanulópáros (ügyesebb,

kevésbé ügyes tanuló)
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https://makecode.microbit.org/_bqe7uwagYfEi
https://makecode.microbit.org/_80z8DyLyAeXu
https://onedrive.live.com/redir?resid=7E6ECCBA9EF2512%217918&authkey=%21AP27ulXAgey6n3E&page=View&wd=target%28Algoritmiz%C3%A1l%C3%A1s-robotika.one%7C8d1c7880-94bf-44c5-aa1a-a92d5d8733ac%2F4.Microbit%20r%C3%A1di%C3%B3kapcsolat%7C87691915-ff9d-40b0-ba96-e81dc050c00c%2F%29&wdorigin=703
https://classroom.microbit.org/
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4. Programozás feladatok 20 perc

Mindkét gyerek állítsa be a közös rádiószámot.

■ Az egyik gyerek az ADÓ, a feladat egy egyszerű program megírása,

amellyel számot vagy üzenetet küld a másik mikrobitnek!

■ A másik gyerek a VEVŐ, ő írja meg azt a programot, amely kapja az

üzenetet.

■ Próbálják ki a microbiten is!

Feladatok:

1. feladat -hőmérséklet érzékelés

ADÓ:

Az A gomb lenyomásakor mérje a microbit a  fényerősség értékét,és

“fok” szöveggel együtt küldje el a vevőnek.

VEVŐ:

Fogadja az értéket és a szöveget, jelenítse meg a kijelzőn.

Megoldás

2. feladat -fényerő érzékelés

ADÓ:

A microbit állandóan mérje meg a fényerősséget, és küldje el a vevőnek.

VEVŐ:

Az értékek fogadása, grafikon való megjelenítése

A párok egyezzenek meg a

rádió csoport számában,

minden párosnak

más-más lehet (1-255-ig)

A feladatok beépíthetők

egy SMART projektbe is:

az ADÓ microbit a

szenzort, a VEVŐ microbit

a végrehajtó eszközt

modellezheti.

Ha elemet csatlakoztatunk

az ADÓ szenzorhoz, akkor

a terem, vagy az iskola

különböző helyein is

mérhetünk

hőmérsékletet.
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3. feladat -irányjelző
Az ADÓ  microbit jobbra-balra döntésekor a VEVŐ microbiten jelenjen

meg egy jobbra illetve nyíl.

Megoldás

Differenciálás: az

ügyesebb gyerekek a

VEVŐ microbiten pixel

koordináták

felkapcsolásával jelenítsék

meg a nyilakat.

Ha van még idő,

továbbfejleszthetik a

programot.

5. Óra értékelése, zárása (5 perc)

● Az órai munka páros értékelése űrlap segítségével.

● A programok lezárása, kilépés a Microbit osztályteremből.

● Microbitek leválasztása, leadása

● Köszönés

Ne felejtsük elmenteni a

Microbit osztálytermet.

A következő órán

megbeszélhetjük a

tapasztalatokat.
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https://forms.gle/CxXeYULDuRZ15bh79
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MELLÉKLETEK:

Motiváció: Kitronik távirányító

Online tananyag

Okostankönyv
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Microbit osztályterem
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