
Állatmesék

1. OLVASSÁTOK EL AZ ÁLLATMESÉKET!

2. A SZÖVEG ELOLVASÁSA UTÁN

• Gyűjtsétek össze a mesék szereplőit, beszéljétek meg, hogy 
néznek ki, hogyan viselkednek a mesében!

• Tervezzétek meg az egyes mesék előadásához szükséges 
robotokat!

• Milyen építőelemekre, motorokra, érzékelőkre lehet szükség a 
robotba öntéshez?

3. AZ EGYES ROBOTOK ELKÉSZÍTÉSE UTÁN KELTSÉTEK

ÉLETRE A TANULSÁGOS ÁLLATMESÉKET!

• Építsétek meg a robotokat!
• A robotok segítségével játsszátok el a jeleneteket!

Keltsd életre! (alsó tagozat)





EGY LEHETSÉGES 
PROGRAMJA

A HOLLÓ MEG A RÓKA
HOLLÓ ROBOT

• Olvassátok el a lap másik 
oldalán a szöveget!

• Építsétek meg a hollót! Tudjon 
csapkodni a szárnyával, 
énekelni, a csőrében pedig 
„sajtot” fogjon!

• Programozzátok a robototokat a 
szövegben olvasottaknak 
megfelelően!

• Működjetek együtt a rókát 
programozó csapattal!

Keltsd életre! (alsó tagozat)



A HOLLÓ MEG A RÓKA

• Olvassátok el az alábbi mesét!

Holló úr ült a fatetőn

Csőrébe sajt volt, jókora,

S kit a jóillat csalt oda,

A Róka szólt hízelkedőn:

»Á, jónapot, te drága Holló!

Mi szép vagy! nincsen is hozzád hasonló!

Nem tódítok, de hogyha hangod

Olyan, mint rajtad ez a toll, ó

Akkor a madarak között első a rangod.«

A Holló erre rendkívül örül,

Torkán egy hangot köszörül,

Kitátja csőrét, földre hull a sajtja.

A Róka felveszi és egyre hajtja:

»A hízelgő, akármi fajta,

Azokból él, akiknek hízeleg:

Felér a sajttal ez a lecke – vedd.«

A Holló ámul, pironkodva, végre

Megesküszik, hogy nem megy soha lépre.

(Kosztolányi Dezső fordítása)

Keltsd életre! (alsó tagozat)



EGY LEHETSÉGES 
PROGRAMJA

A HOLLÓ MEG A RÓKA
RÓKA ROBOT

• Olvassátok el a lap másik 
oldalán a szöveget!

• Építsétek meg a rókát! Tudjon 
énekelni, hízelegve csóválja a 
farkát, a végén tartsa a 
szájában a „sajtot”!!

• Programozzátok a robototokat a 
szövegben olvasottaknak 
megfelelően!

• Működjetek együtt a hollót 
programozó csapattal!

Keltsd életre! (alsó tagozat)



A HOLLÓ MEG A RÓKA

• Olvassátok el az alábbi mesét!

Holló úr ült a fatetőn

Csőrébe sajt volt, jókora,

S kit a jóillat csalt oda,

A Róka szólt hízelkedőn:

»Á, jónapot, te drága Holló!

Mi szép vagy! nincsen is hozzád hasonló!

Nem tódítok, de hogyha hangod

Olyan, mint rajtad ez a toll, ó

Akkor a madarak között első a rangod.«

A Holló erre rendkívül örül,

Torkán egy hangot köszörül,

Kitátja csőrét, földre hull a sajtja.

A Róka felveszi és egyre hajtja:

»A hízelgő, akármi fajta,

Azokból él, akiknek hízeleg:

Felér a sajttal ez a lecke – vedd.«

A Holló ámul, pironkodva, végre

Megesküszik, hogy nem megy soha lépre.

(Kosztolányi Dezső fordítása)

Keltsd életre! (alsó tagozat)



EGY LEHETSÉGES PROGRAMJAA TEKNŐS ÉS A NYÚL
TEKNŐS ROBOT

• Olvassátok el a lap másik 
oldalán a szöveget!

• Építsétek meg a teknőst! 
• Nyomkövető módban 

haladjon a versenypályán, 
ameddig egy 
gombnyomással le nem 
állítjátok!

• Programozzátok a 
robototokat a szövegben 
olvasottaknak megfelelően!

• Működjetek együtt a nyulat 
programozó csapattal!

Keltsd életre! (alsó tagozat)



A TEKNŐS ÉS A NYÚL

• Olvassátok el az alábbi mesét!

Hetvenkedve szaladgált a nyúl a mezőkön.
"Fülemet rá, futásban nincs, aki legyőzzön!
Nos, ki áll ki velem? - szólt. - Kezdődjék a torna!"
Nagy szerényen a teknős: "Megpróbálom" - mondta.

"Te? - kacagott föl a nyúl. - Volna hozzá merszed?
Nem elég a hátadon házadat cipelned?
Velem futna versenyt egy ilyen lomha jószág?"
"Akkor is - szólt a teknős - vállalom a próbát."

Körülállja a pályát a közönség. "Rajta!"
Kocogni kezd a teknős. Nevet a nyúl rajta,
párat ugrik, van már vagy fél pálya előnye.
"Buta teknős!" - Gondolja: csúfot űz belőle.

Megáll, nézi gúnyosan, hogy izzad a másik,
majd lehever, mintha ágy lenne csak a pázsit,
nyújtózkodik, hunyt szemmel fekszik hason, háton,
s addig színlel alvást, míg elnyomja az álom.

Azalatt a teknős csak lépked lankadatlan,
elcsoszog a szunnyadó nyúl mellett is lassan,
s mire a nap az erdő fái mögé csúszik,
holtfáradtan bár, de már a cél előtt kúszik.

Hűsebb lesz a levegő, fölriad a nyúl rá.
Rémültében fölugrik, nagyot rikkant: "Hurrá!" -
s rohan. - Késő! Így jár a hetvenkedő néha:
henceg, s még a teknős is előtte ér célba.

Keltsd életre! (alsó tagozat)



EGY LEHETSÉGES PROGRAMJAA TEKNŐS ÉS A NYÚL
NYÚL ROBOT

• Olvassátok el a lap másik 
oldalán a szöveget!

• Építsétek meg a nyulat! 
• Nyomkövető módban 

haladjon a versenypályán, 
ameddig egy 
gombnyomással le nem 
állítjátok!

• Megoldhatjátok azt is, 
hogy közben „ugráljon”.

• Programozzátok a 
robototokat a szövegben 
olvasottaknak 
megfelelően!

• Működjetek együtt a 
teknőst programozó 
csapattal!

Keltsd életre! (alsó tagozat)



A TEKNŐS ÉS A NYÚL

• Olvassátok el az alábbi mesét!

Hetvenkedve szaladgált a nyúl a mezőkön.
"Fülemet rá, futásban nincs, aki legyőzzön!
Nos, ki áll ki velem? - szólt. - Kezdődjék a torna!"
Nagy szerényen a teknős: "Megpróbálom" - mondta.

"Te? - kacagott föl a nyúl. - Volna hozzá merszed?
Nem elég a hátadon házadat cipelned?
Velem futna versenyt egy ilyen lomha jószág?"
"Akkor is - szólt a teknős - vállalom a próbát."

Körülállja a pályát a közönség. "Rajta!"
Kocogni kezd a teknős. Nevet a nyúl rajta,
párat ugrik, van már vagy fél pálya előnye.
"Buta teknős!" - Gondolja: csúfot űz belőle.

Megáll, nézi gúnyosan, hogy izzad a másik,
majd lehever, mintha ágy lenne csak a pázsit,
nyújtózkodik, hunyt szemmel fekszik hason, háton,
s addig színlel alvást, míg elnyomja az álom.

Azalatt a teknős csak lépked lankadatlan,
elcsoszog a szunnyadó nyúl mellett is lassan,
s mire a nap az erdő fái mögé csúszik,
holtfáradtan bár, de már a cél előtt kúszik.

Hűsebb lesz a levegő, fölriad a nyúl rá.
Rémültében fölugrik, nagyot rikkant: "Hurrá!" -
s rohan. - Késő! Így jár a hetvenkedő néha:
henceg, s még a teknős is előtte ér célba.

Keltsd életre! (alsó tagozat)


