
 

 

 

 

 

 
 

Kódolás hete - programok 
 

1. Kódol a felső tagozat 

Az informatika órákon kódolással, programozással fogunk foglalkozni.  

Az esemény (tanóra, tananyag, fénykép) dokumentálását az 

iktrakoczi@gmail.com címre várjuk október 31-ig. 

 Október 11-22. 

 

2. Kódolás a tanítási órákon 

A kódolás, a programozás és az ahhoz szükséges készségek, ismeretek 

 bármilyen tanítási órán bővíthetők. A tanítási órákon megjelennek a kódolás, a 

 programozás, a logikus gondolkodás fejlesztésének formái.  

 Az esemény (tanóra, tananyag, fénykép) dokumentálását (2-3 mondatban 

elegendő) az iktrakoczi@gmail.com címre várjuk október 31-ig. 

 Október 11-22. 

 

3. Kódfejtő csapatverseny 1. forduló – 3 fős csapatok, 1-11. évfolyam 

 1-4. évfolyam: a feladatlapokat Tóthné Tencler Judit biztosítja és ő is gyűjti 

 össze. 

 Leadási határidő: október 15.  

 5-11. évfolyam: Kódolással kapcsolatos feladatok a Redmentán. 

 A feladatok (linkek az iskola honlapján) október 11-15. között lesznek 

 elérhetőek. 

 A döntőbe jutott csapatok névsorát október 18-án tesszük közzé. 

 

4. Kódfejtő csapatverseny – döntő  

 Az 1. forduló legeredményesebb csapatai mérik össze a tudásukat. 

 Október 20. 14.00 – aula 

              

5. Titkok világa – osztályok versenye, minden évfolyam 

 Az ajtókon 100 kódolással kapcsolatos számozott feladatot helyezünk el.  

 Fejtsetek meg minél többet!  

 A verseny időtartama: október 11-21. 

 Leadási határidő: október 22. A megoldásokat az informatikatanárok várják. 
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6. Beebot bemutató az 1. évfolyamosok részére 

 A legkisebbek a Beebot programozással ismerkedhetnek meg játékos 

 feladatokon keresztül és ki is próbálhatják a robotméhecske programozását. 

 Október 14. 14 órától az aulában (beosztás szerint) 

 

7. Kódkaland – páros kódkereső az alsó tagozatosoknak (2-4. évfolyam) 

 Az iskolában 5 helyszínen lesznek kihelyezve rejtvények titkosírással. A párok 

 feladata, hogy megfejtsék a rejtvényeket, azokból összeállítsák a 

 megfejtendő mondatot. 

 Október 15. 14.00 – 15.00 

 Helyszínek: büfé, porta, könyvtár, informatika terem, tornacsarnok folyosó 

 

8. Kódba zárva – Szabadulj ki! 

 Osztályonként 5 fős csapatok jelentkezhetnek (5-8. évfolyam) 

 A csapatok feladata, hogy az idő lejárta előtt szabaduljanak ki a kódokkal 

 bezárt teremből. 

 október 13. 14.00 előzetes jelentkezés  

 október 15. verseny (A helyszínek, időpontok a jelentkezések után 

kerülnek kihirdetésre.) 

 

9. BeeBot-programozó verseny 3-6. évfolyam részére – 2 fős csapatok 

 A BeeBot robotméhecske segítségével megoldható feladatlapok megfejtése a 

 párok feladata. 

Előzetes jelentkezés: október 14. 14.00  

Verseny: október 18. (14 és 15 órától) beosztás szerint 

 
10. „Megmozdulnak a robotok” interaktív robotbemutató a felső tagozatosok 

részére 

 A tanulók a Lego EV3 robotok, Zümi a programozható kisautó, CoDrone 

 programmal irányítható drónok működésével, programozásával 

 ismerkednek meg informatikaórákon. 

 Október 18-22. 

 

Informatika munkaközösség  


