
Józsa Tímea 

Adj király katonát!- 
Stratégiai játék a padlórobotokkal és a 

piros- kék korongokkal 



Adj király katonát!- Stratégiai játék a padlórobotokkal és a piros- kék korongokkal 

Józsa Tímea, tanító, PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. 

Számú Általános Iskolája 

A gyerekek szeretik az érdekes, kihívást jelentő, gondolkodtató feladványokat, stratégiai 

játékokat, különösen, ha abban örömüket lelik. Az alsó tagozatos gyermekek 

gondolkodásának fejlesztése kihat a tanulási folyamatok egészére. A gondolkodásfejlesztés 

végtelen ötlettára a játék, a játékos tevékenységek. A lehetőségek feltérképezése, az új 

megoldási módok keresése a cselekvő, személyes tapasztalatszerzés részei. 

A tanítás- tanulás folyamatát segítő eszközök folyamatosan bővülnek, lépést tartva a 21. 

század digitalizált világával. A robotika, és a programozás gondolkodásfejlesztésbe történő 

beágyazásával színesítem pedagógiai gyakorlatomat a tanóráimon, tehetséggondozó 

foglalkozásaimon. 

A Bee-Bot és Blue-Bot padlórobotok olyan modern, interaktív eszközök, melyek igen 

sokoldalúan integrálhatók mindennapi iskolai életünkbe mindamellett, hogy a programozás 

alapjainak elsajátításához is segítséget nyújtanak. A padlórobotok programozása és megfelelő 

irányítása által fejlődik az algoritmikus, logikai, problémamegoldó gondolkodás, az 

elvonatkoztató, és a szabálykövető- képesség. A kedvelt robotméhecske, a Bee-Bot 

programozás után négyzethálós táblán tud előre, hátra haladni, jobbra és balra 90 fokos 

fordulatot tenni. Nagytestvére, a Blue-Bot tabletről is irányítható, és 45 fokos fordulatot is 

képes tenni. A játéktáblán bármilyen tantárgyból adhatunk feladatokat. Gyakorolhatjuk a 

matematikai műveleteket, sorba rendezhetjük egy mese eseményeit, végezhetünk mozgásos 

feladatokat, készíthetünk gondolattérképet. A továbbiakhoz a kreativitásunk szükséges, 

melynek határt csak a képzeletünk szabhat.  



#  #  

Így támadt az az ötletem, hogy a jól ismert, szabadban játszható „Adj király katonát!” című 

játékot bevigyem a tanterembe, kétszemélyes vagy két csapatban játszható stratégiai 

táblajátékká alakítva,  melyhez a padlórobotokat, a piros- kék korongokat, valamint a logikai 

készlet négyzet lapjait is használjuk.  

Már korábban is készítettem kétszemélyes táblajátékokat, melyet a piros- kék korongokkal 

játszottak a gyerekek. (Tanító LVII. évfolyam, 9-10. számában Piros-kék táblajátékok, https://

tanitonline.hu/uploads/3421/

Feladatok%20t%c3%a1blaj%c3%a1t%c3%a9kkal%20a%20matematika%20%c3%b3r%c3%

a1n.pdf)  

A játékban a piros- kék korongok a katonák, a logikai készlet négyzet lapjai a „csatában” az 

akadályok. A katonák mozgását, haladását a játéktáblán a padlórobotok végzik. Ehhez 

programsort írnak a gyerekek papír alapon, ahol az irányokat nyilakkal vagy nagy nyomtatott 

betűkkel jelölik. 

                    

Padlórobotok hiányában a hagyományosan játszható, asztali változatban elkészíthető, 

nyomtatható játéktáblán egy- egy piros- kék korongra szemet, szájat, nyilat rajzolunk. Ezzel 

helyettesítjük ott a padlórobotokat. Tehát a 6-6 korongon felül egy –egy rajzolt korng 

szükséges a játékhoz.  

https://tanitonline.hu/uploads/3421/Feladatok%2520t%25c3%25a1blaj%25c3%25a1t%25c3%25a9kkal%2520a%2520matematika%2520%25c3%25b3r%25c3%25a1n.pdf
https://tanitonline.hu/uploads/3421/Feladatok%2520t%25c3%25a1blaj%25c3%25a1t%25c3%25a9kkal%2520a%2520matematika%2520%25c3%25b3r%25c3%25a1n.pdf
https://tanitonline.hu/uploads/3421/Feladatok%2520t%25c3%25a1blaj%25c3%25a1t%25c3%25a9kkal%2520a%2520matematika%2520%25c3%25b3r%25c3%25a1n.pdf
https://tanitonline.hu/uploads/3421/Feladatok%2520t%25c3%25a1blaj%25c3%25a1t%25c3%25a9kkal%2520a%2520matematika%2520%25c3%25b3r%25c3%25a1n.pdf


 #  #  

Harmadikos osztályomban a játék mindkét változatát játszották a tanulók. Az igazat 

megvallva, nagyon kedvelik mindkét játékformát. 

A kialakult járványhelyzet miatt a hosszabb időre hiányzó gyerekek, -annak érdekében, hogy 

nem maradjanak ki az osztály életéből, és lépést tarthassanak a tananyaggal-, a MsTeams 

felületén kiírt értekezletekkel csatlakozhatnak mindennapjainkhoz. Így ha fizikailag nem is, 

ám a technikának köszönhetően mégis velünk vannak. 

Az online jelen lévő tanulók is szerették volna játszani osztályunk legújabb stratégiai játékát, 

valamint otthon is szívesen játszottak volna iskola után egymással az osztály nebulói. Ennek 

érdekében az egyik kislánynak az az ötlete támadt, hogy hozzunk létre egy megosztott 

dokumentumot, ahol játszhatjuk online a játékot. Már második osztályban is dolgoztak a 

tanulók a MsTeams felületén a közösen megosztott word és ppt dokumentumokban. Az idei 

tanévben pedig a Google diák és a Jamboard használatát is elsajátították.  

Szóval a közös online játékot egy Google dia közösen szerkeszthető linkjének megosztásával 

valósította meg harmadikos osztályom. A játéktábla képét beillesztették egy diára, majd a 

kétféle színű korongot alkották meg az alakzatok kör szimbólumát használva. Beszámozták a 

„katonákat” balról jobbra haladva 1-6-ig. Ugyanígy az alakzatok négyzet szimbólumait 

használták az akadályokhoz. Szövegdobozba tették a két padlórobot képét, így az előre- hátra 

haladó mozgás mellett a balra, jobbra 90 fokos fordulatot is meg tudták az online játékban 

valósítani. Lemásolták a diát annyiszor, ahány páros játszott. Szövegdoboz használatával 

ráírták a játéktáblákra a játékosok nevét. A kódsort papírra írták a játékosok. Aztán indulhatott 

a játék!  

  



A játék indítását, a korongok színének megválasztását, valamint azt, hogy ki melyik 

padlórobottal lesz, a két játékos közül az döntötte el, akinek a keresztnevének a kezdőbetűje 

előrébb van az ábécében. A következő körben cseréltek.  

A játék során az elnyert korongokat a játéktábla mellé húzták a tanulók. 

Fantasztikus volt látni a gyerekek örömét, melyet a közösen kitalált, megalkotott játékötlet, 

valamint a játék öröme okozott számukra. A gondolkodásukat és a digitális 

eszközhasználatukat figyelni különleges élmény volt! 

A képen két gyermek az interaktív táblán játszott, a többiek tableten, okostelefonon. Bal oldalt 

látható a többi játéktábla. Az online bekapcsolódó tanulók is játszhattak jelenlévő társaikkal. 

#  

#  #  

A 2020/2021-es tanév elején elsődleges célkitűzésem a tanulók gondolkodási képességeinek 

és digitális kompetenciájuk fejlsztése volt. Ennek érdekében beépítettem a robotikát 



tanóráimba, valamint minden kedden és pénteken olyan foglalkozásokat, projekteket 

terveztem, melyeken okoseszközökön dolgoztunk. Számtalan alkalmazás használatát 

sajátították el tanítványaim a tanév folyamán. Sokat dolgoztak közösen megosztott 

dokumentumokban is. Ennek a folyamatnak az eredményét látom írásomban említett online 

játék megalkotásában. 

A gondolkodási képességek mellett, melynél kiemelem az algoritmikus, a stratégiai és a 

problémamegoldó gondolkodást, a digitális kompetenciák és a finommotorika is 

nagymértékben fejlődött. Az okoseszközökön a képernyő simítása során végzett 

tevékenységek hatalmas koncentrációt, figyelmet, türelmet, precizitást igényelnek.  

Azt gondolom, ha az Alfa generációt megtanítjuk a digitális tartalmak célszerű alkalmazására, 

valamint az okoseszközök megfelelő használatára, kreatív alkotókká nevelhetjük őket a 21. 

század iskolájában. 

Játékszabály 

Szükséges eszközök: 

1. Padlórobotok táblája (6x6 csempéből), logikai készlet nagy négyzet lapjai (tetszőlegesen 

elhelyezve a két csapat vagy két játékos által a játéktáblán), 6 db piros- 6 db kék korong, két 

padlórobot (BeeBot vagy BlueBot, tablet a BlueBot irányításához), ceruza, jegyzetpapír a 

program megírásához 

2. Papír alapú nyomtatott játéktábla az 1. pont szerint (mellékletben), amennyiben nincs 

padlórobotunk, piros- kék korongok, melyekre mosolygós arcot rajzolnak a játékosok (a 

padlórobotok helyett minden esetben a korongok mozgatásával mozognak a játéktáblán). 

3. Meosztott Power Point a MsTeamsen vagy megosztott Google Diák az alap játéktáblával, 

rajta elhelyezett négyszet és kör alakzatokkal, padlórobotok képével szövegdobozban 

elhelyezve a forgathatóság céljából. 

A játék menete: 

A játékot ketten vagy két csapatban játsszuk. A páros vagy a csapatok „Kő, papír, olló” 

játékkal eldöntik, ki indítja a játékot, és ki melyik színnel lesz. 



A játékosok elhelyezik korongjaikat a játéktábla feléjük lévő első sorában egymás mellett, így 

alkotnak sorfalat saját katonákkal az ellenféllel szemben. 

A játékosok a játéktábla négy üresen maradt sorában elhelyezik a logikai készlet nagy 

négyzetlapjait. Mindenki 4-6 darabot. A piros korongos játékos kezdi az elhelyezést. Ezek 

lesznek a játékban az akadályok.  

Az akadályok kiekerülésével kell eljutni a saját csapatuk katonáival az ellenfél katonáihoz a 

padlórobotokhoz alkotott programsor segítségével, a padlórobotok programozásával vagy a 

korongok mozgatásával. 

Mindkét csapat tagjai választanak egy katonát (korongot), melyre ráhelyezik a padlórobotot 

abba az irányba, amerre a robot indulni fog (ez tetszőleges). Ezt a korongot addig leveszik a 

játéktábláról. (Ha koronggal játszanak, a rajzolt koronggal mozognak a táblán.) 

A csapattagok megírják a programsort, mellyel az ellenfél táborába a leghamarabb el tudnak 

jutni az akadályok kikerülésével, azaz csak üres mezőre szabad lépni. A katonák sorába, azaz 

a csatosorba csak akkor lehet lépni, ha üres a mező. 

Egyszerre indítják programozott padlórobotjaikat a játékosok. Ha ütköznének a padlórobotok, 

mindkét csapat elveszíti katonáját, így korongot cserélnek, az ellenfél az övék. 

Amelyik csapat robotja először eljut az ellenfél táborába, levehet egy katonát (korongot) az 

ellenféltől, és a saját katonáját visszaállíthatja a helyére. 

Az a csapat vagy játékos (kétszemélyes játék esetén) veszít, akinek elfogynak a katonái. 

Az a játékos vagy csapat nyer, aki el tudja venni az ellenfél összes katonáját (korongját). 

A játékban a logikai készlet nagy négyzetei helyett rajzolt képeket is használhatunk. 

Játéktáblák: 



!  !  

 


