DIGITÁLIS OKTATÁSI
ESZKÖZKATALÓGUS
www.okostanterem.com

Ta n e s z köz g y á r tó é s f o r g a l m a z ó

Minden, ami a színvonalas oktatáshoz kell!

CÍM: 1138 Budapest, Szekszárdi u. 12/a.
TELEFON: +36 1/266-5140; +36 1/486-1971; +36 20/466-1160
EMAIL: info@balazs-diak.hu

Tisztelt Pedagógusok!
Legyen élmény a tanulás és a tanítás!
Az okostanteremben találkozik
a tanulás a kreativitással, a
programozás a játékkal, a fejlődés
a szórakozással. Online és offline
képzések, bemutatónapok, digitális
workshopok várják a látogatókat az
ország első okostantermi bemutató
termében!
Tisztelettel,
Balázs János
és a Balázs-Diák csapata

ELÉRHETŐSÉGEINK
WWW.okostanterem.com
https://www.facebook.com/okostanterem
https://www.instagram.com/okostanterem/
https://www.youtube.com/channel/UCNW4GkfcTKHI_ejJRVl7ZvA/featured

ÜGYESEDNI CSOMAG - TELJES JÁTÉKTÉR
Az Ügyesedni játéktér 40 applikációt tartalmaz, melyek különböző területekre koncentrálva segítik
a gyermekek fejlődését. A Balázs-Diák Kft. által tervezett és kivitelezett képességfejlesztő játékok
játszhatóak különböző platformokon. Számítógépen, tableten, okos panelen, telefonon egyaránt
használhatóak.
https://www.youtube.com/channel/UCDZ1HmJeQeQCbf1wslvr9SA
CIKKSZÁM: SJ_BD-UGYESEDNI-KLT

479 900 Ft

20 DB TETSZŐLEGESEN VÁLASZTOTT
iDOCTUM TANANYAG EGY CSOMAGBAN.
Állítsa össze az iDoctum interaktív tananyagokból az
Önnek leginkább szükséges részeket, és rendeljen
jelentős megtakarítással, csomagáron.
CIKKSZÁM: SJ_BD-151

412 900 Ft

ÚJGENERÁCIÓS SZOFTVER
Egységes felépítésű tananyagok tanári felhasználásra.
Biológia, kémia, fizika, földrajz és matematika
tantárgyakhoz tartozó 10 témakör teljes feldolgozása,
elméleti anyagokkal, az elméleti anyag rövid vázlatával,
gyakorló kérdésekkel és feleltető kártyákkal. Plusz egy
témakör: Trianon 100.
https://ujgeneracio.idoctum.hu
CIKKSZÁM: SJ_BD-IDOCTUM

317 500 Ft
info@balazs-diak.hu • www.balazs-diak.hu
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ALSÓ TAGOZ ATOS AKKREDITÁLT KÉPZÉS
DIGITÁLIS KULTÚRA TANTÁRGY TANÍTÁSA ALSÓ TAGOZATON
- PADLÓROBOTOK HASZNÁLATA AZ ISKOLÁBAN
Nyilvántartási szám: A/9843/2020

A digitális eszközök fénykorában, hasznos, hogy tudatosan beépíthessük az
oktatásba. A digitális eszközök megfelelő ismerete és biztos használata segíti
a pedagógust a mindennapokban. A képzés célja a padlórobotok felépítésének
megismerése és az algoritmikus gondolkodás kialakítása. A robotokkal elsajátíthat
elemi mozgássorokat és összetettebb parancssorokat. E.a.R.L., Mtiny és Qobo
robotok mozgatása, használata tanórákon, iskolai kereteken belül.
Ár: 45.000-60.000 Ft/ fő (létszámtól függően)
Helyszín: Balázs-Diák Módszertani Központ, 1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A.
Igény szerint, kihelyezett képzést is vállalunk.
Jelentkezés: info@okostanterem.com

E.A.R.L.
mTiny
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Codey Rocky

FELSŐ TAGOZ ATOS AKKREDITÁLT KÉPZÉS
DIGITÁLIS KULTÚRA TANTÁRGY TANÍTÁSA FELSŐ TAGOZATON
– MICROBIT ESZKÖZÖK PROGRAMOZÁSA AZ ISKOLÁBAN
Nyilvántartási szám: A/9844/2020

A program alkalmas arra, hogy rendkívül élményszerűen vezesse be a tanulókat az
algoritmikus gondolkodás, a blokkalapú programozás, valamint a Python mint első
programnyelv használatába.
Ár: 45.000-60.000 Ft/ fő (létszámtól függően)
Helyszín: Balázs-Diák Módszertani Központ, 1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A.
Igény szerint, kihelyezett képzést is vállalunk.
Jelentkezés: info@okostanterem.com

Tiny:bit

Starter kit
micro:bit

Spider:bit

Omny:bit

info@balazs-diak.hu • www.balazs-diak.hu

Tumble:bit
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programozható humanoid robot

AKKREDITÁLT KÉPZÉS
Kreatív programozás
Edbottal a humanoid robottal
Nyilvántartási szám: A/8852/2017

Az Edbot olyan programozható humanoid robot, mely nem csak tanórai keretben, hanem azon
kívül is alkalmazható képességfejlesztéshez, felzárkóztatáshoz és algoritmikus gondolkodás
fejlesztéshez.
A felnövő új generáció részére kiemelten fontos az informatikai tudás elsajátítása, ami nem csak
elméleti alapú, hanem kifejezetten gyakorlat-orientált. Ahhoz, hogy a gyerekek élvezettel tanulják
a jövőjükhöz szükséges ismereteket, élményszerűvé kell tenni a tanulást. Ebben segít az Edbot
robottal történő gondolkodás fejlesztés, mert azonnali visszajelzést ad a megértett elméleti rész
gyakorlati megvalósításáról.
Nagy kihívás a tanárok részére robotikával foglalkozni, de a képzés elvégzése után akár alapfokú
számítástechnikai ismeretekkel is könnyen elsajátítható az Edbot működése és működtetése.

Főbb tematikai egységek:
• Mi a robotika?
• Scratch programozási felületének bemutatása, használata
• EDBOT irányítása, programozott mozgások bemutatása
(alapmozdulatok, sportmozdulatok, táncmozdulatok)
• Programozási alapismeretek bővítése
(tornázó robot, matematikai robot, színész robot, idegenvezető robot)
Ár: 45.000-60.000 Ft/ fő (létszámtól függően)
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DRÓNOK HA SZNÁL ATA A Z OKTATÁ SBAN
AKKREDITÁLT KÉPZÉS

Nyilvántartási szám: A/9842/2020
A felnövő új generáció részére kiemelten fontos az informatikai tudás elsajátítása, ami nem csak
elméleti alapú, hanem kifejezetten gyakorlat-orientált. Ahhoz, hogy a gyerekek élvezettel tanulják
a jövőjükhöz szükséges ismereteket, élményszerűvé kell tenni a tanulást.
A program alkalmas arra, hogy rendkívül élményszerűen vezesse be a tanulókat az algoritmikus
gondolkodás, a blokkalapú programozás, valamint a Python mint első programnyelv használatába.
Speciális eszköze a beltéri drón.
Ár: 45 000 - 60 000 Ft/fő (létszámtól függően)
Helyszín: Balázs-Diák Módszertani Központ, 1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A.
Igény szerint, kihelyezett képzést is vállalunk.
Jelentkezés: info@okostanterem.com

info@balazs-diak.hu • www.balazs-diak.hu
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OKOSNAPOK
Az okosnapok célja a digitális kultúra tantárgy tanításához szükséges eszközök
bemutatása, megismertetése. A program alkalmas arra, hogy rendkívül élményszerűen vezesse be az érdeklődőket az algoritmikus gondolkodás, a blokkalapú programozás, valamint a Python mint első programnyelv használatába és tanításába.
Speciális eszközökkel ismerkedhet meg, mint az alsó tagozatosoknak ajánlott mTiny
padlórobot és a felső tagozatosoknak ajánlott Micro:bit és a hozzá kapcsolható
érzékelő, beavatkozó elemek, kisautók, robotok.
Illeszkedik az új NAT tematikájához algoritmusok és robotika témában, ezért ajánlatos olyan pedagógusok számára, akik még csak most kezdenek ismerkedni ezzel a
területtel, vagy a meglévő ismereteiket szeretnék kibővíteni.
A képzések tematikája:
• általános bemutató, digitális kultúra, mint tantárgy
• robotok az oktatásban
• robotok használata, megismerése
• robotok használata az oktatásban
Ár: 15.000 Ft/fő
Helyszín: Balázs-Diák Módszertani Központ - 1138 Budapest, Szekszárdi u. 12/A.
Igény szerint, kihelyezett képzést is vállalunk.
Jelentkezés: info@okostanterem.com
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ÉLMÉNY ROBOTIK A GYEREKEKENEK
Módszertani Központunkban egynapos izgalmas programmal várjuk a gyerekeket.
Megismerkedhetnek padlórobotainkkal, humanoid robotunkkal, és drónokat is röptethetnek. Lehetőségük van minden eszközünket kipróbálni.

OSZTÁLYKIRÁNDULÁS AZ ÉLMÉNYINFORMATIKA VILÁGÁBA
Helyszíne: Balázs-Diák Módszertani Központ – 1138 Budapest, Szekszárdi u. 12/A.
Csoport létszám: 20-30 fő.
Ár: Csoportos ár: 1990 Ft/fő
A csoportos ár legalább 20 főtől érvényes. Kisebb csoportlétszám esetén kérjük
kérjen ajánlatot!
Ajánlott korosztály: alsósoknak (7-10 év)
középső és nagy csoportos ovisoknak (5-6 év), előzetes bejelentkezés alapján, hétköznap 09:00-13:00
Opcionálisan igényelhető ebéd menü:
2 fogásos: 1040 Ft/fő
3 fogásos: 1440 Ft/fő

info@balazs-diak.hu • www.balazs-diak.hu
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BEE-BOT ROBOTMÉHECSKE

Programozható játék robot méhecske. 40 lépést
tároló memória, egységes 15 cm-es lépések,
90°-os forgások. Tölthető USB akkumulátoros.
Mérete: 13×10×7 cm
CIKKSZÁM: ST_EL00363

6 DB BEE-BOT DOKKOLÓVAL
6 darab Bee-Bot programozható játék robot
méhecske dokkolóval (egyszerre 6 db Bee-Bot
töltésére alkalmas)
CIKKSZÁM: ST_EL00396

240 750 Ft

35 900 Ft

BEE-BOT TÖLTŐÁLLOMÁS DOKKOLÓ
Egyszerre 6 db Bee-Bot töltésére alkalmas.
CIKKSZÁM: ST_EL00358

22 500 Ft

BLUE-BOT ROBOTMÉHECSKE

Programozható játék robot méhecske.
Az átlátszó burkolatán át megfigyelhető az
egyes utasításokra adott reakció. Tölthető USB
akkumulátoros. PC, Mac, iOS és Android kompatibilis.
Bluetooth csatlakozás. Méret: 13×10×7 cm
CIKKSZÁM: ST_EL00485

QOBO CSIGAROBOT

49 990 Ft

49 000 Ft
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Programozható edukációs robot, ami táncol, énekel
és a színét is tudja változtatni. A robot használatával
a gyerekek úgy érezhetik, hogy a programozás olyan
könnyed, mint a kirakózás.
CIKKSZÁM: RQ_QOBO

www.balazs-diak.hu

CODEY ROCKY
Építhető pályákkal, kiegészítő kártyákkal és feladatfüzettel ellátott ügyességi és logikai fejlesztőjáték.
A programozási alapismereteken túl téri orientáció
és érzelmi intelligencia fejlesztésére is alkalmas
képernyőmentes robot.
CIKKSZÁM: HD-MTINY

Több, mint 10 elektromos modul segíti, hogy a
gyermek fantázijájának szüleménye valóssággá
válhasson. Hang- és fényérzékelőt, LED kijelzőt is
tartalmaz. Zenél, követi a fényt, arckifejezéseket
imitál. A mesterséges intelligenciának köszönhetően
felismeri a hangokat és a képeket, fejleszti a logikus
gondolkodást.
CIKKSZÁM: HR_CODEY

87 990 Ft

58 990 Ft

MTINY PANDAROBOT

MBOT ALAPKÉSZLET
Az mBot STEM oktató robot egy olcsó, könnyen
összeállítható és kezelhető készségfejlesztő
robotkészlet. Kicsik és nagyok egyaránt, könnyedén
használhatják. Erre a többféle programozási
platform és a vezeték nélküli irányítás (bluetooth) is
kitűnő lehetőséget nyújt.
CIKKSZÁM: HR_90053

55 990 Ft
MBOT RANGER KÉSZLET

Az mBot Ranger, egy 3 az 1-ben oktatói robotkészlet,
amely 3 különböző robot megépítését teszi lehetővé:
egy robottank, egy 3 kerekű versenyautó és egy
egyensúlyozó robotét. Programozni és irányítani
az mBot Ranger robotot iPad, tablet vagy PC
segítségével egyaránt lehetséges.
Mivel a Land Raider egy off-road robot tank,
változatos és nehezebb terepek leküzdésére
tervezték, mint a legtöbb robotautót.
CIKKSZÁM: HR_90092

94 990 Ft
info@balazs-diak.hu • www.balazs-diak.hu
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E.A.R.L. ŰRROBOT
A padlórobotok táborát erősítő E.a.R.L.-t a gyerekek
megfelelő motivációjára, a kódolás alapvető ismereteire és a tananyag feldolgozás megsegítésére
fejlesztették ki.
CIKKSZÁM: FE_HC1781059

34 990 Ft
E.A.R.L. FELADATKÁRTYA CSOMAGOK
A feladatkártyák segítségével, könnyedén
használhatjuk a robotot tanórákon. Az algoritmikus
és logikus gondolkodás mellett tantárgyi tudásuk
is bővíthető. Tanórai és fejlesztő foglalkozásokra is
ajánljuk.

Tartalma:
20 db képkártya
10 db feladatkártya
1 db szerkeszthető kártya
Kártyák mérete: 14×14 cm.

FELADAT

FELADAT
kor
zások végzése
• Milyen foglalko
emberekkel?
dolgozol együtt
• Sorold fel ezeket!
robotot!
• Vezesd oda a

• Melyik munkakörben segítesz
embereken?

iltó táblák?

• Melyek a tilalmi/t

• Beszéljétek meg? Válaszodat indokold!

• Melyik az a jelzőtábla amely a gyalogos
és kerékpáros forgalom részére
fenntartott útfelületet jelöli?

?

• Milyen színűek

FOGLALKOZÁSOK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK

CIKKSZÁM: SJ_BD-FEK-FOGLALKOZAS

CIKKSZÁM: SJ_BD-FEK-KRESZ

4 990 Ft

FELADAT
?
étkezés javasolt
• Naponta hány
Beszélgeseszel egy nap?
• Te hányszor
ségekről!
setek a mennyi

4 990 Ft

FELADAT

• Milyen típusú ételeket tanácsos minden
nap fogyasztani?

kisebb kövek és
• Az űrben keringő létre, a nagy
porszemek hozzák
a súrlódásuk miatt
sebességük és
nség.
bekövetkező fényjele
Mire gondoltam?

• A Nap a Naprendszer központi csillaga.
Miért mondják, hogy a földi élet éltetője?

TÁPLÁLKOZÁSI PIRAMIS

NAPRENDSZER

CIKKSZÁM: SJ_BD-FEK-ETELPIRAMIS

CIKKSZÁM: SJ_BD-FEK-NAPRENDSZER

4 990 Ft

4 990 Ft

TOVÁBBI KÁRTYACSOMAGJAINKAT TEKINTSE MEG WEBOLDALUNKON: WWW.BALAZS-DIAK.HU
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BOTLEY KÓDOLÓ ROBOT

BOTLEY 2.0 KÓDOLÓ ROBOT

Botley könnyedén és barátságosan mutatja be a
kódolást. Már 5 éves kortól ajánlott! A gyerekek
Botley segítségével megismerkedhetnek a
különböző kódrendszerekkel. Botley, amint kikerül a
dobozból, már használható is – a gyerekek perceken
belül kódolni fognak. 100%-ig képernyőmentes, az
egyetlen kódoló robot, amely 45 darabos készletet
tartalmaz!

Megérkezett a díjnyertes Botley kódoló robot új
generációja, megújult funkciókkal és izgalmas
fejlesztésekkel bővülve! Botley 2.0 segítségével a
kódolás világának megismerését a gyerekek akár
már öt éves kortól elkezdhetik játékos formában.
A robot 100%-ig képernyőmentes, a mellékelt
távirányító segítségével lehet irányítani.

CIKKSZÁM: LR_LER2935

CIKKSZÁM: LR_LER2941

37 990 Ft

34 390 Ft

BOTLEY OSZTÁLYCSOMAG

BOTLEY 2.0 CSOMAG

239 darabból álló osztálycsomag
A robot játékos módon ismerteti meg a
gyermekekkel a programozás alapjait.
Botley sok dologra programozható: képes érzékelni
az útjába kerülő tárgyakat, megkerülni őket és még
akadálypályán is végig tud menni.

Botley 2.0 csomag tartalmaz
40 db jelzőkártyát, 2 db csatlakoztatható
robotkart, távirányítót és a kódoló robotot.

CIKKSZÁM: LR_LER2936

CIKKSZÁM: LR_LER2938

49 590 Ft

46 050 Ft
info@balazs-diak.hu • www.balazs-diak.hu
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2

PADLÓROBOT GYAKORLÓPÁLYÁK

3

Strapabíró molinó anyagból. Méret: 100×100 cm
CIKKSZÁM: ST_BBP05

4

4 990 Ft

Méret: 190×100 cm
CIKKSZÁM: ST_BBP06

10 250 Ft
5

1) DOMINÓ KEZEKKEL PÁLYA
CIKKSZÁM: SJ_BD-BEEBOT-GY01

6

2) DOMINÓ FORMÁKKAL
CIKKSZÁM: SJ_BD-BEEBOT-GY09

3) DOMINÓ - PÖTTYÖS PÁLYA
CIKKSZÁM: SJ_BD-BEEBOT-GY10

4) HÁZIÁLLATOS PÁLYA

7

CIKKSZÁM: SJ_BD-BEEBOT-GY08

5) ERDŐS PÁLYA
8

CIKKSZÁM: SJ_BD-BEEBOT-GY02

6) REPÜLŐS PÁLYA
CIKKSZÁM: SJ_BD-BEEBOT-GY03

7) VIZES PÁLYA

9

CIKKSZÁM: SJ_BD-BEEBOT-GY04

8) SZÁMOLÓS PÁLYA
10

CIKKSZÁM: SJ_BD-BEEBOT-GY05

9) VADÁLLATOK PÁLYA
CIKKSZÁM: SJ_BD-BEEBOT-GY06

10) ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS PÁLYA
CIKKSZÁM: SJ_BD-BEEBOT-GY07

5 390 Ft
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EDBOT ALAP CSOMAG
Tartalom:
• 1 darab készre szerelt Edbot Robotis MINI humanoid
robot (27 cm)
• 4 darab 3,7 V Li-ion akkumulátor
• 1 darab akkumulátortöltő (dupla rekeszes)
• 1 darab dupla csatlakozós töltőkábel
• 1 darab szivaccsal bélelt, kulcsra zárható alumínium
hordtáska
• 1 darab kulcs a bőrönd lezárásához
• scratch szoftver, angol nyelvű kezelőfelülettel
EDBOT ROBOTIS MINI

programozható humanoid robot

• telepítési, használati és szoftver kezelési útmutató

EDBOT ROBOTIS MINI

programozható humanoid robot

EDBOT ROBOTIS MINI

programozható humanoid robot

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SZERVOMOTOR BEÁLLÍTÁSOKHOZ

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

• szoftver frissítések
CIKKSZÁM: BD-EDBOT-A

449 990 Ft
www.taneszkoz.hu

1043 Budapest, Csányi László u.34.
Tel.: +36 1/266 5140
Email: info@taneszkoz.hu

www.taneszkoz.hu

1043 Budapest, Csányi László u.34.
Tel.: +36 20/466 4116
Email: info@taneszkoz.hu

www.taneszkoz.hu

1043 Budapest, Csányi László u.34.
Tel.: +36 20/466 4116
Email: info@taneszkoz.hu

BŐVÍTETT EDBOT CSOMAG
SJ_ BD-EDBOT-B
Tartalom:
• 1 darab Edbot Robotis MINI humanoid robot (27 cm)
• 4 darab 3,7 V Li-ion akkumulátor
• 1 darab akkumulátortöltő (dupla rekeszes)
• 1 darab dupla csatlakozós töltőkábel.
• 1 darab kulcsra zárható alumínium hordtáska
• Telepítési, használati és szoftver kezelési útmutató
• szoftver frissítések
• 16 darab óravázlat (kezdőknek és haladóknak)
EDBOT ROBOTIS MINI

EDBOT ROBOTIS MINI

programozható humanoid robot

EDBOT ROBOTIS MINI

programozható humanoid robot

SZÍNÉSZ ROBOT – KEZDŐ ÓRAVÁZLAT

BEMUTATKOZÁS – KEZDŐ ÓRAVÁZLAT

TORNÁZÓ ROBOT - HALADÓ ÓRAVÁZLAT

Óra leírása:
Scratch program tervezése, írása, tesztelése, szükség esetén javítása, aminek célja az Edbot robottal való színészkedés és különböző érzelmek kifejezése, mint pl.: boldog, szomorú, izgatott, mérges, ijedt. Az óra végén a programok feltöltése Edbotra és a
diákok megpróbálhatják kitalálni, hogy az Edbot milyen érzelmet jelenít meg.
Időtartam:

Óra leírása:
Edbot képességeinek bemutatása és bevezetés a Scratch programba. Alkalmazott Scratch parancskategóriák: mozgás, vezérlés
és továbbiak. A feladat egy egyszerű program megírása és tesztelése, amely magába foglalja a mozgást és az irányítást. Ezt követően megmutatni a diákoknak, hogyan tudják elmenteni és feltölteni a megírt programjukat az Edbot-ra.

kb. 60 perc

Időtartam:

kb. 60 perc

Javasolt korcsoport:

9-11 évesek

Javasolt korcsoport:

7-11 évesek

Képességi és tapasztalati szint:

közepes

Képességi és tapasztalati szint:

kezdő

Előzetes tanulmányok:
Nincs szükség előzetes tanulmányokra, azonban javasoljuk a korábbi Edbot órákat, valamint a bemutató videók áttekintését.
Hasznos korábbi tapasztalatok:
• Scratch 2.0 program
• Edbot programozása
• Hálózatba való feltöltés
• Jegyzetelési tapasztalatok: gondolatok, ötletek és információk lejegyzése

Előzetes tanulmányok:
Nincs szükség előzetes tanulmányokra.
Hasznos korábbi tapasztalatok:
• Scratch 2.0 program
• Hálózatba való feltöltés
• Jegyzetelési tapasztalatok: gondolatok, ötletek és információk lejegyzése

Tanulási célok
• Megérteni, hogy milyen parancsokkal lehet Edbotot irányítani.
• Edbot irányításához programot tervezni és írni, valamint ezt követően, ha van hiba a programban, azt megkeresni és javítani.
• Megérteni, hogy az érzelmek testbeszéddel és mozgással is kifejezhetőek.

Tanulási célok
• Megérteni, hogy milyen parancsokkal lehet Edbot-ot irányítani, mozgását szimulálni.
• Edbot irányításához programot tervezni és írni, valamint ezt követően, ha van hiba a programban,
azt megkeresni és javítani.
• Edbot funkcióinak megértése.

Tanulási eredmények
• EMLÉKEZÉS: Mely parancsok mely mozgásokhoz kötődnek.
• MEGÉRTÉS: A különböző parancsok hasznosításának képessége.
• ALKALMAZKODÁS: Saját parancsok sorozatának létrehozása, parancsok követése és kapcsolódó parancsok végrehajtása.
• ELEMZÉS: Különbséget tenni különböző mozgáscsoportok között.
• ÉRTÉKELÉS: Az Edbot irányításához szükséges parancssorozatok végrehajtása.
• MINDENKI: Programozzon legalább egy érzelmet!
• NÉHÁNYAN: Programozzanak több érzelmet!

Bloom-taxonómia képességek elsajátítása
Tanulási célok / Eredmények:
 Létrehozás
 Kiértékelés
 Analizálás
 Alkalmazás
 Megértés
 Emlékezés

Kapcsolódó számítástechnikai tananyagok
• Programok tervezése, írása és hibák keresése bizonyos célok elérésének érdekében, beleértve a fizikai rendszerek vezérlését és
szimulációját. Problémák megoldása kisebb egységekre való bontással.
• Sorozat, választás és ismétlés használata a programokban; változókkal és a különböző bemeneti és kimeneti formákkal való
dolgozás.
• Egyszerű algoritmusok működésének magyarázása logikus érveléssel. Algoritmusokban és programokban való hibák felismerése és javítása.
Differenciálási lehetőségek
• Támogatás: tanárok, asszisztensek, technikusok és a tehetségesebb diákok tanácsokkal, információkkal tudják segíteni a kevésbé tehetséges diákokat.
• Különböző feladatok: lehetséges a különböző képzettségi szinteknek és képességeknek megfelelő tevékenységek kiosztása.
• Segédletek: nyomtatott segédanyagok (utasító kártyák, tájékoztatók) és digitális segédanyagok (módosítható példa Scratch
programok, bemutató videók).

1043 Budapest, Csányi László u.34.
Tel.: +36 20/466 4116
Email: info@taneszkoz.hu

Tanulási eredmények
• EMLÉKEZÉS: Mely parancsok, mely mozgásokhoz kötődnek.
• MEGÉRTÉS: A különböző parancsok hasznosításának képessége.
• ALKALMAZKODÁS: Saját parancsok sorozatának létrehozása, parancsok követése és a kapcsolódó parancsok végrehajtása.
• ELEMZÉS: Különbséget tenni különböző mozgáscsoportok között.
• ÉRTÉKELÉS: Edbot irányításához szükséges parancssorozatok végrehajtása.
• MINDENKI: Programozzon legalább három különböző tánc mozgást!
• NÉHÁNYAN: Programozzanak, több mint három tánc mozgásból álló összefüggő gyakorlatot!

Bloom-taxonómia képességek elsajátítása
Tanulási célok / Eredmények:
 Létrehozás
 Kiértékelés
 Analizálás
 Alkalmazás
 Megértés
 Emlékezés

Kapcsolódó számítástechnikai tananyagok
• Programok tervezése, írása és hibák keresése, bizonyos célok elérésének érdekében, beleértve a fizikai rendszerek vezérlését és
szimulációját. Problémák megoldása kisebb egységekre való bontással.
• Sorozat, választás és ismétlés használata a programokban; változókkal és a különböző bemeneti és kimeneti formákkal való
dolgozás.
• Egyszerű algoritmusok működésének magyarázása logikus érveléssel. Algoritmusokban és programokban való hibák felismerése és javítása.
Differenciálási lehetőségek
• Támogatás: tanárok, asszisztensek, technikusok és a tehetségesebb diákok tanácsokkal, információkkal tudják segíteni a kevésbé tehetséges diákokat.
• Különböző feladatok: lehetséges a különböző képzettségi szinteknek és képességeknek megfelelő tevékenységek kiosztása.
• Segédletek: Nyomtatott segédanyagok (utasító kártyák, tájékoztatók) és digitális segédanyagok (módosítható példa Scratch
programok, bemutató videók).

www.taneszkoz.hu

• betanítás és támogatás (2 óra személyes, 8 óra
online/telefonos)

programozható humanoid robot

1043 Budapest, Csányi László u.34.
Tel.: +36 20/466 4116
Email: info@taneszkoz.hu

Óra leírása:
Tervezni, írni, tesztelni és szükség esetén javítani egy Scratch programot, aminek célja Edbot robottal egy Olimpiai stílusú tornagyakorlat bemutatása, beleérte az egyensúlyozást és a különböző irányba történő mozgásokat, valamint az egyszerű akrobatikus mozdulatokat (bukfencek, cigánykerék). A diákok zsűriként pontozhatják az elkészült programokat a bemutató során. A bemutató egy 2m2-es területen lesz végrehajtva, ami Ebdot számára Olimpiai méretű területet jelent. Az értékelést a diákok végzik majd,
akik nézik az eleséseket és azt, hogy az Edbot elhagyja-e a területet. A végrehajtott gyakorlatok pontozásra kerülnek. Különböző
egyéb nehezítő elemeket és feltételeket is hozzá lehet adni, viszont ezeket előre kell egyeztetni. A bemutató nem lehet hosszabb,
mint 90 másodperc. Minden gyakorlatnak tartalmaznia kell legalább 2 egyensúlyozást, előre, hátra és oldal irányba történő mozgást, valamint 2 táncmozdulatot.
Adott esetben a tanár akár a távolságérzékelő szenzort is bemutathatja.
Időtartam:

kb. 90 perc

Javasolt korcsoport:

11-14 évesek

Képességi és tapasztalati szint:
haladó
Előzetes tanulmányok:
Nincs szükség előzetes tanulmányokra, azonban javasoljuk a korábbi Edbot órákat, valamint a bemutató videók áttekintését.
Hasznos korábbi tapasztalatok:
• Scratch 2.0 program
• Edbot programozása
• Hálózatba való feltöltés
• Jegyzetelési tapasztalatok: gondolatok, ötletek és információk lejegyzése
Tanulási célok
• Megérteni, hogy milyen parancsokkal lehet Edbot-ot irányítani, mozgását szimulálni.
• Edbot irányításához programot tervezni és írni, valamint ezt követően, ha van hiba a programban, azt megkeresni és javítani.
• Edbot funkióinak megértése.
• Mozgás zenére történő szinkronizálása.
Tanulási eredmények
Bloom-taxonómia képességek elsajátítása
• EMLÉKEZÉS: Mely parancsok, mely mozgásokhoz kötődnek.
Tanulási célok / Eredmények:
• MEGÉRTÉS: a különböző parancsok hasznosításának képessége.
 Létrehozás
• ALKALMAZKODÁS: Saját parancsok sorozatának létrehozása, parancsok követése
 Kiértékelés
és kapcsolódó parancsok végrehajtása.
 Analizálás
• ELEMZÉS: Különbséget tenni különböző mozgás csoportok között.
 Alkalmazás
• ÉRTÉKELÉS: Edbot irányításához szükséges parancssorozatok végrehajtása.
 Megértés
• MINDENKI: Programozzon egy gyakorlatot, ami tartalmazza a szükséges elemeket!
 Emlékezés
• NÉHÁNYAN: Programozzanak olyan gyakorlatot, ami a szükséges elemeken túl
más, akár akrobatikus, elemeket is tartalmaz!
Kapcsolódó számítástechnikai tananyagok
• Programok tervezése, írása és hibák keresése, bizonyos célok elérésének érdekében, beleértve a fizikai rendszerek vezérlését és
szimulációját. Problémák megoldása kisebb egységekre való bontással.
• Sorozat, választás és ismétlés használata a programokban; változókkal és a különböző bemeneti és kimeneti formákkal való
dolgozás.
• Egyszerű algoritmusok működésének magyarázása logikus érveléssel. Algoritmusokban és programokban való hibák felismerése és javítása.
Differenciálási lehetőségek
• Támogatás: tanárok, asszisztensek, technikusok és a tehetségesebb diákok tanácsokkal, információkkal tudják segíteni a kevésbé tehetséges diákokat.
• Különböző feladatok: lehetséges a különböző képzettségi szinteknek és képességeknek megfelelő tevékenységek kiosztása.
• Segédletek: Nyomtatott segédanyagok (utasító kártyák, tájékoztatók) és digitális segédanyagok (módosítható példa Scratch
programok, bemutató videók).

www.taneszkoz.hu

• 1 fő részére 30 órás akkreditált továbbképzés
CIKKSZÁM: SJ_ BD-EDBOT-B

599 990 Ft

1043 Budapest, Csányi László u.34.
Tel.: +36 20/466 4116
Email: info@taneszkoz.hu
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ROBOT ARC HARC - TÁRSASJÁTÉK
Ajánlott korosztály: 5 éves kortól
A társasjáték fejleszti a téri orientációt,
a megfigyelés képességét és a színek
felismerését.
A kommunikációs kompetenciát,
a személyes és társas kapcsolati
kompetenciát a kreativitást,
a kreatív alkotást, önkifejezést és
kulturális tudatosság kompetenciát is
erősíti.
A játék tartalma:
120 robot fej, 20 db számlálózseton,
pörgettyű.
CIKKSZÁM: LR_EI-2889

10 430 Ft
SCOTTIE GO!
Ajánlott korosztály: 7–14 éves korig
Egy fejlesztő játék, mely komoly szerepet
játszik az analitikus és logikai gondolkodás
kialakításában.
Segít megtanítani az összetett problémák
kezelését és a Scratch-ben való
programozás alapjait.
A játék alapja egy fehér kartonlap, melyre
manuálisan a szintén karton anyagból
készült utasításokat pakolhatják a
tanulók. Már ezen részek segítségével
elsajátíthatják a programozás
alapfogalmait.
Az alkalmazás segítségével a kirakott
utasításokat Scottie a kis űrlény hajtja
végre. Az alkalmazásban fokozatosság elvét
követve épülnek egymásra a teljesítendő
pályák. A játék tabletet igényel.
CIKKSZÁM: KL_SCOTTIEGO-I

33 650 Ft
16

info@balazs-diak.hu •

www.balazs-diak.hu

CODE & GO TÁRSASJÁTÉK
Ez az analóg kódoló játék a digitális készségek elsajátitását segíti.
Ez a szórakoztató társasjáték interaktívan játszható az alapvető
kódolási koncepciókon alapuló stratégiákkal. Kettő-négy
játékos játszthatja a játékot. A játékosok egerek bőrébe bújva, a
jelzőkártyák segítségével megalkotják az útvonalukat az ízletes
sajtdarabokig, mindeközben esetlegesen különböző akadályokba,
vagy éppen haladásukat elősegítő eszközökbe ütközve. Az nyer, aki
a legtöbb sajtdarabot összegyüjti. Elősegíti a STEAM készségek
kialakítását, beleértve a problémamegoldó gondolkodást és a
kritikus gondolkodást. 5 éves kortól ajánlott.
CIKKSZÁM: LR_LER2863

11 650 Ft

CODE & GO TÁRSASJÁTÉK OSZTÁLY KÉSZLET
Összességében kettő szettet tartalmaz, négy darab
robot egérrel, egy matematikai szettel és egy
társasjátékkal. Egy útmutató is jár hozzá, amely
leckéket és javaslatokat tartalmaz.
CIKKSZÁM: LR_LER2837

116 580 Ft
info@balazs-diak.hu • www.balazs-diak.hu
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MICRO:BIT - STARTER KIT
A Micro:bit Kezdő készlet kezdő, vagy már a
programozói alapismeretekkel rendelkező
tanulóknak készült.
A készlet a Micro:bit vezérlőn kívül sok elektronikai
kiegészítőt tartalmaz Pl. LED-eket, motorokat,
kapcsolókat, érzékelőket, joystick-ot.
Az áramkörök megépítéséhez nincs szükség
forrasztásra, mert a mellékelt próbapanelen minden
kísérlet megépíthető. Doboz méret: 20×20×7,5 cm.
Súly: 669 g.
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143114

42 390 Ft
JÁTÉKVEZÉRLŐ
Használható saját vagy mások által megírt
játékprogram vezérlésére, másik micro:bit vezérlésű
robot, gép, autó, daru, stb. távirányítására.
A vezérlő úgy lett kialakítva, hogy alkalmas legyen
LEGO építőelemek fogadására, ezért ezekkel tovább
építhető.
A vezérlő programozható MakeCode block
programozással vagy JavaScript valamint Python
nyelveken is.
A használatához szükséges egy micro:bit kontroller
is, amelyet a készlet nem tartalmaz.
Méret: 107×77 mm.
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143133

8 990 Ft
18
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TINY:BIT - SMART ROBOT
JÁTÉKVEZÉRLŐVEL, 2 MICRO:BITTEL
A Tiny:bit robot autó egy Micro:bit vezérlővel ellátott
programozható jármű, akkumulátorral.
A Micro:Bit vezérlő programozható, block- vagy
javascript valamint Python nyelveken.
Az autónak ultrahangos szenzora, RGB LED világítása,
hangszórója, mikrofonja, nyomvonal követője is
van, valamint a hátulján további 4 krokodilcsipeszes
csatlakozási pont is található.
A robot autót további érzékelőkkel is felszerelhető.
Az autót első használat előtt össze kell szerelni.
A készlet tartalmazza a Tiny:bit robot autót, egy
távirányító modult joystick-kal, 4 db nyomógombbal,
és mindkét eszközhöz 1-1 darab Micro:Bit vezérlőt,
egy akkumulátort, és egy infra távvezérlőt.
A megépített autó méretei: 105x105x45 mm. Üzemidő:
kb. 3 óra.
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143115

63 890 Ft
SPIDER:BIT - PÓK ROBOT
A robot vezérlő egysége a népszerű Micro: bit
vezérlő, amelyet a készlet része.
A készlet továbbá tartalmaz az építőelemeken
kívül alaplap vezérlő panelt, akkumulátort, szervo
motorokat, USB töltőkábelt.
A pókrobot programozható, blockprogramozással
vagy JavaScript valamint Python nyelveken.
A pókrobot Micro:bit távvezérlővel és Bluetooth
porton keresztül androidos, és IOS APP
mobilvezérlővel is vezérelhető. Ez lehetővé teszi
a pók előre- és hátramozgását, balra és jobbra
fordítását, csipogást, RGB színváltást stb.
A pókroboton kívül a készletből megépíthető egy
úszó robot is, amelyhez szintén mellékelünk építési
útmutatót.
Az robotot első használat előtt össze kell szerelni.
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143119

44 790 Ft

info@balazs-diak.hu • www.balazs-diak.hu
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BUILDING:BIT - MUNKAGÉP ÉPÍTŐKÉSZLET
A készletből 9 alapmodell építhető, két különböző 4
kerekű autó, 3 kerekű autó, két különböző lánctalpas
jármű, daru, két különböző munkagép, 6 lábú
lépegető robot.
Az építőelemekből intelligens robotok építhetőek,
amelyek programozhatóak, alkalmasak
nyomkövetésre, akadályok elkerülésére.
A robotok vezérlő egysége a népszerű Micro: bit
vezérlő, amelyet a készlet tartalmazza.
A készletben megtalálható továbbá több, mint 260
féle építőelem, vezérlő áramkörök, akkumulátor,
motor, és egyéb érzékelők, kiegészítők.
A Micro:Bit vezérlő programozható,
blockprogramozással vagy javascript valamint
Python nyelveken.
A gépeket használat előtt össze kell szerelni.
A készletből csak egy időben csak egy robot
építhető, ezt szétszerelve lehetséges újabb modell
építése.
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143117

73 590 Ft
CROCO:KIT - SZENZOR KÉSZLET
A Croco: kit egy kiegészítő szenzorkészlet Micro:bit
vezérlőhöz STEAM oktatáshoz.
A készletben találunk egy krokodilcsipeszes
csatlakozásra kialakított Micro: bit kontroller
csatlakozót, 13 érzékelő modult, szervo motort,
ventillátoros motort, 15 db krokodilcsipeszes kábelt.
A készlet a Micro: bit kontrollert nem tartalmazza.
A Micro: bit kontroller csatlakozóhoz a szenzorokat
könnyedén tudjuk csatlakoztatni a krokodilcsipeszes
kábelek segítségével.
A MakeCode grafikus programozással nemcsak a
programozás alapjai sajátítható el, hanem ötleteket
is találhatunk különféle eszközök megépítésére pl.:
Gyümölcs zongora, Analóg billentyűzet, Színkeverő,
Közlekedési lámpák, Rezgésjelző, Lépésszámláló stb.
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143125

41 190 Ft
20
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TUMBLE:BIT
ÓRIÁSKEREKŰ JÁRMŰ CSOMAG
MICRO:BITTEL
A Tumble:bit készlet 315 darab építő elemet és
2 motort tartalmaz. A készletből két különböző
járművet építhetünk meg: óriás kétkerekű
egyensúlyozó robotot, vagy egy egykerekűt.
Az Tumble:bit robotot a Super:bit alaplapon
elhelyezett Micro: bit vezérlő működteti, amelyeket a
készlet tartalmazza.
A robotok programozhatóak MakeCode
blockprogramozással vagy JavaScript valamint
Python nyelveken.
A járművek Micro:bit-tes távvezérlővel vagy
Bluetooth porton keresztül androidos, vagy IOS
applikáció segítségével mobilról is vezérelhetők.
A robot irányítása során a mozgásokon kívül más
funkciókat elérhetünk, mint például: különböző színű
világítást, zenelejátszást, stb.
Az robotot első használat előtt össze kell szerelni!
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143124

38 890 Ft
ZONGORA ALAPLAP BILLENTYŰZETTEL
Ez egy zongora formájú kompakt Micro:bit bővítő
kártya. 7 fehér és 5 fekete billentyűt tartalmaz,
valamint 3 hangmagas állító gombot a magas,
közepes és alacsony hangok váltására, valamint
3 darab programozható RGB LED-et tartalmaz.
Saját hangszóróval és hang kimeneti interfésszel
is rendelkezik, amely lehetővé teszi az erősítő
berendezés vagy a fejhallgató csatlakoztatását.
A felhasználók grafikus programozással
vezérelhetik, MakeCode block programozással.
A készlet a Micro: bit kontrollert nem tartalmazza,
de külön megvásárolható.
A bővítő kártya 94 mm széles, a rövidebb oldalán
55 mm, a hosszabb oldalon 94 mm.
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143127

6 990 Ft
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OMNI:BIT - SMART ROBOT CAR
Az Omni:bit robotautót 146 darab építő elemből 4
motorból és 4 speciális kerékből (Mecanum wheel)
építhetjük meg.
A speciálisan kialakított kerekek (Mecanum wheel)
lehetővé teszik, hogy az autó ne csak előre-hátra,
hanem oldalra is tudjon haladni, vagy akár a saját
tengelye körül foroghasson.
Az akadályok elkerülése, és a manőverezési
képesség ezekkel a kerekekkel, sokkal jobb, mint az
egyéb intelligens autók esetében.
Az Omni:bit autót a Super:bit alaplapon elhelyezett
Micro: bit vezérlő működteti, amelyeket a készlet
tartalmazza.
Az Autó programozható, MakeCode
blockprogramozással vagy JavaScript valamint
Python nyelveken.
A megépített autók Micro:bit-tes távvezérlővel vagy
Bluetooth porton keresztül androidos, és IOS APP
mobilvezérlővel is vezérelhetők. Az robotot első
használat előtt össze kell szerelni.
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143122

75 390 Ft
SMARTDUINO
INTELLIGENS ROBOT ÉS
INDULÓ KÍSÉRLETEZŐ KÉSZLET 2 IN1

A készlet nem csak a robotautót tartalmazza, hanem
egy általános induló kísérletező készlet is egyben.
A Smartduino robot a jól ismert Arduino UNO R3
vezérlővel készült.
A robotot programozhatjuk „C” nyelven Arduino
IDE szoftvert használva, valamint grafikus
programozással, Mixly és Scratch 3.0 szoftveres
környezetben.
A készlethez oktatóanyagokat mellékelünk segítve a
programozást.
A jármű irányítására androidos mobil eszköz
használható Bluetooth kapcsolaton keresztül, vagy a
mellékelt infravörös távirányítóval.
Az robotot első használat előtt össze kell szerelni.
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143141

38 290 Ft
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JETBOT ROBOT - EXTRA CSOMAG
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA
PROGRAMOZÁSHOZ
A Jetbot HD kamerával, Python kódolással, NVIDIA
JETSON NANO számítógép vezérléssel készült
multifunkcionális mesterséges intelligencia (AI)
robot, amely gyorsan reagál az vizuális hatásokra.
A jármű váza alumíniumötvözetből készül,
egyedülálló kivitelben, lánctalpas meghajtással,
amely egyedivé teszi a robotot.
A Jedbot alkalmas ütközés elkerülésre, az
objektumkövetésre, a színfelismerésre,
színkövetésre, az asztal szélének felismerésével a
leesés elkerülésére, stb.
A Jedbot a mellékelt játékvezérlővel vagy wifi
hálózati kapcsolattal androidos, vagy IOS
applikációval, mobil telefonnal is vezérelhetők.
A programozási nyelv: Python.
A Jetbot-ot első használat előtt össze kell szerelni.
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143135

350 690 Ft
JETBOT PÁLYA
A pályát önvezető járművek használatához ajánljuk,
mérete 2x3 m.
A pályát a legtöbb kamerát használó AI önvezető
autó tudja használni.
A pálya 2 sávos, szaggatott fehér sávközepet jelző
vonalakkal, és sárga záróvonallal, amelyet az autók
referencia objektumonként tudnak használni a
mozgásuk vezérlésére.
A megszokott téglalap vagy kör alakú pályáktól
eltérően több kanyar is található rajta, és egy
gyalogos átkelőhely is kialakításra került.
A tartós ponyva anyagból készült pálya
kialakításának köszönhetően alkalmas
autóversenyzésre is illetve különféle közlekedési
szituációk kialakítására (pl. gyalogosok az úton).
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143136

17 690 Ft
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G1 TANK - INTELLIGENS ROBOT

A jármű erős alumínium vázon, kiváló minőségű
lánctalppal, 2 db nagy teljesítményű meghajtó
motorral és fém fogaskerékkel szerelhetjük össze.
Ennek a Raspberry Pi tanknak elengedhetetlen a
valós idejű videó átvitel. Ehhez egy vízszintes és
függőleges irányban is két fokonként szabadon
forgatható HD kamerát használhatunk, amelynek a
fókusztávolságát is manuálisan szabályozhatjuk.
A kamera forgatását Android / iOS telefon
applikációban Bluetooth kapcsolaton keresztül
tudjuk vezérelni.
Az intelligens tank a videót a Raspberry Pi 4B / 3B
5G WIFI hálózatán keresztül továbbítja a vezérlő
eszközre, ahol ez rögzíthető is.
A készlethez mellékelünk referenciákat,
alkatrészekkel kapcsolatos információkat, minta
programkódokat C és Python kódolással.
A Raspberry Pi vezérlő és a bővítő kártya is további
érzékelőkkel, funkciókkal továbbfejleszthető.
A Raspberry Pi 4B / 3B vezérlőt a készlet nem
tartalmazza.
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143143

94 190 Ft
4 KERÉK MEGHAJTÁSÚ ROBOTAUTÓ

A robot összeszerelése csak egyféle képen
valósítható meg. Kifejezetten oktatási célra
fejlesztették ki.
A négy kerék meghajtású robotautó a legújabb
Raspberry Pi 4B / 3B + kártyát használja központi
vezérlőként, és a HD kamerája két irányba szabadon
forgatható 180 fokban.
A Raspberry Pi 5G WIFI hálózatán keresztül
megvalósítható a HD videó valós idejű továbbítása.
Az autó csatlakoztatható a beépített Bluetooth 4.0
modullal is, így dupla kommunikációs lehetőséggel
rendelkezik.
A Raspberry Pi 4B / 3B vezérlőt a készlet nem
tartalmazza.
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143142

72 390 Ft
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OMNIDUINO

Az Omniduino egy mini mindenirányba haladni tudó
robot, ATmega328P processzor vezéreléssel.
A speciálisan kialakított kerekek (Mecanum wheel)
lehetővé teszik, hogy az robot ne csak előre-hátra,
hanem oldalra is tudjon haladni, vagy akár a saját
tengelye körül foroghasson.
A vízszintes irányban 90 fokban forgatható HD
kamerát támogatja öt pár infravörös érzékelő, a holt
sávban lévő akadályok elkerülésére.
Az Omniduino tartalmaz egy MPU6050 típusú
giroszkópot, amely egy algoritmus segítségével
automatikusan optimalizálja az autó mozgását.
A WiFi kamera támogatja az iOS / Android mobil
APP vezérlést és így valós idejű videó átvitelt tesz
lehetővé.
A készlet a PS2 vezérlőt nem tartalmazza. Az robotot
első használat előtt össze kell szerelni.
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143138

75 990 Ft
ROBODUINO

A Roboduino intelligens robotautó egy oktatási célra
kifejlesztett készlet, Arduino Uno R3 vezérléssel, AR
bővítőkártya használatával.
A készlet tartalmaz egy 3 csatornás nyomkövető
modult, ultrahangos modult RGB LED-del, IR vevőt,
2DOF platformos WIFI kamera modult, RGB világítást,
mini hangszórót és még sok más alkatrészt, amely
révén az intelligens autó nyomvonalat tud követni,
vagy automatikusan el tudja, kerüli az útjába kerülő
akadályokat.
A Roboduino robotautóhoz fejlesztett iOS / Android
alkalmazás a robot irányításán túl a WIFI kamerát
és ezt mozgató 2DOF platformot is vezérelni tudja
függőleges és vízszintes irányban is 180 fokban
mozgatva.
A videó felvétel valós időben megjelenik a mobilon,
ez rögzíthető és fotókat is készíthetünk.
A robotautó programozható egyszerű grafikus
programozással (Helloblock) vagy az összetettebb
Arduino IDE felületen is, így minden korosztályban
használható.
Az robotot első használat előtt össze kell szerelni.
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143139

53 690 Ft
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720 HD VIDEÓFELVÉTELEK
5MP FOTÓK
13 PERC REPÜLÉSI IDŐ
PRECÍZ LEBEGÉS
TÖBBFÉLE REPÜLÉSI MÓD

A drónok a kutatás egyes területein új lehetőségeket teremtenek az általuk szolgáltatott adatokkal.
Az oktatásban betöltött szerepük is egyre nagyobb hangsúlyt kap, hazai és nemzetközi szinten egyaránt.
Az edukációs drónok fejlesztik az algoritmikus gondolkodást, segítségükkel megismerkedhetünk a blokkalapú programozással, valamint a Python programnyelv használatával.

DRÓN

TELLO PROPELLER SZETT

Intelligens programozható drón, tökéletes oktatásra.
CIKKSZÁM: DU_31938

Propellerek Tello típusú drónhoz.
CIKKSZÁM: DU_31146

KIEGÉSZTŐ AKKUMULÁTOR

GYORSTÖLTŐ

Kifejezetten Tello számára készült.
CIKKSZÁM: DU_31145

Tello akkumulátor töltő állomás.
CIKKSZÁM: DU_31609

69 990 Ft

10 990 Ft
26

info@balazs-diak.hu •

990 Ft

5 990 Ft
www.balazs-diak.hu

MANICO -INTERAKTÍV JÁTÉKASZTAL
Interaktív játékasztal, kifejezetten óvodai és
iskolai használatra fejlesztették ki. Könnyen
mozgatható, de rendkívül stabil, könnyű használatot biztosít a gyermekeknek és felnőtteknek
egyaránt.
Akár több gyermek is hozzáférhet egy időben,
kényelmesen. 30 előre telepített Ügyesedni applikáció, mely alap- és részképesség fejlesztésére
alkalmas.
10 előre telepített Lipa Learning oktatási játék
is tartozik hozzá. Lehetőséget ad a gyermekek
számára, hogy tudásukat szórakoztató és kreatív
módon fejlesszék.
CIKKSZÁMOK:
FEKETE: BD-MANICO-5
ZÖLD: BD-MANICO-4
KÉK: BD-MANICO-3
PIROS: BD-MANICO-2
SÁRGA: BD-MANICO-1

949 990 Ft

• ELŐRE TELEPÍTETT APPLIKÁCIÓKKAL!
• 30 ÜGYESEDNI KÉPESSÉGFEJLESZTŐ ALKALMAZÁS
• 10 LIPA LEARNING OKTATÁSI JÁTÉK

SPECIFIKÁCIÓ
• méretek: 74×43×102 cm
• súly: 30 kg
• 32”-os beépített interaktív
képernyő, 5 mm-es edzett üveg
• biztonságos, gyermekbarát
kivitel
• Android 7.1.2-es operációs
rendszer

• beépített hangszóró
• internet csatlakozási lehetőség
• 30 előre telepített Ügyesedni
képességfejlesztő alkalmazás
• 10 előre telepített Lipa Learning
oktatási játék (angol nyelvű, 1
éves licensz)

• telepítehető rá bármilyen más
Android-os alkalmazás
• 4x USB bemenet
• SD kártyával bővíthető (max.
64 GB)

info@balazs-diak.hu • www.balazs-diak.hu
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Kizárólagos Magyar forgalmazóként!

multimédiás innováció az oktatásban

SZÉLESKÖRŰ FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉG
EGYÉNI IGÉNYEK SZERINT
MÓDOSÍTHATÓ ALKALMAZÁSOK

UGRÁLJ ÉS JÁTSZ!

MI AZ A FUNTRONIC INTERAKTÍV JÁTSZÓPADLÓ?
Multimédiás interaktív oktatási eszköz, beépített számítógéppel, projektorral és mozgásérzéskelővel. 5 méter magasságig felszerelhető eszköz, mely a padlóra vagy asztalra vetíti a megjelenített, nagyságrendileg 2×3 méteres képet, ezáltal egy „„varázs” területet létrehozva. Az óvodás- és
iskoláskorú diákok, ezen a területen kezükkel és lábukkal tudják a játékokat irányítani, a feladványokat megoldani. A mozgékonyság által rendkívüli módon fejlődik a vizuális-motoros koordináció,
a finommotoros mozgás, a vizuális észlelés és a figyelem.

GAMIFIKÁCIÓ

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG

Mozgékonyságra ösztönzés, vizuális-mozgás
koordináció, észlelés és reakciókészség fejlesztés. Változatos kvízek, fogalmi térképek,
tartalmi összefüggések, logikai következtetések a játékokon belül az élményszerű
tanulásért.

A távirányítónak köszönhetően a pedagógusok egyszerűen tudják be- és kikapcsolni az
eszközt, elindítani az új játékokat, módosítani
a beállításokat.

•
•
•
•
•
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Speciális projektor, ami a padlóra vetít képet
A padló interaktív felületté válik
Egyszerre akár 10 gyerek is használhatja
Könnyan kezelhető
Lenyűgöző felhasználói élmény

www.balazs-diak.hu

távirányító
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REW rehabilitációs
MOVEMENT MAGIC mozgásos
ENG angol nyelvoktató
FUNCODING I–III. kódolás

www.funtronic.eu
2www.funtronic.eu

Funtronic
alap csomag

Funtronic
bővített csomag

CIKKSZÁM: SJ-FU-INTJT2

Funtronic alap csomag + állvány

1 905 000 Ft

CIKKSZÁM: SJ-FU-INTJT

2 149 995 Ft
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BIZTONSÁGI TABLET TÁROLÓ SZEKRÉNY
TÖLTŐ FUNKCIÓVAL
ÉS SZINKRONIZÁCIÓS LEHETŐSÉGGEL.

Biztonságos lemez szekrény, zárható üvegajtó,
ventillátoros szellőzőrendszer, praktikus mobilis
kivitel, rögzíthető kerekekkel. Opcionális
szinkronizálási lehetőség.

TABLETTÖLTŐ SZEKRÉNY
30 TABLET TÁROLÁSÁRA ÉS TÖLTÉSÉRE
• Kulcsal zárható, 180 fokban nyíló első ajtó
• Kihúzható tároló fiók
• Rögzíthető kerekek
• Külső főkapcsoló
• Hűtés, szellőztetés perforált oldalfalon keresztül
• Programozható töltési idő vezérlés
• Túlfeszültség és túláram elleni védelem
• Érintésvédelmi szabályoknak megfelel
• Rendezett kábelmenedzsment
• Rövidzárvédelem
Tömeg: 65 kg
Méret: 61x56x100 cm
CIKKSZÁM: SJK_HH-0001

399 990 Ft

TABLETTÖLTŐ SZEKRÉNY
36 TABLET TÁROLÁSÁRA ÉS TÖLTÉSÉRE
• Kulcsal zárható, 180 fokban nyíló első ajtó
• Kihúzható tároló fiók
• Rögzíthető kerekek
• Külső főkapcsoló
• Hűtés, szellőztetés perforált oldalfalon keresztül
• Programozható töltési idő vezérlés
• Túlfeszültség és túláram elleni védelem
• Érintésvédelmi szabályoknak megfelel
• Rendezett kábelmenedzsment
• Rövidzárvédelem
Tömeg: 67 kg
Méret: 69x56x100 cm
CIKKSZÁM: SJK_HH-0003

429 990 Ft
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BIZTONSÁGI LAPTOP TÁROLÓ SZEKRÉNY
TÖLTÉSI LEHETŐSÉGGEL
Biztonságos lemez szekrény, zárható ajtó,
szellőzőrendszer, praktikus helytakarékos kivitel,
falra is szerelhető.
A töltéshez a laptopok saját töltői szükségesek!

LAPTOPTÖLTŐ SZEKRÉNY
12 LAPTOP TÁROLÁSÁRA ÉS TÖLTÉSÉRE
• Kulcsal zárható első ajtó, töltő tároló fedél
• Hűtés, szellőztetés perforált lemezen keresztül
• Rendezett kábelmenedzsment
• Érintésvédelmi szabályoknak megfelel
Tömeg: 24 kg
Méret: 65×41×47 cm
CIKKSZÁM: SJK_HH-0005

179 990 Ft

BIZTONSÁGI LAPTOP TÁROLÓ SZEKRÉNY
TÖLTÉSI IDŐ ÁLLÍTÁSI FUNKCIÓVAL
Biztonságos lemez szekrény, zárható üvegajtó, ventillátoros szellőzőrendszer a perforált oldalfalakon
keresztül, kihúzható táróló fiók, praktikus mobilis
kivitel, rögzíthető kerekek.
A töltés programozható időzítéssel működtethető.
A töltéshez a laptopok saját töltői is szükségesek!

LAPTOPTÖLTŐ SZEKRÉNY
20 LAPTOP TÁROLÁSÁRA, ÉS TÖLTÉSÉRE
• 180 fokban nyíló, kulcsal zárható első ajtó
• Kihúzható tároló fiók
• Túlfeszültség és túláram védelem
• Hűtés, szellőztetés perforált lemezen keresztül
• Rendezett kábelmenedzsment
• Érintésvédelmi szabályoknak megfelel
• Rövidzár védelem
Tömeg: 70 kg
Méret: 64×64×100 cm
CIKKSZÁM: SJK_HH-0002

349 990 Ft
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Az interaktív táblák ideje lejárt…
Felejtse el a kalibrálást, a kiégett projektorizzókat és
a bonyodalmas beállításokat, egyszerűen csak csatlakoztassa laptopját
az interaktív panelhez és azonnal kezdődhet a tanóra!

PANEL
INTERAKTÍV ÉRINTŐ
Miért érdemes az
INTERAKTÍV PANELT
választani
interaktív tábla helyett?
• beépített hangszórók (2x10 W)
• HDMI és VGA csatlakozók
• falra szerelhető kivitel
• por- víz- és ütésálló biztonsági üveg
• full HD felbontás, 16:9-es képarány
• 10 pontos érzékelés (ujj, toll)
• opcionálisan rendelhető beépített
• Windows PC modul
• WordWall osztálymenedzsment rendszer

INTERAKTÍV PANEL TÍPUSOK
55"-OS ÉRINTŐKÉPERNYŐ

65"-OS ÉRINTŐKÉPERNYŐ

75"-OS ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Kijelző felbontása: 1920×1080
Méret: 1304×800×97 mm

Kijelző felbontása: 1920×1080
Méret: 1523×924×98 mm

CIKKSZÁM: SKC_AVA55

CIKKSZÁM: SKC_AVA65

Kijelző felbontása: 3840×2160
Méret: 1764×1043×100 mm
Beépített Android operációs
rendszerrel, így laptop nélkül is
használható!

673 100 Ft

990 590 Ft

CIKKSZÁM: SKC_AVA75

1 244 590 Ft

MOBIL GÖRGŐS ÁLLVÁNYOK
MOBIL GÖRGŐS ÁLLVÁNY

ELEKTROMOS MOBIL ÁLLVÁNY

CIKKSZÁM: BD-1471

Mobil görgős álvány, elektromos magasság
állítási funkcióval
CIKKSZÁM: SKC_SKCMS5585

190 000 Ft
32

254 000 Ft
info@balazs-diak.hu •

www.balazs-diak.hu

VIRTUÁLIS VALÓSÁG!
iDOCTUM - CSILLAGRENDSZERÜNK VR
Fedezze fel a csillagrendszert testközelből! Vegye fel a VR szemüveget és hagyja, hogy lenyűgözze a virtuális
valóság! A képernyő forgása követi a fej mozgását, 360 fokos élményt biztosítva. A technika fejlődésének
köszönhetően ezt a számítógép által generált virtuális valóságot nagyon nehéz megkülönböztetni a valóságtól. Az alkalmazás kezelése rendkívül egyszerű, a középpontos kurzor irányításával könnyen kijelölhetők
a menüpontok, a kiválasztani kívánt bolygók. Ez az interaktív oktatási VR szoftver testközelből mutatja be a
naprendszert, bolygóit és holdjait. Segítségével a felhasználó megtudhat érdekes tényeket a minket körülvevő térről, bolygónk múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Ajánlott általános iskolai és középiskolai használatra is.
Maradandó élményt nyújt a virtuális valóságban való kalandozás lehetősége.

iDOCTUM - CSILLAGRENDSZERÜNK VR - ALKALMAZÁS
Szükséges kiegészítők, amiket az ár nem tartalmaz: Samsung Gear VR vagy Google
Cardboard vagy egyéb VR szemüveg, giroszkóppal ellátott Android rendszerű
okostelefon vagy okoseszköz (Android verzió: 5.0-tól).
CIKKSZÁM: BD-VR0503-HUHU

990 Ft

iDOCTUM - CSILLAGRENDSZERÜNK VR - ALKALMAZÁS
KARTON VR SZEMÜVEGGEL
Az ár a Csillagrendszerünk VR interaktív oktatási anyag Androidos letölthető
verzióját és egy virtuális valóság 3D karton szemüveget tartalmaz. További
szükséges kiegészítő, amit az ár nem tartalmaz: giroszkóppal ellátott
Android rendszerű okostelefon vagy okoseszköz (Android verzió: 5.0-tól).
CIKKSZÁM: BD-VR0503-HUHU-S

1990 Ft
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JETBOT ROBOT - EXTRA CSOMAG
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA
PROGRAMOZÁSHOZ
A Jetbot HD kamerával, Python kódolással, NVIDIA
JETSON NANO számítógép vezérléssel készült
multifunkcionális mesterséges intelligencia (AI)
robot, amely gyorsan reagál az vizuális hatásokra.
CIKKSZÁM: SJK_MJ1143135

350 690 Ft

BBC MICRO:BIT - ALAPLAP

OMNIBOX -PROGRAMOZHATÓ ROBOTAUTÓ

A BBC micro:bit vezérlő egy kifejezetten oktatási
célra létrehozott, egylapkás mikrovezérlő.

Az OmiBox egyedi megjelenésű, doboz formájú,
programozható robotautó.

CIKKSZÁM: SJK_MJ1143128

CIKKSZÁM: SJK_MJ1143140

15 690 Ft

DIGITÁLIS OKTATÁSI
ESZKÖZ KATALÓGUS
www.okostanterem.com

45 390 Ft
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