
A CraftUnique Kft. a Digitális Témahét 

keretében meghívásos társpályázatot hirdetett, 

amelyben 15 iskola számára 1 hónapos 

használatra egy 3D nyomtatót juttatott el nagy 

örömünkre a mi iskolánkba is. A legjobban 

teljesítő 5 intézmény meg is tarthatja az 

eszközt, amennyiben egy társasjátékot alkot a 

CraftBot Plus 3D nyomtatóval.   

Társasjátékok előnyei 

A társasjáték amellett, hogy örömet jelent, komoly fejlesztő "hatása" is van. 

 Szabad hibázni 

 A felfedezés izgalma 

 Szociális készségek gyakorlása 

 Előre tervezés 

 Feladat begyakorlása 

 Kontextus nyújtása 

 Minőségi interakciók 

A játék során fejlődik a figyelemkoncentráció, a helyzetfelismerési-, és döntési képesség, a 

gyors gondolkodás, a kezdeményező- és szervezőkészség, a találékonyság, a kreatív, 

problémamegoldó gondolkodás. 

Nevelőértéke az erkölcsi nevelés terén is megmutatkozik. A játék az érzelmi hatások 

következtében különféle erkölcsi tulajdonságok, jellemvonások kialakulását segíti, ezek a 

közösségi érzés, a kötelességtudat és felelősségérzet (humanizmus), a fegyelem, az önuralom, 

az akarat.  

A játékban a gyerekek olyan akarati tulajdonságai is fejlődnek, amelyek a munkára nevelés 

feladataihoz kapcsolódnak: kötelességtudat, rendszeresség, pontosság, kitartás, 

megbízhatóság, önuralom, kezdeményezőkészség, fegyelmezettség, kollektív érzés, 

becsületesség. 

A puzzle típusú kirakós játékok fejlesztik a gyerekek logikai gondolkodását, valamint a 

vizuális és asszociációs képességét, kreativitását. 

Minél több játékhelyzetben próbálja ki magát, annál rugalmasabb, problémamegoldóbb 

lesz felnőtt korára. 



3D nyomtatás 

Minél fiatalabb valaki, annál nyitottabb új ötletek és 

módszerek iránt, könnyebben befogad és elsajátít 

ismeretlen nyelveket vagy technológiákat. 

A 3D modellekkel jobban érthető és szórakoztatóbb 

bármilyen tantárgy ismereteinek elsajátítása. Három 

dimenzióban sokkal látványosabb a földrajz, 

könnyebben érzékeljük például egy hegy méretét. A 

történelemoktatás még többet profitálhat: printelt relikviákkal, letűnt korok emlékeinek 

megérintésével közelebb kerül a diákhoz az adott kor, jobban átéli, bele tudja helyezni magát. 

Száraz eseményfolyam helyett személyes élménnyé válik a história. Rajz és más 

képzőművészetek tanításában szintén nagyon fontos eszköz lehet a 3DP: növeli a kreativitást, 

térbeli gondolkodásra okít, rávezet a tárgyalkotásra, az internet jóvoltából a diákok az egész 

világgal megoszthatják munkáikat, nyitottak lesznek az utóbbi idők új művészeti ágai felé.  

Az asztali 3D nyomtatás lehetővé teszi, hogy a tanulók ötletei gyorsan, megfizethető módon 

és a lehető legpontosabban megvalósulhassanak. A 3D modellező szoftverek 

egyszerűsödésével pedig a diákok fantáziája és a tárgyak létrejötte közötti rés egyre 

áthidalhatóbb. A 3D nyomtatás együttműködésre, problémamegoldó szemléletmódra és a 

tudás gyakorlati használatára tanít. Képes absztrakt fogalmakat megfoghatóvá tenni, iskolai 

felszereléseket pótolni és ezer módon segíteni olyan gyakorlatias, tudományos, technológiai, 

művészeti és matematikai területekhez kapcsolódó tantárgyak oktatását, amelyek a 21. század 

munkaadóinak különösen fontos tudást jelentenek majd. 

Lényeges szerepe motiváció, a gyakorlatias tanulás, az elvont fogalmak és ismeretek 

megjelenítése. 

Nem passzív, hanem aktív oktatási eszközt nyerünk egy 3D nyomtatóval. Mellesleg a tanárok 

is kapnak vele egy remek szemléltető anyagot készítő gépet és szinte minden tantárgyhoz 

találunk olyan nyomtatható modellt, ami megéri a vele való kezdeti fáradságot és időt. 

A CraftUnique jóvoltából egy 3D nyomtató került az 

iskolánkba egy Craftbot+ nyomtató. Pont pár napos 

szünet következett, de így volt időnk gondolkozni az 

informatika tagozatos tanulókkal, hogy milyen 



társasjátékot készítünk 3D-ben. A téma egyértelmű volt: informatika.  

A projektben az 5.a osztály informatika tagozatos tanulóin kívül a 4.d osztályos tanulók a 

feladatkártyák elkészítésében, a logók megtervezésében vettek részt. 

1. Az első feladatunk az volt, hogy készítsünk egy prezentációt és töltsük fel a csoport 

Google Drive-ra: „Milyen a jó társasjáték?” címmel.  

 

2. Szünet után nagy izgalommal vitattuk meg elképzelésünket a társasjátékunkról. Mivel a 

tavalyi tanévben tanultunk a számítógép működési elvéről, a gépházban lévő 

hardverekről, így adott volt, hogy a játéktábla az 

alaplap lesz. De, hogy ne legyen megszokott a 

hagyományos társasjátékokhoz képest, puzzle 

szerűen kell a játékosoknak közösen 

összerakniuk. Ezen helyezkedik el a pálya és a cél 

az „agy”, azaz a CPU. Nyomtattunk hozzá még 

Ramokat, ventilátort és CPU-t.  

 

3. Szükségünk volt még bábukra és dobókockára. 

 

4. A következő lépés az volt, hogy megismerkedtünk a 3D tervező programmal a 

http://www.tinkercad.com-mal. Regisztráció után a kezelését tanultuk meg.  

Három dimenzióban még sosem terveztünk, 

így ez az újdonság nagymértékű 

kíváncsiságot, örömet jelentett. Majd 

következet az összetettebb alakzatok 

elkészítése. A tanórákon és otthon is 

próbálkoztunk. Nagy boldogságot jelentett 

mikor a tervezett forma alakult ki. Az eddig megtanult programokban szerzett 

ismereteink sokat segítettek. Pl. csoportosítás, metszett, unió, importálás, exportálás és 

még más számtalan művelet. 

5. Miután kellő jártasságot szereztünk, az alaplapot terveztük meg. Egy fénykép volt a 

segítségünk. Négy csoportban dolgoztunk, a négy részből álló részt így készítettük el. 

Exportáltuk és a hálózatra másolták a munkájukat.  

http://www.tinkercad.com-mal/


6.  Az *.stl fájlokat a CraftWare program segítségével előkészítettük a nyomtatásra. Így 

kapni meg az alakzat g-kódját, amit ki lehet nyomtatni. Az első nyomtatás nem igazán 

sikerült, de korrigáltuk a hibát. 

 

7. Ezután következett a bábuk és a dobókocka 

megtervezése. Ezt két csoportban végeztük sorsolásos 

alapon. Igazán kreatívak voltak a tanulók. A programban 

lévő alakzatokból épülnek fel. Exportáltuk és a hálózatra 

másolták a munkájukat. Megszavaztuk a legjobban sikerült 

formákat. Leképeztük ezen elemek g-kódját is. A 

nyomtatást nagy izgalommal várták. Szünetekben is 

bejöttek megnézni. 

 

8. Közben két másik csoport a feladatkártyákat készítette el. 

A 6.d osztályosok az alapismereti kérdéseket, a 4. d osztályosok a Word-ös és a 

PowerPointos feladatokat állították össze. Wordben megformázták. A kisebbek Paintben, 

a nagyobbak Inskcape programban terveztek hozzá logót.  Majd 2D-ben kinyomtattuk, 

kivágtuk. 

 

9. A játéktáblára szintén a Word programban készítettük 

el az Enter és Esc feliratokat, majd matricás lapra 

kinyomtattuk, kivágtuk és felragasztottuk a 

játéktáblánkra.   

 

10. Játék nevének kitalálásánál nagyon sziporkáztak a gyerekek. A Google Drive-on egy 

közös dokumentumba írták be ötleteiket. A végén szavazás alapján döntöttünk.   

 

 

 

 



11. Majd a játéknak dobozt is készítettünk, melyre rajzoltunk, festettünk a témának 

megfelelően. 

12. Végezetül következett a finálé: kipróbáltuk a társasjátékunkat. Nagy élvezettel és 

büszkeséggel játszottunk. 

 

 


