
Nagy utazás
Offline és online térben/időben

…s a képzelet szárnyán!





Weöres Sándor: Haragosi
 Fut, robog a kicsi 

kocsi,
rajta ül a Hahargosi,
din-don diridongó.
Ha kiborul az a kocsi,
leröpül a Haragosi,
din-don diridongó.

 Fut a havon a fakutya,
vele fut a retyerutya,
din-don diridongó.
Ha kiborul a fakutya,
lepotyog a 
retyerutya,
din-don diridongó.

Szitakötő:  Megy a gőzös (Búth Emília)



Weöres Sándor: Kocsi és vonat

 Jön a kocsi, fut a kocsi:
patkó-dobogás.
Jön a vonat, fut a vonat:
zúgó robogás.
Vajon hova fut a kocsi?
Három falun át!
Vajon hova fut a vonat?
Völgyön-hegyen át!

 Zim, zim, megy a gép, 
megy a gép,
fut a sínen a kerék,
forog a kerék.
Zum, zum, nagy az út, nagy 
az út,
fekete az alagút,
A masina fut.



Siv Widerberg: BÉLYEG
 Bélyeget gyűjtöttem.

Papa hozott egyszer egy 
kilót.
Azóta nem gyűjtök 
bélyeget.

Szitakötő: Alagút-expedíció (Paulon Viktória)



Szvetelszky Zsuzsanna: Átsiklott az óceánon





”A villamos is aluszik, s míg szendereg a 
robogás, álmában csönget egy picit”

 A fogaskerék egy tengellyel 
rendelkező gépelem fogakkal a 
kerülete mentén

 feladata az, hogy egy másik 
alkalmasan elkészített 
alkatrészhez (általában egy másik 
fogaskerékhez) csatlakoztatva 
forgatónyomatékot tudjon átadni 
egy másik gépelemnek 
megváltoztatva a mozgás 
jellemzőit: irányát, 
szögsebességét, ...

Szitakötő: Indul a svábhegyi fogaskerekű (Pánti Irén)
Szitakötő:  Kocsi szekér, kocsi szán (Jámborné Balogh Tünde)https://hu.wikipedia.org/wiki/Fogaskerék



80 nap alatt a föld körül



Petőfi Sándor: János vitéz

 A mesés földrajzi leírásra nagy hatással 
lehettek a leszerelt katonák, az ún. obsitosok 
történetei, amelyekben sok volt a lódítás, 
a nagyotmondás.

 Ebben a világban már minden megtörténhet, akár 
a mesében. 

 A lovak lába megbotlik a csillagokban, és a levegő 
olyan sűrű, hogy harapni lehet.



A huszárok útja egy elképzelt térképen.



Magyarország
https://www.youtube.com/watch?v=RuXjKQXhhIE

Útvonaltervező

https://www.youtube.com/watch?v=RuXjKQXhhIE


QR-kód

 kétdimenziós vonalkód
 Denso-Wave cég fejlesztett 

ki 1994-ben

 Nevét az angol Quick 
Response (=gyors válasz) 
rövidítéséből kapta, 
egyszerre utalva a gyors 
visszafejtési sebességre és a 
felhasználó által igényelt 
gyors reakcióra.

https://hu.wikipedia.org/wiki/QR-kód
Búth Emília: Megy a gőzös

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vonalk%C3%B3d
https://hu.wikipedia.org/wiki/1994


http://hu.qr-code-

generator.com/



Szófelhő - https://wordart.com/
 UTAZÁS
 VARÁZSLATOS
 EMLÉKEZETES



Infografika

Szitakötő: Hová vezet a metrótérkép?



Hová vezet a metrótérkép?

Szitakötő 





Mengyelejev

Szitakötő: Lökdösődő molekulák (Somfai Anna)



Állni látszik az idő
 https://www.youtube.com/watch?v=Rfysyex_DAk

 https://www.youtube.com/watch?v=GmpNizYB1Ms

Szitakötő: Állni látszik az idő (Hollós Máté)

https://www.youtube.com/watch?v=Rfysyex_DAk
https://www.youtube.com/watch?v=GmpNizYB1Ms

