
KISISKOLÁSOK és a TEKNŐC-grafika 
A személyi számítógépek szélesebbkörű elterjedésével egyre több kisisko-

lás kerül nálunk is közvetlen kapcsolatba a számítógéppel. Első lépésként 
szinte mindenki (kicsi  és nagy  egyaránt)  nagy érdeklődessel fordul a különböző 
játékok világába. Az újabb gépeken számtalan, minőségibb grafikai  kivitelezé-
sű játékprogram ál! rendelkezésünkre. A gyerekek igen hamar megtanulják a 
programok kezelését, alig lehet őket elhívni a képernyő elől. Előbb-utóbb 
hozzászoknak az egyszerűbb rendszerfunkciókhoz,  megkeresik és elindítják a 
kívánt programot. Később mindenkinek feltámad az igénye, hogy saját ötletei, 
elképzelései érdeklődése szerint új programot hozzon létre. Ehhez már vala-
mely magas szintű programozási nyelv ismerete szükséges. A rendelkezé-
sünkre álló nyelvek közül a LOGO az, amely legkönnyebbe teszi az átmenetet 
a játékokról a saját, komoly programok írására. 

A LOGO egy külön világot tar fel. 
A TEKNOC-grafika  (Turtie  Graphics)  révén egy igen erős és nagyon 

egyszerű grafikus eszközt ad kezünkbe, ugyanakkor más területeknek (zene. 
szövegfeldolgozás,  matematikai  feladatok)  is megfelelő programozási nyelv. 

Mi  köze  a teknősbékának  a számítógéphez? 
Alapjában véve semmi, csupán egy találó elnevezés, ami a számítógéppel 

irányítható kis robot és a TEKNOC formai hasonlóságán alapszik. A robot-TEK-
NOC a számítógép billentyűzetén keresztül utasítható a számára "érthető" 
feladatok elvégzésére. Adott távolsággal előre-hátra tud menni, adott fokkal 
jobbra-balra tud fordulni,  tollát (ami a hasára  van erősítve)  felemeli, leereszti, 
más színűre cseréli. Egy jókora rajzlapon mozogva csodálatos rajzokra képes. 
Nekünk sajnos ez a robot-TEKNOC nem áll rendelkezésünkre, meg kell 
elégedjünk a képernyőnkön mozgó párjával. Ez a TEKNŐC fényes háromszög 
formájában jelenik meg a képgrnyő közepén és épp úgy reagál a parancsokra, 
mint eredetije, a robot-TEKNOC. 

A gyermek első találkozása a TEKNŐC-cel rendszerint úgy történik, hogy 
bemutatjuk, hogyan Iphet a billentyűzeten beírt parancsokkal mozgásra bírni 
FORWARD 50 (ELŐRE  50) hatására a TEKNŐC 50 lépés] tesz egyenes 
irányban előre. Ha azt írjuk RIGHT 90 (JOBBRA 90), a TEKNŐC egy helyben 
90 fokkal jobbra fog fordulni. 

A PENDOWN (TOLLATLE)  beírása után a teknőc "lenyomja" a tollát, így 
ezután látható nyomot hagy, amíg a PENUP (TOLLAT  FEL  ) utasítással "föl 
nem emeltetjük1  a tollat. Természetesen a gyerek sok-sok próbálkozás után 
jön rá, mit is jelentenek ezek a számok. A feladat viszont elég vonzó ahhoz, 
hogy a Iegtqpb gyereket átsegítse a tanulási folyamaton. 

A TEKNŐC azonban igen tanulékony. Bizony képes új parancsok végrehaj-
tására, akkor, ha egyszer beírjuk, hogy az adott parancsra milyen műveletso-
rozatot hajtson vegre. Igy bármilyen bonyolult ábra megrajzolására 
megtanítható. Ha pl. több négyzetet akarunk rajzolni meg kell tanítanunk a 
NEGYZET parancsba: 

TO NEGYZET 
REPEAT4 

[FORWARD 50 
RIGHT 90] 

END. 

Ezután a NÉGYZET szó is a "felismert'  parancsok közé tartozik. Amint 
látható, a TEKNŐC világa sokkal közvetlenebb, mint más programozási nyel 

vek grafikája. Nincs szükségünk a koordináták ismeretére, nem kell állandóan 
szogfuggvenyeket számítanunk, szinte semmi előzetes matematikai ismeretet 



nem igényel. Ugyanakkor sok mértani és matematikai fogalom igen egyszerű-
en, szemléletesen, szinte észrevétlenül megtanítható. 

A TEKNOC-cel "játszó"  gyerekeknek nincs állandó útmutatásra, segítségre 
szüksége. Ha egy feladat megoldásában megakad vagy nem talál hibát, 
egyszerűen feláll a gép mellől és "lejátssza"  a teknőcőt: előre-hátra  lép, illetve 
jobbra-balra  fordul. 

Igy saját mozgását figyelve könnyen rájön a feladat megoldására, megta-
lálja a programba csúszott hibát. 

A kisiskolások igen élvezik a TEKNŐC világát. Először ők sajátítják el a 
"TITKOS  TEKNŐS'  nyelvet lassan, szavanként, hiszen alig négy-öt parancs 
segítségével már igen jól lehet játszani, majql ők kezdik a TEKNOC-öt új 
szavakra tanítani. Miközben a "TITKOS  TEKNŐC'  nyelv egyre bővül minden-
kinek a saját elképzelései és képességei alapján, a gyerek észrevétlenül halad 
a programozás technikájának elsajátításában. Matematikai ismeretei egyre 
gazdagodnak anélkül, hogy meghatározásokat, szabályokat tanulna. Később 

elsajátítva már nem okoz problémát, mert van egy konkrét modell, amelyhez 
kötni lehet. 

Azonban a LOGO környezetben zenélni is lehet, így a TEKNŐC-öt akár 
táncolni taníthatjuk, azok akik szívesebben foglalkoznak irodalommal absztrakt 

versekkel próbálkozhatnak. 
Végül  lássunk  néhány  példát,  hogyan  rajzola  TEKNŐC: 

TO NÉGYZET : MÉRET 
REPEAT4 

[ FORWARD : MÉRET 
RIGHT 901 

END 

A NÉGYZET 50 parancs hatása: 

TO FA :MERET :SZINT 
IF :SZINT = OTHEN STOP 
FORWARD : MÉRET 
LEFT 45 
FA !MÉRET/2 :SZINT- 1 
RIGHT 90 
FA ;MÉRET/2 :SZINT- 1 
LEFT 45 
BACK :MÉRET 

END 

TO HÁROMSZÖG 
REPEAT3 

[ FORWARD 50 
RiGHT 1201 

END 

A HÁROMSZÖG parancs hatása: 

Parancs: FA 100 4. Ennek hatása: 



TO SPIRÁLIS :MÉRET :SZ0G :MVÁLTOZÁS 
FORWARD :MÉRET 
RIGHT :SZÖG 
SPIRÁLIS :MÉRET + :MVALTOZAS :SZÖG 
: M VÁLTOZÁS 

END 

Parancs: SPIRÁLIS 5 90 5 

Különböző szögértékekre érdekesebbnél érdekesebb rajzokat kapunk. 
Aki jártas más programozási nyelvben (BASIC,  PASCAL),  érdemes kipró--

bálnia az előző eljárásokat megírni az adott nyelven. 
Így érzékelhető igazán a TEKNOC-grafika  egyszerűsége, szépsége. 

Robu Judit 

ARCKÉPCSARNOK, 
TUDOMÁNYOK TÖRTÉNETE 

Ki  a "Magyar  Fauszt"? 

Ismerjük  meg VARGHA  LÁSZLÓ  nevét! 

HATVANI ISTVÁN (1718-1786) 
A Debreceni Református Kollégium pro-

fesszorai  közül országszerte talán a legis-
mertebb, és nem csak a termé-
szettudományokkal foglalkozók szakmai 
köreiben. A "Magyar Fauszt" személyét 
csaknem misztikus tisztelet övezte az utókor 
előtt. A magyar irodalom legnagyobbjai, 
Arany János es Jókai Mór is méltónak találták 
alakját az irodalmi megörökítésre. Sok misz-
tikus történet maradt fenn Hatvaniról. Az ál-
tala végzett, korában még merőben 
szokatlan, látványos, elektromos kísérletek a 
diákok egy részében felébreszthették az "ör-
döggel  való  cimborálás"  gondolatát. A mé-
lyen vallásos, tudós Hatvani professzortól 
azonban távol állt minden babonaság. 

Rimaszombaton született. A gyenge, be-
teges gyermeket szülei papnak szánták. Is-


