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EDU&FUN
Hétfőn lehetőségünk volt résztvenni az EDU&FUN Digitális
Élményközpont online előadásán. Egy virtuális túrát tettünk az
intézményben sok érdekes dologról tudakozva. 
Kicsit jobban megismerkedhettünk a robottechnológiával, a 3D
nyomtatással, a kiterjesztett és virtuális valóság világával,
érdekes smart megoldásokkal. 
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AR/VR
Az AR tulajdonképpen színesebbé, varázslatosabbá teszi a
világunk. Egy kamerán keresztül például egzotikus állatokat,
�kcionális karaktereket "idézhetünk meg". 
A VR-t kezdetben pilóták használták,  ma már a hétköznapi
emberek szórakozására is válik. Egy headset felvétele másik
dimenzióba repít el minket, számos játékkal játszhatunk így.
Gyönyörködhetünk a tájban, hullámvasutazhatunk, részesei
lehetünk egy nagy csatának...stb.   
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A az AI, azaz mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligenciának köszönthetően a robotok is
tudnak tanulni. Segítségével hétköznapjaink tehetjük
egyszerűbbé, vagy építhetünk lenyűgöző teljesítményű
robotokat. 
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A Mikro:bit
A mikro:bit egy kicsi programozható panel, melyben különböző
szenzorok vannak. Könnyen programozható, szórakoztató
játékokat lehet vele készíteni.
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Micro:bit Educational Foundation
Planning and teaching with the micro:bit
Complete, editable computing units of
work and resources with cross-curricular
links for art, science, geography and
more, curriculum-linked to England KS2 and Code.org elementary CS
Fundamentals. Search primary lessons Units of work with
downloadable, editable resources covering computing fundamentals
through to cyber security, cryptography and creative design projects,
curriculum-linked to England KS3.

MICROBIT
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A 3D nyomtatás
Csupán egy különleges nyomtató és valamiféle anyag (pl.
műanyag) szükséges arra, hogy innovatív tárgyakat alkothassunk.
Az interneten nagyon sok minta található ehhez, de saját kezűleg
is megtervezhetjük őket.

Thingiverse - Digital Designs for
Physical Objects
Download files and build them with your
3D printer, laser cutter, or CNC.
Thingiverse is a universe of things.

THINGIVERSE
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A Nagyhét
A Nagyhét a Virágvasárnappal kezdődik, amikor Jézus
Jeruzsálembe való bevonulására emlékezünk. Ilyenkor történik a
barkaszentelés.A Nagycsütörtök az utolsó vacsora napja, 
gyásznap, ilyenkor elhallgatnak a templomi  harangok. A
Nagypéntek Jézus keresztrefeszítésének és halálának
emléknapja. Szigorú böjti nap. Nagyszombaton csöndesség
jellemző, este viszont megszólalnak a harangok.
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Szent napok
  Mivel a húsvét a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, a
húsvétot megelőző időszakban az Egyház több napon át
emlékszik meg Jézus életének utolsó mozzanatairól.
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A locsolóvers
Szintén a locsolkodáshoz kapcsolódik a locsolóvers szavalása. A
locsolkodó �úk az öntözés előtt verset mondanak a lányoknak,
általában a végén a kérdéssel: Szabad-e locsolni?

Húsvéti locsolóversek
Navigáció átugrása Tündérország
gyöngyharmatja szálljon a fejedre,Aki
téged megöntözött, jusson az
eszedbe!Hol a tojás, piros tojás? Ide a
zsebembe! Húsvét másodnapján, régi
szokás szerint,Fogadják szívesen az öntöző legényt!Bár a
legénységtől én még messze állok,De az öntözők sorába mégiscsak
beállok.Először kérdem: van-e piros tojás?Mert csak úgy magára nem
megy a locsolás.

CITATUM
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A Nagyböjt

Google Drive
Get access to files anywhere through
secure cloud storage and file backup for
your photos, videos, files and more with
Google Drive.

GOOGLE DRIVE
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Húsvétvasárnap és Húsvéthétfő
A Húsvétvasárnap Jézus feltámadásának napja, a liturgikus év
legnagyobb ünnepe. Délelőtt ünnepi szentmisét tartanak. 
A Húsvéthétfőnek egyházi háttere nincs, kizárólag népi
hagyományok köthetők hozzá.
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Húsvéti tojás díszítés
Húsvétkor egy másik elterjedt hagyomány, hogy a már említett
locsolkodásért cserébe a megöntözött lányok kidíszített hímes
tojást adnak cserébe a �úknak.
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Húsvéti szokások
Magyarországon rengeteg húsvéti népszokás van, viszont ezek
ma már egy kicsit eltűntek, vagy éppen átalakultak.
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A locsolkodás
A legismertebb talán a nők, lányok locsolása. Régen a �úk
hatalmas vödör vizet zúdítottak a lányokra, teljesen eláztatva
őket. Ma már egy ez egy kicsit visszafogottabb formában van
jelen, viszont néhány helyen, hagyományőrző egyesületekben
még mindig él a hagyomány.
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