
 
Digitális Jólét Nonprofit Kft. 

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 
„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó 

mérés-értékelés és digitális fejlesztések, innovatív 
oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” 

 

 

Digitális Jólét Nonprofit Kft. 
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. II. emelet 

 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32. 
info@dpmk.hu • www.dpmk.hu 
 
 

 

 

  LETES    L ETEK –  

JÁTÉKOS TANULÁS  

PROJEKTTERV 



 

 
 2 

 
 
 
 
 
 



 

 
 3 

  



 

 
 4 

ALAPADATOK 

KÉSZÍTETTE: KREPSZ KAPAI BERNADETT 

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁBAN SEGÍTETTEK:  

Pintérné Gönye Helga, Fehérné Dormán Teodóra, Németh Gabriella, Kneitner Erzsébet, 

Tóth – Szalai Judit 

A PROJEKT CÍME:  

5LETES 5LETEK – JÁTÉKOS TANULÁS (SNI, BTMN gyerekekhez tanulási praktikák)  

ÖSSZEFOGLALÁS: 

Gyógypedagógusként sokszor tapasztalom, hogy a kollégák nehezen boldogulnak az SNI 

vagy BTMN diákokkal. Idén először lehettem osztályfőnök (5. osztályban) és egy nagyon 

fontos problémával kellett szembesülnöm: a gyerekek nem tudnak önállóan tanulni.  

Tanulóim képességeit, diagnózisait valamint az átmenet nehézségeit felismerve és 

figyelembe véve határoztam el, hogy segítenem kell az ő tanulásukat. Kollégáimmal és a 

gyerekekkel közösen dolgoztuk fel délutánonként a tananyagokat különböző memorizálási 

technikákkal. Megismertettünk velük különböző módszereket, ők pedig őszinte 

véleményükkel segítették a munkánkat. Hiszen a reflexióikkal megerősítettek minket vagy 

abban, hogy jó a módszer vagy abban, hogy a felkínált tanulási- , memorizálási technika 

még fejlesztésre szorul.  A munkáinkat egész évben egy weboldalon rögzítettem.  

https://snitanulasmodszertan.webnode.hu/ 

A projekt egész évben végig kísér minket, de a DTH alatt játékos feladatokkal, 

alkalmazásokkal, új módszerekkel és technikákkal ismertettem meg őket. Négy tantárgy 

képviselteti magát egész évben: matematika, történelem, hon és népismeret, irodalom. Fő 

célunk a megfelelő jegyzeteléstechnika kialakítása, de emellett több memorizálási 

technikát is alkalmaztunk: fésűs módszer, gondolattérkép/ pókábra, szófelhők, szókártyák, 

dominó, igazolványkép.  

TANTÁRGYAK KÖRE 

 matematika 

 rajz és vizuális nevelés 

 hon és népismeret 

 magyar nyelv és irodalom 

 történelem  

 testnevelés 

 informatika 

https://snitanulasmodszertan.webnode.hu/
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ÉVFOLYAMOK: 5. OSZTÁLY- 23 fő, amiből 5 BTMN tanuló és 8 SNI  tanuló (változó 

diagnózisokkal: iskolai készségek kevert zavara, aktivitás és figyelemzavar, egyéb kevert 

magatartás és emoncionális zavar, diszgráfia, enyhe ért. fogy.) 

IDŐTARTAM: 9 TANÓRA (9  X 45 perc), de készített anyagok egész évben készültek és még 

készülni is fognak. 

IDŐTARTAM: 9 ÓRA (5 TANTÁRGYI ÓRA ÉS 4 ÓRA DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁS) 

ELŐKÉSZÜLET / RÁHANGOLÁS: 2 ÓRA. 

PROJEKT: 6 ÓRA. 

PROJEKTZÁRÓ: 1 ÓRA. 

A PROJEKT PEDAGÓGIAI ALAPJAI 

TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 

 Az egyéni ismeretszerzés módjainak, technikáinak gyakoroltatása, a kritikus 

problémamegoldó és a fogalmi gondolkodás fejlesztése. 

 A sikeres iskolai tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák 

fejlesztése az életkori sajátosságok és az egyéni képességek figyelembevételével. 

 Különböző memorizálási, jegyzetelési technikák megismerése és alkalmazása. 

TANULÁSI CÉLOK/TANULÁSI EREDMÉNYEK 

Irodalom: 

 A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése. 

 Ismerje és tudja az anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. (igazolványkép, pókábra) 

Matematika: 

 Az elsajátítás képességének (emlékezet, figyelem, koncentráció, lényegkiemelés) 

fejlesztése  

 Megfelelő szemléltető ábrák, diagrammok, grafikonok készítése. 

 Matematikai szaknyelv és jelölésrendszer helyes, pontos használata.  

 Egyszerű térbeli és síkbeli alakzatok megismerése digitális technológia segítségével. 

Történelem: 

 A vázlatkészítés szabályainak, fajtáinak megismerése. 

 A tanulók konkrét gondolkodása miatt tevékenység-központú feldolgozás. 

 Az élethosszig tartó tanulás igényének megfelelve – tudjanak ismereteket meríteni 

szűkebb környezetükből, könyvekből, képekből, tömegkommunikációs eszközökből, 

a világhálóról. 

 A tanulás tanítása. Hatékony és önálló tanulás. 
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 5–6. osztályos tanulók jellemzően konkrét gondolkodását, amely a múlt képszerű 

megjelenítését igényli. 

Hon és népismeret: 

 A vázlatkészítés szabályainak megismerése, alkalmazása. 

 Törekvés a tanulók cselekvő és alkotó részvételére a tanulás során, hogy az 

érzékelésen, észlelésen, élményeken keresztül jussanak el az elvontabb ismeretekig, 

az összefüggések meglátásáig. 

Digitális kompetencia: 

 Digitális eszközök használata és széles körű felhasználási lehetőségeik. 

 Interaktív eszközhasználat 

 Internet biztonságos használata. 

 Alkalmazások és felhasználási lehetőségeik az oktatásban (Wordart, QR-kód 

generátor, Mentimeter, Word, Google Drive) 

21. századi készségek: 

 Digitális kompetencia 

 Együttműködés, csapatmunka. 

 A tanulás elsajátítása. 

 Szociális és állampolgári kompetenciák. 

 Rugalmasság és alkalmazkodóképesség. 

 Kulturális tudatosság és kifejezőkészség. 

 Kezdeményező képesség és önirányítás. 

 Kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia. 

 Jártasság a technológiai eszközök használatában.   

A TANANYAG CÉLRENDSZERÉT KIFEJTŐ KÉRDÉSEK  

ALAPKÉRDÉS HOGYAN LEHET JÓL TANULNI? 

PROJEKTSZINTŰ KÉRDÉS HOGYAN, MILYEN MÓDSZEREKKEL SEGÍTHETEM A TANULÓIM  EREDMÉNYES 

TANULÁSÁT? (BELEÉRTVE A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ DIÁKJAIMAT IS) 
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ÉRTÉKELÉSI TERV 

AZ ÉRTÉKELÉS IDŐRENDJE 

A PROJEKTMUNKA MEGKEZDÉSE 

ELŐTT 

MIALATT A TANULÓK A 

PROJEKTEN DOLGOZNAK ÉS 

FELADATOKAT HAJTANAK VÉGRE 

A PROJEKTMUNKA BEFEJEZTÉVEL 

 A projekt bevezetése egy 
ötletbörzével indult. (Egész 
évben játékosan tanultunk, 
ezt szerettük volna 
másokkal is megosztani) 
Választottunk egy nevet a 
projektünknek. (mentimeter 
segítségével)  

Meghatároztuk, hogy milyen 
tantárgyakkal és hogyan 
szeretnénk foglalkozni a 
héten. 

Digitális faliújságon is 
megterveztük a hetünket. 

 

Folyamatos az értékelés 

szóban. Csoportmunkák 

értékelése. Videófelvételek, 

képek kiértékelése. Társ és 

önértékelő lap. 

Produktumok értékelése 

Kiállítás a szófelhős 

verseinkből 

Projektzáró – 

Szabadulószoba 

Oklevelek átadása 

Mentimeter: Hogy érezted 

magad a héten? 

ÉRTÉKELÉSI ÖSSZEFOGLALÓ 

1. projektmunka megkezdése előtt: 

Digitális Ötletbörzével indítottuk a ráhangolódást. 

Az ötletbörzéhez, hogy mi legyen a projektnevünk: https://www.mentimeter.com/ oldalt 

használtuk. Nagyon élvezték a gyerekek. Folyamatos visszajelzés volt számukra, hogy az 

ötleteiket kivetítve másodpercről-másodpercre láthatták. 

Hét tervezéshez/ célok kitűzésére faliújságot szerkesztettünk, a gyerekek ötletelésével a 

projekthetünk tervezete így alakult: http://linoit.com 

 

https://www.mentimeter.com/
http://linoit.com/users/bettykapai/canvases/DTH%202019%205.%20oszt%C3%A1ly
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2. projektmunka alatt: 

A projekt alatt készített képek és videófelvételek produktumok mindig alapjául szolgáltak a 
napi közös értékelésnek. A gyerekek legjobban az IKT-s mentimeter programot szerették. 
A projekttevékenységeket, a gyerekek haladását folyamatosan segítettük 
visszajelzéseinkkel, értékeléseinkkel.  

Társak értékelése: A csoportmunka során a társak egymásnak adhattak tanácsot, 
segíthették egymás munkáját. A pozitív, segítő légkör ösztönző hatású volt minden 
gyermekre. 

A csoportértékelés során egymás és saját maguk aktivitását, bevonódását és hangulatát is 
értékelhették a gyerekek egy segítő táblázattal a hét minden napján. (ön- és társértékelő 
lap) 

Beszélgetés: Vélemények a munkákról. Építő jellegű, segítő szándékú megfogalmazások, 
biztató szavakkal.  

 

3. projektmunka befejeztével: 
 

Projektzáró rendezvényünkön minden a projektben résztvevő tanuló és pedagógus 
elmondhatta a véleményét a héten végzett munkáról. Egy szabadulószobával zártuk a 
projektünket. Mentimeterrel értékelték a gyerekek a hetet. 

 
Kiállítást szerveztünk a produktumokból és együtt megnéztük videóösszeállítást. 

A gyerekek fejlődése folyamatosan nyomon követhető volt, hiszen készített produktumjaik 
egyre jobbak és jobbak lettek. 

A visszacsatolás, a folyamatok értékelése folyamatos volt a projekt során. A nap végi közös 
megbeszélések és az önértékelő táblázat valamint a mentimeter állandó eleme volt az 
értékelésünknek. 

A tanulási folyamat kézzel fogható elemei: 

 szófelhők 

 saját maguk által készített munkafüzetek (történelem, matematika, hon és 
népismeret) 

 tantárgyi jegyzetek 

 szókártyák, szóspirálok, dominók, igazolványképek, gondolattérképek, fésűk. 
 

Az értékelési rendszerünk első körben mindig osztály szintent történt meg és azonnal - 
nagyon fontos volt az azonnali visszacsatolás-, majd tanári és iskolai szinten is.  A 
produktumainkat kiállítottuk. 
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A PROJEKT MENETE 

MÓDSZERTANI ELJÁRÁSOK 

Ssz. 
Tevékenység 

 

Felelős 
 

Módszerek/ 
eszközök 

berendezések 

Időterv 
 

Dokumentum 

1. 
2. 
 
 
elő-
készü-
let 
 
 
 
 
 
 

Előkészítő rész/ 
Ráhangolás 
 
Országos flashmob-
ban való részvétel. 
 
Ötletbörze 
(név, projekthét) 
 
 
  
Plakáttervezés / 
Logotervezés 
 
Értékelés 
 

 
 
 
ofő 
 
 
 
számítás-
technika 
tanár, 
 

 
 
 
Csoportmunka, 
egyéni munka. 
 
Számítógépek, 
internet, 
interaktív tábla. 
 
 
csoportmunka 
 
 
értékelő lap 

 
 
 
Délutáni  
Foglalko
zás  
 
(1óra) 
 
 
 
 
(1óra) 
 

https://snitanulasmodszertan.webn
ode.hu/ 
 
https://youtu.be/EBgSutvu9ys  
 
 
 
https://www.mentimeter.com/ 
https://wordart.com/ 
 
 
http://linoit.com/ –n digitális 
faliújság létrehozása. 
 
https://www.easel.ly/ 
 

Az előkészületnél SNI és BTMN tanulók volt ahol differenciáltan vettek részt a feladatok megoldásában. 
Plakáttervezésnél a gyerekek két csoportban dolgoztak. (Az egyik plakát könnyebben volt szerkeszthető, a 
képeket előre feltöltöttem a felületre, a formákat közösen tekintettük meg majd közösen választották ki a 
gyerekek melyik legyen az alap. Folyamatos segítségadást igényelve, de csapatmunkának köszönhetően két 
plakát készült.) Flashmob-ban kiemelkedően aktivizálták magukat. Ők kérték, hogy legyen egy krétarajz is. 
Mentimeter alkalmazásnál őnekik nem 3 szót kellett beírni projektnévvel kapcsolatosan. 
Videónk az előkészületről: https://youtu.be/VzwCwcMLlYM  
Weboldal:  https://dth2019zalaapati5.webnode.hu/ 
 

 

 

 

https://snitanulasmodszertan.webnode.hu/
https://snitanulasmodszertan.webnode.hu/
https://youtu.be/EBgSutvu9ys
https://www.mentimeter.com/
https://wordart.com/
http://linoit.com/users/bettykapai/canvases/DTH%202019%205.%20oszt%C3%A1ly
https://www.easel.ly/
https://youtu.be/VzwCwcMLlYM
https://dth2019zalaapati5.webnode.hu/
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Ssz. 
Tevékenység 

 

Felelős 
 

Módszerek/ 
eszközök 

berendezések 

Időterv 
 

Dokumentum 

3. 
 
 
1.nap 
 
 
 
 
 
 

Matematika/ 
fejlesztő foglalkozás 
 
Tanultak ismétlése, 
rendszerezése 
(négyzet, háromszög, 
téglalap) 
 
 
Szófelhők készítése. 
 
 
Pókábra / 
gondolattérkép 
készítése az 
alakzatokról. 
 
Értékelés 
 

 
 
 
matek 
tanár 
 
 
 
 
gyógyped 
 

 
 
 
Csoportmunka, 
egyéni munka. 
 
Számítógépek, 
internet, 
interaktív tábla. 
A / 3 lap, 
szófelhők 
kinyomtatva 
madzag, 
dobókocka, 
testháló  
tankönyv 

 
 
 
Délutáni  
foglalko
zás  
 
(1óra) 
 
 
 

https://snitanulasmodszertan.webn
ode.hu/matematika/ 
 
Szófelhők 
osztály által készített szófelhők 
https://www.menti.com/ 
https://www.mentimeter.com/ 
 
 
 
https://wordart.com/ 
 
 
https://bubbl.us/ 
 
 
 
Gondolattérkép készítése 
digitálisan és manuálisan. 

SNI és BTMN tanulók aktív részesei voltak a mai napon is a projektnek, differenciáltan kaptak feladatot. 
Mentimeter alkalmazásnál őnekik nem 1 szót kellett beírni alakzattal kapcsolatosan. Gondolattérkép 
készítésénél a gyerekek két csoportban dolgoztak. A diagnózissal és a helyesírás felmentésével rendelkező 
diákok számítógéppel dolgoztak. Számukra ez így könnyebb volt. BNO F70 diákjaim szófelhőket készítettek. 
A gondolattérkép tervezésnél viszont differenciáltam. Folyamatos segítségadást igényelve, de 
csapatmunkának köszönhetően két gondolattérkép készült az alakzatokról. 
Videofilmünk: https://youtu.be/mWqkHSoAvO4  
Weboldal:  https://dth2019zalaapati5.webnode.hu/elsonap/ 

 

 

https://snitanulasmodszertan.webnode.hu/matematika/
https://snitanulasmodszertan.webnode.hu/matematika/
https://www.menti.com/
https://www.mentimeter.com/
https://wordart.com/
https://bubbl.us/
https://youtu.be/mWqkHSoAvO4
https://dth2019zalaapati5.webnode.hu/elsonap/
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Ssz. 
Tevékenység 

 

Felelős 
 

Módszerek/ 
eszközök 

berendezések 

Időterv 
 

Dokumentum 

4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
2.nap 
 
 
 
 
 
 

Testnevelés 
Alakzatok 
megformálása. 
 
Rajz 
Testek színezése, 
alkalmazással 3D-ben 
való megjelenítése. 
 
Tanulószoba/ 
Fejlesztő 
Tanultak ismétlése, 
rendszerezése. 
Szerkesztett könyv 
folytatása. 
 
Szóspirál, szókereső 
pókábrák készítése a 
könyvhöz. 
 
 
Értékelés 
 

 
testnev. 
tanár 
 
 
rajz tanár 
 
 
 
hon és 
népism. 
tanár 
 
 
 
gyógyped
. 

 
Csoportmunka 
színes mezek 
telefonok 
 
 
Egyéni munka 
telefonok 
 
 
 
Csoportmunka, 
egyéni munka. 
 
Számítógépek, 
internet, 
interaktív tábla. 
órai jegyzetek, 
word 
  

 
1 óra 
 
 
 
1 óra 
 
 
 
 
 
Délutáni  
Foglalko
zás  
 
(1óra) 
 
 
 

 
https://dth2019zalaapati5.webnod
e.hu/masodiknap/ 
 
http://www.quivervision.com/color
ing-packs/#yuri-the-painter  
 
 
 
https://snitanulasmodszertan.webn
ode.hu/honismeret/ 
 
 
 
 
https://bubbl.us/ 
https://wordart.com/ 

SNI és BTMN tanulók esetében a differenciálás a mai napon is megoldott volt.  
Testnevelés órán az alakzatok megformálásában mindenki aktívan részt vett, az utasítások megértése néha 
nehézséget jelentett, de egymást segítve megoldották a feladatokat. A képek elkészítésében a felmentett 
tanulók is részt vettek.   
Rajz órán a feladatot nem kellett differenciálnom, mert mindenki meg tudta oldani. Mindenki színezett, majd 
mindenki megjelenített. 
Délutáni foglalkozáson BNO F70 diákjaim szófelhőket, szóspirálokat, dominókat, fésűket készítettek. Az 
alkotott kép lementése előtt helyesírásilag igyekeztem őket javítani.  
Összefoglaló videónk a 2. napról: https://youtu.be/AWh2uW2a9b4  
Weboldal:  https://dth2019zalaapati5.webnode.hu/masodiknap/ 

 

 

https://dth2019zalaapati5.webnode.hu/masodiknap/
https://dth2019zalaapati5.webnode.hu/masodiknap/
http://www.quivervision.com/coloring-packs/#yuri-the-painter
http://www.quivervision.com/coloring-packs/#yuri-the-painter
https://snitanulasmodszertan.webnode.hu/honismeret/
https://snitanulasmodszertan.webnode.hu/honismeret/
https://bubbl.us/
https://wordart.com/
https://youtu.be/AWh2uW2a9b4
https://dth2019zalaapati5.webnode.hu/masodiknap/
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Ssz. 
Tevékenység 

 

Felelős 
 

Módszerek/ 
eszközök 

berendezések 

Időterv 
 

Dokumentum 

 
7. 
 
 
3.nap 
 
 
 
 
 
 

Fejlesztő foglalkozás 
Történelmi pókábrák, 
szófelhők készítése a 
jegyzetek 
kiegészítése.  
 
 
 
 
Értékelés 
 

gyógyp. 
 
 

 
Egyéni munka 
 
Számítógépek, 
internet, 
interaktív tábla. 
tankönyv. 
Word 

 
Délutáni  
Foglalko
zás  
 
(1óra) 
 
 
 

 
https://snitanulasmodszertan.webn
ode.hu/tortenelem/ 
a középkori Európa témakört 
dolgoztak fel a gyerekek a DTH 
alatt. 
 
https://bubbl.us/ 
 
https://wordart.com/ 
 

SNI és BTMN tanulók esetében volt csak ezen a napon DTH, történelmi pókábrákat és szófelhőket 
készítettek. Igaz az osztályból többen bekéretőztek, mert szerették volna ők is alkotni. 
Videónk erről a napról: https://youtu.be/6K6gxSNOryc  
Weboldal:  https://dth2019zalaapati5.webnode.hu/harmadiknap/ 

 

https://snitanulasmodszertan.webnode.hu/tortenelem/
https://snitanulasmodszertan.webnode.hu/tortenelem/
https://bubbl.us/
https://wordart.com/
https://youtu.be/6K6gxSNOryc
https://dth2019zalaapati5.webnode.hu/harmadiknap/
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Ssz. 
Tevékenység 

 

Felelős 
 

Módszerek/ 
eszközök 

berendezések 

Időterv 
 

Dokumentum 

 
8. 
 
 
4.nap 
 
 
 
 
 
 

Irodalom/ sztechnika 
Irodalmi pókábrák 
fésűk, versekből 
szófelhők készítése 
QR kóddal dekódolva. 
 
 
 
 
Értékelés 
 

gyógyp. 
magyar 
tanár 
 
 

Csoportmunka 
Egyéni munka 
 
Számítógépek, 
internet, 
interaktív tábla. 
tankönyv 
A/3-as lap. 
nyomtató 
versekből 
kiállítás 

 
Délutáni  
foglalko
zás  
 
(1óra) 
 
 
 

https://snitanulasmodszertan.webn
ode.hu/irodalom/ 
 
 
https://bubbl.us/ 
https://wordart.com/ 
https://hu.qr-code-generator.com/ 
 

 
Csoportbontásban voltak a gyerekek ezen a napon. A produktumok Irodalom órához készültek.  Az elkészült 
művek a verses szófelhők még aznap egy kiállítás részei lettek, hiszen ezen a napon volt a Költészet napja. 
Videónk a napunkról: https://youtu.be/xm3lmRc8vJo  
Weboldal:  https://dth2019zalaapati5.webnode.hu/negyediknap/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://snitanulasmodszertan.webnode.hu/irodalom/
https://snitanulasmodszertan.webnode.hu/irodalom/
https://bubbl.us/
https://wordart.com/
https://hu.qr-code-generator.com/
https://youtu.be/xm3lmRc8vJo
https://dth2019zalaapati5.webnode.hu/negyediknap/
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Ssz. 
Tevékenység 

 

Felelős 
 

Módszerek/ 
eszközök 

berendezések 

Időterv 
 

Dokumentum 

 
9. 
 
 
záró-
nap 
 
 
 
 
 
 

sztechnika / 
matematika 
 
Szabadulószoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Értékelés 
 

 
 
 
sztechn. 
hon és 
népism,  
matek, 
tanár 
intéz-
ményveze
tő 

Csoportmunka 
 
 
Számítógépek, 
internet,  
könyvek, 
fésűk, 
betűkártyák, 
szétdarabolt 
képek, 
kiállított 
versek, 
QR kódok 
telefonok 

 
 
1óra 
 
 
 

 
http://cms.dth2019zalaapati5.web
node.hu/zaronap/ 
 
 
 
https://wordart.com/ 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.mentimeter.com/ 
https://www.menti.com/ 
 
Torta, Oklevelek átadása 

 
Utolsó napra egy szabadulószobát terveztem a gyerekeknek, a saját alkotásaikat felhasználva. 
Véletlenszerű csoportalkotással a gyerekeknek feladatokat kellett megoldaniuk. 
A szabadulószoba elérhető: https://snitanulasmodszertan.webnode.hu/fotogaleria/ 
Összefoglaló video: https://youtu.be/3UVNh2iV0II  
Az Egész hetünkről egy könyvet szerkesztettünk:  
https://read.bookcreator.com/h8qwywI2e8hRPRwiIYNgEfqhR8c2/60U9w0gMS9uZtZKZBNSwYg  
 

   

http://cms.dth2019zalaapati5.webnode.hu/zaronap/
http://cms.dth2019zalaapati5.webnode.hu/zaronap/
https://wordart.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.menti.com/
https://snitanulasmodszertan.webnode.hu/fotogaleria/
https://youtu.be/3UVNh2iV0II
https://read.bookcreator.com/h8qwywI2e8hRPRwiIYNgEfqhR8c2/60U9w0gMS9uZtZKZBNSwYg
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A PROJEKT RÉSZLETEI 

SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK 

 Alapszintű Word ismeret 

 Egér, sz.gép használata 

 Együttműködési készség a társakkal 

 Rajz órákon szükséges eszközök biztonságos használata 

 Nyitottság új dolgok kipróbálására 

 

A PROJEKTHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK 

TECHNOLÓGIA – HARDVER 

SZÁMÍTÓGÉPEK, LAPTOP, PROJEKTOR, NYOMTATÓ, DIGITÁLIS TÁBLA, OKOS TELEFONOK,  

Nyomtatott színezők, színesek, A /3 színes lapok,  

TECHNOLÓGIA – SZOFTVER 

Microsoft Word, böngésző program (Chrome) 

FELHASZNÁLT TANKÖNYVEK:  

 Matematika 5. Gondolkodni jó! - Hajdú Sándor, Czeglédy István, Czeglédy Istvánné, 

Zankó Istvánné - Műszaki Könyvkiadó 2016. 

 Radóczné Bálint Ildikó, Virágh Gyuláné: Irodalom 5. 

 Horváth Péter: Történelem 5. 

NYOMTATOTT ANYAGOK (Pl. tankönyvek.) 

 http://www.quivervision.com/ 

INTERNETES FORRÁSOK, ALKALMAZÁSOK: 

 http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html 

 https://www.mentimeter.com/ 

 https://www.menti.com/  

 https://www.easel.ly/ 

 https://wordart.com/ 

 https://www.youtube.com/  

 filmr alkalmazás 

 http://linoit.com/  

 https://bubbl.us/ 

 http://www.quivervision.com/coloring-packs/#yuri-the-painter 

 https://www.toolsforeducators.com/dominoes/domino-template-text.php 

 http://www.softschools.com/ 

 Word  

 https://hu.qr-code-generator.com/ 

http://www.quivervision.com/
http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
https://www.mentimeter.com/
https://www.menti.com/
https://www.easel.ly/
https://wordart.com/
https://www.youtube.com/
http://linoit.com/
https://bubbl.us/
http://www.quivervision.com/coloring-packs/#yuri-the-painter
https://www.toolsforeducators.com/dominoes/domino-template-text.php
http://www.softschools.com/
https://hu.qr-code-generator.com/
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