
óravezetéshez etananyag efeladatok feladatkészítő tanulói és osztályfiók
dolgozat, 

számonkérés
videók, animációk eképek

1.

KRÉTA Digitális 

Kollaborációs Tér 

Open Board

hivatalos iskolai KRÉTA oldalon a 

kollaborációs tér ikonon

minden 

tárgyból
1-12. osztály

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages

/viewpage.action?pageId=4676178

5

https://youtu.be/U2biOz9c8lM ingyenes

videokapcsolat lehetőség is van; fehértábla 

program telepíthető, üzenőfal minden 

diáknak és csoportonként, osztályonként és 

privát beszélgetés; házi feladat: kiadása, 

követése, értékelése…; órai feladatok:  

órarend:  

várható kiadhatók igen

összekapcsolt a kötelező 

KRÉTA naplóval, 

kommunikációra, házi 

feladat kiadásra, 

értékelésre jó; feladat 

kiadásra is alkalmas

házi feladat javítási lehetőség 

nincs, de értékelési igen; nem 

nyílik meg az Open Board

2.

Nemzeti 

Köznevelési 

Portál NKP

https://www.nkp.hu/  

készségtárgyak 

kivételével 

etika és 

informatika is

8-12. osztály
https://www.nkp.hu/tankonyv/felh

asznaloi_kezikonyv/
ingyenes

Okostankönyvek efeladatok és feladatkészítő 

segítségével.

OFI-s tankönyv 

okostankönyvekben és letölthető 

tankönyvekkel, óravázlattárral

okostankönyvekben és a 

feladattárban kész feladatokkal, 

valamint a moduloknál 

feladatlistában  akkreditált 

feladatoknál és feladatsorlistában 

(felmérőknél) az akkreditált 

feladatsoroknál

moduloknál feladatlistában az új 

feladatoknál igen sokféle 

típusfeladatból választhatunk 

közepes grafikával  . A 

feladatsorlistában (felmérők) 

készíthetők. Mindegyik megosztása 

részletesen beállítható, határidővel. 

Osztályhoz tanulókat tudunk 

felvenni, akiknek a kiosztott 

feladatának elkészítését 

követhetjük.

alkalmas a 

feladatsorlistában

okostankönyvekben és a 

médiatárban

okostankönyvekben a 

leckében, képnézegető 

funkcióval

hasznos animációk  

tartalmaz tananyagot, 

efeladatokat és 

animációkat

tananyag mennyire fedi a papír 

alapú leckét?   Óravázlattár: 

jelenleg pár perces digitális 

feladatokkal feltöltve, 

többségében a Learning Appsból 

készített feladatokra A kész 

feladatoknák teljes képernyős 

módban is legtöbbször 

görgetésre van szükség.

3.

Mozaik : 

mozaBook, 

mozaWeb, 

mozaik3D

https://www.mozaweb.hu/
minden 

tárgyból
1-12. osztály

https://www.mozaweb.hu/Portal/u

ser_manual

előfizetéseshttps://www.

mozaweb.hu/mozaweb

Mozaik Kiadós tankönyvek, amik 

sajnos többségében állami 

forrásból nem rendelhetők

egyforma, mellérendelős 

feladatok, eredmények 

megosztása nélkül

csak a mozabookon saját fiókban, 

nem letölthető és megosztható
nincs nem alkalmas

látványos, hasznos, nagy 

számú
látványos, hasznos

mozobook online és offline 

használatra

mozaweb csak web alapú 

hozzáféréssel; 

4. Wordwall https://wordwall.net/hu bármely 1-12. osztály https://wordwall.net/hu https://youtu.be/dQdnsjPVmWw

alapváltozat ingyenes, 

bővített 1000/1500/hó 

https://wordwall.net/hu-

hu/account/upgrade

nincs

nagyon látványos, igen sok, 

rengeteg témakörben, egyebek 

lehetőségnél szerkeszthető 

tartalommal (könnyen 

kiegészíthető, átírható 

feladatokkal)

digitális feladatkészítő, sablonokkal 

és kész átírható feladatokkal

megosztási lehetőség linkkel, az 

eredmények áttekinthetőségével
nincs nincs egyes kész feladatokban

nagyon látványos könnyen 

elkészíthető és többféle 

feladatváltozatot is generál 

egyszerre; a válaszokat 

megjeneníti a feladat 

végén

alapváltozattal csak 5 feladat 

készíthatő

5. Learning Apps https://learningapps.org/ bármely 1-12. osztáy
http://refpedi.hu/sites/default/files

/hir_kepek/Learningapps_Bemutat

%C3%A1sa_20180213_BMA.pdf

https://www.youtube.com/watch

?v=DDZAMeWIYaA
ingyenes nincs

rengeteg kész feladat, amelyek 

átdolgozhatóak

sokféle sablonból válogathatunk, 

gyorsan elkészíthető, vagy kész 

feladat átdolgozható feladatkészítési 

korlát nélkül

létrehozható, könnyen kezelhető
alkalmas, de nem 

ideális

ritkán egy-egy kész 

feladatban
egyes kész feladatokban

gyorsan elkészíthető vagy 

átírható, rengeteg feladat 

megtalálható, nincs 

feladatkészítési korlát

közepesen látványos

6. Okosdoboz http://www.okosdoboz.hu/ bármely 1-12. osztáy
https://www.okosdoboz.hu/Upload

s/OD_modszertani_kezikonyv.pdf
https://youtu.be/8GKKefUEIks ingyenes digitális egészségkönyv

látványos grafikával sok feladat 

található
nincs

tanári modul segítségével diákok 

adminisztrálhatók, feladatok, 

dolgozatok kiadhatók, 

eredmények láthatók,  

alkalmas
sokféle témakörben, 

látványos, érthető
nincs

nagyon ötletes és 

látványosdigitális 

feladatok, játékok, videók 

találhatók tantárgyankénti, 

tagozatonkénti és 

témakörönkénti bontásban

nem minden órai használatra, 

mert az elkészített feladatok 

használhatók, feladatkészítésre 

nincs mód

7. Kahoot https://create.kahoot.it/login bármely 1-12. osztáy

http://rpi.reformatus.hu/sites/defa

ult/files/hir_kepek/On-

line%20feladatk%C3%A9sz%C3%AD

t%C5%91%20Kahoot%20oldal%20h

aszn%C3%A1lata_20171005_BMA_

0.pdf

https://youtu.be/zr517LE7aUo ingyenes nincs kvízkészítő

alkalmas, közepes 

gyakorlottságot 

igényel

látványos játékos 

csoportos kvíz készíthető
időigényes

8. Redmenta https://redmenta.com/? bármely 1-12. osztáy

http://www.refpedi.hu/sites/defaul

t/files/hir_kepek/Bevezet%C3%A9s

%20a%20Redmenta%20haszn%C3%

A1lat%C3%A1ba_2017%20m%C3%A

1rc_BMA_0.pdf

https://youtu.be/AdSaVUbrFvY ingyenes nincs
kész, kereshető feladatok kevés 

képekkel 
tesztkészítő

tanulói fiókkal és többféle 

megosztási lehetőséggel
ideális nincs

igen kevés feladatban, de 

beszúrhatóak

ismeretek eketronikus 

ellenőrzése, visszajelzéssel

9. Mind https://www.mindmeister.com/ bármely 5-12. osztály
csak 3 gondolattérkép 

ingyenes
gondolattérkép készítő

10. Fehértábla https://whiteboard.fi/ bármely 5-12. osztály https://whiteboard.fi/#faq https://youtu.be/dNEJrMJPRQQ ingyenes

online táblaeszköz, ami segítségével a 

tanulók az okoseszközökkel a saját fehér 

táblájukat használhatják 

nincs nincs nincs osztály létrehozható nincs nincs nincs

Gyors, nincs szükség 

regisztrációra, 

bejelentkezésre. 

Eszközfüggetlen, nincs 

szükség telepítésre, 

letöltésre.

Telefon/tablet/ laptop/PC 

szükséges legalább 

csoportonként. Magyar nyelv 

beállítás nincs, de természetesen 

a böngésző beállítható 

fordításra.

Használati útmutatóSorszám Megnevezés Elérhetőség Tantárgy Osztály Videó/ egyéb segédlet Díja

Tartalom

Előny Hátrány

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46761785
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46761785
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46761785
https://youtu.be/U2biOz9c8lM
https://www.nkp.hu/
https://www.nkp.hu/tankonyv/felhasznaloi_kezikonyv/
https://www.nkp.hu/tankonyv/felhasznaloi_kezikonyv/
https://www.mozaweb.hu/
https://www.mozaweb.hu/Portal/user_manual
https://www.mozaweb.hu/Portal/user_manual
https://wordwall.net/hu
https://youtu.be/dQdnsjPVmWw
https://learningapps.org/
http://refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Learningapps_Bemutat%C3%A1sa_20180213_BMA.pdf
http://refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Learningapps_Bemutat%C3%A1sa_20180213_BMA.pdf
http://refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Learningapps_Bemutat%C3%A1sa_20180213_BMA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DDZAMeWIYaA
https://www.youtube.com/watch?v=DDZAMeWIYaA
http://www.okosdoboz.hu/
https://www.okosdoboz.hu/Uploads/OD_modszertani_kezikonyv.pdf
https://www.okosdoboz.hu/Uploads/OD_modszertani_kezikonyv.pdf
https://create.kahoot.it/login
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/hir_kepek/On-line feladatk%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91 Kahoot oldal haszn%C3%A1lata_20171005_BMA_0.pdf
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/hir_kepek/On-line feladatk%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91 Kahoot oldal haszn%C3%A1lata_20171005_BMA_0.pdf
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/hir_kepek/On-line feladatk%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91 Kahoot oldal haszn%C3%A1lata_20171005_BMA_0.pdf
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/hir_kepek/On-line feladatk%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91 Kahoot oldal haszn%C3%A1lata_20171005_BMA_0.pdf
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/hir_kepek/On-line feladatk%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91 Kahoot oldal haszn%C3%A1lata_20171005_BMA_0.pdf
http://rpi.reformatus.hu/sites/default/files/hir_kepek/On-line feladatk%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91 Kahoot oldal haszn%C3%A1lata_20171005_BMA_0.pdf
https://redmenta.com/?
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Bevezet%C3%A9s a Redmenta haszn%C3%A1lat%C3%A1ba_2017 m%C3%A1rc_BMA_0.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Bevezet%C3%A9s a Redmenta haszn%C3%A1lat%C3%A1ba_2017 m%C3%A1rc_BMA_0.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Bevezet%C3%A9s a Redmenta haszn%C3%A1lat%C3%A1ba_2017 m%C3%A1rc_BMA_0.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Bevezet%C3%A9s a Redmenta haszn%C3%A1lat%C3%A1ba_2017 m%C3%A1rc_BMA_0.pdf
http://www.refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Bevezet%C3%A9s a Redmenta haszn%C3%A1lat%C3%A1ba_2017 m%C3%A1rc_BMA_0.pdf
https://www.mindmeister.com/
https://whiteboard.fi/
https://whiteboard.fi/#faq
https://youtu.be/dNEJrMJPRQQ


11. Lino https://en.linoit.com/ bármely 5-12. osztály https://en.linoit.com/en/help/ ingyenes

Post-it fal: ötleteléshez, előzetes ismeret 

felidézéshez, a témával kapcsolatos 

kérdésekhez..., de csoportmunkához is  

kiváló.

Regisztrálni lehet twitter, 

fecebook és google fiókkal 

is.

 

12.
Okostábla 

kezdőképernyő
https://app.classroomscreen.com/ bármely 1-12. osztáy ingyenes verzió is van

Kezdőképernyőnek kiváló, a tanulók 

véletlenszerűen sorsolhatóak, többek között 

időzítővel, dobokockával, jelzőlámpával, a 

munkafázisok szimbólumával, órával, 

rajzeszközzel... rendelkező internetes oldal.

Minden tanuló számára 

jobban követhető a tanóra, 

a tanári elvárások, 

utasítások 

egyértelműbbek,  

mindenféle 

munkaformában hasznos.

Az ingyenes verzióban jelenleg 

csak három névsor menthető. A 

dobokocka funkció nem 

nagyítható.

13. Sutori https://www.sutori.com/en/ bármely 1-12. osztály

http://refpedi.hu/sites/default/files

/hir_kepek/Sutori_oldal%20haszn%

C3%A1lata_20200925_BMA.pdf 

https://youtu.be/xNpZgiNMMLY

30 +30 napig ingyenes, a 

teljeskörű használhatóság 

előfizetéses

alkalmas
készíthető és kész tananyagok 

másolhatók
beilleszthető megosztható link megosztható megosztható megosztható

széleskörű alkalmazhatóság, 

kereshető kész tananyagokkal, 

feladatokkal, képekkel, 

videókkal

angol nyelvű oldal, automatikus 

fordítás esetén a beírt tartalamat 

14.
Szerencsekerék 

szerkesztő
https://wheelofnames.com/hu bármely 1-12. osztály ingyenes hasznos a tanulók kisorsolásához

frontális feladatadáshoz látványos, 

játékos

feleléshez, tanuló felszólításhoz 

nagyon hasznos; feladat 

kisorsoláshoz is kitűnő

15. SoftSchools
https://softschools.com/language_arts/wo

rksheets/word_search_maker/

elsősorban 

matematika, 

magyar és 

idegen 

nyelveknél, de 

a 

feladatkészítő 

bármelynél

1-12. osztáy

több ingyenes funkció is 

van, de kvíz, idővonal… 

készítéshez a 7 napos 

próbaidőszak után fizetős

matematika, magyar és idegen 

nyelveknél
szókereső nyomtatható feladatlap fizetős verzióban létrehozható

16. Educational https://www.educaplay.com/ bármely 1-12. osztáy
https://www.educaplay.com/suppo

rt-center/

https://www.educaplay.com/supp

ort-center/

alapváltozat ingyenes, 

prémium változat fizetős 

(pl. integrálható más 

rendszerekbe)

kevés kész feladat található benne
16 féle feladattípus létrehozható 

közepes infografikával

ingyenes változattal 

minden feladattípus 

létrehozható

magyar nyelv nem választható, e 

miatt az automatikus fordítási 

beállításnál a feladat szövege 

módosul

17. Education- Nobel
http://educationalgames.nobelprize.org/e

ducational/

biológia és 

egészségtan
7-12. osztály ingyenes

animációs oktató játékok a Nobel-

díjas eredmények megismerésére

nagyon látványos 

animációs játékok, amik 

segítik a megértést

szűk témában, kevés játék

18. SZTAKI Műhely http://szotar.sztaki.hu/lab/anagram
magyar és 

bármely
1-12. osztáy ingyenes többek között anagrammagép

pillanatok alatt tudunk 

anagrammákat képezni

nem kész digitális feladatot 

kapunk, a feladat szövegezését, 

formázását nem végzi el az oldal

19.

Quiz office- 

digitális 

feladatlapok 

gyűjteménye

https://www.quizoffice.com/hu/?fbclid=I

wAR1OLozhvYNilFcni2wHP2eDh3rGw4U3c

AXsh8GtPy2UzX54dt9M4PJ7RzY

bármely 1-12. osztáy
saját feladatlap készítés és 

saját osztálynak megosztás 

ingyenes, a többi díjköteles

digitális feladalap készítő

saját osztályomnak 

ingyenes feladatlapokat 

készíthetők

20. Geogebra https://www.geogebra.org/

elsősorban 

matematika, 

de minimális 

kémia, biológia

21. Wizer https://wizer.me bármely 1-12. osztáy ingyenes feladatlap készítő és megosztó látványos feladatkészítő

kevés magyar lap, de 

automatikus fordítóval is 

használható

22. Qizizz https://quizizz.com/admin bármely 1-12. osztáy ingyenes
online feladatlap készítő és 

megosztó
látványos feladatkészítő

kevés magyar lap, de 

automatikus fordítóval is 

használható

23. Zseni leszek
http://www.zsenileszek.hu/

matematika 1-12. osztáy rövid videók

24. Videótanár http://videotanar.hu/ bármely 5-8. osztály
rövid vidókkal és ellenőrző 

tesztekkel, kérdésekkel
teljes NAT anyagot felöleli

25. M 5 https://mediaklikk.hu/ 5-8. osztály ingyenes 8-12 óráig 

https://en.linoit.com/
https://app.classroomscreen.com/
https://www.sutori.com/en/
http://refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Sutori_oldal haszn%C3%A1lata_20200925_BMA.pdf
http://refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Sutori_oldal haszn%C3%A1lata_20200925_BMA.pdf
http://refpedi.hu/sites/default/files/hir_kepek/Sutori_oldal haszn%C3%A1lata_20200925_BMA.pdf
https://youtu.be/xNpZgiNMMLY
https://wheelofnames.com/hu
https://www.educaplay.com/
http://szotar.sztaki.hu/lab/anagram
https://www.quizoffice.com/hu/?fbclid=IwAR1OLozhvYNilFcni2wHP2eDh3rGw4U3cAXsh8GtPy2UzX54dt9M4PJ7RzY
https://www.quizoffice.com/hu/?fbclid=IwAR1OLozhvYNilFcni2wHP2eDh3rGw4U3cAXsh8GtPy2UzX54dt9M4PJ7RzY
https://www.quizoffice.com/hu/?fbclid=IwAR1OLozhvYNilFcni2wHP2eDh3rGw4U3cAXsh8GtPy2UzX54dt9M4PJ7RzY
https://www.geogebra.org/
https://wizer.me/
https://quizizz.com/admin
http://www.zsenileszek.hu/
http://videotanar.hu/
https://mediaklikk.hu/


26.
Fáy Digitális 

Oktatási Program

https://www.otpfayalapitvany.hu/web/ho

me

osztályfőnöki, 

matematika, 

informatika 

pénzügyi, 

gazdasági 

pályaválasztási 

ismeretek

1-12. osztály ingyenes alkalmas pénzügyi tudatosságra nevelő mobilapplikációs játékok 45 perces videókkal

korosztályokra bontott, a NAT 

elvárásaihoz igazított, közvetlen 

kontakt nélküli gyakorlatias, 

hasznos program

megállapodás, jelentkezési lap 

szükséges

27. Genial

https://www.genial.ly/

bármely 1-12. osztály
https://youtu.be/JGwQPO0ioNQ 

5.10-től
https://youtu.be/aLkayT-pg5w ingyenes verzió is van alkalmas látványos prezentáció

változatos, interaktív 

feladattípusokkal
változatos sablonokkal nem nem oktatóvideók jogtiszták

hatékony motiváció, 

látványos, többféle 

sablon,átvehető, 

szerkeszthető anyagok 

magyar nyelv nem választható és 

az automatikus fordítás csak 

részben működik, elsajátítása 

időigényes

28. Edmodo https://new.edmodo.com/ bármely bármely
https://digitalistemahet.hu/upload

s/fee7d425eb8fd656d2d6d7171bff

73dd.pdf

https://youtu.be/iXbKg-

PqMJo
ingyenes távoktatáshoz, online órákhoz nincs, de mellékelhető

feladat kiadható, teszt, 

efeladatlap készíthető 5 

feladattípussal

csak tesztek, könyvtárban 

feladatbank is van
virtuális osztályterem

teszt kiadással 5 

feladattípussal, 

azonnali 

kiértékeléssel

Apps menüben a School 

Tube videomegosztó is 

elérhető

csatolható, szerkeszthető 

az Apps menüben

magyar nyelvű, értékelés is 

rögzíthető, többféle opció 

és szülői felügyelet is 

beállítható a feladatoknál. 

Tanár közösségekhez is 

csatlakozhat

200MB-os tárhely

29. Moodle
https://docs.moodle.org/311/en/Teacher_

quick_guide

https://docs.moodle.org/311/en/T

eacher_quick_guide

https://www.facebook.com

/groups/3879355402098390
igényektől függő

digitális oktatást, tanulást támogató 

keretrendszer

kiadható tesztekkel tesztek létrehozhatók kurzusok tesztek

nyílt forráskódú GPL licensz
rendszergazdai támogatást 

igényel

30.
Sulinet 

Tudásbázis
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu

1-8/12. 

osztály
https://youtu.be/lJ0nOSVg3oM elavultak ingyenes etananyaga használható

etananyag képekkel, rajzokkal, 

hanggal
nem működnek, elavultak

etananyag közepes képi 

anyaggal

elavult, igen egyszerű 

feleletválasztós tesztek, 

videók,animációk lassúak, nem 

működnek

31. Videótanár
https://www.youtube.com/user/videotana

r
bármely 5-8. osztály ingyenes leginkább digitálishoz, hagyományos előadások előadásokról videók

hagyományos tanári 

magyarázatok videón

kevésbé motiváló animációk nélkül, 

mára már elavult

32. NAVA https://nava.hu/free/m5/ bármely 7. osztálytól ingyenes leginkább digitálishoz, hagyományos előadások Nemzeti Audiovizuális Archívum hagyományos előadásmódú 
tantárgyanként 

rendszerezett

nem látványos, igen kevés 

általános iskolás tananyaggal 

kapcsolatos anyag található

32. Videotórium http://videotorium.hu/hu/category 9. osztálytól ingyenes digitális órákhoz önálló anyagfeldolgozáshoz

kategórizált 

előadásfelvételek, néhány 

órafelvétel

digitális oktatásra, 

kiselőadások készítésehez 

forrásként hasznos

nem interaktív, igen kevés 

általános iskolás szintű tananyag 

található

33.

Magyar 

Elektronikus 

Könyvtár 

https://mek.oszk.hu bármely 7-12. osztály ingyenes
digitalizált könyvek kategórizálva 

tudományterületenként

korosztályi szűrés nincs, igen 

kevés általános iskolás 

tananyaggal kapcsolatos könyv 

található, kevés illusztrációval

34.
Nemzeti 

Filmarchívum
 https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek

magyar 

történelem

https://nfi.hu/files/document

/document/1376/I.sz.mellekle

t-KIFU_tajekoztato.pdf

az oktatási 

intézményeknek egyes 

filmek ingyenesek

filmek szűkkörű alkalmazhatóság

35. Epalatábla http://www.epalatabla.hu matematika 7. osztálytól
Nexius Learning rendszerben 

működik
ingyenes

felvételire és érettségire, 

felkészítő kurzusok, egyetemi 

matematika képzés és pedagógus 

továbbképzés

egyéni tempóban 

előrehaladás

36. Kezdő kémikusok

https://kemia7.blog.hu/?fbclid=IwAR2B

IR-

3l2wo9Ak74QlERHpxKWZLZQ7RXNk4Flr

gqC_xUBmD8npyZTQOflU

kémia 7-8. osztály ingyenes
kiválóan alkalmas, rövid óravázlatokkal,  feladatokkal, 

kitöltött munkafüzettel

vázlatos anyagok, ppt-k, digitális 

tartalmak

változatos, interaktív 

feladatgyűjteménnyel

 YouTubéról csatolt , kísérleteknél 

az interaktív feladat része

igen rendezett, Kecskésné 

tankönyv szerinti sorrendben a 

leckék

Kecskésné féle OFI-s tankönyv és 

munkafüzethez készült

https://www.otpfayalapitvany.hu/web/home
https://www.otpfayalapitvany.hu/web/home
https://www.genial.ly/
https://youtu.be/JGwQPO0ioNQ 5.10-től
https://youtu.be/JGwQPO0ioNQ 5.10-től
https://youtu.be/aLkayT-pg5w
https://digitalistemahet.hu/uploads/fee7d425eb8fd656d2d6d7171bff73dd.pdf
https://digitalistemahet.hu/uploads/fee7d425eb8fd656d2d6d7171bff73dd.pdf
https://digitalistemahet.hu/uploads/fee7d425eb8fd656d2d6d7171bff73dd.pdf
https://docs.moodle.org/311/en/Teacher_quick_guide
https://docs.moodle.org/311/en/Teacher_quick_guide
https://docs.moodle.org/311/en/Teacher_quick_guide
https://docs.moodle.org/311/en/Teacher_quick_guide
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu
https://youtu.be/lJ0nOSVg3oM
https://youtu.be/C2BaHQaKdCU
https://nava.hu/free/m5/
http://videotorium.hu/hu/category
https://mek.oszk.hu/
http://www.epalatabla.hu/
https://kemia7.blog.hu/?fbclid=IwAR2BIR-3l2wo9Ak74QlERHpxKWZLZQ7RXNk4FlrgqC_xUBmD8npyZTQOflU
https://kemia7.blog.hu/?fbclid=IwAR2BIR-3l2wo9Ak74QlERHpxKWZLZQ7RXNk4FlrgqC_xUBmD8npyZTQOflU
https://kemia7.blog.hu/?fbclid=IwAR2BIR-3l2wo9Ak74QlERHpxKWZLZQ7RXNk4FlrgqC_xUBmD8npyZTQOflU
https://kemia7.blog.hu/?fbclid=IwAR2BIR-3l2wo9Ak74QlERHpxKWZLZQ7RXNk4FlrgqC_xUBmD8npyZTQOflU


37. NLG kémia

https://nlgkemia.blog.hu/?fbclid=IwAR2ff7

0TeWercoxGx56N4uPbtrCpg4nECW6GI8kP

LwJppXgmWRCbjhYOBJ5

kémia 9-12. osztály ingyenes
kiválóan alkalmas, rövid óravázlatokkal, feladatokkal, 

érdekességekkel

vázlatos anyagok, ppt-k, digitális 

tartalmak

változatos, interaktív 

feladatgyűjteménnyel az egyes óráknál

változatos, interaktív feladattípus 

gyűjteménnyel
 YouTubéról ppt-kben

rendszerezetten az egyes 

leckékhez összegyűjtött ppt-k, 

interaktív feladatok, videók…

38. Doktor Bubó

https://bubo.blog.hu/?fbclid=IwAR1nD

N32HRMKaoYdbLrcxXU95foDDOxWkfu

7HEi9U97rr7lsAcu-_2mOMQE

biológia 8-12. osztály ingyenes
kiválóan alkalmas, rövid óravázlatokkal, feladatokkal, 

érdekességekkel

vázlatos anyagok, ppt-k egyes 

témákhoz

változatos, interaktív 

feladatgyűjteménnyel

változatos, interaktív feladattípus 

gyűjteménnyel
 YouTubéról ppt-kben

rendszerezetten az egyes 

leckékhez összegyűjtött ppt-k, 

interaktív feladatok, videók, 

érdekességek

39. Triminó
https://schule.paul-

matthies.de/Trimino.php
bármely 2. osztálytól

Trimino készítése online vagy 

offline – novakkaroly 

(wordpress.com)

ingyenes trimino készítő manuális játék

előkészülete időigényes, az online 

trimino készítő oldal nem magyar 

nyelvű

40. korrepeta https://korrepeta.hu/ matematika középiskola érettségire felkészítő diákoknak 19000 forinttól videókurzus érettségi+C43:P43
16/21 rész, visszanézhető 

korlátlanul

41.
PhET interaktív 

szimulációk
https://phet.colorado.edu/hu/

matematika, 

természettudomá

ny

7-12. osztály ingyenes 161 interaktív szimuláció
közvetlen tapasztalatszerzéssel 

hatékonyabb ismeretszerzés

legalább csoportonként , de ideálisan 

tanulónként szükséges okoseszköz, 

akár egy interneteléréssel rendelkező 

okostelefon is elegendő

43. trello.com
https://trello.com/b/RQXvapOj/honlapgy

%C5%B1jtem%C3%A9ny
bármely 2.osztálytól https://trello.com/guide/trello-101

alapváltoztat ingyenes, 

prémium fizetős 

https://trello.com/pricing

táblákon rögzíthetők oszloponként a 

teendők/feladatok vagy bármi, amihez kártyákat 

lehet rendelni a padlethez hasonlóan

táblákra felvihető csatolható
tanulókkal megosztható meghívással 

vagy linkkel
csatolható csatolható

könnyen használható, akár 

ingyenesen is

kevés az oktatásban felhasználható 

nyilvános oldal van, amik nem 

újraszerkeszthetők

44. Padlet.com https://hu.padlet.com bármely 2.osztálytól

https://www.nkp.hu/tankonyv/jo_g

yakorlatok/idoutazas_segedanyag_

padlet

https://youtu.be/HudmM6xP2JA
basic változat ingyenes, amiben 

három tábla készíthető

az általunk meghatározott oszlopokban a különböző 

tartalmak megosztása
csatolható csatolható tanulókkal megosztható csatolható csatolható

rövid segédlettel könnyen 

használható, átalakítható

kevés az oktatásban felhasználható 

nyilvános oldal van

45. Bubbl https://bubbl.us
gondolattérkép 

szerkesztő
2-12. osztály

 három ingyenesen készíthető, 

30 napos próbaverzió
gondolattérkép készítő f kinyitható és bezárható oldalak importálni prémium csomaggal lehet, 

46.

Természettudom

ányos 

tananyagok

https://ttko.hu/kbf/index.php
biológia, kémia, 

fizika
9. osztálytól ingyenes digitális tananyagok, bemutatók digitális tananyagok, bemutatók

filmtárban videók, 

kisalkalmazásban animációk pl: 

kísérletek

digitális tananyagokokban, 

bemutatókban
honlapon kereső működik

80-as nagyítás kivételével 

funkciókisesés van az oldalon; 

tartalmak rendszerezése az alcímeken 

nem átláthtó

47. Meet https://meet.google.com/ bármely bármely
https://support.google.com/meet/

?hl=hu&authuser=3#topic=7306097
https://youtu.be/nriJpz3j2tg ingyenes

kommunikációs csatorna, de megosztható interaktív 

tábla is létrehozható, tartalmak megoszthatóak

szóbeli számonkérésre 

alkalmas, de írásbeli 

közben is kérhető 

kapcsolat

könnyű kezelhetőség, többféle 

funkcióval pl: némítás
gmailes fiók szükséges hozzá

48. Google Tanterem https://classroom.google.com/u/3/h bármely bármely
https://matek4u.hu/google-

classroom-hasznalata-tanaroknak/
https://youtu.be/9nXRViljMzY

ingyenes egyenlőre oktatási 

célra

a tanterem falára a Meet alkalmazás linkje is 

kirakható
csatolható csatolható

kurzusok létrehozására, abba tanulók 

felvételére van lehetőség

kiadható feladat, ami 

osztályozható, 

értékelhető, létrehozható 

teszt, csatolható 

redmenta vagy egyéb 

feladatlap

csatolható csatolható

a kiadott és a visszaküldött 

feladatokat rendszerezve, 

határidő megadásával 

követhetjük

a tárhely magán email cím esetén 

hamar megtelik, intézményi gmail 

igénylése e miatt célszerű

49. Discord
https://play.google.com/store/apps/detail

s?id=com.discord&hl=hu&gl=US
bármely bármely

https://hellobiznisz.hu/a-discord-

online-kommunikacios-alkalmazas-

hasznalata-lepesrol-lepesre/

https://youtu.be/8ZM7i9Kj-aQ ingyenes
kommunikációs csatorna, de a képernyőkép is 

megoszthatóak
csatolható csatolható csatolható csatolható

a tanulók körében ismert és 

használt
nincsenek benne tanulói fiókok

50. Zoom https://hu.wizcase.com/download/zoom/ bármely bármely

https://techblogger.hu/uzleti-

streaming/zoom-hasznalata-es-

beallitasa-utmutato/

https://youtu.be/lTMMTs6xSpM max. 40 perces megbeszélések kommunikációs csatorna, megosztható képernyőkép

megbízható kapcsolat, 

maximum 100 résztvevővel 

ingyenesen

40 perc feletti megbeszélés fizetős

51. Letsmeet https://letsmeet.hu/ bármely bármely

http://kazinczy-alapitvany.hu/wp-

content/uploads/2021/01/letsmeet-

hasznalati-utmutato.pdf

ingyenes komminikációs csatorna
ingyenes, könnyen használható 

alkalmazás
iskolai neten alkalmanként szakadozik

52. Socrative https://www.socrative.com/ bármely 2. osztálytól https://youtu.be/dmcIy-u0e5M ingyenes a kezdő kvíz, csoportos kvíz és kilépő cetli

kvíz és csoportos kvíz, 

fejlesztő értékelésre 

ajánlott

kevésbé látványos
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https://bubo.blog.hu/?fbclid=IwAR1nDN32HRMKaoYdbLrcxXU95foDDOxWkfu7HEi9U97rr7lsAcu-_2mOMQE
https://schule.paul-matthies.de/Trimino.php
https://schule.paul-matthies.de/Trimino.php
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https://trello.com/b/RQXvapOj/honlapgy%C5%B1jtem%C3%A9ny
https://trello.com/b/RQXvapOj/honlapgy%C5%B1jtem%C3%A9ny
https://trello.com/guide/trello-101
https://hu.padlet.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/jo_gyakorlatok/idoutazas_segedanyag_padlet
https://www.nkp.hu/tankonyv/jo_gyakorlatok/idoutazas_segedanyag_padlet
https://www.nkp.hu/tankonyv/jo_gyakorlatok/idoutazas_segedanyag_padlet
https://youtu.be/HudmM6xP2JA
https://bubbl.us/
https://ttko.hu/kbf/index.php
https://meet.google.com/
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https://matek4u.hu/google-classroom-hasznalata-tanaroknak/
https://matek4u.hu/google-classroom-hasznalata-tanaroknak/
https://youtu.be/9nXRViljMzY
https://hellobiznisz.hu/a-discord-online-kommunikacios-alkalmazas-hasznalata-lepesrol-lepesre/
https://hellobiznisz.hu/a-discord-online-kommunikacios-alkalmazas-hasznalata-lepesrol-lepesre/
https://hellobiznisz.hu/a-discord-online-kommunikacios-alkalmazas-hasznalata-lepesrol-lepesre/
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