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Szakmai rendezvénysorozat - Digitális hét 
 

Az intézményben működő munkaközösségek vállaltak egy – egy napot a héten. Digitális 

programokkal kínálták meg a tanuló- és pedagógusközösséget. Délelőttönként digitális eszközök 

alkalmazásával, bemutató jelleggel „digórákat” tartottunk, melyre saját kollégáinkat is meghívtuk, és 

megmutattuk, mit tud tanár és diák a digitális világban. Az IKT eszközök alkalmazása az adott 

időkeret túlnyomó részét töltötte ki. A tanulók közötti együttműködés, valamint a tanár-diák partneri 

együttműködése jellemezte a foglalkozásokat. Megjelent a feladatok között differenciálási lehetőség 

is. Az aktuális tanmenet szerinti tananyag feldolgozása valósult meg ezeken a foglalkozásokon. 

Projektünk elnevezése is innen származik: „DIGÓRA”. S bár a főszerep a digitális eszközöké volt, 

ez a hét a ma már nélkülözhetetlen készségek fejlesztéséről szólt. 

 

1. nap   2019. április 08. 
 

A digitális témahét első napját az Idegen nyelvi munkaközösség által nyújtott sokszínű programok 

adták: 

A délelőtt folyamán nyílt óra keretében a 4.a osztályban az egészséges életmóddal, 

táplálkozással foglalkoztak. A PPT tartalmazott interaktív feladatokat, LearningApps programmal 

készített játékokat, illetve az óra végén a megértés a Kahoot programmal készített feladatsorral 

történt, amikor minden tanuló saját táblagépen dolgozhatott. 

 

Az 1.a osztály összevont kéttannyelvű angol csoportjaival a húsvét témakörben digitális feladatokra 

építve, először  „Rock, scissor, paper” ( Kő, papír, olló) dalokat énekeltük, mutogattuk a projektor 

segítségével, majd a színek átismétléseként két olyan dalt tanultunk, ( I see something pink, I see 

something blue) melyekben össze kellett szedni és rámutatni a táblára, hány tárgyat lát az adott 

színnel jelölve. Ezt követően megtekintettünk a This is Britain ismeretterjesztő videók Easter részét, 

összevetettük a magyar hagyományokkal.  

Az 1.b osztállyal a húsvéttal foglalkoztunk. Először megismerkedtünk a Húsvét eredetével, 

szokásaival, hagyományaival, képek, videók segítségével, valamint néhány ehhez kapcsolódó szót 

megtanultunk angolul is. A második foglalkozáson egy angol nyelvű húsvéti dalt tanultunk. 

A 2. a osztály játékos foglalkozásán húsvét témakörben bevezetésként elénekeltük a Häschen in 

der Grube dalt mozgással együtt, majd megnéztünk egy német húsvéti animációs filmet (Osterfilm: 

Helga legt los) a digitális táblán. A filmhez kapcsolódón 3D-és színes húsvéti tojásokat 

barkácsoltunk. A foglalkozás második részében német húsvéti digitális táblán játszható 

képességfejlesztő játékokat játszottunk. https://www.digipuzzle.net/de/lernspiele/ 

https://www.digipuzzle.net/de/lernspiele/


A 2.b osztállyal húsvéti tojáskoszorút készítettünk, a számítógép és kivetítő segítéségével kivetített 

képek a gyerekeknek ötleteket adott a tojások díszítésében. Közben húsvéti dalok szóltak angolul. 

 

A 3a és 4a angolosainak témája a húsvét volt. A témához kapcsolódó szavakat ismertek meg 

kártyák segítségével. Egy memóriajáték keretében további megszilárdítás történt. Csoportokat 

alkottunk és elkészült egy 32 db-ból álló kártyacsomag. A kártyával játszottak és közben a digitális 

tábla segítségével Húsvéti dalt hallgattunk angol nyelven. 

A 3. és a 4. évfolyam német csoportjaival készültünk a tavaszra és a húsvétra! Spatula festésével, 

raffiából és papírt használva ablak/ajtódíszeket készítettünk. Az elkészítéshez a lépeseket a tanulók 

a táblára kivetítve követni tudták. A jó hangulathoz a gyerekek előzetes feladatként német dalokat 

gyűjtöttek, melyek a tavaszhoz/húsvéthoz kapcsolódtak. A munka közben ezt hallgattuk. 

A 3. b osztály angol nyelvű foglalkozása a húsvétról szólt. Először egy rövid videót néztünk meg, 

ahol egy angol kislány mesélte el, mutatta be, hogyan ünneplik a húsvétot Angliában. Majd játékos 

feladatokon keresztül sajátítottuk, mélyítettük el az ünnephez kapcsolódó szókincset, ismereteket. 

A délután második felében kézműves foglalkozást tartottunk a húsvét jegyében.  

A 4. b osztály húsvét témában Here comes Peter Cotton Tail című angol dalt tanultuk az interneten 

megtalálható rövid videó segítségével. Ezután a Húsvéti szokásokat elevenítettük fel angol nyelven. 

Befejezésként kézműveskedtünk: nyuszi alakú nyomdát készítettünk, amivel hangulatos húsvéti 

dekorációt festettünk. 

Az 5. a osztályos gyerekekkel a tavasz és a húsvét témakört dolgoztuk fel játékos formában. Egy 

rövid kisfilmben megtekintettük a német nyelvű országok húsvéti hagyományait. A számítógépes 

tanterem lehetőséget nyújtott ahhoz, hogy a tanulok kijelölt online - feladatokat oldjanak 

meg önállóan. Közösen készítettünk el egy húsvéti plakátot, amelyet a gyerekek nagy kedvvel 

alkottak meg. Mindeközben német nyelvű tavaszi és húsvéti dalok hangolták rá bennünket az 

előttünk álló ünnepre. 

London leghíresebb és legfontosabb nevezetességeivel ismerkedtek meg a digitális héten az 5.b 

osztályosok. A londoni ppt bemutatóm után, LearningApps-es feladatokon keresztül adtak számot 

a foglalkozáson hallottakról. Párosítós feladatokat, legyen Ön is milliomos és szókereső feladatokat 

oldottak meg. Ezt követően kézműveskedtünk, majd angolos teadélutánt tartottunk.  

Az 5 c osztály a digitális hét keretén belül 4 posztert készített. Az első az Egyesült Királyság 

érdekességeiről, a második Ausztrália, a harmadik Kanada, a negyedik az Egyesült Államokról 

szólt. A poszterek tematikája a „Believe it or not” – „Hiszitek vagy nem” volt. A tanulók már az előző 

két hétben gyűjtötték a képeket, tényeket, használták a számítógépeket, interneten keresgéltek, 

fényképeket szerkesztettek, amit a projekt időpontjára színes nyomtatóval kinyomtattunk és 

posztereket készítettünk. A szöveges rész kivétel nélkül angolul valósították meg. 

 



A 6.a osztály délutáni program első részében a tavasz és a húsvét témakörét dolgoztuk fel a 

gyerekekkel: a két főből álló csapatok húsvéti nevet húztak, majd kitöltöttek egy tavaszi feladatlapot-

digitális alkalmazás: egy óraszervező alkalmazás stopperórája volt. Ezt követően egy online-kvíz 

következett a húsvéti ünnepkörről, melyhez a tanulók útmutatóként informatív szöveget kaptak 

kísérőként. Végül a kölnivíz német vonatkozásáról olvastunk egy szöveget ppt-bemutatóval és 

néztünk meg a témához kapcsolódóan egy kisfilmet. A 2. egységben kézműves foglalkozásként 

csibe-emojikat készítettünk, melyek az érzéseiket nemcsak az arckifejezésükben, hanem német 

táblácskán is megjelenítették. 

 

A 6.b és a 7.b osztály felével a digitális világ reklámjaival foglalkoztunk. Az óra címe: "Ellenállni a 

Reklámnak", célja pedig az volt, hogy a gyerekek megtanulják felismerni, értelmezni, megítélni a 

reklámot, mint meggyőző̋ célú́ médiaszöveget. A foglalkozás során a reklámhoz kapcsolódó́ 

alapismeretekről beszélgettünk és az online marketing eszközeivel foglalkozunk, megtekintettünk 

egy oktatófilmet és egy PPT-t.  Néztünk magyar és angol reklámokat is, összehasonlítottuk őket. Jó 

volt látni, hogy a gyerekek igen jól ismerték a rejtett reklámokat is és többnyire tisztában voltak a 

rájuk gyakorolt hatásukkal is. Az utolsó́, kreatív alkotó feladat során a gyerekeknek egy a reklámok 

veszélyeire figyelmeztető plakátot készítettek.  

 

A 7.c osztály tanulóinak témája az Amerikai Egyesült Államok 10 leglátogatottabb nevezettsége 

volt. Ennek ismertetésére egy angol nyelvű ppt bemutatót készítettem, melyet együtt elolvastunk, 

lefordítottunk és megbeszéltünk, hogy biztos mindenki megértse azt. Ennek elsődleges célja az volt, 

hogy egy kicsit más szempontból közelítsük meg a nyelvtanulást, hisz ők célnyelvi civilizációt nem 

tanulnak, de a nyelvtanuláshoz kedved kaphatnak ha célul tűzik ki, hogy eljussanak olyan helyekre, 

amit látnak és ha már ott vannak akkor a kommunikáció is sikeres legyen az adott ország lakóival. 

Ezek után 2 csoportot alkotunk, fiúk a lányok ellen, és egy három részes kvízt csináltunk meg az 

elhangzottakkal kapcsolatban. A kvízt a learningapp.org  honlapon készítettem el. Ezt követően 

készített mindkét csoport egy plakátot az általam előre elkészített Egyesült Államok vaktérképét 

felhasználva. 

 

A 7.a és 8.a kéttannyelvű németes osztályok egy előre elkészített transzparens méretű 

Németország,Ausztria és Svájc vaktérképeket „látták el információkkal”:városok,híres emberek, 

specialitások,nevezetességek kerültek fel a térképre,amelyekhez az orientációt és az anyaggyűjtést 

a tanulók tableteken hajtották végre. A munkamenet alatt pedig a kedvenc német előadóiktól 

kereshettek és hallgathattak zenéket. 

 

A 8b és a 7b osztályok témája: Amerikai filmek az 1920-as évektől napjainkig. A legismertebb, a 

filmipar történetét leginkább meghatározó filmek főszereplőinek képeiből plakátot készítettünk és 

http://learningapp.org/


feliratokkal díszítettük. Emellett 10 olyan filmből néztünk részletet, melynek főszereplői a plakáton 

szerepelnek. Mindez interaktív táblára kivetítve valósult meg.  

     

 

     

 

     



    

 

    

 

    

 

 

 

 

 

 



 

2. nap   2019. április 09. 
 

A digitális témahét második napján a Készségtárgyak munkaközössége kínált színes 

programokat: 

 

IDŐ PROGRAM HELYSZÍN RÉSZTVEVŐK SZÜKSÉGES 
FELSZERELÉS 

8.ÓRA EXATLON MINI : 

egyszerre ketten 

versenyeznek az 

ügyességi pályán – 

időt mérünk 

1.OSZTÁLYOSOK 

2.OSZTÁLYOSOK 

3.OSZTÁLYOSOK 

4.OSZTÁLYOSOK 

SPORTPÁLYA 1-4. ÉVFOLYAM 

 

OSZTÁLYONKÉNT 

4 FŐ VERSENYEZ, 

A TÖBBI 

SZURKOL 

SPORTFELSZERELÉS 

 

 

 

 

 

 

 

8.ÓRA COLOR – FOTO – 

COLOR 

az előre kinyomtatott 

önarckép fotó 

színezése 

EBÉDLŐ 5 – 8. ÉVFOLYAM 

ELŐZETES 

JELENTKEZÉS 

ALAPJÁN: 

EGYÉNI 

ALKOTÁSOK 

SZÍNES FILCTOLLAK,  

FESTÉK, ECSET 

 

 

 

8.ÓRA PIXEL ART 

négyzetrácsos 

alapon – kép 

készítése 

EBÉDLŐ 5 – 8. ÉVFOLYAM 

ELŐZETES 

JELENTKEZÉS 

ALAPJÁN: 

CSAPATOKBAN 

OLLÓ, RAGASZTÓ, 

SZÍNES LAPOK 

 

 

 

8.ÓRA ZENESZERZÉS 

Audacity és  

Musescore 

programokkal 

77-ES TEREM 5 - 8. ÉVFOLYAM PC 

 

 

8.ÓRA SZERKESZTŐ 

PROGRAM 

75-ÖS TEREM 5 - 8. ÉVFOLYAM TABLETEK 

 

8.ÓRA ZENEI QUIZ 76-OS TEREM 5 – 8. ÉVFOLYAM ÍRÓSZEREK, 

JEGYZETLAPOK 

 

9.ÓRA EXATLON JUNIOR : SPORTPÁLYA 5 - 8. ÉVFOLYAM 

 

SPORTFELSZERELÉS 

 



egyszerre ketten 

versenyeznek az 

ügyességi pályán – 

időt mérünk 

5.OSZTÁLYOSOK 

6.OSZTÁLYOSOK 

7.OSZTÁLYOSOK 

8.OSZTÁLYOSOK 

OSZTÁLYONKÉNT 

4 FŐ VERSENYEZ, 

A TÖBBI 

SZURKOL 

 

 

 

 

 

 

9.ÓRA MANÓ PIXEL – 

SZÍNEZŐ 

OSZTÁLY/NAPKÖZIS 

TERMEK 

1 – 4. ÉVFOLYAM  

 

A digitális téma hét kedd délutánján két helyszínen is volt lehetőségük a gyerekeknek kipróbálni 

olyan programokat, amelyek a zene és a digitalizáció kapcsolatát prezentálták. 

Pianist: 

Finommotorikai készségfejlesztés a Pianist program, IKT-s eszköz segítségével sikeresen 

megtörtént játékos formában. 

Dobos: 

Megfigyelhettük, hogy hogyan fejlődik a kreativitásuk ennek az applikációnak a segítségével.  

Audacity: 

A program segítségével megismerhették a gyerekek a különböző zenék szerkesztésének 

informatikai lehetőségeit. 

Szumma: 

Nagyon hasznos volt az applikációk megismertetése a gyerekekkel, melynek segítségével rejtett 

fejlesztésen mennek keresztül. 

 

         



    

 

     

 

    

 

 

 

 

 

 



 

3. nap   2019. április 10. 
A Reál munkaközösségi tagok délelőtti tanítási órákon egész héten a tanítási óráik 70-100%-ban 

digitális eszközök segítségével dolgoztak. 

Szerdai nap délután a 8-9. tanítási órában 4x20 perces foglalkozások keretében érdeklődő 

tanulóknak nyújtottak olyan ismereteket szakjuknak megfelelően, melyre a délelőtti tanítási órákon 

ritkán adódik lehetőség s kihasználták a digitális táblák, személyi számítógépek és egyéb digitális 

eszközök nyújtotta lehetőséget. 

5-8. évfolyam: 

 8. óra – 1. rész 

14:20-14:40 

8. óra – 2. rész 

14:45-15:05 

9. óra – 1. rész 

15:10-15:30 

9. óra – 2. rész 

15:35-15:55 

Sudoku verseny      

Matematika játékok  

(15-20 fő) 

    

„Durran, robban”- kémiai 

kísérletek   

(15-20 fő) 

    

Fizikai kísérletek háztartási 

anyagokkal  

(15-20 fő) 

    

Videójáték – Függőség?  

(20 fő!!) 

    

Animáció – Képszerkesztés  

(16 fő!!) 

    

Legomind storm) 

(16 fő!!) 

    

Legyen Ön is milliomos  

(15-20 fő) 

    



Biológiai „Ki-mit-tud?” 

(15-20 fő) 

    

Gorilla vagy mobil? 

(15-20 fő) 

    

Idegrendszer  

(15-20 fő) 

    

 

E programok közül kiemelkednek az informatikusok:  

Az egyik csoport animáció-készítéssel foglalkozott Márton Attila vezetésével. Összesen körülbelül 

60 tanuló vett részt. A flipanim.com/ online alkalmazás használatával ismerkedtek meg, több 

képkockából álló animációkat rajzoltak, majd gif formátumban exportálták, a saját számítógépükre 

mentették. 

A másik csoport Legomind storm robot irányításával ismerkedett, életre keltették, utasításokkal 

vezérelték. 

A gyerekek nagy érdeklődéssel és lelkesen vettek részt a programon. 

 

Idegennyelven is tartották a környezet, és földrajz tantárgyakhoz kapcsolódó programot – Jó 

hangulatú volt a „Legyen Ön is Milliomos” földrajz témájú és az angol nyelvű mozgásutánzásos 

foglalkozás. 

Új kezdeményezést indított el Dr Tóthné Szabó Orsolya - Intézményünk Ökoiskola lévén, elsőként 

csatlakozott - a szegedi általános iskolák közül - a Jane Goodall intézet által meghirdetett használt 

mobiltelefonok gyűjtéséhez. 

A használt mobiltelefonokból olyan ásványokat tudnak újrahasznosítani, amelyek bányászata során 

sokszor kényszermunka és gyerekmunka kapcsolódik, bevételét fegyverkezésre költik, állatfajok pl. 

a hegyi gorilla kihalásához vezethet, valamint esőerdők pusztításával is jár.  

A tanulók érdeklődve figyelték a bemutatót s az információk birtokában szüleiket, ismerőseiket 

mozgósítják a szelektív gyűjtésre. 

 

Az idegrendszer működése, agyunk reakciója – a folyamatok megértése nem igazán könnyű 

feladat! Érzékszerveink néha megtréfálnak bennünket. E biológiai témához kapcsolódóan tartott 

Szivák Zoltán egy nagyon érdekes bemutatót – Illúzió címmel. 

 

http://flipanim.com/


      

 

      

 

      

 



      

 

      

 

      

 



   

 

   

 

 

4. nap   2019. április 11. 
 

A Humán munkaközösség programjai:  

Időpont Program-felelős Helyszín Résztvevők 

1. óra  4.a magyar 

 

59.sz. 

terem 

 

2. óra  6.a irodalom 

 

62.sz. 

terem 

 

3. óra 6.a történelem 

 

62.sz. 

terem 

 

4. óra  4.c magyar 

 

41.sz. 

terem 

 

8. óra  GRIMM-BUSZ  

előadás 

aula 1-4. évfolyam 

9. óra Genéziusz aula 5-8. évfolyam 

https://www.tarjanikettannyelvu.hu/wp-content/gallery/digitakistemahet2017/digi2017_02.jpg
https://www.tarjanikettannyelvu.hu/wp-content/gallery/digitakistemahet2017/digi2017_03.jpg


Színház 

verses-zenés összeállítás 

8. óra Magyarország szeretlek!-

vetélkedő 

 

62.sz. 

terem 

 

8. óra Avantgard versek írása 

 

73. sz. 

terem 

 

8. óra Nagy árvíz-kreatív tabló 

 

45.sz. 

terem 

 

8. óra Ki tud többet a szólásokról? 

 

76.sz. 

terem 

 

8. óra Mátyás király- vetélkedő 

 

60.sz. 

terem 

 

8. óra Könyvtári foglalkozás 

 

44. sz. 

terem 

 

9. óra Alsó tagozatos programok 

(részletesen külön 

táblázatban) 

 1-4. évfolyam 

 

A 2019. április 8-12. között megrendezett Digitális témahét hét 4. napján, csütörtökön, a 4.c 

osztályban egy magyar nyelv órát tekinthettek meg az érdeklődők. 

Az óra témája az igékről tanultak rendszerező gyakorlása volt. A változatos digitális feladatokon 

keresztül átismételtük az igék jelentését, az igeragozást, az igekötős igék felismerését és 

helyesírását, az igeidőket és az igemódokat. 

A tanulók nagyon élvezték a feladatokat, sok örömet leltek a játékos gyakorlatokban. Az IKT eszköz 

használata külön motivációt jelentett számukra. Az egymásra épülő „játékok” során tematikusan 

ismételtük át a tudnivalókat. Az is kiderült, melyek azok a területek, amelyek még külön gyakorlást 

igényelnek. 

Egy nagyon jó hangulatú, játékos óra végén elégedetten távoztak a résztvevők. 

A másik bemutató órát a 6.a osztályban tekinthettük meg, „Az ipari forradalom első szakasza 

(részösszefoglalás)” címmel, történelemből.  

A tanítási órán a témakör legfontosabb tananyagainak megszilárdítására, lényegük kiemelésére 

került sor.   

Mindegyik résztéma ismétlése más típusú képességfejlesztő feladattal történt. Learning Apps 

tankockák felhasználásával játékos, új megközelítésű rendszerezés valósulhatott meg. 

Változatosabbá tette a tanulók számára a tananyag feldolgozást az interaktív tábla használata és a 



kooperatív módszerek kombinálása. A gyerekek élvezték az órát és aktivitásuk jelentősen 

növekedett. Az óra után következő tudásmérő feladatok eredményei is javultak. 

 

Összefoglalva:  

Iskolánk a Digitális Témahétre sajátos módon készült. Mindenki szerette volna megmutatni, hol tart 

a digitális kompetenciát alkotó készségek és képességek fejlesztésében, a digitális pedagógia 

alkalmazott módszereinek bővítésében. A XXI. század társadalmi igényének megfelelően az 

informatikai eszközök hangsúlyozott használata mellett a korszerű készségek, digitális tudás 

fejlesztésének a lehetőségeit ragadtuk meg ezen alkalommal. Iskolai hagyományaink 

kialakításakor, a nyelvi és művészeti héten már jól bevált logisztikával az egész iskolai közösséget 

mozgatjuk. Most is ezt céloztuk meg. 
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