
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Chat funkció használata 

 



MIRE LEHET MÉG HASZNÁLNI A CHAT FUNKCIÓT? 

RÉSZTVEVŐK ÖTLETEI: 

 

 bemelegítés 

 egy probléma feltárása 

 előző óra anyagának ismétlése 

 házi feladattal kapcsolatos kérdések tisztázása 

 instrukciók adása  

 Interakció – kérdés-válasz (fordításnál hasznos, mert 

mindenki látja mindenki válaszát és lehet reflektálni) 

 irodalom: mű elolvasásának ellenőrzése 

 ismétlés 

 Ismétlés dolgozat előtt 

 nyelvtanítás: felmerülő új szavak listázása 

 óra végén kilépő kártyaként: mi marad meg a mai órából 

 óra végén reakciók – visszajelzések kérése 

 osztályfőnöki beszélgetés 

 összefoglalás 

 összefoglalás ellenőrző kérdésekkel 

 ötletbörze 

 Quiz 

 rendszerezés 

 rövid kifejtős kérdések 

 szavazás 

 Szódolgozatnál villámgyors válasz 

 szókincsbővítés 

 szómagyarázat 

 tippelős feladatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Google dokumentum (közös) használata  

 

 VIDEO  - Google dokumentumok készítése és megosztása 

https://www.loom.com/share/b4906a62c56d497a8a4a6f9134ca3793


Webes ötletek 

 

 

 

 

  

 

                     

                     

     

 

 

 

              

VIDEO RÖVID VERZIÓ - amit az előadáson lejátszottam 

VIDEO HOSSZÚ VERZIÓ - részletesebb bemutatása az előadáson bemutatott weboldalaknak 

Wheel of names 

"Ország-város" 

https://www.loom.com/share/4098540f9e2b40a88a0bb7837360d129
https://www.loom.com/share/76cb377077d446819d3334260a430345
http://www.wheelofnames.com/
https://swellgarfo.com/scattergories/


Breakout rooms – csoportmunka Zoomban 
  

     

 

(Ezt nem tudtam én elkészíteni, úgyhogy egy Youtube Linket csatoltam) 

Breakout rooms használata 

https://www.youtube.com/watch?v=so0AGNe9QnY


4×1 extra ötlet  

CHAT  

Tegyél fel egy kérdést, pl. Milyen állat lennél, ha állattá változnál? Miért?  

A tanulók a válaszukat a Chat mezőben CSAK  a tanárnak küldik el. A tanár felolvassa egyenként, a többiek kitalálják, hogy ki írta.  

(Zoom-ban van személyes üzenet küldésére lehetőség, ha „nálatok” ez nem lehetséges, akkor esetleg messenger üzenetekkel lehet kiváltani ezt a 

funkciót.)  

 

GOOGLE DOKUMENTUM (mindenki által szerkeszthető)  

Minden tanuló kap egy kérdést a tananyaggal kapcsolatban. A kérdéseket az óra előtt bele lehet írni a dokumentumba, de akár még a neveket is, 

hogy ki melyik kérdésre válaszoljon. Minden tanuló 5 percet kap, hogy válaszoljon a neki kiosztott kérdésre. A következő 5 percben mindenki 

elolvassa a többiek szövegeit és ahova tud, ír egy kérdést a leírtakkal kapcsolatban. Az utolsó 5 percben mindenki újra a saját maga által írt 

szöveg alatt összegyűlt kérdésekre válaszol. (Esetleg utána végig lehet közösen szaladni az összes szövegen, kérdésen, válaszon, de 

természetesen ez sok diák, sok kérdés és válasz esetében rettentően időigényes.)  

 

WEB – https://www.autodraw.com/  

Ezt az oldalt még élesben sosem próbáltam, de szupernek tűnik. Az egyik diák gondol valamire (egy tárgyra, cselekvésre, helyre, de csak 

olyanra, amit szavakkal le lehet írni (pl. focilabda), vagy van egy egyezményes jele (pl. béke). Szavakkal lépésről-lépésre leírja amire gondol, a 

másik diák pedig rajzol a weboldalra. Amint „formát önt”, hogy mit rajzol a diák, a weboldal kis képeket dob fel. Amint újabb  részleteket rajzol, 

újabb ötleteket ad. Ha a rajzoló diák rájött, hogy mit rajzol, rákattint a felső sorban az ábrára. Ha jó volt a leírás és jól rajzolt a diák, akkor 

kitalálja, hogy mire gondoltak.  

 

BREAKOUT ROOMS  

A tanár felolvassa egy történetnek az első bekezdését. Breakout room segítségével csoportokra osztja az osztályt, minden csoport befejezi a 

sztorit. (ki lehet osztani, hogy milyen stílusban folytassák, de a csoport is választhat) 

https://www.autodraw.com/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 


