A továbbiakban olvasható a projekthéten részt vevő pedagógusok egyéni
összefoglalója.

Gulya Nikoletta tanárnő videóprojektje diákjaival:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bwm5xkXUp26CSmN1cy1MbGhjbkk

Digitális témahét a 7. a-ban

2017. április 3-7. között digitális témahetet tartottunk a Kelenvölgyi Általános Iskolában.
A matematika órák egy részében a digitális tudásbázisban néztük meg a geometriai
transzformációkat egy-egy órán az okos tábla segítségével.
 Tengelyes tükrözés
 Középpontos tükrözés
 Eltolás
 Egyenlőszárú háromszögek
Az elméleti rész megtekintése, megbeszélése után az ellenőrzésre feltett kérdésekre
válaszoltunk. Először mindenki a füzetébe írta le, hogy mit válaszolna, majd a végén
megszavaztuk, hogy mit jelöljünk be. Nagy volt az öröm, amikor többen eltalálták a jó
megoldást. Játékosan értették meg a tanulandó anyagot.
Informatika órán mindenki maga fogalmazhatta meg, hogy mit jelent neki a digitális világ,
illetve milyen a digitális világa. Mindkét csoport nagyon lelkesen dolgozott. Sok kérdésük
volt, segítettek egymásnak pontosan megfogalmazni elképzelésüket. Többen prezentációt is
készítettek. Az elkészült munkákból néhányat ideillesztettem. Máskor is keresünk hasonló
érdekes témákat, ami leköti a diákok figyelmét. Ez ilyen volt.
Szerintem a digitális eszközök nagyon hasznosak. Az okos táblákon előadásokat lehet
levetíteni, melyeket képekkel is lehet illusztrálni, így a tanulók jobban meg tudják érteni az
anyagot.
Az informatika órákon megtanuljuk használni a legfontosabb programokat, így majd jobban
boldogulunk a számítógépes világban.
A számítógépek sok lehetőséget nyújtanak. Rajtuk és az interneten keresztül tudjuk tartani a
kapcsolatot a barátainkkal.
A számítógépeken játszani is lehet, de erre a célra kitaláltak több játékkonzolt is. Például az
XBOXot és a Play Sationt.(Dabóczi Botond)

Mit jelent nekem a digitalizáció?
A digitalizáció sokat segít a mindennapjainkban, az iskolában pl. az okostáblák sokat
könnyebbítenek a tanulásban és az adott anyagot is könnyebben megértjük.
A telefonjaink is sokat segíthetnek a házi írás közben, illetve ha nem voltunk iskolában akkor
el tudjuk kérni mástól a házikat.

Mit

jelent nekem a
digitalizáció?
Számomra a digitalizáció segítséget jelent olyan
házi feladatokban, amit könyvek és kérdések
segítségével nem tudok megoldani, emellett
beszélni tudok a barátaimmal és
családtagjaimmal. Persze az internet
segítségével filmet is nézhetek és más jó
dolgokat csinálhatok. (Zsombor)
Mit jelent nekem a digitalizáció?
Azt jelenti számomra, hogy lehetőséget nyújt
arra, hogy a barátaimmal távollétben is tudok

beszélgetni akár telefonon akár üzenetbe.
A digitalizáció számomra azt is nyújtja, hogy interneten ismerkedjek meg különböző
emberekkel.

Az interneten különböző játékokat próbálhatok ki, ami élvezetessé teszi unalmas
délutánjaimat.
Az interneten olyan dolgokat tudhatok meg, amiket lehet sohase tudnék meg ha nem
használnám az internetet.
Az interneten híres is lehetsz különböző alkalmazások miatt amiktől életünk is megváltozhat.
A Youtube is egyfajta internetes alkalmazás amin különböző személyiségű Youtubereket
ismerhetek meg akiknek nap mint nap nézem videóit.
Vannak olyan alkalmazások amelyeken naponta megoszthatom, hogy mi történt velem épp az
nap. Például ilyen alkalmazás az instagram, facebook, musical.ly, snapchat stb…(Balogh
Natália
Mit jelent nekem a digitalizáció?
Lehetőséget nyújt arra, hogy pl.: a telefon segítségével a távolabbi vagy közeli barátaimmal,
családtagjaimmal is beszélhessek.
Az internet hasznos az életben. Olyan dolgokat tudhatunk meg, amelyeket könyvekből sem
feltétlen találnánk meg. Új ismeretségeket szerezhetünk, esetleg új barátokat, ismerősöket
találhatunk meg.
Okostelefonjaink megkönnyítik az életünket, sok szempontból is. pl.: ha nem tudod, hogy
mikor jön a busz meg nézheted a telefonodról a menetrendet, a leghíresebb hírekről is
elsőként tájékozódhatsz.
Basa Borbála
tanuló

Mit jelent nekem a digitalizáció?
A digitalizáció az egész világon jelen
van. Számos területen hasznosak
lehetnek a számítógépek, a telefonok,
táblagépek stb.

Már szinte minden munkahelyen találhatóak okos eszközök amik nagyban segítik az emberek
munkáját. Ahogy a munkahelyen úgy az emberek otthonába is található számos digitális
eszköz. Egyre tárgyat cserélnek le
digitálisra. Lassan az oktatásban is
bevezetik az okos táblákat. (Zoltán)
Mit jelent számomra a digitalizáció?

Számomra azt jelenti a digitalizáció,
hogy az internet segítségével megnézhetek
bármit amit nem tudok. Például a házi
feladatban nyújthat segítséget.

Szórakozási
lehetőséget is nyújt:
film nézés, játék,
böngészés

Emellett barátaimmal is beszélgethetek akkor is, ha éppen
nincsenek velem (Ági)

Digitális Témahét a 4.a osztályban

A témahéten a tananyaghoz kapcsolódó interaktív feladatokkal készültünk a
gyerekeknek. Magyar nyelvtanból jelenlegi nagy témakörünk az igék. A gyerekek saját és
iskolai eszközeiket felhasználva oldhattak meg digitális feladatokat az igékkel kapcsolatban.
Érdekes volt számukra, hogy az általunk készített képregényből gyűjtöttek igéket. Az
okostermet maximálisan kihasználva, örömmel oldottak meg a learningapps.org oldalról
feladatokat. Jó volt kipróbálni, milyen az, ha mindenki egy önálló táblagéppel dolgozhat. A
Seos rendszert nem csak oktatásra, hanem értékelésre is tudtuk használni. Először készítettünk
a gyerekeknek olyan tesztsort, amit előttük értékeltünk ki. Nagyon tetszett nekik, hogy
válaszaikat a tabletekről elküldhették az okos táblára. Az osztályban már jól bevált Kahoot
feleltetést is évezték. Először oldottak meg tesztet a Redmenta programmal. A google
keresőben rovásábécét használva kódokat fejtettek meg. Számunkra új digitális lehetőség volt
a Redmenta és a gondolattérkép készítő weboldal megismerése. Érdekes volt megtanulni,
hogyan készíthetünk képregényt a gyerekeknek. Reméljük, hamarosan ők is készítenek
nekünk.
A digitális eszközök használata motiváló hatással volt rájuk. Már önállóan készítenek Kahoot
feladatokat. A digitális eszközökre egyfajta kapocsként tekintünk a mai világ és a mai gyerek
között.
Az alábbi linkeken találhatóak a megoldott feladataink:
https://learningapps.org/display?v=p7hm7vgpa17
https://www.mindmeister.com/876145525?t=5HdeiT8JY7
https://www.storyboardthat.com/storyboards/soshajnalka/focimeccs
https://www.redmenta.com/?ref=sheets_b

Reméljük, jövőre részt tudunk venni a meghirdetett ingyenes programokon.
Visztné Bodó Ildikó

Digitális témahét 3.b

Időpont: 2017. április 7.
3. b osztály – Olaszy Tamásné tanító
Környezetismeret óra
Témakör: NÉZZ MAGADBA, NÉZZ KÖRÜL!
Új tananyag feldolgozása
A témakör első órája: Hogyan „beszélnek” az állatok?

Cél: Az állati magatartásformák megfigyelése, az állati kommunikáció felismerése.
A kutya magatartásán keresztül példák vizsgálata az állati kommunikációra. Hasonlóságok és
különbségek keresése az állati és emberi kommunikáció között. Kommunikáció az
állatvilágban, kiemelten a kutya magatartásformáinak megismerése.
Motiváció: rövidfilm – youtube.com
1. Állatok testbeszéde és kommunikációja - prezentáció EKF ... közöljék és
megértsék egymás szándékait
2. videokedvenc.hu/video/így_beszél_egy_kutya
3. A testbeszéd többet elmondhat a kutya szándékairól, mint a kommunikáció más
formái
Okos Doboz használata: digitális gyakorló feladatok alsó és felső tagozatos

tantárgyakhoz.htm
Ismered a kutyák nyelvét? Szókártyás feladatok interaktív táblán /tanult ismeretek
elmélyítése/
Házi feladat: /napköziben illetve otthon/
Vidám videók keresése interneten az állatok kommunikációjával kapcsolatosan.
A következő óra elején: Élménymegosztás

