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 https://kahoot.com/ 

 2013-ban indult Norvégiában

 feleletválasztós kérdések: min. 2, max. 4 válaszlehetőség, 1 helyes válasz

 kérdések és válaszlehetőségek kivetítve, válaszok megadása

mobilon/tableten

 közösen egyszerre játszik mindenki

 tanórán ismétlésre, összefoglalásra, esetleg számonkérésre

 mások játékai kereshetők, felhasználhatók, beállítás alapján

szerkeszthetők is akár
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 Jumble:

több kérdés, mindig 4 válasz adható meg

megfelelően sorba kell rendezni a megadott válaszokat

 Discussion:

1 kérdés, 2-4 válaszlehetőség adható meg

nincs jó vagy rossz válasz

vita indításhoz

 Survey:

több kérdés, mindegyikhez 2-4 válaszlehetőség adható meg

nincs jó vagy rossz válasz

vélemények összegyűjtéséhez





 https://quizizz.com/ 

 feleletválasztós kérdések

2-4 válaszlehetőség, 1 helyes válasz

 a kérdések és válaszok csak a diákok telefonján láthatók

 hibás ill. helyes válaszok azonnali visszajelzése vicces képek, mémek

kísérletében, ehhez mi is megadhatunk képeket

 tanórán is játszható vagy házi feladatnak is adható

https://quizizz.com/
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 https://www.quizalize.com/

 a kérdések és válaszok csak a diákok telefonján láthatók

 a diákokat 2 csapatba osztja, a 2 csapat játszik egymás ellen

 kérdéstípusok:

 feleletválasztó

 rövid választ igénylő kérdések: a helyes válasz betűit összekeverve

megadhatja a program, de ez ki is kapcsolható

(freetext://correctanswer megadásával)

 sorba rendezés (jumble://word1,word2,word3 megadásával)

 tanórán is játszható vagy házi feladatnak is adható

 magyarázat is megadható a helyes válaszhoz

https://www.quizalize.com/
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 https://www.socrative.com/

 a kérdések és válaszok csak a diákok telefonján láthatók

 a tanári gépen minden tanuló munkája folyamatosan nyomon követhető

a játék közben

https://www.socrative.com/
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 kérdéstípusok:

 egyszerű választás

 többszörös választás

 igaz-hamis

 rövid választ igénylő kérdések

 magyarázat is megadható a helyes válasznál

 rövid választ igénylő kérdéseknél több helyes válasz is megadható

 bármennyi válaszlehetőséget be lehet írni

 tanórán ismétlésre, összefoglalásra, esetleg számonkérésre

 otthoni házi feladatra, gyakorlásra

 mások játékai kereshetők, felhasználhatók, beállítás alapján

szerkeszthetők is akár















 https://www.mentimeter.com

 PowerPointszerű elrendezés: 1 dia -1 kérdés

 kérdés nem tartalmazó pl. szöveges diák is készíthetők

https://www.mentimeter.com/
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 többféle kérdéstípus:

 egyszerű választás

 többszörös választás

 képek közötti választás

 nyílt végű kérdés

 szófelhő

 skálák

 de az ingyenes verzióban limitált kérdésszám!

 a kérdések és válaszok csak a diákok telefonján láthatók

 a tanári gépen az értékelés jelenik meg játék közben

 tanórán ismétlésre, összefoglalásra, esetleg számonkérésre





 http://www.classtools.net/QR/

 kincsvadászat QR kódok segítségével

 kinyomtatható QR kódokat generál, amelyek egy-egy kérdést takarnak

 meg kell találniuk a gyerekeknek az elrejtett QR kódokat, telefonnal

beolvasni, majd a kérdéseket megválaszolni, a válaszokat a tanárnak

leadni

 gyerekek telefonjára QR kód olvasó alkalmazás szükséges

 játék közben nincs már szükség internet hozzáférésre

http://www.classtools.net/QR/
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 nem szükséges regisztráció

 „get stated”-re kattintva indul

 cím megadása

 kérdés és válasz beírása/bemásolása *-gal elválasztva

 minden kérdés és hozzá tartozó válasz új sorba

 legalább 5 kérdés szükséges



 https://quizlet.com/

 előzőekhez hasonlóan tanórai „live” játék is lehetséges

 de inkább önálló tanulásra, gyakorlásra tanórán vagy otthon

https://quizlet.com/
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 tanulói szettek adhatók meg pl.:  

 fogalom és meghatározása 

 idegen nyelvű kifejezés és magyar megfelelője

 fizikai/kémiai mennyiség és jele/mértékegysége

 ezek megtanulására, gyakorlására különböző lehetőségeket ajánl fel:

 tanuláshoz kérdések, feladatok fokozatosan a megadottak közül

egyre több fogalom felhasználásával

 tanulói kártyák: egyik oldalon fogalom, másik oldalán meghatározás

 párosítás: megfelelő párokat egymásra kell húzni

 teszt: ebben vegyesen felelt választós kérdések,  önálló szabad választ 

igénylő kérdések, összekevert betűkből  választ adás 

 gravitáció játék: gyorsan meg kell adni a helyes fogalmat/

meghatározást, mielőtt becsapódna a meteorit

 nyomon követi az előre haladást, számon tartja az erősségeket,

hibázásokat



 tanulói szettet egyszer kell csak bevinni, az így kapott adatbázisból a 

program maga állítja elő a különböző feladattípusokat

 nyomon követi az előre haladást, számon tartja az erősségeket,

hibázásokat























 https://goformative.com/

 virtuális munkalap tartalommal és kérésekkel, feladatokkal

 tartalom lehet:  kép, szöveg, videó, táblavázlat

 kérdések, feladatok lehetnek: igaz-hamis, egyszeres vagy többszörös 

választás, rövid válasz, esszé, „mutasd meg a munkád”

 tanár folyamatosan élőben nyomon követheti mindegyik diák munkáját

 folyamatos visszajelzési lehetőség

 akár órai munkának akár házi feladatnak

 differenciálásra 



















 https:// hypersay.com

 PowerPoint prezentáció lejátszása

 beilleszthető:

 egyszerű választás, többszörös választás

 nyílt végű kérdés

 szöveg, link

 kép

 videó

 a tanulók kérdéseket tehetnek fel az üzenőfalon keresztül, saját jegyzetet 

írhatnak az egyes diákhoz

 tanórai munkára, önálló ismeretszerzésre














