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Ami engem motivál…….



Témák:

• Anyanyelvi fejlesztés: olvasási készségek, értő olvasás, grammatikai 
tudás, írás, helyesírás, szem-kéz koordináció, észlelés, ….

• Matematikai készségek fejlesztése: mennyiségek, számok, 
alapműveletek gyakorlása, logikai gondolkodás, fejszámolás, becslés, 
mérés, mértékegység váltás, szöveges feladatok megoldása….



Mire jó az oktatóprogramok használata?

Úgy gondolom, hogy a mindennapi oktatáson belül a gyakorlás és a 
differenciálás során használhatóak leginkább az alábbi játékos feladatok.
Segítheti a gyerekek önfejlesztését, a tananyag beépülését, a meglévő tudás 
aktivizálását játékos körülmények között.
Pozitív a gyerekek hozzáállása, motiváltak, érdeklődőek és valljuk be, már 
ügyesebbek is, mint mi, pedagógusok, az IKT eszközhasználatban….. DE 
segítenek!!!!!





ÍRÁS:
• ÍRÁS: előre elkészített szövegekkel vagy közös munka a gyerekekkel

• Folyóírás betűtípus letöltése: ftp://dombsuli.ddns.net/Publikus/

• Ingyenes gépírás oktató program
http://manonet.org/hu/gepiro_program/ingyenes_gepiras_oktato_program.html

 

 

Kedves gyerekek! 

Örülök, hogy újra találkozni fogunk 

szeptember elsején! 

 

Budapest, 2016.november 17. 

Üdvözlettel: Kati néni 

ftp://dombsuli.ddns.net/Publikus/
http://manonet.org/hu/gepiro_program/ingyenes_gepiras_oktato_program.html


Az ANYANYELVI KÉSZSÉGEK és a 
MATEMATIKAI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE
• Nehéz olyan programot találni, ami kiemel egy-egy készséget 

összetett készségfejlesztő programokkal tudunk dolgozni

• Például: Gyiteigennem programcsalád– Lőrik József és mtsai
készítették, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

http://gyite.barczi.elte.hu/gyite.html

A Gyite programon belül további programokat találtok:

• alsósok értő olvasásának fejlesztésére Gyite Igen-Nem

• szókitalálós akasztófás játék gyitefa

• matematika: Számolás gyakorlását segítő program. gyitematek

• memóriajáték: Szavak és betűk helyes használatát segíti az ismert memória játék 
formájában. gyitemoria

• pontozó: A klasszikus „Kösd össze a pontokat” játék GyITE változata. gyitozo

http://gyite.barczi.elte.hu/gyite.html


Az ANYANYELVI KÉSZSÉGEK és a  
MATEMATIKAI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

•Komplex programok -
http://gyite.barczi.elte.hu/complex.html

• Beszédmester: Pöszeség-, valamint diszlexia reedukáció terápiánál alkalmazható 
szoftver) – csak regisztrációt követően használható –
http://gyite.barczi.elte.hu/complex.html#q01

• Betűvilág: Segíti az olvasás elsajátításához szükséges képességek, készségek 
fejlesztését.
Feladattípusai között találhatunk például:formaegyeztetést, kirakót, labirintust, színezőt, 
betűazonosítást, betűdifferenciálást, szószintézist, ékezetek pótlását, másolást, írásjelek 
gyakorlására szolgáló feladatot. http://gyite.barczi.elte.hu/betuvilag.html

• Sebran: Első osztályos gyermekek számára készült szoftver. Segítséget nyújt a számolás, 
valamint az olvasás gyakorlásában. http://gyite.barczi.elte.hu/sebran.html

http://gyite.barczi.elte.hu/complex.html
http://gyite.barczi.elte.hu/complex.html#q01
http://gyite.barczi.elte.hu/betuvilag.html
http://gyite.barczi.elte.hu/sebran.html


Az ANYANYELVI KÉSZSÉGEK és a  
MATEMATIKAI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

• További Komplex programok - http://gyite.barczi.elte.hu/complex.html

• A Veszprémi Egyetemen készült különböző készségeket fejlesztő 
programok.

• Beszédkészség fejlesztő logopédiai program Alapvetően hallássérült gyermekek olvasás-
írását fejlesztő szoftver, de jól alkalmazható ép halló gyermekek esetén is, diszlexia reedukáció terápia 
kiegészítésére. http://gyite.barczi.elte.hu/veszpremkomplex.html#q01

• Dyslearning Olvasástanulásnál, valamint diszlexiás gyermekek terápiájánál alkalmazható szoftver. 
Segíti az olvasás elsajátításához szükséges képességek, készségek 
fejlesztését. http://gyite.barczi.elte.hu/veszpremkomplex.html#q02

• Dyslexikon Segíti az olvasás elsajátításához szükséges képességek, készségek fejlesztését. A 
programban kiemelt szerepet kap a logikus gondolkodás fejlesztése (analizálás, szintetizálás, 
absztrahálás, összehasonlítás, összefüggések felismerése, kiegészítés, általánosítás, konkretizálás, 
rendezés). http://gyite.barczi.elte.hu/veszpremkomplex.html#q03

http://gyite.barczi.elte.hu/complex.html
http://mik.uni-pannon.hu/
http://gyite.barczi.elte.hu/veszpremkomplex.html#q01


•Speciális programok: http://gyite.barczi.elte.hu/others.html

Például:

• Olvass velem!
Játékos olvasásgyakorlás a Meixner-féle diszlexia-prevenciós olvasástanítási 
módszerhez. http://gyite.barczi.elte.hu/olvass_velem.html

És további Speciális programok :

Az ANYANYELVI KÉSZSÉGEK és a  
MATEMATIKAI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

http://gyite.barczi.elte.hu/others.html


• Varázsbetű programcsalád

• Ellentét - ellentétes értelmű szavak gyakorlására szolgáló, szókincsfejlesztő memóriajáték 
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q01

• Logika – a logikai gondolkodás fejlesztését segítő játék 
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q02

• Rendező - a sorrendiség szabályainak kialakítását segítő játék 
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q03

• Rövid vagy Hosszú? magánhangzók gyakorlását segítő játék 
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q04

• Szóvadász - a szótagolás gyakorlását segítő játék 
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q06

• Titkosírás – klasszikus titkosírás http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q07

• Szorzótábla – a szorzótábla gyakorlásához 
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q05

Az ANYANYELVI KÉSZSÉGEK és a  MATEMATIKAI 
KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q01
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q02
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q03
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q04
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q06
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q07
http://gyite.barczi.elte.hu/varazsbetucsalad.html#q05


Az ANYANYELVI KÉSZSÉGEK és a  
MATEMATIKAI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE

•www.okosdoboz.hu
Tudáspróba, gyakorlás, hasznos videók elsőtől nyolcad osztályig

•www.gyakorolj.hu : minden tantárgyra, minden évfolyamra 
kidolgozott játékos gyakorlóprogramok tárháza

Pl: első osztályos matekhoz: 
http://www.gyakorolj.hu/oktato/elsomatek.php?evfolyama=1&tantargya=matematika

Pl. negyedik osztályos magyar nyelv tantárgyhoz:
• http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/4-osztaly/magyar-nyelv/osszes-temakor

stb….

http://www.okosdoboz.hu/
http://www.gyakorolj.hu/
http://www.gyakorolj.hu/oktato/elsomatek.php?evfolyama=1&tantargya=matematika
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/4-osztaly/magyar-nyelv/osszes-temakor


Az interaktív tábla használatához segítség, a neten 
található, már kifejlesztett programokkal, 
feladatgyűjteményekkel

• Fodorné Varkoly Mária oldala

•www.interaktivtabla.ucoz.hu
• 1-4. osztályig matematikai feladatok gyűjteménye a szorzótábla, írásbeli 

műveletek, mértékegységek, oszthatóság, matek eszközök témaköreiben

• Használatra előkészített táblaképeket is lehet itt találni

• A PEDAGÓGUSOKNAK fülre kattintva, további játékötleteket ír le a szerző

• Kedvenc linkjeit összegyűjtve, ahol még számtalan ötletet találtok, itt 
találjátok (a weboldalának a jobb oldalán) : http://draggo.com/marika

http://www.interaktivtabla.ucoz.hu/
http://draggo.com/marika


Az órai munkát és a gyakorlást színesítő letölthető, 
ill. ingyenesen használható feladatgyűjtemények, 
oktatási segédanyagok, ill. interaktív feladatok, 
játékok

• www.fejlesztelek.hu interaktív programok- melyek az okosdoboz.hu – ra
irányítanak vissza. Jól használható oktatási segédanyagok 1-4. osztályosoknak

• interaktív programok - Írj helyesen nevű weboldal a helyesírás gyakorlására 
www.irjhelyesen.hu

• Tankockák:
http://learningapps.org/index.php?category=100&s=

• Minden tantárgyhoz, életkorok szerint válogatva, a már mások által elkészített 
tankockák is használhatóak, de nagyon könnyen, a leírást követve saját ötlet 
alapján is tudsz készíteni órai anyag vázlataként is szolgáló tankockát! Lásd 
Legfontosabb tudnivalók: http://learningapps.org/tutorial.php

http://www.fejlesztelek.hu/
http://www.irjhelyesen.hu/
http://learningapps.org/index.php?category=100&s
http://learningapps.org/tutorial.php


Még ötletek:

• A facebookon érdemes rákeresni és bejelölni:

• Oktatóprogramok-Fejlesztelek.hu



Remélem Ti is használjátok majd ezeket az 
eszközöket, magatok és a gyerekek örömére, a 
tudáskincs bővítésére, az eredményesebb és 
sikeresebb információátadásra, és persze a napi 
munkátok színesítésére.

Bátorság, menni fog!

Köszönöm a figyelmet!


