
1 
 

Általános bemutatás 

 

Melyik témához kapcsolódik az ötlet? 

A húsvéti csoda 

Milyen tantárgyhoz kapcsolódik? 

Hit- és erkölcstan; bármely tantárgy 

Melyik évfolyamra ajánljuk? 

Felső tagozatos évfolyamoknak  

Milyen célt szeretnénk elérni? 

A történet pontosabb és részletesebb megismerése.  

Az, hogy a tanulók találnak ki feladatot a történettel kapcsolatban, kiválóan alkalmas ismétlésre, 

elmélyítésre, és izgalmas lehetőséget nyújt a digitális kompetencia fejlesztésére is. 

Felhasználja és fejleszti a tanulók kreativitását.  

A tanítói értékelés könnyebb az átláthatóság miatt.   

Az ötlet rövid bemutatása 

Online feladatlánc létrehozása a tanulók által.  

Az ötlet lehetőséget ad a tanítónak arra, hogy az általa választott tantárggyal kapcsolatban kérje a 

feladatokat a tanulóktól.  

Milyen eszközökre van szükség a megvalósításhoz? 

Online dokumentum megnyitására és szerkesztésére alkalmas eszköz.  

Az ötlet címe 

Csak Neked 

A fejlesztő neve 

Plicher Dorka 
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Javaslat az ötlet megvalósítására 

Idő-

tartam 

(perc) 

Tevékenységek Cél Munkaforma/ 

Módszer 

Tananyagok/ 

Eszközök 

Megjegyzések 

Variációk 

 
Tanító 

által 

meg-

határozott 

időkorlát  

1. A húsvéti csoda c. történet átfogó 

megismerése, a digitális kiegészítők 

megosztása a tanulókkal  

Digitális anyag/Húsvéti csoda/ 

 

2. Google-dokumentum megnyitása és 

szerkesztése (ld. segédlet)  

 

3. A húsvéti csoda c. anyaggal 

kapcsolatban online „láncfeladat” 

létrehozása. 

A dokumentumot mindenki szerkesztheti 

és láthatja, aki erre meghívást kap.  

Az első feladatot a tanító adja annak, akit 

kiválaszt a csoportból – ezzel az illetővel 

(az e-mail-címével) megosztja a 

dokumentumot, aki miután megkapta, 

látja a neki intézett feladatot 

(feladatokat). Miután a tanuló a kapott 

feladatot megoldja (kitölti a 

dokumentumon belül), ő is kitalál egy 

újabb feladatot, amit szintén továbbküld 

egy általa választott csoporttagnak, és így 

tovább.  

Azok, akik a folyamatba be-

bekapcsolódnak, látják az addig 

elkészített és megoldott feladatokat.  

A történet pontosabb és 

részletesebb 

megismerése.  

Az, hogy a tanulók 

találnak ki feladatot a 

történettel 

kapcsolatban, kiválóan 

alkalmas ismétlésre, 

elmélyítésre, és 

izgalmas lehetőséget 

nyújt a digitális 

kompetencia 

fejlesztésére is. 

Felhasználja és fejleszti 

a tanulók kreativitását.  

A tanítói értékelés 

könnyebb az 

átláthatóság miatt.   

Egyéni munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni munka 

Informatikai 

eszközök (amelyek 

alkalmasak az online 

dokumentum 

megnyitására és 

szövegszerkesztésre)  

A feladathoz szükséges, hogy 

mindenkinek legyen gmailes 

fiókja.  

 

 

 

 

Az ötlet lehetőséget ad a 

tanítónak arra, hogy az általa 

választott tantárggyal 

kapcsolatban kérje a 

feladatokat a tanulóktól. 

 

 

 

 

Az, hogy ki kinek küldi a 

feladatot, lehet szabadon 

választott, de előre kigondolt 

is.  

 

 

A tanító felhívhatja a 

figyelmet arra, hogy ne 

legyen ismétlődő feladattípus. 

https://reftantar.hu/aloldalszerkeszto/Tortenetek_a_Bibliabol.html#kilencedik
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Példa kezdő feladatra: 

https://docs.google.com/document/d/1mdT74hydCmdaTSOxWZv06LvZC6QoR4jbKf_8jaNJbOg/edit?usp=sharing 

 

Segédlet a Google-dokumentum létrehozásához: 

1. Amennyiben nincs, gmailes e-mail-fiók létrehozása 

2. Google Drive megnyitása  

3. Kattintás egy üres területre → Google Dokumentumok 

 

 

 

 

 

 

4. Dokumentum szerkesztése, feladat(ok) írása 

 

https://docs.google.com/document/d/1mdT74hydCmdaTSOxWZv06LvZC6QoR4jbKf_8jaNJbOg/edit?usp=sharing
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5. A ’Megosztás’ gombra kattintva a dokumentum 

elnevezése 

 

6. Dokumentum megosztása egy személy e-mail-

címének beírásával, a ’Sszerkesztheti’ opcióra 

kattintva 

 

7. Megosztás elküldése  

  


