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„Kockásítsunk!” 

Kedves Gyerekek, Szülők és Pedagógusok! 

Iskolánkban 4. alkalommal rendezzük meg a Digitális Témahetet, aminek a fő célja, hogy az 

informatika órán kívül más tantárgyakba is beépítsük a digitális pedagógia módszertanát, fejlesszük a 

digitális kompetenciát.  

Sajnos az idei programjainkat sem rendezhetjük meg hagyományosan, de online formában 

szeretnénk lebonyolítani. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket kizökkentsük a monoton 

hétköznapokból, ezért a programok összeállításánál fő szempont volt a játékosság.  

Napjainkban, (a digitális oktatás miatt főként) nagy hangsúlyt kell fektetni az internet veszélyeire, a 

biztonságos internetezésre. A hét első napja ezért a „Biztosan biztonságban az interneten” címet kapta. 

A cél, hogy a gyerekeket felkészítsük ezekre a veszélyekre, ezeknek az elkerülésére. Ehhez ajánljuk a 

következő weboldalt: www.saferinternet. hu.   

A hét többi napján érdekes, kreatív feladatok várnak rátok. A sorrendet az osztályt tanító pedagógusok 

döntik el.  

2. nap: Irány a mátrix! 

Készen állsz egy kis kódolásra? Szeretnél robotokkal ismerkedni, tanulni? Akkor dőlj hátra és irány a 

mátrix! 

Ötletek: YouTube videók, szókereső, titkosírás, QR kód, Da Vinci Kids app, avatar készítése (Facebook, 

Bitmoji) 

3. nap: Kockás utak, avagy mennyire vagy kreatív? 

Írj, rajzolj, építs! Ma szabadjára engedheted a fantáziádat.  

Ötletek: Rubik-kockás szófelhő, mesekönyv készítése képekből (GIF), életre keltett színezők 

(QuiverVision), LEGO építőkockák felhasználása, logótervezés (tagsmaker), Paint, PowerPoint 

4. nap: Kockás has – Mozgásra fel! 

Itt az ideje, hogy átmozgassuk a testünket. Ugróiskola a tesóval, gimnasztika szerencsekerékkel vagy 

egy kis Just Dance. Dobjuk fel az online órákat is mozgással egybekötött feladatokkal (ugorj a 

magasba, guggolj le, tapsolj…).  

5. nap: Virtuális barangolás  

Végre itt a tavasz, de nem mehetünk sehova? Bár virtuálisan, de ma kirándulni fogunk. Kukkantsunk 

be az állatkert néhány lakójához, nézzük meg az Eiffel-toronyt vagy utazzunk el egy nagyvárosba?  

Válassz úticélt és kösd be az övet, mert indulunk! 

Ötletek: 

https://zoobudapest.com/ezt-latnod-kell/webkamera  

https://www.webcamgalore.com/webcam/France/Paris/26686.html  

https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams  

https://www.youtube.com/watch?v=FtGN2wK9g_s&ab_channel=BBCLondon  

 

Jó szórakozást kívánunk minden résztvevőnek! 
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