
LEARNING APPS 



MI AZ A LEARNING APPS? 

• Mindenki ismeri az akasztófajátékot, a Legyen Ön is milliomos! vetélkedőt, az asztali 
játékokat, és valószínűleg mindenki játszott már puzzle-lal. Ezeket a játékokat – és még sok 

mást is – beépíthetjük a tanulási és tanítási folyamatokba a LearningApps.org alkalmazást 
felhasználva. A LearningApps.org egy webkettes alkalmazás, amely kis, interaktív 
építőkockák segítségével támogatja a tanulási és tanítási folyamatokat. 



A CÉLJA 

• Az oldal célja, hogy az újra felhasználható építőkockákat összegyűjtése és nyilvánosan bárki 
rendelkezésére bocsátsa. 



TÖRTÉNET 

• 2015-ben az ország különböző pontjain élő hat mesterpedagógus megalapította a 
Tankockakört. Mesterprogramjukként lefordították a svájci learningapps.org oldalt. A 

szerkesztőkkel szerződésben és folyamatos kapcsolatban állnak. Zárt Facebook-
csoportjuk TankocKApocs néven működik, jelenleg közel 2500 tagja van. 2016-ban 
elindítottak egy magyar társoldalt kockalapok.hu címmel.  



MŰKÖDÉSE 

• Az elkészített tankockákat megosztás után bárki használhatja. Ha rákattintunk a Válogatás a 
tankockák között menüpontra, máris megnézhetünk egyet a mások által készített, de 

publikussá tett tankockák közül, de a kategória kiválasztásával, valamint a jobb felső 
sarokban látható csúszka segítségével a nehézségi szint megadásával le is szűkíthetjük a 
választható tankockák körét. Ha valamelyik fölé visszük az egérkurzort, akkor láthatjuk, ki 

készítette, milyen típusú a kocka (például párkereső, csoportba rendezős stb.), valamint azt 
is, hogy hányszor nézték meg eddig. Ha rákattintunk egy tankockára, megkapjuk az 

elérhetőségét (jobb alsó sarok), továbbá lehetőségünk van hasonló, illetve az általa használt 
sablont használva saját, új tankocka készítésére is  



BEJELENTKEZÉS 

• Ha tárolni is szeretnénk a munkákat, valamint megosztani őket, akkor regisztrálnunk kell az 
oldalon. Ehhez kattintsunk a jobb felső sarokban látható Bejelentkezés menüpontra, és ha 

még nincs saját fiókunk, akkor válasszuk az Új fiók létrehozása menüpontot, egyébként 
adjuk meg a felhasználói nevünket és jelszavunkat. 



TANKOCKÁK LÉTREHOZÁSA 

Ha a Tankocka készítése menüpontot választjuk, akkor egyrészt kapunk egy összefoglaló ábrát a készítés 
menetéről, másrészt megkapjuk a sablonokat, amelyekből felépítve elkészíthetők saját tankockáink. Először a 
tankocka címét és a feladatleírást kell megadni. Majd jöhetnek a kérdések, a helyes és hibás válaszok. A 
kérdésekhez multimédia-elemeket is választhatunk. Azt is beállíthatjuk, hogy a kérdések hogyan jelenjenek 
meg. Ezután két lehetőségünk van. Vagy módosítjuk a tankockát, vagy mentjük. Mentés esetén bekerül a saját 
tankockáink közé, ahol bármikor elérhető, módosítható. Megkapjuk még a tankocka webes elérhetőségét, ami 
elküldhető. Alapértelmezésben az elkészült mű nem publikus, de ezen egy gombnyomással bármikor 
változtathatunk. 


