
DIGITÁLIS 
SZABADULÓSZOBA 

KÉSZÍTÉSE
Izgalmas kihívások a tanév utolsó napjaira



MI AZ A SZABADULÓSZOBA?

• Szabaduló játék, melyben a részvevőknek meghatározott 

időn belül logikai vagy ügyességi feladatok segítségével 

kijutni egy szobából vagy szobarendszerből.

• Digitális szabadulószoba: mindez virtuális környezetben 

zajlik.

• Oktatási célú digitális szabadulószoba: a tananyaghoz 

kapcsolódó, de azon túlmutató feladatok alkalmazása.



MI KELL HOZZÁ?

• Sok-sok ötlet, kreativitás.

• Egy kerettörténet.

• Kérdések, feladatok, melyek megfejtése egy kód vagy kulcsszó.

• Felhasználhatók internetes feladatkészítő applikációk, 

programok: LearningApps, Redmenta, Okosdoboz stb.

• I D Ő !



FORMÁI

1. Interaktív feladatlap

2. Animált power point

3. Google űrlap

4. moodle

5. Genially



FORMÁI 1. – INTERAKTÍV FELADATLAP

• Feladat – link – a megfejtés adott betűje = KÓD

..\5-8 Gasztronómiai-barangolás (Ű).docx

• változata: szólink (beszúrás – hivatkozás)

..\Mottóba\Természeti katasztrófák (M).pdf

../5-8 Gasztronómiai-barangolás (Ű).docx
../Mottóba/Természeti katasztrófák (M).pdf




FORMÁI 2. – ANIMÁLT POWER POINT

• Elvarázsolt kastély - by Fegyverneki Gergő

• Beszúrás - Hiperhivatkozás

../../óravázlatok/nyelvtan/6. osztály/főnevek/Elvarázsolt kastély_régies családnevek.pptx


HIPERHIVATKOZÁS A PPT-BEN

• hiperhivatkozás készítése.pptx

hiperhivatkozás készítése.pptx


FORMÁI 3. – GOOGLE ŰRLAP

• feltétlenül szükséges hozzá 

egy gmail fiók

• belépés után a jobb felső

sarokban kattintsunk a 9 kis 

négyzetből álló négyzetre



• A megjelenő ikonok közül 

kattintsunk a Drive ikonra.

• Ezt követően a Saját 

meghajtó melletti kis 

háromszögre.





FORMÁI 4.

• Moodle

A Moodle egy nyílt forráskódú, ingyenes 

licenc alatt terjesztett, PHP nyelven íródott 

eLearning keretrendszer. A Moodle

önmagát CMS-nek nevezi, de a klasszikus 

eLearning keretrendszerek osztályozása 

alapján egy LMS rendszernek 

tekinthetjük.



FORMÁI 5. - GENIALLY

• https://www.genial.ly/

• Lényeg: TERVEZÉS ÉS LINKELÉS

1. téma (tantárgy, témakör zárása, bármi)

2. kerettörténet (kreativitás!!!)

3. állomások (küldetések) – feladatok + válaszok

4. hogyan juthatnak el oda

https://www.genial.ly/


FORMÁI 5. - GENIALLY

5. Küldetések vége – KÓD (csak jó válaszok esetén)

6. A zár, ajtó stb. kinyílik.



FORMÁI 5. - GENIALLY

Lehetőségeink:

- mások által elkészített geni felhasználása

- mások által elkészített munka átszerkesztése

- önálló munka elkészítése geni-s sablonokkal

- önálló munka elkészítése saját sablonnal, képekkel




