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Jelentkezzünk be vagy hozzunk létre egy új fiókot a learningapps.org felületen. 

 



A megjelenő felületen a kész és nyilvánossá tett tankockák között kereshetünk, válogathatunk, tankockát készíthetünk, létrehozhatjuk 

osztályunkat, s megnézhetjük saját tankockáinkat.  

 

 



Válogatás a tankockák között – kiválaszthatjuk, hogy melyik tantárgyhoz (pl. környezetismeret-természetismeret) szeretnénk tankockát 

keresni. 

 

 



A következő ablakban megadhatjuk, hogy a kiválasztott tantárgy melyik témaköréhez szeretnénk keresni, pl. erdő 

 

 



A megjelenő tankockák közül kiválasztjuk a számunkra megfelelőt. 

 

 



A „Saját tankockák” menüpontot választva a saját magunk által elkészített tankockák jelennek meg: 

 

 



A „Tankocka készítése” menüpontot választva a felugró ablakban kiválaszthatjuk, milyen típusú tankockát szeretnénk készíteni. 

 

 



Kattintsunk a számunkra megfelelő tankockára (most az „Idővonal” tankockát választottam) 

 

A program felajánl hasonló tankockákat. Válogathatunk ebből is, de készíthetünk újat is. 



Válasszuk az „Új tankocka készítése” lehetőséget, s adjuk meg a szükséges adatokat.  

Minden egyes tankocka készítése esetében hasonló felületen kell megadni a tankocka adatait. 

 



A tankockák egyes elemeihez lehetőség van nemcsak szöveget, hanem képet, hanganyagot, videót is csatolni. Ha megadtuk a szükséges 

adatokat, a lap alján kattintsunk a „Befejezés és előnézet” gombra. 

 

 



Ekkor megjelenik a tankockánk előnézeti képe, ahol ellenőrizhetjük a feladatot, ha úgy gondoljuk, módosíthatjuk. 

 

 



Amennyiben teljesen elkészültünk, nem szeretnénk módosítani rajta, válasszuk a Tankocka mentése gombot. Megjelenik egy link, amit a 

tanulóknak elküldve, arra rákattintva a tanulók számára megjelenik a tankocka, amelyet meg tudnak oldani.  

 

 

Tankockánkat nyilvánossá tehetjük. 

A felugró ablakban adjuk meg a 

szükséges adatokat. 



A tankockánkat áthelyezhetjük mappába is. Kattintsunk a „Saját tankockák” menüpontra, álljunk rá az egérrel a mappába áthelyezni 

kívánt tankockára, s válasszuk a harmadik menüpontot: Tankocka mappába áthelyezése. 

 

 



Ha már vannak mappáink, rákattintunk arra, amelyikbe szeretnénk áthelyezni a tankockát. 

 

 



Amennyiben még nincs mappánk, készítünk egyet. Ugyanezen az oldalon a következő ikonra kattintva: 

 

 

Megadjuk a 

mappa nevét, s 

létrehozzuk. 



Amennyiben szeretnénk osztály létrehozni, az „Osztályaim” menüpontot választjuk. 

 

 



 

 

 

Beírjuk az osztály nevét, majd létrehozzuk az osztály 



 

 

 

Válasszuk a tanulói fiókok 

menüpontot. 



 

 

 

Válasszuk a ”További tanulói fiókoklétrehozása”  

menüpontot, s rögzítsük a tanulókat. 



 

 

 

Mentés után a felhasználónevet és a jelszót közöljük 

a tanulókkal, akik ennek segítségével már be fognak 

tudni lépni a felületre. 



Amennyiben házi feladatként szeretnénk feladni az elkészített tankockánkat, akkor az adott osztály mappájába mentsük azt el, így a 

tanulók belépve, az osztályom menüpontot választva látni fogják a tankockát és meg is tudják oldani azt. 

 

 



Házi feladat ellenőrzése. Válasszuk az Osztályaim menüpontot. 

 

 

A tanulói fiókokra kattintva 

megjelenik az osztálynévsor, a 

tanulók felhasználóneve és jelszava, 

Az osztálymappára kattintva az ide 

elhelyezett tankockák láthatóak. 

E-mailt küldhetünk 

a tanulóknak 

Törölhetjük az 

osztályt. 



A „Statisztika” menüpontot választva megjelenik, hogy melyik tanuló melyik tankockát oldotta meg. 

 

 



Az „Aktivitásokra kattintva láthatjuk a tanuló nevét, a megoldott tankocka címét, s a megoldás dátumát. 

 


