
 

LearningApps Eszközök bemutatása 

Készítette: Bánné Mészáros Anikó RPI, szaktanácsadó  2018.01.24. 

 

A „Tankocka” néven közismert oldal a http://learningapps.org/ címen érhető el. Itt a 

regisztrált felhasználók feladatsablonok tartalommal való feltöltése során hozhatnak létre 

„tankocka” feladatokat, illetve válogathatnak a többi felhasználó által létrehozott tankockák 

között. 

A LearningApps oldalon találunk néhány eszközt, melyeket a feladat - tankocka készítésen túl 

is alkalmazhatunk órán. Ezek az eszközök kooperatív munkavégzésre adnak lehetőséget. 

Ezeket a feladattípusok alatt az Eszközök-ben találjuk meg. Ezek az eszközök ugyanúgy 

készíthetők és használhatók, mint az eddig megszokott tankockák. 

Az eszközök között találjuk a Szavazást, a Chat funkciót, a Naptárat és az Üzenőfalat. (A 

Jegyzetfüzet ismertetése kimarad, mer thasználata nehézkes. Minden eszközt létrehozásuk 

után egy adott osztály számára elérhetővé kell tenni. Ezt az adott osztály mappájába való 

áthelyezéssel tehetjük meg. Így bejelentekzve az osztály minden tanulója eléri a tankockát és 

együtt tud működni a többiekkel. 

 

 

Szavazás 

A Szavazás tankockával kérdéseket tehetünk fel, melyet minden tanuló megválaszolni. Egy 

kérdésben minden tanuló csak egyszer szavazhat. A kérdések lehetnek a tananyaghoz 

kapcsolódóak, vagy az osztály közösség működését érintő kérdések. Sem a tanulók, sem a 

tankockát „kitevő” tanár nem látja az egyéni válaszokat, csakis az összeredményt. 

A Szavazás tankocka készítését mutatják be az alábbi képernyőképek: 

A Szavazás eszközre kattintva megjelenik az Új tankocka készítése gomb.

 

 

http://learningapps.org/


Megadjuk a tankocka címét, megadhatjuk a feladat leírását. 

 

A szavazáshoz több kérdést is megadhatunk és minden kérdéshez több féle választási 

lehetőséget, de mindig csak egyet lehet választani.

 

A „Kérdést mutat” opciónál négyféle lehetőség közül válaszhatunk. A kérdéseket óránkénti 

vagy naponkénti gyakorisággal teszi elérhetővé a program. Ha a „minden nap más kérdés” 

lehetőséget választjuk, akkor a tanulók naponta kapnak egy-egy újabb kérdést. A naponkénti 

kérdésfeltevés a gyakorló időszakban, délutáni vagy otthoni munkában ajánlott. A minden 

kérdés egymás után lehetővé teszi, hogy akár egy tanóra alatt az összes kérdés sorra kerüljön. 

A „minden megjelenésnél véletlenszerűen” nem igazán praktikus mód, ekkor a programra 

bízzuk, hogy a másik három lehetőség közül véletlenszerűen válasszon. 

Fontos, hogy a „szavazást” a tanárnak nem kell „elindítani”. Amikor a tanuló belép, akkor 

szavazhat. 

 



Beállíthatjuk, hogy az eredmény csak a szavazás lezárta után jelenjen meg. Így a szavazókat 

nem befolyásolhatják a korábbi eredméynek, mert nem szerez tudomást róla, hogyan is áll a 

szavazás. 

A Szavazás befejezése opciót a szavazás lezárta után érdemes beállítani. Így a tankockánk 

háborítatlanul megmarad, a későbbiekben átalakítható és újfent használható lesz. 

 

Szavazásunk az osztálykirándulásról szól. 

Megkérdezzük a gyerekeket, hogy hová szeretnének elmenni kirándulni.

 



Második kérdésünk, hogy milyen hosszú legyen a kirándulás.

 

A tankockánk előnézeti képe: 

 

Mentés után máris szavazásra kész a tankocka. Már csak annyi dolgunk van vele, hogy 

betegyük az osztálymappába: 

 (Ennek lépései részletesen leírva majd az Üzenőfal készítésénél 

találhatók meg.) 

és megosszuk a kitöltési linket a tanulókkal. 



 

Az első kérdésben feltett válaszlehetőségek különböző színekkel jelölve jelennek meg.  

 

A választott sorra kattintva máris látszik az eredménye, hogy eddig a „Hegyekbe” vezet. 

 

A „Minden eredményt mutat”gombra kattintva láthatóvá válik az, hogy eddig 1 db szavazat 

érkezett és a válaszadó a hegyekbe való kirándulást választotta. 



 

A következő képen a jobb felső sarokban látható, hogy a felhasználói fiókjába belépve éppen 

a lásmag88 nevű felhasználó is szavazott.  

 

Így már két tanuló szavazott és a visszajelző képen 50% a hegyekbe és 50% a vízpartra 

kirándulni akarók aránya. 

 

Ha az adott felhasználó leadta már a szavazatát, akkor mappájában a tankocka ikonja egy zöld 

pipát kap, és újbóli kitöltésre nincs lehetősége, csak majd akkor, ha újabb kérdés kerül sorra. 



    

Ha a szavazás idején a tanuló nem lép be a felületre, akkor elveszíti a szavazati lehetőségét. A 

naponta feltett kérdések sorra következnek, minden adott napon csak az adott kérdésre lehet 

vaálszolni, és csak azon a napon, amikor a kérdés sorra kerül. 

A tankocka újbóli indítása- aktivíálása úgy lehetséges, hogy bármit változtatunk a tankockán 

és újból elmentjük. 

Pl. Átállítottuk, hogy a „Minden kérdés egymás után” opciót, és így újból indítottuk a 

szavazást. Az első kérdés megválaszolása után azonnal következett a második kérdés - nem 

kellett egy napot várni! 

 

Az előző szavazás eredményei nem törlődtek, hanem azokhoz adódtak hozzá az újabb 

válaszok. 

 

A „Szavázás befejezése” opciót kipipálva - leállítottuk a szavazást, és már csak az 

eredményeket mutatja a tankocka:  

 



A szavazást újraindítva a korábbi eredményeket megőrizve gyűjthetünk be újabb 

véleményeket. 

 

Teljesen új szavazást, ahol újra nulláról indulnak a válaszok, csak egy új tankocka 

készítésével érhetünk el. 

Chat 

A LearningApps oldalon lehetőség van a klasszikus cset funkció használatára is. Egy 

tankockát kell létrehoznunk, és annak linkjét megosztva oda csatlakozhatnak a tanulók a 

beszélgetéshez. a társalgás írásban folyik. Érdemes a Chat-folyamt elmentését választani, mert 

akkor a későbbi hívás során is láthatók lesznek a korábbi üzenetek. 

 

A tankocka mentését követően megjelennek a legfontosabb tudnivalók és a tankocka linkje. 

 



 

Ezt a tankockát is természetesen érdemes betenni az osztálymappába. 

 

A felhasználók bejelentkezés után a tankockát elindítva csatlakozhatnak a cset-hez. 

 



Ehhez meg kell adniuk a keresztnevüket és választaniuk kell egy színt, hogy könnyebben 

követhető legyen majd a beszélgetés menete. 

 

A Küldés gombra kattintva elindul az első üzenet:

 

Egy másik bejelnetkezett felhasználó Laci néven jelentkezik be és a kék színt választotta: 

 

Anikó és Laci között beszélgetés alakul ki: 

 

A beszélgetéshez további felhasználók is csatlakozhatnak. 



Naptár 

A Naptár funkció lehetőséget ad arra, hogy legfontosabb közös dolgainkat, azok időpontját 

egy közös felületen rögzítsük. A naptár oszlopai és sorai tetszőlegesn megadhatók, nem csak a 

tipikus naptár beosztás lehetséges. 

 

Új tankockát készítünk.  Megadjuk a naptár címét, a feladat leírását, valamint beállíthatjuk 

azt, hogy a beállításokat más felhasználó felülírhatja-e? A bejelentkezett felhasználók az üres 

cellákbe írhatnak be bejegyzéseket- hiszen ettől közös a naptárunk - de a már meglévő 

bejegyzéseket nem törölhetik, nem írhatják felül. 

A példában éppen arra szólítjuk fel a tanulókat, hogy írják be a fontos eseményeket. 

 

A sorok elnevezéseit a tanítási órákhoz igazodva 1. óra 2. óra stb. nevezzük el, mert most egy 

olyan naptárt készítünk, amelybe a tanulók a legfontosabb iskolai elfoglaltságokat írják majd 

be. 

 



A Naptárat áttettük a 8.a osztály mappájába. 

 

A kész naptár így néz ki: 

 

Bármelyik bejelentkezett tanuló írhat a naptárba. Egyszerűen az adott cellára kell kattintani és 

a megjelenő szövegdobozba be kell írni a szöveget. 

 

A naptárunkban egyre több bejegyzés van: 

 

 



 

 

Üzenőfal 

Az Üzenőfal tankockája az Eszközök csoportban található.

 
A tankocka létrehozásakor kialakítunk egy közös felületet, melyre a tanulók cetliket, vagyis 

üzeneteket tehetnek fel. Ez az üzenet lehet szöveg, kép, hang vagy video is. Leggyakoribb a 

szövegdobozos használat. 

A szerkesztést korlátozhatjuk csak a saját cetlikre. Így a tanulók nem tudják egymás cetlijeit 

törölni, átírni, mozgatni. 



 

A létrehozáskor meg kell adni egy úgynevezett adminisztrátori jelszót. Ezzel jogunk lesz a 

cetlik átrendezésére, esetleges törlésére, vagy a tartalmuk átírására is. Ez a jelszó teljesen 

független a felhasználói fiókunk jelszavától. Érdemes valami számunkra könnyen 

megjegyezhető jelszót adni, mert ez csak itt, ebben a tankockában lesz érvényes. 

Megválaszthatjuk az üzenőfalunk hátterét és Súgó funkciót is beállíthatunk. 

Az Üzenőfal szerkesztésének befejezését még ne pipáljuk ki, mert éppenhogy közös 

szerkesztésre hívjuk a tanulókat. 

 



Mint a tankocka létrehozója feltettem egy cetlit, mely tulajdonképpen az Üzenőfal címe lett. 

(Ezt a címke középre helyezésével is próbáltam jelezni.) 

A képen a felhasználó felirat melleti kis fogaskerékre kattintással érhető el az adminisztártori 

státusz, a helyes jelszó beírása után. 

 

A tankocka linkjét megoszthatjuk a tanulókkal. 

 



A tankockát helyezzük át az osztálymappába. Ehhez a Saját tankockák ikonra kell kattintani, 

majd a megjelenő oldalon vigyük az egeret az Üzenőf típusú tankockára, esetünkben „A 

számítógépről” nevűre.  

 Az ott megjelenő 3. ikonra, mely kis  + jelet tartalmazó mappa képe. 

A megnyíló ablakban válassuk ki kattintással a megfelelő osztálymappát (példánkban a 8. a 

mappáját)  

 

és a mappa sorára kattintással a tankockánk át is kerül a választott mappába.  

Ha rákattintunk az Osztályaim menüpontra, majd ott a 8.a sorában az Osztálymappa ikonra,  

 

akkor látható, hogy az Üzenőfal típusú tankockánk már a 8.a mappájában van. 



 

Az osztály tanulói belépve, a 8.a mappában találják a feladatot, így még a linkre sincs 

szükségük. Az osztály mappájába való áthelyezésnek ez a gyakorlati haszna, hogy nem kell 

bajlódni a linkekkel sem. Az alábbi kép mutatja, hogy a 8.a osztály tanulói az összes rájuk 

vonatkozó tankockát látják. 

 

Az Üzenőfalra az ilonag69 felhasználó nevű tanuló két cetlit tett fel.  



 

A katnem 56 felhasználónevű tanuló újabb két címkét rózsaszín cetlire: 

 

Az osztály harmadik tanulója újabb két cetlit tűzött fel lila szövegdobozba. 

 



Az Üzenőfal típusú tankockával az volt a célunk, hogy a tanulóktól a témára hangolódáshoz 

ráhangoláshoz a számítógéphez kapcsolódó fogalmakat, információkat gyűjtsünk össze. Ha 

befejeztük a munkát, akkor érdemes az érkezett válaszokat rendszerezni, és rögzíteni a táblán. 

Ezt a tankockát létrehozó felhasználó teheti meg az adminisztrátori jelszó beírását követően. 

 Jobb felső sor, a Felhasználó szó előtt. 

Adminisztrátor bármelyik felhasználó lehet, ha ismeri az adott tankockára vonatkozó 

adminisztrátori jelszót. itt az istvad27 nevű tanuló lép az adminisztrátori szerepbe:  

Rákatttint a fogaskerékre 

 

Beírja a jelszót: 

 

Visszajelzést kap: 

 

Már nem látható a fogaskerék, vagyis kilépésig adminisztrátorként van jelen. 



 

Az adminisztrátor rendezi a cetliket, majd a tankocka szerkeszthetőségét érdemes befejezni.  

 

Így megmarad egy lezárt, még adminisztrátori jelszó ismeretében sem módosítható táblánk, 

amit a későbbiekben felhasználhatunk, és ha szükséges feloldhatjuk a pipa kivételével a 

szerkesztési korlátozást, és pl. a tanult a témakör végén már több ismeret birtokában 

újraszerkeszthetjük az Üzenőfalunkat.  

 


