
 

  
 

 

 

 Erasmus+ K1-Mobility projekt címe:  

„Sokoldalú, modern felnőttoktatási módszerekkel és képzési programokkal 
egy folyamatosan változó és differenciált hátterű nyelviskolai 

célközönségnek” 

Projekt száma (szerződésszám): 14/KA1AE/425 

 

Alkalmazások és oldalak alsó tagozatos gyerekeknek és speciális tematikával, 

módszerekkel tanuló gyerekeknek és felnőtteknek 

Készítette: Gellai Annamária, I.L.I. Kft. Erasmus+ támogatású tanfolyami részvétel után 

 

(Megjegyzés: Könnyű letölteni a programokat, be kell írni a címet a play áruházban és kiadja 

a megfelelő alkalmazást. Van, ahol több hasonló alkalmazást is kiad, általában az első az 

igazi, de érdemes megnézegetni a többit is, hátha találnak más „kincset”) 

 

 Android: 
- my script calculator: saját kézírást átalakítja gépivé, a számok rajzolását és matematikai 

feladatokat lehet gyakorolni rajta, ingyenes 

- word wizard: szókereső (angol), ingyenes 

- sand draw: ujjal homokba lehet rajzolni, díszíteni pl. kagylókkal, el lehet menteni ezeket, 

csak képi, hang nincs hozzá, ingyenes 

- cartoon camera: olyan kamera, amivel rajzfilmszerű képeket lehet készíteni, ingyenes 



 

  
 

- ComicStipIt: képregénykészítő, több képpel, szöveg buborékkal lehet egy képregényt 

megalkotni, különösen jó a cartoon camerával együtt, csak kép, hang nincs hozzá, 

kreativitást fejleszt, ingyenes 

 

IOS: 

- word wizard: betűk gyakorlása, E2.99 

- PuppetPals: animáció készítés, különböző figurák felhasználásával, csak vizuális, ingyenes 

- SockPuppet: zoknibábok megszólaltatása, saját hang felvétele, különböző hátterek és 

tereptárgyak hozzáadásával, minden nyelven használható, ingyenes 

- Brushes: festés, ingyenes 

- Morfo: képek átalakítása, megszólaltatása, ingyenes 

- Masterpiece: mesterművekbe saját arc helyezése, ingyenes 

- PhotoComics: képregény készítés, ingyenes 

- Bitsboard: szavak tanulása, saját hangfelvétellel, előnye, hogy képeket rakhatunk bele és 

rengeteg különböző feladaton keresztül gyakorolhatják a szavakat, ingyenes 

- IMovie: film vagy előzetes készítése, sablonokkal, hangeffektekkel, ingyenes  

- Garage Band: különböző hangszerek megszólaltatása, saját dal felvétele, közös zenélésre 

lehet használni, be lehet állítani pár akkordot, hogy igazán egyszerű feladat legyen ingyenes 

 

Website-ok: 

- papunet.net: sok-sok játék, nyelvtől független 

- Ipadteachers.com: tanároknak oktatás az Ipadről 

- getkahoot.com: kvízkérdéseket lehet vele alkotni, a tanulók a kahoot.it oldalon keresztül 

léphetnek be a játékba és válaszolhatnak, ehhez kell egy központi kivetítő vagy kevés 

tanuló esetén elég egy képernyő és mindenkinek saját eszköz wifivel. Nagyon motiváló! 


