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1. feladat 

A gyűjtött app-ok közül válasszatok ki egyet és állítsatok össze egy 5 perces órarészletet az 

angol nyelv tanulásával, vagy az európai országok földrajzával kapcsolatos témában! 

Egy Word dokumentumba készítsétek el az app-hoz tartozó leírást, amely a következőket 

tartalmazza: 

 az app nevét 

 a link, ahonnan le lehet tölteni 

 a telepítésére vonatkozó utasításokat, tanácsokat, mire figyeljünk oda, vagy könnyen 

feltelepíthető 

 az iskolai tananyagba beépítve melyik évfolyam, melyik tantárgyához ajánlanátok 

 mire használható, például gyakoroltatásra, szemléltetésre, valamilyen jelenség, kísérlet 

bemutatására, stb. 

 egyéni vagy csoportmunkára alkalmas 

 A leírást saját szavaitokkal fogalmazzátok meg! 

 A dokumentumot formázzátok meg! 

 Mentsétek el a dokumentumot csapatnév_app néven! 

 Készüljetek fel az órarészlet bemutatására! 

Egy társatok legyen a tanár, másik pedig a diák! A tanár magyarázza 

el a diáknak az app használatát, törekedve a diák figyelmének és 

aktivitásának megtartására, a gördülékeny előadásmódra! 

 

 

2. feladat 

Az összegyűjtött, Európai Unió országainak himnuszai közül válasszatok ki négyet, vágjátok 

össze őket úgy, hogy mindegyikből kb. 15 másodperc szóljon. A műveletet az Audacityvel 

készítsétek el! Mentsétek el csapatnév_himnuszok néven! 

Törekedjetek arra, hogy az átvezetések egyik zenéből a másikba minél zökkenőmentesebbek 

legyenek! 
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3. feladat 

Válasszatok ki egyet az Európai Uniós tagállamok közül és készítsetek prezentációt az ország 

és a fővárosának megnevezése nélkül! Ehhez felhasználhatjátok az előző fordulókban 

készített anyagjaitokat, az eddig összegyűjtött adatokból dolgozhattok. 

Az ötletességet is értékeljük. 

 A bemutató hátterét diamintán tervezzétek meg! 

 Az első dia elrendezése címdia legyen! (Cím: MELYIK ORSZÁGRA 

GONDOLTAM?) 

 Adjatok meg legalább öt olyan adatot (zászlója, EU-ba lépés ideje, területe, 

népessége, Schengeni övezet-e, euroövezet-e), amelyek segítségével kitalálhatjuk, 

hogy melyik országról van szó! 

 Az adatokat külön dián helyezzétek el, illusztrációt is tegyetek az egyes diákra! 

 A tipográfiai megjelenésre is figyeljetek, mert értékeljük!  

 A bemutató ideje alatt az adott ország himnusza szóljon! 

 A bemutató automatikus továbbítással működjön! 

 A bemutató ne legyen hosszabb 2 percnél! 

 Mentsétek el csapatnév_bemutató néven! 

 

Versenymunkák bemutatása 

Az ajándékok átadását követően vetítsétek le az előzetes feladatként elkészített filmet! 

Vetítsétek le az itt elkészített prezentációt! 

Adjátok elő az órarészletet! 

 


