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A Learningapps.org egy webkettes interaktív, multimédiás, "tankocka" készítő alkalmazás. Segítségével a 
tanulási-tanítási folyamatokat tudjuk támogatni. Használata egyszerű, könnyen megtanulható.  
Regisztráció nélkül is tudjuk használni, igaz, akkor meg kell elégednünk a mások által készített lehető-
ségekkel. Az újra felhasználható tankockákat összegyűjthetjük, irattartókba rendezhetjük. Tankockáink 
nyilvánosak és mások számára nem láthatóak is lehetnek. Ha nyilvános, bárki tovább tudja használni, ala-
kítgatni. Az elkészült tankockák nem jelentenek önmagukban lezárt tanítási egységeket, megfelelő tanulási 
környezetbe kell beágyazni azokat. Így egy adott tankockatípust nagyon változatosan fel tudunk használni 
több tantárgyhoz is. 
 

 

A regisztrációt a bejelentkezés gombbal tehetjük meg.  

Ha a „Válogatás a tankockák között” gombra kattintunk, a fentebb található menübe jutunk. Itt tudjuk 
kiválasztani a számunkra elérni kívánt tantárgy tankockáit. Itt van lehetőségünk azt is kiválasztani, hogy 
milyen életkorú tanulókkal szeretnénk ezt az alkalmazást használni. Ezt jobb oldalon a bejelentkezés 
gomb alatt találjuk meg, „Szintek” feliratnál. Látható, mely életkorokra vannak már feladatok elkészítve. 

Ha kiválasztottuk a tantárgyat, arra kattintva újabb lehetőségek jelennek meg. 
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Itt a tantárgyon belül fellelhető témákat választhatjuk ki. A képre kattintva magunk is elvégezhetjük a 
feladatokat. Amennyiben a feladat megfelelő nekünk, de változtatnánk rajta, azt is megtehetjük. Ebben 
az esetben a feladat alatt található „Hasonló tankocka készítése” gombra kell kattintani, amikor is előjön 
a feladat szerkeszthető felülete, itt van módunk a szavakat, képeket lecserélni.  

 

Készíthetünk azonban saját magunk kitalálta feladatot sablonok segítségével. A „Tankocka készítése” 
gombra kell kattintani. Itt ki kell választani a sablon típusát. A lépések egyértelműek. 

 

 

 

 

Ezen kívül még van lehetőségünk egyéb eszközöket is használni, mint az alábbi ábrán is látható. 
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A kockalapok.hu oldalon szintén ezeket a kockákat tudjuk elkészíteni, több magyar nyelvű magyarázattal, 
valamivel több elérhető feladattípussal.  

Lehetőség van többjátékos módra is, illetve készíthetünk gyűjteményt is a feladatokból. (Mátrix) 
A gyűjtemény készítésénél a magunk, illetve mások által készített feladatokat is használhatjuk, de 
hivatkozást is berakhatunk. Ezt ugyanúgy beilleszthetjük blogunkba, weboldalunkba, mint a többi 
alkalmazást. 

 

Lehetőség van osztályok létrehozására, valamint tanulóinkkal is megoszthatjuk a feladatok linkjeit. Nekik 
nem kell regisztrálniuk ahhoz, hogy el tudják végezni a feladatokat. Statisztika segítségével nyomon is 
tudjuk követni munkájukat, feladatmegoldásukat. 
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