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Általános témakör 

megnevezés link 

Online eszköztár pedagógusoknak  

Egyszerű oktatójátékok (appok) 

Keresés a magyar múzeumi könyvtárak katalógusaiban 

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum oldala  

Diáklap-tár 

Országos Tudományos Diákköri Tanács 

Képgyűjtemények az Interneten oldal  

Órarend/Lecke terv kombinált naptár és emlékeztető. 

Ideális diákoknak és egyetemistáknak. (mobil alkalmazás) 

Videofilmek, tantárgyanként 

Tehetségháló oldala 

Géniusz Tehetségkönyvtár 

Nemzeti Tehetségprogram oldala 

Erasmus  + Módszertani ötletgyűjtemény  

E-Twinning program központi oldala 

Okosportál oldal- sokféle szakmai anyaggal  

Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete 

Erőszak nélkül – Konstruktív konfliktuskezelés: 3. rész 
(tanmenet 8. évf.) 

https://bip.ujnemzedek.hu/
https://play.google.com/store/apps/category/GAME_EDUCATIONAL
http://www.muzeumikonyvtarak.hu/
https://www.opkm.hu/
https://diaklaptar.ujnemzedek.hu/rolunk
https://otdk.hu/otdt
http://netszkozkeszlet.ektf.hu/html_files/kepek/kepgyujtemeny.html
https://www.microsoft.com/hu-hu/store/apps/jo-terv/9wzdncrfj0qk
https://www.microsoft.com/hu-hu/store/apps/jo-terv/9wzdncrfj0qk
https://videotanar.hu/
https://www.tehetseggondozas.hu/?f0=tehetseghalo
https://tehetseg.hu/tehetsegkonyvtar
https://nemzetitehetsegprogram.hu/hu
https://tpf.hu/tudastar_kereso
https://www.etwinning.net/hu/pub/index.htm
https://portal.nkp.hu/
https://osztalyfonok.hu/
https://osztalyfonok.hu/122/
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Történelem 

Régi katonai térképek 
Erdély, a Partium, és a Bánság erődített helyei (könyv) 
mintaoldalai  

A II. világháború háborús fegyverei 

Magyar Múzeumok honlapja  

Történelmi portál 

Virtuális látogatás a Lascaux barlangban 

Játékfilmek a történelemtanításban (cikk) 

Történelemtanárok Egylete 

A mohácsi csata animációs filmen 
Nándorfehérvári Diadal animációs filmen 

Pákozdi csata  

Muhi csata  
A szentgotthárdi csata és a vasvári béke  

A Rákóczi Szabadságharc 
 

  

https://mapire.eu/hu/
https://www.youtube.com/watch?v=SXoLFIrnN4U&list=PLlEMzla5reDXInQbcvrY4l7lsxSpXP7RV
https://www.youtube.com/watch?v=SXoLFIrnN4U&list=PLlEMzla5reDXInQbcvrY4l7lsxSpXP7RV
https://mult-kor.hu/
http://grafograf.blogspot.com/2012/09/virtualis-seta-lascaux-i-barlangban.html
http://grafograf.blogspot.com/2012/09/virtualis-seta-lascaux-i-barlangban.html
https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/varga-emese-tortenelmi-jatekfilmek-a-tortenelemtanitasban-04-02-07/
https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/07/varga-emese-tortenelmi-jatekfilmek-a-tortenelemtanitasban-04-02-07/
http://www.tte.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=K3KiCZDq_C4
https://www.youtube.com/watch?v=gQAiPq0Rwqc
https://www.youtube.com/watch?v=rYJ9wlp6whw
https://www.youtube.com/watch?v=xB30ompj5Wg
https://www.youtube.com/watch?v=6iaNBVYKhTs
https://www.youtube.com/watch?v=unCxmWIAGEE


Oktatást segítő anyagok linkgyűjteménye 

4 

Irodalom 

Kötelező olvasmányok (app) 

Érdekes könyvajánló gyerekeknek 
Gyermekszínházi Portál 

Mesés oldal gyerekeknek  

Versek a múlt századból  

Alkotói portrék a magyar irodalomból 

Kvíz a magyar költészet napjára: mennyit tudtok József 
Attiláról és a költeményeiről? 
Magyartanárok Egyesületének oldala 
 

Informatika 

Informatikai tananyagok, segédanyagok  

körülvágja, feljavítja és olvashatóvá teszi a táblákról készült 
képeket és dokumentumokat, majd menti őket a OneNote-
ba 
Letölthető szoftverek gyűjteménye 

Speciális karakterek billentyűzetkódjai 
Informatikai anyagok, könyvek érettségi feladatok, 
segédanyagok stb. 

 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.alchimedia.kotelezoolvasmanyok
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.alchimedia.kotelezoolvasmanyok
https://olvasas.opkm.hu/index.php?menuId=60
http://gyerekszinhaz.blogspot.com/
https://olvasnijo.hu/olvasni.php3
https://www.eternus.hu/
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/cimlap/cimlap1.htm
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/cimlap/cimlap1.htm
https://eduline.hu/campus_life.kviz/20190410_kolteszet_napja_teszt
https://eduline.hu/campus_life.kviz/20190410_kolteszet_napja_teszt
https://magyartanarok.wordpress.com/
https://szamitogepek.gtportal.eu/
https://www.microsoft.com/hu-hu/store/apps/office-lens/9wzdncrfj3t8
http://www.szoftverbazis.hu/
http://caesarom.com/?modul=oldal&tartalom=1039091
https://www.jos.hu/Letoltesek.htm
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Kémia 

Egy egyszerű periódusos rendszer. Van egy kereső funkció 
is. 

Magyar Kémikusok Egyesülete oldala 

 

Könyvtár, könyvtárpedagógia 

Olvasóvá nevelés c. oldal (sok-sok linkkel) 
 

Könyvtárhasználati óravázlatok c. könyv leírása 

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 

Magyar Elektronikus Könyvtár 

Szabadon letölthető és online olvasható/hallgatható könyvek 

 

Matematika 

A diszkalkulia, avagy a számolási zavarok kezelése  

Interaktív gyakorló feladatok 

Digitális tananyagportál: GEOMATECH tananyagok 

https://www.microsoft.com/hu-hu/p/periodusos-rendszer-kemia/9wzdncrfj175?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/hu-hu/p/periodusos-rendszer-kemia/9wzdncrfj175?activetab=pivot:overviewtab
https://www.mke.org.hu/
https://olvasovanevels.gportal.hu/gindex.php?pg=33284312
https://olvasovanevels.gportal.hu/gindex.php?pg=33284312
https://www.ktep.hu/kisKTE7
https://www.opkm.hu/
https://mek.oszk.hu/
http://www.nye.hu/konyvtar/content/szabadon-let%C3%B6lthet%C5%91-%C3%A9s-online-olvashat%C3%B3hallgathat%C3%B3-k%C3%B6nyvek
http://www.nye.hu/konyvtar/content/szabadon-let%C3%B6lthet%C5%91-%C3%A9s-online-olvashat%C3%B3hallgathat%C3%B3-k%C3%B6nyvek
http://www.nye.hu/konyvtar/content/szabadon-let%C3%B6lthet%C5%91-%C3%A9s-online-olvashat%C3%B3hallgathat%C3%B3-k%C3%B6nyvek
https://dyscalculine.com/
https://tothlaszlone.wordpress.com/matematika-tananyagok/1-4-evfolyam/
https://tothlaszlone.wordpress.com/matematika-tananyagok/1-4-evfolyam/
https://tananyag.mdoe.hu/
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Matematika érettségi feladatsorok 

Matematika alsó évfolyamok 

 

Technika 

Közlekedésbiztonsági oldal diákoknak és tanároknak 

Technikatanárok Országos Egyesületének oldala 

 

Fizika 

Át lehet váltani sokféle egységet: Hosszúság, terület, 
térfogat, tömeg (súly), szög, idő, sebesség, nyomás, 
energia, munka, hőmennyiség, energia, vagy hő áramlási 
sebességét, hőmérséklet, stb. 

Dr. Farkas Zsuzsanna tanszékvezető főiskolai tanár: A fizika 
tanítása  
 

Földrajz 

Földrajztanárok Baráti Köre 

Földrajztanítás lap 

 
  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok
https://tothlaszlone.wordpress.com/matematika-tananyagok/1-4-evfolyam/
https://tothlaszlone.wordpress.com/matematika-tananyagok/1-4-evfolyam/
http://tanuloknak.hu/
https://www.technikatanar.hu/
https://www.microsoft.com/hu-hu/p/mertekegyseg-atvaltas/9wzdncrfj0pr?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/hu-hu/p/mertekegyseg-atvaltas/9wzdncrfj0pr?activetab=pivot:overviewtab
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_fizika_tantsa/index.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_fizika_tantsa/index.html
http://fbk.hu/
https://foldrajztanitas.lap.hu/
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Testnevelés 

Digitális Tankönyvtár: Sportelméleti ismeretek 
 

 

Biológia/természetismeret 

Digitális Tankönyvtár: Gombák 

Magyarország védett és fokozottan védett növény- és 
állatfajai. 

A biológiatanítás módszertanáról szóló könyv ismertetője http://www.mandics.hu/modszertankonyv.htm 

A biológia tanításának elmélete és gyakorlata könyv 
https://www.eltereader.hu/media/2015/03/Kriska_Karkus_READE
R.pdf 

 

Ének-zene 

Egyszerű hangszerkesztő 
https://www.microsoft.com/hu-hu/p/sound-
editor/9wzdncrfhmws?activetab=pivot:overviewtab 

Ez az, amit minden zenész szüksége van: a metronóm  
https://www.microsoft.com/hu-
hu/p/metronom/9wzdncrfjcrd?activetab=pivot:overviewtab 

 

Erkölcstan 

Erkölcstant tanítok. Segítség, fórum az Erkölcstan tantárgy 
tanításhoz. 

h  
 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Nadori-Dancs-Retsagi-Ekler-Gaspar-Sportelmeleti_ismeretek/ch01.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0025_Nadori-Dancs-Retsagi-Ekler-Gaspar-Sportelmeleti_ismeretek/ch01.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch05s06.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/novenytan-novenytan/ch05s06.html
https://www.microsoft.com/hu-hu/p/vedett-fajaink/9wzdncrdhsnd?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/hu-hu/p/vedett-fajaink/9wzdncrdhsnd?activetab=pivot:overviewtab
http://www.mandics.hu/modszertankonyv.htm
https://www.eltereader.hu/media/2015/03/Kriska_Karkus_READER.pdf
https://www.eltereader.hu/media/2015/03/Kriska_Karkus_READER.pdf
https://www.microsoft.com/hu-hu/p/sound-editor/9wzdncrfhmws?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/hu-hu/p/sound-editor/9wzdncrfhmws?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/hu-hu/p/metronom/9wzdncrfjcrd?activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/hu-hu/p/metronom/9wzdncrfjcrd?activetab=pivot:overviewtab
https://www.erkolcstant-tanitok.hu/tag/erkolcstan/
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Oktatásmódszertan 

Radnóti Katalin: Milyen oktatási és értékelési módszereket 
alkalmaznak a pedagógusok a mai magyar iskolában?  

Digitális Tankönyvtár? Oktatás-módszertani füzetek 

Oktatáshoz használható dokumentumok, programok, 
ötletek 
A kutatás alapú tanulás  https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/csikos_csaba

_a_kutatas_alapu_tanulas.pdf 
 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fmembers.iif.hu%2Frad8012%2Fpedagogia%2FOktatasi-modszerek.doc
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fmembers.iif.hu%2Frad8012%2Fpedagogia%2FOktatasi-modszerek.doc
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fmembers.iif.hu%2Frad8012%2Fpedagogia%2FOktatasi-modszerek.doc
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0050_12_modszertan/index.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0050_12_modszertan/index.html
https://www.gyakorolj.hu/tanmenetek/tanmenet.html
https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/csikos_csaba_a_kutatas_alapu_tanulas.pdf
https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/attachments/csikos_csaba_a_kutatas_alapu_tanulas.pdf

