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Órarészletek:
• Természetismeret 6: Erdő összefoglalás
• Földrajz 8: Hazánk tájai rendszerező óra – térképgyakorlat
• Matematika 8: Gondolkodj és számolj! témakör 

rendszerező óra

Tanár: Tőzsér Márta (matematika- földrajz szak)



Tankocka feladattípusok 
alkalmazhatósága

a tanítási órán



Csoportba rendezés









Párkereső







Keresztrejtvény





Hiányos szöveg



Hozzárendelés képeken





Többválasztásos kvíz



A tankocka feladatok az alábbi óratípusokon
alkalmazhatóak igen hatékonyan:
• rendszerező
• ismétlő
• gyakorló

Oka: a tankocka feladatok a már elsajátított
ismeretek rögzítésére, ismétlésére, gyakorlására
alkalmasak a leginkább

órák 



Az eddig bemutatott tankocka feladatok előnye:

• bármely témakörben alkalmazható
• sokféle módon, sokféle ismeret gyakoroltatható
• otthoni önálló gyakorlásra is alkalmas, ugyanis a

rendszer jelzi a diáknak a hibás válaszokat
• nemcsak gondolkodási algoritmusok, hanem

szakkifejezések, fogalmak rögzítésénél is alkalmas





Miért szeretik a diákok a tankockát?
• látványos, játékos, könnyen megoldható
• érdekesebbek a feladatok
• „nem kell annyit írni”







A tankocka feladatok bizonyos alaptípusai megadják a
válaszlehetőségeket. A diákoknak egy viszonylag szűk
megoldáshalmazból kell kiválasztani a helyes választ.

Tesztjellegű számonkéréseknél ez jó gyakorlási mód,
ugyanakkor hátránya, hogy a diákoknak nem kell
önállóan megfogalmazni a választ.





Motiváció



Új tananyag felvezetése



Új tananyag felvezetése



A tankocka felhasználhatósága az új ismeretet feldolgozó
órák menetében:

Hatékonyan alkalmazható az alábbiakban:
• óra eleji ismétlés
• motiváció, figyelem felkeltése
• új tananyag bevezetése
• óra végi ismétlés, rendszerezés

Új ismeretanyag feldolgozására nem igazán használható.





Hátrány: Önálló munka esetén a folyamatos önellenőrzés
lehetőséget kínál a feladatok gondolkodás nélküli helyes
megoldására.

↓
Önálló munka esetén olyan tankockatípusokat érdemes
alkalmazni, ahol a diákoknak önállóan kell megfogalmazni
a helyes választ.

Ilyenek például a „Rövid válasz” és a 
„Táblázatkitöltő” tankocka alaptípusok.



Differenciálás



Mennyiségi és minőségi differenciálás:
Az osztálymappában elhelyezett feladatok mellett a jó
képességű diákoknak lehetőségük van több, különböző
nehézségű tankocka feladat megoldására a megadott idő
alatt.





Összegzés:
• A tankocka játékos, hatékony interaktív

feladatmegoldó felület.
• A diákok fegyelmezettek, érdeklődőek,

motiváltak a szaktantermi órákon.
• A tankocka inkább az egyszerűbb, alapozó

feladatok gyakorlására használható.
• Az összetettebb tudástartalom elmélyítéséhez

már a tankockát kombinálni kell a
hagyományos feladatmegoldással.
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