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Bevezető 

A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ honlapjának Médiaszertár rovatában 

médiaértéssel kapcsolatos témájú segédanyagokkal nyújtunk segítséget elsősorban az 

általános iskola felső tagozatán, illetve a középiskolában oktató pedagógusoknak. Az alábbi 

óravázlat egy többrészes, hiánypótló sorozat első része, amelyben az alsós korosztályt oktató 

pedagógusok számára kínálunk óraterveket az internethasználat, internetbiztonság, illetve 

az ezekkel kapcsolatos netes jelenségek témakörében. A témák kiválasztásában arra 

törekedtünk, hogy azok valóban a gyerekek médiafogyasztási szokásait, valamint digitális 

eszközhasználatát tükrözzék. Az óravázlatok részletesek, ez azonban nem azt jelenti, hogy a 

pedagógus nem változtathat rajtuk. Kihagyhat vagy beilleszthet feladatokat a tanórába, és 

tetszőlegesen alakíthatja a rájuk szánt időt. 

Mi magunk is javaslunk alternatív megvalósítási formákat egy-egy feladathoz, ezeket 

sötétszürke betűszínnel jelöltük. Az óratervben a potenciális tanítói közléseket T, a várható 

tanulói válaszokat pedig D betűvel láttuk el. Az órán használható feladatok/tesztek a 

Feladatok közt találhatók. Az óratervben szerepelnek olyan tananyaghoz kapcsolódó 

feladatok, amelyek a tanóra szűkös időkeretébe már nem illeszthetők be. A pedagógus 

feladhatja őket szorgalmi, házi feladatként, vagy az általunk 45 percesnek szánt órát 

kiegészítve, dupla órát tarthat az adott témakörben. Ezek természetesen differenciálásra is 

alkalmasak, de arra is figyeltünk, hogy más tanórák előírt követelményeihez is igazodjunk: 

a médiás tartalomra koncentráló feladattal egyúttal egy másik tantárgyhoz (pl. magyar 

nyelv, vizuális kultúra, környezetismeret, matematika) kapcsolódó készség vagy 

ismeretanyag gyakorlásához is segítséget nyújtunk. Az óra tananyagához kapcsolódó 

érdekes cikkeket az Ajánlott olvasmányok részben soroltuk fel. A Mellékletek rész az órai 

feladatokhoz tartozó nyomtatható/kivetíthető eszközöket tartalmazza. 
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A körülöttünk lévő digitális világ 

Óravázlat 

Tantárgy: Digitális kultúra 

Az óra címe: A körülöttünk lévő digitális világ 

Órakeret/Időtartam: 45 perc 

Az óra típusa: új ismereteket kialakító és feldolgozó tanóra (bevezető óra) 

Az óra célja: Az óra célja, hogy megismerjük a tanulók internethasználati szokásait és 

internettel kapcsolatos előzetes tudását, tisztázzuk az internethasználattal kapcsolatos 

alapfogalmakat, és közösen megfogalmazzuk az alapvető szabályokat, amelyeket érdemes 

betartani internetezés közben. 

Tantárgyi kapcsolatok: környezetismeret, etika 

Kulcsfogalmak: internet, képernyőidő, digitális házirend 

Eszközök: Mellékletek, Feladatok, egy nagy gombolyag fonál 

Teremigény: csoportmunkához és mozgásos játékokhoz szükséges tágabb tér. Ha van rá 

lehetőség, projektorral érdemes kivetíteni a képernyőidőhöz kapcsolódó képet 

(Melléklet). 

Előzetes tennivaló:  

 Feladat 1 – Bemeneti kérdések kitöltése a tanulókkal.  

 Szóban érdemes felmérni, hogy kinek milyen eszközhasználati szokása van otthon, 

van-e saját eszköze stb. 

Ötletek/Megjegyzés: 

 A színes négyzetekből szükség lesz egy-egy nagyobb, legalább A4-es, de inkább A3-

as méretűre, ezeket a tanterem megfelelő részén el kell helyezni az óra előtt. 

 Előkészületként az eszközkártyákat (melléklet 2), a számegyenest és a színes 

négyzeteket (melléklet 1) ki kell nyomtatni megfelelő számban, attól függően, hogy 

egyéni vagy csoportmunka a választott munkaforma. 

 Az órán tanultakat érdemes inkább elektronikusan vagy kinyomtatva odaadni a 

gyerekeknek (melléklet 3). 

 A házi feladathoz szükséges a digitális házirend sablonja (melléklet 6) kivetítve vagy 

kinyomtatva. 

 Az órán a gyerekek kiscsoportban vagy frontális óravezetés mellett dolgoznak. 
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A körülöttünk lévő digitális világ 

Ajánlott olvasmányok 

A WHO ajánlása kisebb gyerekekre vonatkozóan (angol nyelvű): 

To grow up healthy, children need to sit less and play more, 

https://www.who.int/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-

sit-less-and-play-more 

A képernyőidővel kapcsolatos cikkek: 

Képernyőidő: https://gyerekaneten.hu/szocikk/Kepernyoido  

WHO ajánlás arról, hogy mennyi időt tölthet a gyerek a képernyő előtt: 

https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/who-ajanlas-arrol-hogy-mennyi-idot-

tolhet-a-gyerek-a-kepernyo-elott  

Előzd meg a vitákat, már a nyár elején tisztázzátok a digitális házirendet!: 

https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/elozd-meg-a-vitakat-mar-a-nyar-elejen-

tisztazzatok-a-digitalis-hazirendet 

Napi 1-2 órát szabadna csak képernyő előtt ülni a gyerekeknek – különben könnyen 

elhízhatnak: 

https://hvg.hu/tudomany/20180809_kepernyo_elott_toltott_ido_kepernyoido_gyer

ekek_telefonhasznalat_szamitogepezes  

WHO: kétéves kora előtt passzívan se üljön a gyerek a képernyő előtt: 

https://hvg.hu/tudomany/20190425_who_kepernyo_kijelzo_kisgyermek  

Sokkoló számok: az életünk negyedét képernyők előtt éljük: 

https://pcworld.hu/pcwlite/sokkolo-szamok-az-eletunk-negyedet-kepernyok-elott-

eljuk-259039.html  

Tényleg tönkreteszi a fiatalokat az okostelefon?: 

https://index.hu/techtud/egeszseg/2019/02/21/okostelefon_depresszio_mobilfuggos

eg_kepernyoido_gyerekek/  

A közös képernyőidőről Jordan Shapiro (magyar és angol nyelven):  

Felejtsd el a képernyőidőt – kapcsolódás az online generációhoz: 

https://www.mediapedagogia.hu/felejtsd-el-a-kepernyoidot-kapcsolodas-az-online-

generaciohoz/  

Forget Screen Time Rules — Lean In To Parenting Your Wired Child, Author Says: 

https://www.kqed.org/mindshift/52899/forget-screen-time-rules-lean-in-to-

parenting-your-wired-child-author-says?linkId=100000004849766  

Digitális házirend: 

10 szabály digitális gyerekneveléshez – 6-11 éves korig: 

https://www.digitaliscsalad.hu/fogalomtar/10-szabaly-digitalis-gyerekneveleshez-6-

11-eves-korig%C2%A0 

Internetes házirend: így segít a családi képernyőszabály: 

https://hintalovon.hu/2019/06/13/internetes-hazirend/ 

  

https://www.who.int/news/item/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more
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https://gyerekaneten.hu/szocikk/Kepernyoido
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/who-ajanlas-arrol-hogy-mennyi-idot-tolhet-a-gyerek-a-kepernyo-elott
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/who-ajanlas-arrol-hogy-mennyi-idot-tolhet-a-gyerek-a-kepernyo-elott
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/elozd-meg-a-vitakat-mar-a-nyar-elejen-tisztazzatok-a-digitalis-hazirendet
https://www.digitaliscsalad.hu/biztonsag/elozd-meg-a-vitakat-mar-a-nyar-elejen-tisztazzatok-a-digitalis-hazirendet
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https://hvg.hu/tudomany/20180809_kepernyo_elott_toltott_ido_kepernyoido_gyerekek_telefonhasznalat_szamitogepezes
https://hvg.hu/tudomany/20190425_who_kepernyo_kijelzo_kisgyermek
https://pcworld.hu/pcwlite/sokkolo-szamok-az-eletunk-negyedet-kepernyok-elott-eljuk-259039.html
https://pcworld.hu/pcwlite/sokkolo-szamok-az-eletunk-negyedet-kepernyok-elott-eljuk-259039.html
https://index.hu/techtud/egeszseg/2019/02/21/okostelefon_depresszio_mobilfuggoseg_kepernyoido_gyerekek/
https://index.hu/techtud/egeszseg/2019/02/21/okostelefon_depresszio_mobilfuggoseg_kepernyoido_gyerekek/
https://www.mediapedagogia.hu/felejtsd-el-a-kepernyoidot-kapcsolodas-az-online-generaciohoz/
https://www.mediapedagogia.hu/felejtsd-el-a-kepernyoidot-kapcsolodas-az-online-generaciohoz/
https://www.kqed.org/mindshift/52899/forget-screen-time-rules-lean-in-to-parenting-your-wired-child-author-says?linkId=100000004849766
https://www.kqed.org/mindshift/52899/forget-screen-time-rules-lean-in-to-parenting-your-wired-child-author-says?linkId=100000004849766
https://www.digitaliscsalad.hu/fogalomtar/10-szabaly-digitalis-gyerekneveleshez-6-11-eves-korig%C2%A0
https://www.digitaliscsalad.hu/fogalomtar/10-szabaly-digitalis-gyerekneveleshez-6-11-eves-korig%C2%A0
https://hintalovon.hu/2019/06/13/internetes-hazirend/
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A körülöttünk lévő digitális világ 

Mellékletek 

Melléklet 1 – időmérő eszközök A: Idővonal      ⇈ 
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A körülöttünk lévő digitális világ 

Melléklet 1 – időmérő eszközök B: Négyzetek      ⇈ 
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A körülöttünk lévő digitális világ 

Melléklet 1 – időmérő eszközök C: Nagy, padlóra teendő négyzetek  ⇈ 

Nem 

gépezem 

otthon 

 

30 perc 
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A körülöttünk lévő digitális világ 

1 óra 

 

1,5 óra 
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A körülöttünk lévő digitális világ 

2 óra 

 

3 óra vagy 

annál több 
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A körülöttünk lévő digitális világ 

Melléklet 2 – ki melyik eszközt használja a legtöbbet?    ⇈ 

Ezt a sablont minden tanulónak ki kell osztani, hogy egyénileg sorrendbe tudja tenni őket a 

saját használata alapján. 
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A körülöttünk lévő digitális világ 

Melléklet 3 – Kép a takaró alá bújó, számítógépet néző gyerekekről         ⇈ 
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A körülöttünk lévő digitális világ 

Melléklet 4 – Kulcsszavak, definíciók       ⇈ 

Internet 

 

Az internet egy világméretű hálózat, amely milliónyi 

számítógépet, tabletet, okostelefont és más egyéb 

okoseszközt kapcsol össze, hogy ezeken az emberek 

vagy a gépek kommunikáljanak (pl. chat, levelezés, 

komment, vlog, képküldés stb.) 

Eszközhasználat 

  

Egy adott tárgy, eszköz rendszeres, rendeltetésszerű 

alkalmazását nevezzük eszközhasználatnak. 

 

Internethasználat 

 

Internethasználatnak nevezzük azt, amikor egy digitális 

eszközön, amelyik képes az internetre csatlakozni, 

játszunk, böngészünk, zenét hallgatunk, üzenetet küldünk 

stb. 

Okoseszköz 

 

Olyan elektronikai eszközt jelent, amely képes internetes 

hálózaton egy másik eszközzel kommunikálni. Valamint 

képes olyan feladatok ellátására, mint egy számítógép. 

Képernyőidő 

 

A számítógép, laptop, telefon, tablet használatával töltött 

aktív idő neve képernyőidő. 

Digitális házirend 

 

A digitális házirend az okoseszközök használatára 

vonatkozó családi (iskolai) szabályrendszer, amit együtt is 

kialakíthatunk, és a családi együttélést segítheti, ha 

mindenki elfogadja és betartja. 
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A körülöttünk lévő digitális világ 

Melléklet 5 – Kilépőkártya         ⇈ 

Mennyire volt érdekes a 

mai óra anyaga? 
 

Egyáltalán nem. 

 

Számomra nem 

fontos a téma. 

 

Nagyon érdekes volt. 

Melyik rész tetszett a 

legjobban? 
A fonalas játék az 

internet megértésére. 

A képernyőidő 

megbeszélése a 

többiekkel. 

A digitális házirend 

hasznosságának és 

fogalmának 

tisztázása. 

Oda fogsz figyelni arra, 

hogy a szabályoknak 

megfelelően használd az 

okoseszközöd? 
 

Nem fogok. 

 

Igyekszem, de nem 

biztos. 

 

Igen, fogok. 

Jól érezted magad  

az órán? 
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A körülöttünk lévő digitális világ 

Melléklet 6 – Digitális házirend1        ⇈ 

 

                                                        
1 kép forrása: 
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