
Alsósokra hangolva –  
Médiatudatosságot fejlesztő 
óratervek  
3-4. évfolyamos diákoknak 
Bevezető 

Az alábbi óravázlat az alsósoknak szóló sorozatunk következő része, amelyben a direkt vagy 

indirekt módon hagyott digitális lábnyomunkkal foglalkozunk. Az óra lehet Az Internet 

előnyei és hátrányai óra folytatása, de önállóan is megtartható. Az óratervben szerepelnek 

olyan tananyaghoz kapcsolódó feladatok, amelyek a tanóra szűkös időkeretébe már nem 

illeszthetők be. A pedagógus feladhatja őket szorgalmi, illetve házi feladatként, vagy az 

általunk 45 percesnek szánt órát kiegészítve, jelen esetben akár három tanórát is tarthat az 

adott témakörben.  

Az óratervben egy-egy feladathoz alternatív megvalósítási formákat is javaslunk, ezeket 

sötétszürke betűszínnel jelöltük. A potenciális tanítói közléseket T, a várható tanulói 

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

találhatók. 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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Digitális lábnyomaink 

Óravázlat 

Tantárgy: digitális kultúra 

Az óra címe: Digitális lábnyomaink 

Órakeret/Időtartam: 45 perc 

Az óra típusa: új ismereteket kialakító és feldolgozó óra 

Az óra célja: Az óra célja, hogy a tanulók megismerjék a digitális lábnyom fogalmát, és 

megértsék, hogy internetezés közben minden felhasználó kitörölhetetlen és követhető 

nyomokat hagy maga után. Fontos, hogy legyenek képesek különbséget tenni a direkt és 

indirekt digitális lábnyom között, és tudatosabb internetfelhasználóvá váljanak a digitális 

lábnyom jelenségének megismerésével. A foglalkozás végére a tanulók számára világos, 

hogy mit jelent „Az internet nem felejt” kifejezés. 

Tantárgyi kapcsolatok: digitális kultúra, vizuális kultúra, etika, környezetismeret 

Kulcsfogalmak: digitális lábnyom 

Eszközök:  

− laptop, projektor; 

− lábnyomos csomagolópapír, színes filcek;  

− Feladatok és Mellékletek (pl.: weboldalak és alkalmazások ikonjai, füzetbe 

ragasztható fogalomkártya, reflexiós lábnyomok) 
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Digitális lábnyomaink 

Idő Tanári tevékenység – rögzítésre kerülő ismeretek 
Tevékenység 

 –  
munkaforma 

Eszköz Megjegyzések 

3 perc I. RÁHANGOLÓDÁS 
T: Az elmúlt órákon már sok mindent megtanultunk az 
internetről. Például azt, hogy egy világméretű hálózat, amin 
keresztül kommunikálhatnak az emberek és a gépek. Azt is 
ügyesen összeszedtük, hogy az internet olyan, mint a kétoldalú 
érme: vannak kockázatok, veszélyek, viszont ha odafigyelünk, 
akkor biztonságosan használhatjuk a netet, ami egyébként egy 
jó dolog. Tudnátok ilyen ellentétpárokat mondani? 
D: Az interneten vannak hamis információk, de ha képesek 
vagyunk felismerni az álhíreket, akkor informálódhatunk vagy 
tanulhatunk is. 
D: Ha nem visszük túlzásba, az internet lehet szórakoztató, 
például YouTube videók nézésével vagy online játékokkal, de ha 
nem vagyunk tudatosak, nem figyelünk a képernyőidőre, 
túlzásba is vihetjük az internetezést. 
D: Tarthatjuk a kapcsolatot az ismerőseinkkel, de törekedni kell 
arra, hogy akivel lehet, inkább személyesen találkozzunk. 

Frontális munka - Amennyiben az előző órákon beszéltünk az internet 
előnyeiről és hátrányairól, mindenképpen érdemes 
visszautalni az ellentétpárokra. Ha az előző órán készült 
róla táblázat, azt is fel lehet villantani. 
Amennyiben nem volt ilyen foglalkozás, ennek az órának 
az elején néhányat összeszedhetnek a tanulók, vagy a 
lábnyomos képek elemzésével rögtön a digitális lábnyom 
témájának bevezetésére ugorhatunk. 

5 perc 
(8 

perc) 

T: Nagyon ügyesek vagytok! Remélem, ezeket szem előtt 
tartjátok, figyelembe veszitek, és ennek tudatában szörföltök 
most már a neten. A mai órán tovább bővítjük a digitális 
világgal kapcsolatos ismereteiteket, de egyelőre nem mondom 
meg, hogy mi lesz az óra témája. Mutatok inkább pár képet, 
próbáljátok meg kitalálni, hogy ezek hogyan kapcsolódhatnak 
az internethez. 
Itt vetítsük ki a képeket. 
T: Van-e ötletetek arról, hogyan kapcsolódhatnak ezek a képek a 
mai órához?  
 

Frontális munka Laptop, 
projektor 

Melléklet 
1 

Melléklet 
4A 

Melléklet 
4B-C 

A megadott képeket akár gifként is levetíthetjük: 
https://gph.is/g/aeoXbGW  
Alternatívák (Melléklet 4B-C) 
1. Játékosabb módon is rávezethetjük a gyerekeket a 

lábnyom – digitális lábnyom összefüggésre, például 
egy kerettörténettel. 

2. Ha a pedagógus jónak látja, kitérhet a lábnyom – 
ökológiai lábnyom párhuzamra is. 

 
Irányított beszélgetésre ötlet: Melléklet 4A 
 

https://gph.is/g/aeoXbGW
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Digitális lábnyomaink 

 T: Mindannyian hagyunk magunk után nyomokat. Van, hogy 
szándékosan, de van úgy, hogy nem is tudunk róla. Ezek nem 
tudatosak, akaratunk ellenére történnek. Tudtok példákat 
mondani mindkettőre?  
D: várható válaszok 
T: Így van, pontosan. Képzeljétek el, hogy az interneten is 
rengeteg nyomot hagyunk magunk után. Van, hogy szeretnénk 
nyomot hagyni, de van olyan is, hogy nem is sejtjük, hogy 
nyomot hagytunk, amelyet mások bizony könnyen 
megtalálhatnak. Ezeket az interneten hagyott nyomainkat 
digitális lábnyomoknak hívjuk.  
A mai órán a digitális lábnyom, a saját digitális lábnyomunk lesz 
a téma. 

  Várható tanulói válaszok: 
− Direkt, ha például a fába véssük a monogramunkat 

vagy graffitizünk a falon.  
− Nem tudatos, ha például elhagyunk valamit, pl. 

pulcsit, és abból kiderül, hogy ott voltunk. 
− Ha vásárlásnál kártyával fizetünk, az is egy adat, 

mert a blokkon megjelenítik a kártya utolsó 4 számát 
(nehezen visszakövethető, de felhívhatjuk erre a 
tanulók figyelmét). 

− Ha ott marad valahol az ujjlenyomatunk, pedig nem 
szeretnénk. 

5 perc 
(13 

perc) 

II. A TÉMA FELDOLGOZÁSA 
T: Ezek alapján valaki meg tudná fogalmazni, milyen lehet a 
digitális lábnyom? Hogyan tudnátok megfogalmazni a saját 
szavaitokkal? 
D: Internetre feltöltött képek, posztok, amikből következtetni 
lehet arra, hogy ezeket ki tette fel és miért. 
T: Így van. Minden internetes tevékenységünk után digitális 
lábnyomot hagyunk magunk után. Vannak olyan nyomok, 
amelyeket szándékosan hagyunk az interneten: például a 
bejegyzések a közösségi oldalakon, kommentek, lájkok, képek az 
Instagramon, videók a YouTube-on. Vannak viszont olyanok, 
amiket nem tudatosan hagyunk magunk után. Ilyenek az 
internetes kereséseinkről, meglátogatott weboldalakról 
keletkeznek, vagy egyszerűen mások teszik fel rólunk úgy, hogy 
nem adtunk rá engedélyt. Minden nyom elraktározódik, ezekhez 
mások is hozzáférhetnek, adott esetben vissza is élhetnek vele. 

Frontális munka Melléklet 
3 

Melléklet 
5 

Digitális lábnyom: azokra a jelekre, nyomokra vonatkozik, 
amelyek a felhasználó online jelenléte után maradnak, és 
amelyekből következtetni lehet a tevékenységére. Ezek 
bármilyen jellegű információk lehetnek: regisztráció egy 
adott oldalon, e-mailezés (a csatolmányokat is beleértve), 
videók fel- és letöltése, kommentelés, blogolás stb. A 
digitális lábnyom így minden olyan információra 
vonatkozik, amely alapján be lehet azonosítani az adott 
felhasználót. 
Elvont definíció helyett érdemesebb ennek a 
korosztálynak több példával körülírni, megmagyarázni a 
digitális lábnyom jelenségét. 
A fogalom – a füzetbe ragasztható formában – 
megtalálható a mellékletekben (Melléklet 3). 
A digitális lábnyom kapcsán érdemes kitérni a sütikre 
(cookies) és az inkognitó üzemmódra, hiszen mindkét 
dolog összefüggésben van az internetes nyomokkal 
(Melléklet 5). 
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Digitális lábnyomaink 

20 
perc 
(33 

perc) 

T: Hogy jobban megértsük, mi is az a digitális lábnyom, arra 
kérlek titeket, hogy négy fős csoportokba rendeződjetek. A 
feladat az, hogy jelenítsétek meg a saját digitális lábnyomotokat, 
majd ezekből minden csoport csináljon egy közöset is. Látjátok, 
hogy a csomagolópapír szélén van négy darab üres lábnyom. 
Ezekbe először mindenki a saját digitális lábnyomát készítse el 
külön-külön. A tanári asztalon találtok különféle weboldalakról, 
alkalmazásokról ikonokat. Ezekből vigyétek el azokat, amikre a 
feladathoz szükségetek van, és ragasszátok be a saját kis 
lábnyomotokba! Ha nincs olyan kép, amire szükségetek lenne, 
bele is rajzolhattok a lábnyomba. Miután minden csoporttag 
elkészült a saját lábnyomával, beszéljétek meg közösen, kinek 
milyen a digitális lábnyoma, majd ami közös, azt írjátok fel 
középre is! Így lesz kész a montázsotok. 
Na, de miből is jön össze a saját digitális lábnyomunk? Adok 
ehhez segítő kérdéseket, amiket fel is írok a táblára: 
− Milyen oldalakra regisztráltál eddig?  
− Hova töltesz fel szöveget, képet?  
− Miket lájkolsz?  
− Milyen oldalakat látogatsz?  

Kooperatív 
csoport, ablak-

módszerrel 

csoporto
nként  

1 ív 
csomagol
ópapír 4 

db 
lábnyom

mal és 
középen 
kerettel 

Melléklet 
2B 

színes 
filcek 

Időméréshez használhatjuk a https://www.online-
stopwatch.com/ alkalmazást. 
Alternatíva:  
1. Rajzórán a gyerekek rajzolják körbe a saját 

lábnyomukat: 1 csomagolópapírra négyet, középre egy 
nagy négyzetet vagy egy hatalmas lábnyomot és ezt 
használják fel a feladathoz.  

2. A gyerekek ragasszanak egy felnyitható fekete 
korongot a lábnyomba, és ez alá tegyenek vagy 
rajzoljanak olyan 
oldalakat/programokat/alkalmazásokat, amiket csak 
egyszer használtak, és esetleg már csak halványan 
emlékeznek rá (segítségként érdemes megnézni a 
keresési előzményeket). Ez a felnyitható fekete korong 
azt jelképezi, hogy már szinte nem is emlékszünk, vagy 
nem akarunk emlékezni azokra az oldalakra, amikre 
talán csak egyszer kattintottunk rá, de ezek is ott 
vannak a digitális lábnyomunkban.  

 

10 
perc 
(43 

perc) 

Miután elkészültek a montázsok, tegyük ki az összeset egy helyre 
(tanári asztal, faliújság, padló)! Nézzük meg őket közösen és 
beszéljük meg! 
Egy-egy érdekességre térjünk ki – a gyerekek milyen oldalakra 
regisztráltak, itt milyen aktivitásaik vannak, miket, hogyan 
posztolnak vagy kommentelnek, milyen képeket töltenek fel. 
Mindenképpen utaljunk más foglalkozások témáira is, hogy a 
feltöltött képekkel, adatokkal mások vissza is élhetnek (pl. 
adathalászat, netes zaklatás, de ezekkel külön órákon érdemes 
részletesebben is foglalkozni). 

Frontális munka  Ez a feladat négy fős csoportmunkában is kivitelezhető. Ki 
lehet emelni a közös elemeket is, de mindenképpen 
térjünk ki a csoportban előforduló sajátosságokra, pl. 
animés chatszoba. Mindenképpen hívjuk fel a figyelmet 
arra, hogy a Facebook közösségi oldalra 13 év alattiak nem 
regisztrálhatnak. 
Ehhez a feladathoz újra ki lehet vetíteni a tengerpartos 
lábnyomot. Tanulság megfogalmazása. Ajánlott irányított 
beszélgetés: Melléklet 6. 

2 perc 
(45 

perc) 

III. REFLEXIÓ 
Minden tanuló kap visszajelző papírt. Ebben kell válaszolnia egy-
egy szóval a kérdésekre. 
Házi feladat kiosztása. 

Egyéni munka Feladat 
1-2 

Az elkészült lábnyomokat tűzzük ki a faliújságra. 

https://www.online-stopwatch.com/
https://www.online-stopwatch.com/
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Digitális lábnyomaink 

Ajánlott irodalom 

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány – Mit jelent a digitális lábnyom?  

(időtartam: 0:35) 

https://www.youtube.com/watch?v=_XxKyeuwQjA, utolsó letöltés: 2021. 02. 24. 

Klausz Melinda: Megosztok, tehát vagyok. Szakértői kérdések és válaszok a közösségi 

médiáról. Atheneum Kiadó Kft. 2017. Budapest. 

Námesztovszki Zsolt – Tudatos és biztonságos internethasználat – A digitális lábnyom 

(időtartam: 14:04) 

https://www.youtube.com/watch?v=BpCKSQCHjG8, utolsó letöltés: 2021. 02. 24. 

https://www.youtube.com/watch?v=_XxKyeuwQjA
https://www.youtube.com/watch?v=BpCKSQCHjG8
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Digitális lábnyomaink 

Feladatok 

Feladat 1 – Reflexió                 ⇈ 
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Digitális lábnyomaink 

Feladat 2 – Házi feladat         ⇈ 

Feladat 2A  

A digitális lábnyomról tanultak alapján foglald össze 5 mondatban, hogy 

szerinted mit jelent az, hogy Az internet nem felejt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat 2B  

Nézz utána, milyen digitális lábnyomot hagytál eddig! 

Melyik weboldal/applikáció az, amit a leggyakrabban használsz? Mit szoktál rajta csinálni? 

(lájkolni, kommentelni, megosztani, feltölteni stb.) 

Weboldal/Applikáció neve, címe: 
 

Tevékenységek: 
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Digitális lábnyomaink 

Feladat 3A – Digitális lábnyomok        ⇈ 

Az alábbi képeken 10 éves tanulók digitális lábnyomát látod. A képek alapján töltsd ki a 

táblázatot! 
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Digitális lábnyomaink 

 

Mi iránt 

érdeklődik?/ 

Mit szeret csinálni a 

szabadidejében? 

Milyen weboldalakat 

látogat? / Milyen 

alkalmazásokat / 

játékplatformokat 

használ? 

Milyen játékokat 

játszik? 

Tudsz-e ajánlani 

neki olyan oldalt / 

játékot / alkalmazást 

/ játékplatformot,  

ami tetszene neki és 

nem látod a képen? 

Fruzsi 
   

Bendegúz 
   

Patrik 
   

Kitti 
   

Dani 
   

Panni 
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Digitális lábnyomaink 

Feladat 3B – Digitális lábnyomok (lehetséges megoldás)    ⇈ 

 
Mi iránt érdeklődik?/ 

Mit szeret csinálni a 

szabadidejében? 

Milyen weboldalakat 

látogat / Milyen 

alkalmazásokat / 

játékplatformokat 

használ? 

Milyen játékokat 

játszik? 

Tudsz-e ajánlani neki 

olyan oldalt / játékot / 

alkalmazást / 

játékplatformot,  

ami tetszene neki és 

nem látod a képen? 

Fruzsi 
− Divat, szépségápolás 

− Ismert divat- és 

beauty influenszerek 

videóját nézi 

rendszeresen 

− YT − Viszkok Fruzsi 

− Kárpáti Réka  

− Sydney van den Bosch 

videói 

Bendegúz 
− Sport 

− Online sport-

videójátékok  

− Fifa 

− Madden 

− NBA 2k21 

− F1 2020 

Patrik 
− Stratégiai és akció- 

videójátékok,  

− Game-player videók, 

− YT 

− game-play videók YT-

on és Twitchen;  

− League of Legends 

− Fortnite 

− Ratchet & Clank 

Kitti 
− Slime-videók,  

− Slime-ozás 

− Minecraft 

− Minecraft 

− YT 

− Roblox 

− Nim C (angol nyelvű) 

− Erdélyi Mónika YT 

csatornája 

Dani 
− Xbox 

− Chatelés Viberen 

− Zenehallgatás 

− Kedvenc lejátszási 

listák a YT-on 

− Xbox 

− Youtube 

− Discord 

− PlayStation 

Panni 
− Nézi, ahogy a nővére 

képeket szerkeszt és 

posztol az Instán 

(fontos, hogy nem ő, 

mert ő még nem 

regisztrálhat) 

− Kézműves videók 

nézegetése  

− Instagram 

− YouTube 

− 5-minute crafts 

− Crafts for Kids (angol 

nyelvű)  

− Nim C (angol nyelvű) 



 

11 

Digitális lábnyomaink 

Feladat 4A – Jó vagy nem?         ⇈ 

Feladat: Olvasd el az alábbi szituációkat az interneten hagyott lábnyomokról, és karikázd be, 

hogy szerinted jó-e az illetőnek vagy sem, hogy nyoma maradt a neten! Röviden indokold 

meg a döntésed! 

1. Hanna két éve tanul zongorázni a helyi zeneiskolában. Neki még nincs sem 

Facebook-, sem Instagram profilja, de a szüleinek igen. Tamás bácsi, a zeneiskola 

igazgatója feltesz egy csomó képet a decemberi vizsgakoncertről a zenesuli 

Instagram oldalára, amit arra használ, hogy az iskolát népszerűsítse a környéken 

élők számára. Hanna képei is felkerülnek az oldalra, ami mindenki számára 

nyilvánosan megtekinthető – néhány idősebb ismerőse lájkolja is őket.  

  

2. Blanka harmadikos, fél éve született a kisöccse, akit nagyon szeret. A 9. 

szülinapjára kapott a szüleitől egy mobilt, aminek nagyon jó a kamerája. Azóta 

egyfolytában fotózik és rövid videókat készít. Készít egy videót a tesója 

fürdetéséről, amit nagyon cukinak tart, ezért a szülei megkérdezése nélkül 

megosztja a barátnőivel közös Viber-csoportjában. 

  

3. Robi szenvedélyes videójátékos. Még csak 10 éves, de a szülei engedélyével sok e-

sport versenyt néz, és rendszeresen követ néhány népszerű game-playert. A 

barátai biztatják, hogy indítson ő is egy YT-csatornát, ahol streamelhet. A szülei 

kissé bizonytalanok, de végül megengedik neki, hogy saját csatornát indítson. 

  

4. Petiék elmennek nyaralni az Adriára két hétre. Miután visszajönnek, az apukája 

feltölti a nyaraláson készült családi képeket a Facebookra. Ezeket csak az 

ismerősei láthatják. 

  

5. Eszter nagyon szeret a cukorkagyűjtögetős játékkal játszani a telefonján, amelyet 

a szülei letöltöttek neki. Az egyik nap sajnos nem ment olyan jól a játék és hamar 

elfogyott az összes élete, amiből óránként csak 1-et kap. De ha fizet érte, akkor 2 

órán keresztül végtelen élete lehetne. Szerintetek éljen a lehetőséggel? 

  
  



 

12 

Digitális lábnyomaink 

Feladat 4B – Jó vagy nem? (Javaslatok a feladat megbeszéléséhez)  ⇈ 

1. Ma már bevett gyakorlat, hogy egy iskola a tanév elején a tanulók szüleivel aláírat egy 

formanyomtatványt, amelyben a szülő hozzájárul ahhoz, hogy a tanulóról a különböző 

iskolai rendezvényeken készült fotókat és videófelvételeket az iskola közzé teheti akár a 

saját honlapján, akár a közösségi médiában. Ez esetben nem jelenthet gondot, hogy a 

vizsgakoncerten készült képek kikerülnek a zeneiskola Instagram oldalára, és a digitális 

lábnyom szempontjából sem problémás az eset, hiszen a gyermek a tehetsége gyakorlása 

közben, pozitív kontextusban szerepel a képeken. 

2. Ebben az esetben valószínűleg a szülők tudomására jut, hogy Blanka megosztotta a 

fürdetésről készített videóját – akár azért, mert ő dicsekszik el ezzel, akár valamelyik 

barátnője mutatja meg a saját szüleinek. A szülőknek el kell beszélgetniük Blankával, és 

el kell magyarázniuk, hogy ez egy intim helyzetnek minősül, mivel a baba meztelen – még 

akkor is, ha nagyon kicsi. A kisöccse, amikor már idősebb lesz, valószínűleg nem örül 

annak, hogy mások birtokába került olyan videó, amin ő kicsi korában meztelenül 

szerepel. 

3. Itt a szülőknek érdemes azt mérlegelni, hogy egy YT-csatorna indításával Robi kiteszi 

magát annak a kockázatnak, hogy a videóit megtekintő gyerekek között lesznek olyanok, 

akik kifejezetten a piszkálódás, trollkodás szándékával teszik ezt, vagy ha nem is ez volt 

az eredeti szándék, könnyen elindulhatnak olyan kommentek, amik bántók, csúfolódók. 

A másik aggályos pont az lehet, ha Robi olyan online játékot játszik, amit annak korhatár-

besorolása alapján nem játszhatna. A digitális lábnyom szempontjából szerencsésebb 

lenne, ha ennyi idősen még nem indítana csatornát, de ha a szülők megengedik neki, 

akkor javasolt ezt kamera nélkül játszania. 

4. Peti apukája tudatos közösségi médiahasználónak tekinthető, hiszen figyel az 

adatvédelmi beállításokra. A családi fotókat csak az ismerősei láthatják. Ennek ellenére 

előfordulhat, hogy olyan képet oszt meg, aminek a gyermeke nem örül (pl. nem tetszik 

magának a fotón), ilyenkor szerencsés, ha az édesapa figyelembe veszi a gyermek 

érzéseit, igényeit. Ma már teljesen természetes, hogy a szülők családi képeket tesznek fel 

a közösségi médiás platformokra – ez a kapcsolattartás egyik formájává is vált, 

ugyanakkor a digitális lábnyom szempontjából el kell mondani, hogy a gyerekek az esetek 

nagy részében nem a saját hozzájárulásuk alapján kerülnek fel ezekre a felületekre. 

5. Mivel Eszter a saját telefonján játszik, valószínűleg csak úgy tud fizetni az újabb életért, 

hogy azt a telefonegyenlegre terhelik. Annak érdekében, hogy ezt elkerüljék, fontos, hogy 

a szülők a telefonra letöltött játékokon belül állítsák be (ez technikailag adott opció), hogy 

a fizetés ne a telefonegyenleg terhére, hanem bankkártyás fizetéssel történjen. A kártyás 

fizetésnél a gyermek általában nem ismeri a kártya adatait. Ha mégis ismerné, mivel 

kétlépcsős azonosítás van, a bank vagy egy jelszót vagy egy ujjlenyomatos azonosítást kér, 

amiről az értesítés a szülő telefonjára érkezik, és így megakadályozható a nem kívánt 

pénzköltés.  
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Digitális lábnyomaink 

Feladat 5A – Kinek mekkora a digitális lábnyoma?     ⇈ 

Az alábbiakban néhány internetfelhasználó digitális lábnyomáról olvashatsz. Nézd meg, hogy kinek 

mekkora a digitális lábnyoma, és a betűjelzésük alapján helyezd őket növekvő sorrendbe a 

legkisebbtől a legnagyobbig! 

A. Margit néni (76 éves) Leginkább főzéssel kapcsolatos weboldalakat böngész, új 

recepteket keres. Minden hétvégén Skype-ol a legkisebb unokájával. Hetente körülbelül 

3 órát tölt a neten.   

B. Kristóf (13 éves) Szeret online játékokat játszani, és az Instagramra és a TikTokra is 

regisztrált. Az Instagramon rendszeresen posztol képeket. A TikTokra vicces videókat 

tesz fel magáról, sokszor másokat is parodizál. Naponta legalább 3 órát internetezik, de 

szombaton és vasárnap akár ötöt is. 

C. András (29 éves) Eladó használt autót keres az interneten, valamint a bankok honlapjait 

nézegeti, mert csak hitelből tud kocsit venni. Amikor étteremben eszik (egy hónapban 1-

2 alkalommal), lefotózza az ételeket, és a képeket a Facebookon posztolja. Naponta 

maximum 1-2 órát tölt a neten. 

D. Kata (48 éves) Sokat olvas a biztonságos internetezésről, és rendszeresen látogatja a 

híroldalakat is. A közösségi médiában semmit nem oszt meg, és a Facebookra feltöltött 

képeit is csak az ismerősei láthatják. Napi 2-2,5 órát internetezik. 

E. Anna (8 éves) Cuki állatos képeket nézeget a világhálón, a YouTube-on pedig kézműves 

videókat néz az anyukájával, hogy origamis ötleteket gyűjtsenek. Mivel suli után edzésre 

jár, nincs mindennap ideje netezni. Kétnaponta kb. másfél órát tölt a neten. Közösségi 

oldalakat még nem használ, hiszen ezekre csak 13 éves kortól regisztrálhat. 
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Digitális lábnyomaink 

Feladat 5B – Kinek mekkora a digitális lábnyoma? (tanítói változat) ⇈ 

A leírások alapján töltsd ki a táblázatot a megfelelő információkkal! 

A. Margit néni (76 éves) Leginkább főzéssel kapcsolatos weboldalakat böngész, új 

recepteket keres. Minden hétvégén Skype-ol a legkisebb unokájával. Hetente körülbelül 

3 órát tölt a neten. 

B. Kristóf (13 éves) Szeret online játékokat játszani, és az Instagramra és a TikTokra is 

regisztrált. Az Instagramon rendszeresen posztol képeket. A TikTokra vicces videókat 

tesz fel magáról, sokszor másokat is parodizál. Naponta legalább 3 órát internetezik, de 

szombaton és vasárnap akár ötöt is. 

C. András (29 éves) Eladó használt autót keres az interneten, valamint a bankok honlapjait 

nézegeti, mert csak hitelből tud kocsit venni. Amikor étteremben eszik (egy hónapban 1-

2 alkalommal), lefotózza az ételeket, és a képeket a Facebookon posztolja. Naponta 

maximum 1-2 órát tölt a neten. 

D. Kata (48 éves) Sokat olvas a biztonságos internetezésről, és rendszeresen látogatja a 

híroldalakat is. A közösségi médiában semmit nem oszt meg, és a Facebookra feltöltött 

képeit is csak az ismerősei láthatják. Napi 2-2,5 órát internetezik. 

E. Anna (8 éves) Cuki állatos képeket nézeget a világhálón, a YouTube-on pedig kézműves 

videókat néz az anyukájával, hogy origamis ötleteket gyűjtsenek. Mivel suli után edzésre 

jár, nincs mindennap ideje netezni. Kétnaponta kb. másfél órát tölt a neten. Közösségi 

oldalakat még nem használ, hiszen ezekre csak 13 éves kortól regisztrálhat. 

Név Életkor Digitális lábnyomok Képernyőidő 

András 29 év − használt autók keresése 
− bankok honlapjai 
− éttermi fotók posztolása 

1-2 óra/nap 

Margit néni 76 év − recept- és főzőoldalak 
− Skype 

3 óra/hét 

Anna 8 év − állatos képek 
− kézműves videók a youtube-

on 

1,5 óra/2 nap 

Kata 48 év − biztonságos netezés 
− híroldalak 
− közösségi média 
− a képeit csak az ismerősei 

látják 

2-2,5 óra/nap 

Kristóf 13 év − online játékok 
− Instagram 
− TikTok – vicces videók 

3 óra/nap H-P 
5 óra/nap/SZ-V 
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Digitális lábnyomaink 

Feladat 5B – Kinek mekkora a digitális lábnyoma? (tanulói változat)  ⇈ 

A leírások alapján töltsd ki a táblázatot a megfelelő információkkal! 

A. Margit néni (76 éves) Leginkább főzéssel kapcsolatos weboldalakat böngész, új 

recepteket keres. Minden hétvégén Skype-ol a legkisebb unokájával. Hetente körülbelül 

3 órát tölt a neten. 

B. Kristóf (13 éves) Szeret online játékokat játszani, és az Instagramra és a TikTokra is 

regisztrált. Az Instagramon rendszeresen posztol képeket. A TikTokra vicces videókat 

tesz fel magáról, sokszor másokat is parodizál. Naponta legalább 3 órát internetezik, de 

szombaton és vasárnap akár ötöt is. 

C. András (29 éves) Eladó használt autót keres az interneten, valamint a bankok honlapjait 

nézegeti, mert csak hitelből tud kocsit venni. Amikor étteremben eszik (egy hónapban 1-

2 alkalommal), lefotózza az ételeket, és a képeket a Facebookon posztolja. Naponta 

maximum 1-2 órát tölt a neten. 

D. Kata (48 éves) Sokat olvas a biztonságos internetezésről, és rendszeresen látogatja a 

híroldalakat is. A közösségi médiában semmit nem oszt meg, és a Facebookra feltöltött 

képeit is csak az ismerősei láthatják. Napi 2-2,5 órát internetezik. 

E. Anna (8 éves) Cuki állatos képeket nézeget a világhálón, a YouTube-on pedig kézműves 

videókat néz az anyukájával, hogy origamis ötleteket gyűjtsenek. Mivel suli után edzésre 

jár, nincs mindennap ideje netezni. Kétnaponta kb. másfél órát tölt a neten. Közösségi 

oldalakat még nem használ, hiszen ezekre csak 13 éves kortól regisztrálhat. 

Név Életkor Digitális lábnyomok Képernyőidő 

  − használt autók keresése 
− bankok honlapjai  
− éttermi fotók posztolása  

1-2 óra/nap 

Margit néni 76 év − recept- és főzőoldalak 
− Skype 

 

Anna 8 év −   
−   

1,5 óra/2 nap 

 48 év − biztonságos netezés  
− híroldalak 
− közösségi média 
− a képeit csak az ismerősei 

látják 

 

Kristóf 13 év −   
−   
−  

3 óra/nap H-P 
5 óra/nap/SZ-V 
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Digitális lábnyomaink 

Feladat 5C – Kinek mekkora a digitális lábnyoma?     ⇈ 

Rajzoljátok meg a felhasználók digitális lábnyomait! Ügyeljetek az arányosságra! Akinek 

nagyobb a digitális lábnyoma, annak nagyobbat is rajzoljatok! 

A. Margit néni (76 éves) Leginkább főzéssel kapcsolatos weboldalakat böngész, új 

recepteket keres. Minden hétvégén Skype-ol a legkisebb unokájával. Hetente körülbelül 

3 órát tölt a neten. 

B. Kristóf (13 éves) Szeret online játékokat játszani, és az Instagramra és a TikTokra is 

regisztrált. Az Instagramon rendszeresen posztol képeket. A TikTokra vicces videókat 

tesz fel magáról, sokszor másokat is parodizál. Naponta legalább 3 órát internetezik, de 

szombaton és vasárnap akár ötöt is. 

C. András (29 éves) Eladó használt autót keres az interneten, valamint a bankok honlapjait 

nézegeti, mert csak hitelből tud kocsit venni. Amikor étteremben eszik (egy hónapban 1-

2 alkalommal), lefotózza az ételeket, és a képeket a Facebookon posztolja. Naponta 

maximum 1-2 órát tölt a neten. 

D. Kata (48 éves) Sokat olvas a biztonságos internetezésről, és rendszeresen látogatja a 

híroldalakat is. A közösségi médiában semmit nem oszt meg, és a Facebookra feltöltött 

képeit is csak az ismerősei láthatják. Napi 2-2,5 órát internetezik. 

E. Anna (8 éves) Cuki állatos képeket nézeget a világhálón, a YouTube-on pedig kézműves 

videókat néz az anyukájával, hogy origamis ötleteket gyűjtsenek. Mivel suli után edzésre 

jár, nincs mindennap ideje netezni. Kétnaponta kb. másfél órát tölt a neten. Közösségi 

oldalakat még nem használ, hiszen ezekre csak 13 éves kortól regisztrálhat. 
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Digitális lábnyomaink 

Feladat 5D – Egy kis matek!         ⇈ 

Mindegyik személynél szerepel, hogy mennyi időt tölt a neten. A leírásokból számold ki, 

hogy hetente ki mennyi időt tölt internetezéssel! Ez alapján helyezd el őket és írd a 

személy nevét a számegyenesen a megfelelő helyre! 

A. Margit néni (76 éves) Leginkább főzéssel kapcsolatos weboldalakat böngész, új 

recepteket keres. Minden hétvégén Skype-ol a legkisebb unokájával. Hetente körülbelül 

3 órát tölt a neten. 

B. Kristóf (13 éves) Szeret online játékokat játszani, és az Instagramra és a TikTokra is 

regisztrált. Az Instagramon rendszeresen posztol képeket. A TikTokra vicces videókat 

tesz fel magáról, sokszor másokat is parodizál. Naponta legalább 3 órát internetezik, de 

szombaton és vasárnap akár ötöt is. 

C. András (29 éves) Eladó használt autót keres az interneten, valamint a bankok honlapjait 

nézegeti, mert csak hitelből tud kocsit venni. Amikor étteremben eszik (egy hónapban 1-

2 alkalommal), lefotózza az ételeket, és a képeket a Facebookon posztolja. Naponta 

maximum 1-2 órát tölt a neten. 

D. Kata (48 éves) Sokat olvas a biztonságos internetezésről, és rendszeresen látogatja a 

híroldalakat is. A közösségi médiában semmit nem oszt meg, és a Facebookra feltöltött 

képeit is csak az ismerősei láthatják. Napi 2-2,5 órát internetezik. 

E. Anna (8 éves) Cuki állatos képeket nézeget a világhálón, a YouTube-on pedig kézműves 

videókat néz az anyukájával, hogy origamis ötleteket gyűjtsenek. Mivel suli után edzésre 

jár, nincs mindennap ideje netezni. Kétnaponta kb. másfél órát tölt a neten. Közösségi 

oldalakat még nem használ, hiszen ezekre csak 13 éves kortól regisztrálhat. 
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Digitális lábnyomaink 

Feladat 5D – Egy kis matek! (online)       ⇈ 

Húzd a megfelelő helyre az idővonalon a leírásban szereplő személyek nevét az alapján, hogy 

hetente mennyi időt töltenek az interneten! 

Megjegyzés: Ha van interaktív tábla, a feladat 5D LearningApps tankocka változatban is 

megoldható: 

Weblink: https://learningapps.org/display?v=pg1f20f9j21 

Teljes képernyős link: https://learningapps.org/watch?v=pg1f20f9j21 

QR-kód: 

 

Feladat: 

 
Megoldás: 

  

https://learningapps.org/display?v=pg1f20f9j21
https://learningapps.org/watch?v=pg1f20f9j21


 

19 

Digitális lábnyomaink 

Feladat 5E – A tudatos internetező (tanulói változat)    ⇈ 

A leírások alapján beszéljétek meg, hogy ki számít tudatos internetezőnek, ki van kevésbé 

kitéve veszélyeknek! Ki az, akinek tudatosabbnak kellene lennie, és mire kellene ügyelnie, 

hogy lehetőleg elkerülje az internet kockázatait? 

A. Margit néni (76 éves) Leginkább főzéssel kapcsolatos weboldalakat böngész, új 

recepteket keres. Minden hétvégén Skype-ol a legkisebb unokájával. Hetente körülbelül 

3 órát tölt a neten. 

B. Kristóf (13 éves) Szeret online játékokat játszani, és az Instagramra és a TikTokra is 

regisztrált. Az Instagramon rendszeresen posztol képeket. A TikTokra vicces videókat 

tesz fel magáról, sokszor másokat is parodizál. Naponta legalább 3 órát internetezik, de 

szombaton és vasárnap akár ötöt is. 

C. András (29 éves) Eladó használt autót keres az interneten, valamint a bankok honlapjait 

nézegeti, mert csak hitelből tud kocsit venni. Amikor étteremben eszik (egy hónapban 1-

2 alkalommal), lefotózza az ételeket, és a képeket a Facebookon posztolja. Naponta 

maximum 1-2 órát tölt a neten. 

D. Kata (48 éves) Sokat olvas a biztonságos internetezésről, és rendszeresen látogatja a 

híroldalakat is. A közösségi médiában semmit nem oszt meg, és a Facebookra feltöltött 

képeit is csak az ismerősei láthatják. Napi 2-2,5 órát internetezik. 

E. Anna (8 éves) Cuki állatos képeket nézeget a világhálón, a YouTube-on pedig kézműves 

videókat néz az anyukájával, hogy origamis ötleteket gyűjtsenek. Mivel suli után edzésre 

jár, nincs mindennap ideje netezni. Kétnaponta kb. másfél órát tölt a neten. Közösségi 

oldalakat még nem használ, hiszen ezekre csak 13 éves kortól regisztrálhat. 
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Digitális lábnyomaink 

Feladat 5E – A tudatos internetező (tanítói változat – lehetséges megoldás) ⇈ 

A leírások alapján beszéljétek meg, hogy ki számít tudatos internetezőnek, ki van kevésbé kitéve 

veszélyeknek! Ki az, akinek tudatosabbnak kellene lennie, és mire kellene ügyelnie, hogy lehetőleg 

elkerülje az internet kockázatait? 

A. Margit néni (76 éves) Leginkább főzéssel kapcsolatos weboldalakat böngész, új 
recepteket keres. Minden hétvégén Skype-ol a legkisebb unokájával. Hetente körülbelül 
3 órát tölt a neten. 

Margit néni tudatosnak nevezhető, hiszen az őt érdeklő receptgyűjteményekre keres 
rá, és a netet ezen kívül csak kapcsolattartásra használja. Ő valószínűleg nem fedezte 
fel az internetben rejlő más lehetőségeket. 

B. Kristóf (13 éves) Szeret online játékokat játszani, és az Instagramra és a TikTokra is 
regisztrált. Az Instagramon rendszeresen posztol képeket. A TikTokra vicces videókat 
tesz fel magáról, sokszor másokat is parodizál. Naponta legalább 3 órát internetezik, de 
szombaton és vasárnap akár ötöt is. 

Kristóf egyáltalán nem tudatos. Számtalan kockázatnak teszi ki magát. Aránytalanul 
sok időt tölt az interneten. Vicces videóival saját magát teheti gúny tárgyává. Mások 
felhasználhatják ezeket, netes zaklatás áldozatává válhat. A másokat parodizáló 
videóit félreérthetik, még akkor is, ha nem rossz szándékkal készíti ezeket. Lehet, hogy 
ő ezeket viccnek szánja, de másoknak már sértők és bántók lehetnek. Valakik fel is 
használhatják ezeket a videókat rossz szándékkal. 

C. András (29 éves) Eladó használt autót keres az interneten, valamint a bankok honlapjait 
nézegeti, mert csak hitelből tud kocsit venni. Amikor étteremben eszik (egy hónapban 1-
2 alkalommal), lefotózza az ételeket, és a képeket a Facebookon posztolja. Naponta 
maximum 1-2 órát tölt a neten. 

András tudatos internetező, mert megtalálja az őt érdeklő információkat, a megfelelő 
oldalon próbál tájékozódni, az ételfotóival pedig nem sérti meg mások személyiségi 
jogait. 

D. Kata (48 éves) Sokat olvas a biztonságos internetezésről, és rendszeresen látogatja a 
híroldalakat is. A közösségi médiában semmit nem oszt meg, és a Facebookra feltöltött 
képeit is csak az ismerősei láthatják. Napi 2-2,5 órát internetezik. 

Kata próbál utánajárni annak, hogy hogyan használhatja biztonságosan az 
internetet. Tudása így ebben naprakész. Emellett híroldalakat olvas. Jó, hogy több 
forrásból igyekszik tájékozódni. Szintén dicséretes, hogy ügyel a közösségi oldalon a 
biztonsági beállításaira. A képernyőideje lehetne valamivel kevesebb, de ez még nem 
számít ártalmasnak. 

E. Anna (8 éves) Cuki állatos képeket nézeget a világhálón, a YouTube-on pedig kézműves 
videókat néz az anyukájával, hogy origamis ötleteket gyűjtsenek. Mivel suli után edzésre 
jár, nincs mindennap ideje netezni. Kétnaponta kb. másfél órát tölt a neten. Közösségi 
oldalakat még nem használ, hiszen ezekre csak 13 éves kortól regisztrálhat. 

Anna tudatosan internetezik. Egyrészt az életkorának megfelelő oldalakra és 
tartalmakra keres rá, és az édesanyjával együtt néz videókat, így kevésbé áll fenn a 
veszélye annak, hogy nem neki való tartalommal találkozzon. Másrészt betartja azt a 
szabályt, hogy közösségi oldalra csak 13 évesen regisztrálhat. Megfelelőnek mondható 
a képernyőideje is. 


