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ERASMUS + TANÁRTOVÁBBKÉPZÉS 

Tartalmi beszámoló 

Részvevő: Horváthné dr. Hidegh Anikó 

Időtartam: 2015.07.12-19. 

Helyszín: Egyesült Királyság, Cheltenham   

Fogadó szervezet: INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES 

Címe: The Manor   Hazleton   Cheltenham  GL54 4EB, England 

Kurzus címe: C.L.I.L. – CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING 

PRACTICAL METHODOLOGY FOR TEACHERS WHO TEACH SCIENCE OR MATHS OR 
TECHNICAL SUBJECTS  

“BILINGUALLY” IN ENGLISH AT SECONDARY LEVEL 

 

Program: mellékelve 

 

Beszámoló a körülményekről 

A kurzuson 16fő vett részt, mindannyian természettudományokat vagy reál tárgyakat tanító 

pedagógusok. Ausztriából, Németországból, Olaszországból, Spanyolországból, 

Lengyelországból és Magyarországról érkeztek a pedagógus kollégák. 

Az első 2 napon a humántárgyak csoportjaival együtt (+11fő) voltak megtartva az előadások. 

Ez a 2 nap a CLIL módszer elméleti tudnivalóit foglalta össze. Fantasztikus iskolában 

szervezték meg az előadásokat: Cheltenham Ladies College nevű exkluzív középiskolában 

(Az éves tandíj ebben az iskolában: 45.000 angol font!!! Kb. akkora iskola, mint a miénk, 

800fő lány tanulója van.) 

A következő 3 nap pedig egy a városban levő szálloda konferencia termében ismerkedtünk 

meg a CLIL módszer gyakorlatával. Itt a természettudományos és reál tárgyak módszereit 

ismertük meg, a humán csoport más gyakorlatvezetővel volt. 

Szállásunkat családoknál szervezték meg, tekintettel arra, hogy Cheltenham kiemelt 

idegenforgalmi központ és a szállodák árai szinte megfizethetetlenek. Az én családom (tanár 

házaspár) nagyon kedves volt, külön nyelvgyakorlás volt minden nap amikor beszélgettem 

velük. 

Esténként a kurzus után fennmaradó órákat Cheltenhamban töltöttük vagy Cotswolds 

valamelyik szép kis településével ismerkedtünk közös program keretében. 

Az utolsó napon Bath városában tettünk idegenvezetéssel egybekötött kirándulást. 
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Részletes beszámoló a tanult módszerekről 

I. Dr. Diana Hicks: A CLIL módszer elmélete (Content and Language Integrated 

Learning, azaz a Tartalomalapú nyelvoktatás) 

A világ több országában már hosszabb ideje léteznek olyan iskolák, ahol egyes tantárgyakat 

nem csak az adott ország nyelvén, hanem egy világnyelven is oktatnak.  A bilinguális 

(kétnyelvű) oktatás jótékony hatásai azonban nagyon gyorsan megmutatkoztak. A diákok 

könnyedén sajátítják el a nyelvet azáltal, hogy azt egy másik tantárgy tanulására használják, 

valamint nehézség nélkül tudják olvasni az idegen nyelven megjelent szakirodalmat, vagy 

az őket érdeklő témával kapcsolatos legújabb kutatások eredményeit. 

A módszer lényege:a  klasszikus idegennyelvórákon a nyelv egy eszköz, amelynek 

segítségével a nyelvtani szabályokat, kifejezéseket, és az adott nyelv országának kultúráját 

ismerhetik meg a tanulók. A más tantárgyak idegen nyelven való elsajátításakor viszont a 

nyelv visszanyeri eredeti funkcióját, a kommunikációt. A tanulók tehát nyelvet tanulnak 

más tantárgyak tanulása közben, ugyanakkor más tantárgyakat sajátítanak el az idegen 

nyelv segítségével. És ez valójában a CLIL. (ami az angol rövidítése).  

A CLIL módszer négy alapelv szerint működik: Megértés, Tartalom, Kommunikáció és 

Kultúra. A tanulók számára könnyebb megtanulni az új tananyag témáját, ha azt a már 

meglévő tudásukra építhetik, valamint szívesen veszik fel a versenyt a kihívásokkal. Ezen 

kívül igen eredményes, ha a diák maga jön rá bizonyos összefüggésekre, más szóval 

aktiválja  a magasabb rendű gondolkodását. Ezért a CLIL módszerét alkalmazó tanár ezeket 

figyelembe véve építi fel az óráját. A bevezető részben aktiválja a már meglévő tudást, majd 

köti azt az új tananyaghoz oly módon, hogy a  megoldandó feladatok eredményeképpen a 

tanuló maga jusson el az új információhoz. Ha a diák kísérletek, kutatások útján sajátítja el 

az új anyagot, úgy a tudás alaposabb, és hosszabbtávú lesz. A CLIL alapelvei 

szorgalmazzák a párokban történő, és a csoportmunkát is. Ilyenkor minden diáknak 

lehetősége nyílik arra, hogy kifejezze gondolatait, hozzátegye személyes tapasztalatait, és 

meglátását a tanulandó témához. Ezáltal nő a motiváció, hiszen a tananyag már nem is tűnik 

olyan távolinak, a tanuló magabiztosabban vág bele tudása réseinek kitöltésébe. Ezen kívül, 

azáltal, hogy megoszthatja véleményét, és meghallgathatja másokét, nő az egymás iránti 

tisztelet, és a megértés, hiszen együtt dolgoznak egy közös cél érdekében. Tehát a tanulók 

maguk dolgoznak egymást segítve, természetesen a tanár által jól kidolgozott terv szerint. 

Nagyon fontos, hogy az oktató jól felkészült legyen, ismerje, és könnyedén alkalmazni tudja 

a CLIL módszereit. Természetesen a tanárnak legalább középfokon ismernie kell az idegen 

nyelvet (B2-es szint). Azonban a CLIL módszerrel tanító pedagógusnak elegendő, ha az óra 
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25%-ában használja a diákjaival az angol nyelvet. Tehát a nehezebben érthető 

tananyagrészeket a szaktanár magyarázhatja az anyanyelven is, sőt a tanulók is 

kérdezhetnek anyanyelven. 

Kiemelt szerepet a tanulásmódszertan és a pedagógus módszertani kultúrája kap. A lényeg, 

hogy együtt kell tanulni a gyerekekkel. A gyerekek legtöbbször párosan dolgozzanak, ami a 

folyamatos kommunikáció alapja. (több tanuló esetén 1-2 diák kevesebb szerepet kap, ami 

nem jó). A csoportalakítás lehet a tanuló és a tanár feladata is. Megfigyelés, hogy az 

egymáshoz közelebb álló diákok (barátok pl.) jobban tudnak működni. 

A CLIL módszer lényege pontosan fordítottja a hagyományos módszereknek, ami azt 

jelenti, hogy a diákoktól indul el. (hagyományos: tanárközpontú, frontális).  

1. Érdeklődés felkeltése/motiváció: tanuló meglevő tudására és kreativitására épül: 

kérdések, feladatok speciálisak. Pl.  

-  Mit nem tudunk erről a témáról? – A kérdést és a válaszokat angolul írja a tanár, a 

gyerekek mondhatják magyarul. 

- Mi történik, ha….. – szintén a fenti elv szerint. 

2. Bevezetés: A válaszok osztályozása történik meg a felsorolt kritériumok alapján 

(táblára, füzetbe angolul). 

Példa a módszerre:  4-5 fős csoportokban vannak a tanulók. Minden tanuló egy 4-es papírt 

hajtson 8 egyenlő részre (1x, még 1x, és még 1x). tegyünk fel egy kérdést magyarul, a 

táblára angolul írja a tanár  

pl. Why do some people want to leave their home/country? 

 Minden diák minden papíregységre felírja válaszlehetőségeit, majd széttépik az egységeket. 

A csoport tagjai összerakják az azonos értelmű válaszokat, így felelnek a pedagógus 

kérdésére. A füzetbe már csoportosítva írják le angolul. 

A módszer előnye: nincs vezér, mindenkinek azonosak az esélyei. 

 

Kiemelten fontos a tanár szempontjából a tantárgyi tanmenet és az óratervek előkészítése. 

Meg kell jelölni, mit szeretne anyanyelven és mit angolul. Az órán pedig szinte perc 

pontossággal kell a tevékenységeket vezetni, a továbbiak tervezése szempontjából. 

(Amennyiben erre nincs lehetőség, erre felkérhető a nyelvi asszisztens ☺ vagy akár egy 

kiemelkedően jó képességű tanuló „student-teacher”) 
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3. A feladat megbeszélése, megoldás (Finding out): önállóan, párban, csoportban 

4. Ellenőrzés: sorrendiség; a folyamat magyarázata; osztályozás vagy más, ami a feladat 

lényege volt 

5. Visszajelzés: önértékelés, másik csoport által történő külső értékelés 

 

Biológia órán (is) alkalmazható módszerek:  

„Láncmódszer” 

Téma: csontváz 

Szint: általános iskola 

Papírcsíkokon megfogalmazva a csontrendszer részeinek 1-1 jellemzője valamint egy másik  

csont neve. Gyerekeknek kiosztjuk. 1 tanuló feláll, elkezdi mondani a papíron levő jellemzőt, 

majd aki ráismer a saját papírján levő csontra, az szól, feláll és a következő megfogalmazást 

az ő papírjáról olvassa fel. stb. 

 

Pármunka 

Téma: Bioetika 

Szint: középiskola 

Biológia szakszöveget olvas angolul a páros mindkét tagja. Egymással összefüggő, de két 

eltérő szöveg. Jegyzetelnek, összegzik írásban a szakszövegeiket.  Majd mindegyik diák 

elmondja a másiknak, miről szólta szöveg. Legvégül érvelnek mellette vagy ellene. 

 

Ven-diagram 

Pármunka, minden korosztállyal, minden témában végezhető 

Egy papíron felsorolás p. a környezetszennyezésről. A pároknak közösen a közös és eltérő 

tulajdonságokat csoportokba kell sorolni (Ven-diagram: két egymást metsző kör) 

 

Kulcsszavak keresése 

a. Pármunka, minden korosztállyal, minden témában végezhető. A lényeg, a mondatok 1 

témában legyenek és egy új fogalmat (pl. foglalkozást) kell ebből kitalálni. 

Egy papíron felsorolás. A mondatokból ki kell húzni a felesleges angol kifejezéseket, melyek 

nélkül is megérthető a fogalom lényege. pl This is called water vapour. 

A végén, a foglalkozást végző pl. meteorologist feladatait kell tudni felsorolni, majd leírni (pl. 

Hf) 
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b. Szövegből kikeresni „Mit tudtál eddig is?” „1-2 kulcsszavata szövegszámodra új 

információiból és feltenni rá a lehető legjobb kérdést”. Partnernek el kell mondani. 

 

Fontos kérdések:  

Mi a teendő, ha nem működik a csoportmunka/hanem jók a kérdések/ha van túl korai 

befejező (feladatát gyorsan megoldó)? 

Mindenképpen előre át kell gondolni minden felmerülő problémát és felkészülni + 

feladatokkal. 

 

 

Házi feladat – probléma 

Mindig legyen feladat, ami foglalkoztatja a diákot otthon is.  

• előzetes (ráhangoló) olvasmány (szöveg), amihez kérdéseket kell alkotni pl.  

• egy speciáliskérdés, amit hosszabban kell megválaszolni 

• prezentáció készítés, pontosan megadva, hogy kinek, mi lesz a feladata 

• teszt 

Fontos: ellenőrzés. Pl. tesztmegoldás kiosztása, önállóellenőrzés, akár otthon. Rákérdezni, 

kinek mi volta probléma a feladat megoldásában. 

 

Projektek CLIL módszerrel 

Középiskolásokkal lehet ilyen módszert használni. Ide magasabb angol nyelvtudásra és 

biológia tudásra, tájékozottságra van szükség.  

1. óra: pl. tk,szövegét vagy más szöveget elolvasni. Táblázatba beírni, mit tudtam eddig, 

mi az új, mit kérdeznék a szövegről. 

2. óra: - 3 fogalmat írj le, amire a múlt óráról emlékszel. 

                   - csoportodban hasonlítsátok össze a emlékeiteket 

                   - csoportosítsátok az emlékeket 

                   - magyarázzátok a leírt fogalmakat (megadott táblázatban kell elhelyezni)  

                     önállóan 

                   - hasonlítsátok összea párotokkal a megfogalmazásokat 

     3. óra:   Jigsaw csoportmunka: minden csoportnak más volt a feladata, most a 

csoporttagok keverednek. Új csoportokat alakít a tanár. Minden csoportban lesz egy 

szakértő, aki az előző csoportjában feldolgozott témát elmondja az új csoporttagjainak. Pl 

3fős csoportok: 1-véralvadás lényege 2- szívműködéslényege 3- vér összetétele. Az új 

csoportoknak önálló esszévé kell összefoglalni a témát. 
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4. óra: - beszélgetés a témában. Vélemény megfogalmazása- pl. véradás bioetikája 

           - szerepjátszás- érvek/ellenérvek 

 

 

II. Graham Workman gyakorlatközpontú megközelítése kétnyelvű oktatás és a CLIL 

vonatkozásában 

A három napon csak természettudományok és mat-fiz-informatika tanárok voltunk egy 

csoportban. Az előadó nem előadást tartott, hanem képzést, aminek hangsúlyos részei voltak 

a módszertani gyakorlatok. Párokban vagy kis csoportokban dolgoztunk, mindenki egyaránt 

részt vette a gyakorlatokban. A módszerek „kipróbálása” közben többször vetített kisfilmet, 

mesélt tréfás történeteket, vicceket, tanár-és diák-bakikat, kérdezett találós kérdéseket, 

melyekkel lazította a foglalkozások amúgy is oldott légkörét. Minden nap tartott rövid 1-2 

perces mozgásos gyakorlatokat (Body movement), melyek a saját tanóráinkon is 

használhatók (főleg dupla órák esetében). A angol nyelvtudásunkat nagymértékben segítette a 

vele töltött 3 nap, hiszen sokszor gyakoroltunk kiejtést, szavak körülírását. 

A képzés elején a matematika tantárgy, majd a természettudományok (kiemelten biológia) 

módszertana és angol szakkifejezéseinek megismerése volt a középpontban. 

1. Ismerkedés: kis papíron kaptunk tantárgyainkhoz kötődő fogalmakat (5db), keresni 

kellett a csoportban olyan kollégákat, akik el tudják magyarázni a fogalmakat. Így a 

neveket is megtanultuk ☺. 

2. „The 5-minute interview”: (Pármunka)ki kellett tölteni egy kérdőívet a párunkról, 

amit gondolunk róla. Azután elmondani és szembesülni az ő igazi tulajdonságaival. 

Pl. Miből nem túl jó/ mi az ideális kor számára és miért/a legfontosabb, amit birtokol 

az mi?/ mi az életfilozófiája, stb. 

3. Classroom objects: papíron matematikához és laboratóriumi gyakorlatokhoz 

szükséges eszközök. Angolul tanultuk meg a neveiket. Szintén angol nyeli 

kompetenciáinkat erősítette a műveleti jelek megtanulása. Egymásnak olvastuk fel a 

megadott műveleteket. 

4. Geometriai alakzatok angol neve. 

5. Travel graphs / Talking about graphs: Grafikonok elemzése hosszasan. Közben az 

angol elöljárószók ismétlése.(on, at, with, stb) 

6. Visuals 1-2./Describing change: Grafikonok típusaival történő megismerkedés 

7. Ismétlésként „Bingó” játék: 12 új kifejezést kap mindenki. Mindenki egyformákat. 9 

db-ot kiválaszt és beírja a 3x3-as táblázatba. A tanár elkezdi körülírni a szavakat és 
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aki a sajátjára ismer, bejelöli. Akinek hamarabb van Bingó, az nyer. Azután 

ellenőrzik a szavakat. 

8. Kakukktojás - ismert 

9. a. The Travel Games: Ismétléskor nagyon jó módszer.(egyéni ell.) Van egy lapon egy 

felrajzolt start. Ebből 2 irányba vezet az út: jobbra és balra. A 2 új célpontból ismét 

2-2 irányba, majd az új 4 célpontból szintén. A végállomások a világ fővárosai. A 

tanár állításokat mond, el kell dönteni, igaz vagy hamis. Ezt folyamatosan, így eljut az 

illető 4 kérdés után egy fővárosba. A kérdés, hogy jó helyre jut-e el. Végén ellenőrzés. 

Többször 4 kérdés is „eljátszható”. 

9.  b. A diákoknak kell kérdéseket írni és a többiek felé feltenni. Így a játékot irányíthaja 

1-1- diák. 

10.  Voyager1.: a tanár minden gyereknek ad 1kódot. A1,A2-A4; B1, …C4. (16 fő) A4-es 

papírokat 4 egyenlő csíkra tépnek. Egy papírcsíkra felír minden gyerek 1 mondatot a 

tanár által megadott szöveg mondatai közül. A végén a csoportoknak kell összerakni az 

eredeti szöveget. Minden csoportban van A,B,C,D tag. Ez esetben 4 csoport van.  

Biológiából kezdésnek a szakkifejezésekkel ismerkedtünk, majd a hangsúlyozás és kiejtés 

került középpontba. Ismerős általános iskolai munkafüzeti feladatokat oldottunk meg, pl. 

táblázat kiegészítés, ábraelemzés. Később a tanári kérdések típusait elemeztük. Minden óra 

elején ajánlatos kérdéseket feltenni, ismétlés, ráhangolás céllal. 

11.  Kérdezz-felelek: Feladatlapon a test részei (ált. iskola). Pármunka. A feladatlapon a 

két tanulónak nem u.azok a testrészek vannak kihagyva üres vonallal (kitöltésre 

várva). Először önálló kitöltés. Egymás papírját nem lássák.  

„A” diák: What does the …..(organ) do?  

„B” diák: What do you call the organ, which….?  

    12.    Jigsaw: a fentiekben már említettem. 

    13. Dictogloss: A tanár egy szakszöveget felolvas, pl. az emésztés folyamatáról. Kioszt         

          14 kártyát, rajtuk az emésztés szövegében elhangzott szakkifejezésekkel.  

a. Értelmezni kell a szakkifejezéseket (pároknak körülírni). 

b. sorrendben tenni a folyamat kialakításához a szakkifejezéseket, 

c. elmondani a folyamatot, 

d. leírni a folyamatot mondatonként, 

e. sorrendet ellenőrzik a szöveg ismételt meghallgatása után, 

f. önállóan szöveget ír belőle, 

g. ellenőrzi mindenki a kivetítőn levő szöveggel. 

   14.   Kiejtés, szimbólumok kifejezések, rövidítések a matematikában, informatikában.  
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   15.  Szópárok kitalálása pl. Rómeó és …… . Egymással szemben ülnek, nem látják egymás  

          papírját. Lehet bármilyen folyamat leírásához kapcsolódó szópárokból álló feladat. 

16.  Informatika tantárgy szakszövege: számítógép használat előnyei-hátrányai; érvelés, 

szakkifejezések megadva a feladat megoldásához. 

    
A résztvevő kollégákkal, előadókkal jó kapcsolat alakult ki, amely a továbbiakban is élő 

marad, hiszen elektronikus úton közös oldalunk less és bármikor kapcsolatba tudunk lépni 

egymással. Nagyon hasznosnak ítélem meg a kurzuson való részvételemet. 

 

 

Érd, 2015.07.25. 

 

        Horváthné dr. Hidegh Anikó 
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Melléklet 
Program 

  
DAY & DATE MORNING AFTERNOON EVENING 

 

SUNDAY 

12 JULY 

 

  

          Arrive 

Cheltenham 

 

MONDAY 

13 JULY 

 

0900- Introduction 

1000 

 

1015- Workshop on C.L.I.L. 

Methodology 

1315   

           

 

1400- Workshop on C.L.I.L. 

Methodology 

1730   

 

 

           

 

TUESDAY 

14 JULY 

 

0900- Workshop on C.L.I.L. 

Methodology 

1230  relating to Science & Maths 

           

 

1300- Workshop on C.L.I.L. 

Methodology 

1600  relating to Science & 

Maths 

   

1615- Walking tour of historic 

Cheltenham  

1745   

         

 

 

 

WEDNESDAY 

15 JULY 

 

0900- Workshop on C.L.I.L. 

Methodology 

1230  relating to Science & Maths 

           

 

1330- Workshop on C.L.I.L. 

Methodology 

1630  relating to Science & 

Maths 

           

 

             Optional 

evening in a  

             traditional pub 
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THURSDAY 

16 JULY 

 

0900- Workshop on C.L.I.L. 

Methodology 

1230  and Language for 

Secondary Maths 

          and Science 

           

 

1330- Workshop on C.L.I.L. 

Methodology 

1630  and Language for 

Secondary Maths 

          and Science 

  

 

 

FRIDAY 

17 JULY 

 

 

0900- Workshop on C.L.I.L. 

Methodology 

1230  and Language for 

Secondary Maths 

          and Science 

           

 

1330- Workshop on C.L.I.L. 

Methodology 

1630  and Language for 

Secondary Maths  

          and Science 

 

1630- Evaluation Session 

1730 

                     

 

 

SATURDAY 

18 JULY 

 

0900- Educational visit to Bath 

1830 

 

 

 

SUNDAY 

19 JULY 

 

 

          Depart Cheltenham 

 

 

 

 
Ajánlott könyvek, internetes oldalak 
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• The TKT Course CLIL Modul (Teaching Knowledge Test) 

• The little book of mathematical formulae by Mike Rohr, 2007. 

 

 

Websites and tools for teaching and learning CLIL 

 

All the websites mentioned in the seminar, along with many others, can be found at: 

www.grahamworkman.com ---t Links ---t http://grahamworkmansecondary.wikispaces.com 

Then go to Useful websites where you will find alI the links mentioned below. 

The first link on the list is www.teachertrainingvideos.com because this web site shows you how to do 

everything with your computer. The videos tell and show you what to write and where to click. 

Subscribe - it is free and every month you receive a list ofthe 10 best new language learning tools. 

Below is a list of exploration activities. If something does not work, go to the next item. Make a 

copy of the link so you can paste it into the wiki you will create later on. 

 

LISTENING 

 

1 Go to http://www.lessonstream.org and find a video c1ip you like and can use with your learners. 

Download the c1ip and the lesson plan that goes with it. 

 

2 Choose a topic for your learners and go to http://www.teachertube.com to see what is there. 

 

3 Search through the site http://www.eslvideo.com and find an activity you can use with your 
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learners. You can register on the site and create an activity based around a video from YouTube. 

 

4 Go to https://www.awesomestories.com/and use the search button for a topic you learners would 

be interested in listening to or reading about. 

 

5 Find a film, TV series/show, or documentary you can recommend for learners: http://ororo.tv/en 

 

READING 

 

6 Find a news item to read or listen to with your leamers and download the worksheets onto your 

computer: http://www.breakingnewsenglish.com 

 

7 See how you can make your own gap-fill texts/cloze tests automaticaIly: 

http://l.georges.online.fr/tools/cloze.html 

 

VOCABULARY 

8 Find and download a visual organiser you could use with learners for learning vocabulary, writing 

an essay, organise their studies, etc.: http://www.eduplace.com/graphicorganizer 

 

9 Download the free program for making and storing crossword puzzles at 

http://www.ec1ipsecrossword.com.  

Make a simple crossword to see how it works. 

 

lOGo to http://puzzlemaker.discoveryeducation.com and see how you call make word search box es, 

jumbled letter games and crossword puzzles for revising vocabulary. 

 

11, Explore the sets offlashcards at http://www.studystack.com. Find a set you could give learners, 

e.g., http://www.studystack.com/flashcard-227808 

Copy the links and put them into your wiki. Sign in and create your own vocabulary exercises. 

 

12 Explore http://quizlet.com and create a set of vocabulary items for learners to practice. 

 

13 Watch the introductory video at http://learningapps.org and see how you can create and adapt a 

range of interactive learning materials. 

 

14 Check out what games you can use for revision of content and language, inc1uding Who wants to 

be a millionaire: https://www.superteachertools.net 

 

IN ADDITION 

 

15 Visit https://www.coursera.org and choose a free course you would like to follow. 

 

16 Find Snipping tool on your computer. See how it works. Put it on your task bar. 

 

17 Download the youtube downloader, either from me on a stick or find it on google. 

© Graham Workman 2015 grahamworkman@aol.com 
PAGE 1 
 
www.teachertube.com 

Lgeorgesonline.fr/tools/doze.html 

www.eduplace.com/graphicorganizer/pdf/cluster 

www.eclipsecrossword.com 

www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker 

www.studystack.com   (minden tantárgyhoz használható!) 

http://ororo.tv/en
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://l.georges.online.fr/tools/cloze.html
http://www.eduplace.com/graphicorganizer
http://www.ec1ipsecrossword.com/
https://www.superteachertools.net/
http://www.teachertube.com/
http://www.eduplace.com/graphicorganizer/pdf/cluster
http://www.eclipsecrossword.com/
http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker
http://www.studystack.com/
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https://quizlet.com  (játékok!! inkább 1-6. évfolyam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quizlet.com/
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