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KEDVES FELHASZNÁLÓNK!

Szeretnénk segítséget adni ahhoz, hogy a 
legjobban használd a szoftverekben rejlő 
lehetőséget.

Szoftvereink programozás fejlesztésében 
használhatók, ezek közül 
mutatunk néhányat.

Digitális kultúra tantárgy 
tanításában nyújt segítséget 
a programozási feladatokkal, 
melyet jól lehet használni akár 
digitális munkarendben is.

Köszöntünk az algoritmikus gondolkodás és 
a programozás világában!



internetes böngészőből elérhető:
https://jatekter.ugyesedni.hu
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ALAPOK
Az Ügyesedni online fejlesztőszoftverek a 
www.ugyesedni.hu weboldalon érhetőek el.

A bal felső sarokban található a játéktér, ahonnan indítani lehet  
a játékokat.
•  Tanári felhasználónév és jelszó beírás után egy napi kódot  

generál a rendszer a diákok részére.
•  A kódnak a kiadásával a diákok bárhol elérhetik  

a fejlesztőjátékokat.
•  A belépést követően, minden előfizetett játékot korlátlanul több 

beállítási lehetőséggel használhatnak az iskola pedagógusai és 
diákjai.
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EGYSÉGES KERETRENDSZER 
Részletes leírás található a játékoknál a beállítások ikonra kattintva 
a kérdőjel fül alatt, egy igazi mankó a játék alkalmazásához. 
Ajánlott a játékok első használata előtt elolvasni, hiszen megjelöli a 
fejlesztési területeket is.
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BEÁLLÍTÁSOK
A játékok beállításai lehetővé teszik, hogy különböző nehézségi 
szinteket, játék módokat határozzunk meg. A rengeteg beállítási 
lehetőség a differenciálást támogatja. 





NEHÉZSÉGI SZINTEK
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A legtöbb játékunkban a pályaválasztó 3 szintes, ahol  
játékszínteret, játékmódot és nehézségi szintet állíthatunk be. 

A differenciálásban hatalmas szerepet játszik a tanulók  
képességeinek meghatározása és az annak megfelelő szint  
beállítása.  





IRÁNYÍTÁS
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Programozást fejlesztő játékaink, támogatják az algoritmikus  
gondolkodást, a programozás alapfogalmainak megismertetését. 
Az applikációkra jellemző a szemléletes algoritmus leírás, könnyen 
áttekinthető és követhető parancssorok.





KIS FELFEDEZŐ
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Játékosan fejleszti a térbeli tájékozódást, a koncentrációt,  
az algoritmikus gondolkodást és a megfigyelőképességet. 

A játékosok segítenek Katicánák eljutni a célba, a dobókockákkal 
dobott mennyiségek lelépésével. 
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VAKOND KALAND
A Vakond kaland olyan szoftver, amely játékosan, élményszerűen 
fejleszti a térbeli tájékozódást és az algoritmikus gondolkodást. 

Illeszkedik a digitális kultúra tantárgyhoz, távolléti oktatásban is 
kiválóan alkalmazható. 
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PROGRAMOZÁS - NAPRENDSZER
Ebben az applikációban egy virtuális robotot kell eljuttatni a  
küldetésben szereplő feladat szerint a megfelelő helyre.  
Az utasítások egyszerűen a gombok segítségével történnek. 
Ha a küldetést jól teljesíted, akkor csillaggal jutalmaz az applikáció.
Illeszkedik a digitális kultúra tantárgyhoz, távolléti oktatásban is 
kiválóan alkalmazható. 
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JÁTSSZ VELÜNK!
A szoftvereket folyamatosan fejlesztjük, ezért szívesen fogadunk  
minden észrevételt, ami a gyakorlati használat során felmerül.

ugyesedni.hu/eszrevetel
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JELENTKEZZ REFERENCIA PEDAGÓGUSNAK!
Nekünk fontos a visszajelzés. Küldd be véleményedet a kipróbált 
játékainkról, és garantált ajándékokkal köszönjük meg!

A felhívás részletei: ugyesedni.hu/pedagogus

Jó tanulást kívánunk!



Cím: 1138 Budapest, Szekszárdi u. 12/A
Tel.: +36 1 266 5140, +36 1 486 1971

Mobil: +36 20 466 1160, +36 20 366 5657
E-mail: info@balazs-diak.hu


