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KEDVES FELHASZNÁLÓNK!
Szeretnénk segítséget adni ahhoz, hogy a legjobban használd  
a szoftverekben rejlő lehetőséget. 
A csomagban szereplő játékok lehetővé teszik az eltérő képességű 
gyerekek egyéni ütemű fejlődését. 
Játékosan, izgalmas feladatok segítségével fejlesztik a memóriát, 
az összehasonlítás tevékenységet, a vizuális észlelést és a téri 
tájékozódást. 
A csomagban szereplő képességfejlesztő játékok tökéletesen segítik 
a differenciálást az előkészítő szakaszban, valamint lehetőséget 
adnak általános ismeretek megszerzésére.



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

Az oldalon található játéktér menüpont alatt érhetőek el játékaink.

•  Tanári felhasználónév és jelszó beírás után egy  
napi kódot generál a rendszer a diákok részére.

•  A kódnak a kiadásával a diákok bárhonnan elérhetik  
a fejlesztőjátékokat, akár mobil eszközökről is.

•  A belépést követően, minden előfizetett játékot,  
teljes beállítási lehetőséggel, korlátlanul használhatnak  
az iskola pedagógusai és diákjai.



Igekert
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Az Ügyesedni fejlesztő szoftverek egységes felépítésű 
keretrendszerben találhatók.
A játékok beállításai lehetővé teszik, hogy különböző nehézségi 
szinteket, játék módokat határozzunk meg. A rengeteg beállítási 
lehetőség a differenciálást támogatja.

EGYSÉGES KERETRENDSZER 



Betûzõgép
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BEÁLLÍTÁSOK
A játékok beállításai lehetővé teszik, hogy különböző nehézségi 
szinteket, játék módokat állítsunk be. 
A rengeteg beállítási lehetőség támogatja a differenciálást.



Kutyák és igék
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EGYEDI JÁTÉKMÓDOK
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. 



Sajtgolyó



ugyesedni.hu

KÜLÖNLEGES BEÁLLÍTÁS
A Sajtgolyó nevű játékunkban található egy olyan játékmód, 
amiben eldönthetjük, hogy gyakorolni szeretnénk a j/ly jelölését, 
vagy feleletként, pontozásra szeretnék játszani. Ez a játékmód az 
órai eleji motivációt és a játékos számonkérést támogatja. Remek 
választás fejlesztőfoglalkozásokhoz, egyéni foglalkozásokhoz a 
helyesírás fejlesztésére. 



Szósziget
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EGYEDI JÁTÉKMÓDOK
Szósziget applikációnkban kiválasztható egy - vagy kétjátékos mód. 
A feladat mind a két játékmódban szavak alkotása, betűpótlással. 

A multiplayer módnak köszönhetően, páros munkában is 
használható az applikáció. Kétjátékos módban a gyerekeknek  
15 másodpercük van megoldani a feladatot. 



Szókeresõ
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MOTIVÁCIÓ
Ebben a csomagban szereplő játékok lehetővé teszik az eltérő 
képességű gyerekek egyéni ütemű fejlődését. Játékosan, izgalmas 
feladatok segítségével fejlesztik az anyanyelvi kompetenciát. 

A csomagban szereplő játékokra jellemző, hogy a helyes válaszok 
megadása után jutalom csillagot kapnak a gyerekek.



Történetek
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TÖRTÉNETMESÉLÉS 
Játékaink a hétköznapi képsorokon keresztül alkalmat adnak 
beszélgetésre és érvelésre, beszédfejlesztésre, gondolkodási 
műveletek megfigyelésére. A szeriális orientációs képességek, 
analóg gondolkodás, időbeli tájékozódás fejlesztéséhez ajánljuk.



Sasles
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SZÓKINCSFEJLESZTÉS
Általánosságban a gyerekek, azokat a szavakat ismerik, amelyikek 
az érdeklődési körüknek megfelelő. A játék segítségével 
megismerkedhet olyan szavakkal kifejezésekkel, amik ezen a körön 
kívül esnek, így az aktív és passzív szókincsük is fejlődik. Bővül az 
aktív szókincs, a tanult szavakat használata és a passzív szókincs, az 
értett szavak száma. 



Dominó

Bal-jobb

Dominó 2

Érzelmek

Galambposta

Gyorsbüfé

Gyöngygyár

Iskolai elõkészítõ 1.

Környezetünk hangjai

Környezetvédelem

Különbségkeresõ

Öltöztetõ

Pici piac

Rejtõzködõ állatok
Színvarázs

Varázsdallam
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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



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

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


