
 

 
 
 

DISTANCE LEARNING / TÁVOKTATÁS  
 

Linkek & tippek magyar anyanyelvű diákok és szüleik számára 
 

 
DIÁKOKNAK  

 
Tanulóprogramok  

 
https://www.helbling.at/ 
https://www.veritas.at/ 
https://scook.at/ 
https://eduthek.at/schulmaterialien 
Anyagok és feladatok: https://www.edugroup.at/ 
Német mint második nyelv: https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl.html 
“Deutsch FAIR netzt” anyagok: http://www.oesz.at/ 
Játékos tanulás matematikából, németből és angolból minden évfolyam és iskolatípus számára:  
www.schlaukopf.at 
Quizlet-kartotékkártyás tanulás (nagyobb gyermekek számára is): https://quizlet.com/de  

 
 Olvasóprogramok  
 

https://www.kidsnet.at/baum/deutschbaumn.htm 
Olvasóprogram általános iskolás tanulóknak: http://www.amira-lesen.de/ 
Helyesírás és olvasás: https://www.lernserver.de/ 
Olvasásfejlesztés, szövegértés (quiz) https://antolin.westermann.de/  (ingyenes hozzáférés az iskola 
segítségével - kérdezze meg az osztályfőnököt)  

 
Alkalmazások/Applikációk:  

 
Anton: az iskolai tanuló app: https://anton.app/de/ 
Mathway: mindenkinek, akinek segítségre van szüksége a matematikai problémák megoldásában 
https://www.mathway.com/de/Algebra   
CamScanner: a program segítségével beolvashatja, elmentheti, szinkronizálhatja és megoszthatja a 
dokumentumokat minden eszközön, például okostelefonon, iPaden, táblagépen és számítógépen. 
https://www.camscanner.com/  
Schlaukopf, játékos tanulás matematikából, németből és angolból minden évfolyam és iskolatípus 
számára https://www.schlaukopf.at/  
https://simpleclub.com: oktatási videók  
https://www.memrise.com/de/.: kvíz típusú szótanuló program (hallgatás, értés, írás, vetélkedés) 
https://de.duolingo.com/: nyelvtanulás különbözö szinteken (játékos felépítésű program) 

 
Interaktív matematikai gyakorlatok 

  
https://de.ixl.com/ 
https://de.serlo.org/mathe 
https://de.serlo.org/chemie 
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Munkalapok általános iskolás gyermekek számára  
 

https://vs-material.wegerer.at/index.htm 
https://www.grundschulkoenig.de 
https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/deutsch/ 

 
Kézműves ötletek és színezők  

 
https://www.kigaportal.com/ 
https://www.illustratoren-gegen-corona.de/ 
http://www.wunderbare-enkel.de/ 
https://www.mandala-bilder.de/ 

 
Egyéb tanulási lehetőségek/tanulási segédeszközök 

 
Szövegek és játékok gyerekeknek: http://www.kidsweb.at/  
 https://deutschlernerblog.de/deutsch-fuer-kinder-deutsch-lernen/: hallás utáni értés, szövegértés, 
szókincs, nyelvtan, gyakorlatok, vizsgák, írás, vetélkedők, zene, videók, képek; különböző nyelvi szintek; 
gyermekeknek, tizenéveseknek és felnőtteknek 
ORF 1 - Freistunde ( “Lyukasóra”): dokumentumfilmek (állatokról, tudományról stb.), izgalmas adások, 
tippek gyermekeknek 10 éves kortól, pl. Hírek (ZIB Zack)  
„Infos für Kinder“: fontos információk gyerekeknek a koronavírusról 

https://www.hands-on-international.net/free-covid-19-guide-for-children/ itt különböző nyelveken!  
Átfogó anyag (tudás, állatlexikon, kézművesség, játékok, receptek) gyermekek számára: 
www.geolino.de 
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/sprachen.php: a német iskolatévéből: német mint 
második vagy idegen nyelv, angol vagy francia -  nyelvi programok  
https://www.saferinternet.at/news-detail/apps-fuer-den-schulalltag/ 

 
Korrepetálás telefonon  
https://www.caritas-steiermark.at/lerncafes/ 

 
SZÜLŐKNEK ÉS NEVELŐKNEK 

 
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/: ÖIF-HOTLINE: idegennyelvű telefonos információnyújtás  
Tel.: +431 715 1051-411 
https://zebra.or.at/: segélyvonal, jogi tanácsok és családi tanácsok tolmácsokkal  
Az Omega egyesület válsághelyzetben telefon- és folyóirat-szolgáltatást kínál: https://www.omega-
graz.at  
Hétfőtől péntekig fárszi/dari, urdu, pastu, BKS (szerbhorvát) és angol nyelven: +43 316 77 35 54  
https://www.rataufdraht.at/: telefonos tanácsadás gyermekek, tizenévesek és szüleik számára 
Ingyenes hotline menekültek/bevándorlók számára: 
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5789466/Coronavirus_Neu-in-Graz_CoronaHotline-fuer-
Migranten 

A fordítási funkció használható a www.graz.at weboldalon - a jobb felső sarokban 
Itt található: aktuális hírek, tények, tippek, segítség, viselkedési tippek különböző nyelveken 
https://www.sozialministerium.at/:„Leichter Lesen“ - a legfontosabb információk a koronavírusról 
Aktuális információk a Stájerországi Oktatási Igazgatóságtól: https://www.bildung-
stmk.gv.at/service/news/aktuelles/2020/corona.html  

https://vs-material.wegerer.at/index.htm
https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/deutsch/
https://www.kigaportal.com/
https://www.illustratoren-gegen-corona.de/?fbclid=IwAR3RgOdIMuhzVKJipVfhaF7m81XftHRYL_2DDEth2YiOTd2AYZVUSySoE5w
http://www.wunderbare-enkel.de/
https://www.mandala-bilder.de/
http://www.kidsweb.at/
https://deref-gmx.net/mail/client/xPzlgKi_hHw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fdeutschlernerblog.de%2Fdeutsch-fuer-kinder-deutsch-lernen%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/xPzlgKi_hHw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fdeutschlernerblog.de%2Fdeutsch-fuer-kinder-deutsch-lernen%2F
https://www.hands-on-international.net/free-covid-19-guide-for-children/
http://www.geolino.de/
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/sprachen.php
https://deref-gmx.net/mail/client/HTYXpNWd6VQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.saferinternet.at%2Fnews-detail%2Fapps-fuer-den-schulalltag%2F
https://www.caritas-steiermark.at/lerncafes/
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/
https://zebra.or.at/
https://www.omega-graz.at/
https://www.omega-graz.at/
https://www.rataufdraht.at/
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5789466/Coronavirus_Neu-in-Graz_CoronaHotline-fuer-Migranten
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5789466/Coronavirus_Neu-in-Graz_CoronaHotline-fuer-Migranten
http://www.graz.at/
https://www.sozialministerium.at/
https://www.bildung-stmk.gv.at/service/news/aktuelles/2020/corona.html
https://www.bildung-stmk.gv.at/service/news/aktuelles/2020/corona.html

