
Szitakötő 27. sz.  

Összeállította: Nagyné Kozma Ildikó 



 Kik számítógépeznek otthon? 

 Hétköznap: 

- kiknek korlátozzák a szülők a gép előtt eltöltött 
időt? 

- Milyen oldalakat látogathattok? 

- Mire használod a programokat? 

- Mennyit játszol és milyen játékokat? 

 Hétvégén? 



 Ha igen, melyeknek? 

 Ért-e kellemetlenség a közösségi oldalon? 

 Megosztod-e velünk? 

 Szóltál-e , beszéltél már erről mással is? 



 A és B csoportok: SZITAKÖTŐ  11. sz. 6-7. 
oldal 

 

 C és D csoportok: SZITAKÖTŐ  27. sz. 

                                     46-48. oldal 

Cím meditáció:  

- Mekkora a digitális lábnyomod? 

- Kockulás 

Elolvasás: önállóan 

Ismeretlen szavak a táblára kerülnek 



 Miért csábítóak a hagyományos játékoknál a 
számítógépes játékok? 

 Melyek a számítógépes játékvilág „próbatételei”? 

 Milyen jelek vezetnek a számítógépes függőséghez? 

- eltöltött idő 

- időigényes játékok 

- „valós világ” 

- veszélyes online szerepjátékok 

- Próbáld megfogalmazni, mit szeretsz kedvenc 
játékodban, és milyennek érzed magad játék közben, 
játék után! 

 



 Vessük össze a mi számítógépes szokásainkat 
az angol gyerekekével! 

 Mire figyelmeztet ez bennünket? 



 Ökológiai lábnyom:  



 Megfogalmazása:  

- kulcsmondat megkeresése, felolvasása 

- Pontosítás, lényeg kiemelése (népesség, 
életszínvonal, energia fogyasztás…) 



2010 aug. 19.- az „Ökológiai túllövés Napja”, az 
„Ökológiai évnek a vége” 

 

ELFOGYASZTJUK A JÖVŐT! 
 



 Soroljátok fel, milyen elektronikus eszközöket 
használunk: 

- otthon  

- intézményekben 

 

A számítógépen „minden egyes leütésed 
megőrződik” – mire használhatja fel ezt az 
üzleti világ? 



 Fogalmazzátok meg! Mit jelent a 
„túlkifecsegés”? 

 

 Milyen hátrányokat okozhat, ha te 
mindenkinek kitárulkozol?  



 Veszélyei a „túlfecsegésnek”: 

 a teljes személyiség megismerhető a 
szokásokból – későbbi munkavállalás? 

 szokások begyűjtése – személyre szabott 
szolgáltatások, vállalkozások. 

 

 A magyaroknak van a legkisebb veszélyérzete 
a feltöltött adatok miatt! 

 



 „Olyan, mintha egy nyitva hagyott ajtó a 
tolvajoknak: ha valaki rossz szándékkal kutat a 
nyilvánossá tett adatok között, még erőfeszítést 
sem kell tennie, hogy áldozatokra találjon.”  

                                         Z.Karvalics László:   

                                                           (Szitakötő 2010. 11.sz.6-7.p) 



„Mondd el és elfelejtem;  

mutasd meg és megjegyzem; 

 engedd, hogy csináljam és megértem.”                                   
(Konfucius) 

 

Tapasztalás nélkül nincs fejlődés.  

Valódi, emberi kapcsolatok nélkül  

nem lehetünk sikeres felnőttek 



Te is tudsz néhány 
megoldást! 

Sok kicsi sokra megy! 



 Szitakötő 11. szám 6-7. p. 

 Szitakötő 27. sz. 46- 48. p. 

 info@szitakoto.com utolsó letöltés: 2014. 11. 10. 

 www.sulinet.hu utolsó letöltés 2013. 10. 21. 

 http://origo.hu/tudomány utolsó letöltés 2013. 
10. 20. 

 http://www.demotivalo.net/view/66882/a-
kockulas-regen-meg-ego-volt.  Utolsó letöltés: 
2014. 11.12. 
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