
FELHASZNÁLÓI IRÁNYMUTATÁSOK: KUBBEE Alkalmazás 

 

 

Az alkalmazás neve: KUBBEE 

Alkalmazás típusa: android 

Letöltés innen: google play 

 

 

Főmenü 

Válassza ki a felhasználói nyelvet a legfelső jobb oldali zászlóból elérhető legördülő listából. 

5 nyelvi beállítás: 

magyar 

szlovák 

román 

lengyel 

angol 

 

 

Válasszon 3 tanulási részből: 

"Az órám" 

"A kártyáim" 

"Saját helyzetek" 

Érintsen meg egy részegységet a belépéshez. 

 

 

"Az én órám" rész 

Az én órám három tanulási témát mutat be: család, egészség és iskola. 

Érintsen meg egy  témát a kezdéshez. 

 

 

 

 

  



Az "új"  a "tanulás" és a "befejezett" fülek jelzik az előrementelt. 

 

Ahogy halad egy témán keresztül, a "tanulás" szakasz mutatni fogja  a megfelelő százalékos arányt. Ha 
a témán belül minden szót áttanulmányozott, a téma a "befejezett" kifejezésre vált. 

 

Az egyes témákon belül feleletválasztós kérdések segítségével tanulhatja az új szavakat. 

 

A képernyő tetején például meg kell adnia a helyes szót a fogorvos szóra "válassza a fogorvos" szót. 

 

Négy szó közül választhat amelyekhez képek kapcsolódnak. A négy szó  közül  a helyes fordítást kell 
kiválasztania. 

 

Amikor a négy lehetőség közül egyet kiválaszt, az lila színre változik. Ellenőrizheti, hogy a válasz 
helyes-e a képernyő alján lévő "ellenőrzés" megérintésével. 

 

A következő képernyő megmutatja, hogy a válasza helyes-e: az "igaza van" kifejezés és a hozzá tartozó 
kép és szó megjelenésével. 

 

Nyomja meg a "Folytatás" gombot a képernyő alján, hogy tovább lépjen a következő szó tanulásához. 

 

Ha a válasz hibás, akkor a "majdnem" szót fogja látni. Próbálja újra "a megfelelő kép és az alatta lévő 
szó kiválasztásával. 

Nyomja meg a "Folytatás" gombot a képernyő alján, hogy ugyanarra a szóválasztékra visszatérjen, és 
próbálja meg kiválasztani a megfelelő szót. 

 

 

"A kártyáim" rész 

 
Érintse meg az egyik témát a következők közül:  “iskola "család" vagy "egészség". 

 

Minden téma rendelkezik egy sorozat szókártyával, ahol a "leckék" részben megtanult szókincset 
gyakorolhatja. 

 
Például egy szókártya fog megjelenni egy edzőcipő képével és a kapcsolódó szóval. 

 
A lefordított szót hangosan vagy csak gondolatban mondja ki, mielőtt ellenőrzi, hogy  helyes-e a 
választása. 

Nyomja meg a "Folytatás" gombot a képernyő alján. 



 

A kártya megfordul, és megjeleníti a helyes fordítást. A kártyát jelölheti "nehéz" vagy "könnyű" 
jelöléssel, hogy megjelölje azokat a szavakat amelyeket többet szeretne gyakorolni. 

Válassza ki a "kártya létrehozása" kategóriát, hogy új szókártyákat hozzon létre új szókincsekkel. 

Írja be az új szót angolul az első sorba. 

Írja be a szót a választott nyelven. 

Adjon hozzá egy képet a "Kép hozzáadása" gomb megérintésével. Készítsen egy fotót a telefon 

 kamerájával, hogy a társított kép az új szóval legyen. 

Érintse meg a kategória gombot. Válassza ki azt a kategóriát, ahová a szó tartozik vagy válassza a 
"kártyái" kategóriát, ha nem illik egy adott kategóriába. 

A kártya létrehozásának befejezéséhez nyomja meg a "Folytatás" gombot. 

 

 

"Helyzetek" rész 

Ez a rész  konkrét szituációs helyzetekre  vonatkozó hasznos kifejezések tanulására összpontosít. 

Például megtudhatja, hogyan  kérjen egy egyirányú vagy retúr buszjegyet. 

Arra kérjük majd, hogy olvassa el a mondatot. Ezután kattintson az audió szimbólumra, hogy 
meghallgassa a mondatot hangosan. Ismételje meg a mondatot. 

Ezután arra ösztönözzük, hogy a mondatot egy valós élethelyzetben használja. 

A kifejezések írásos fordítása románul, szlovákul, magyarul és lengyelül jelenik meg. 

 

 

A KUBBEE adatvédelmi irányelve megtalálható a  step weboldalon: www.step.education.ed.ac.uk 


