
LINKEK 

 

INSTRUKCIÓK 

Android verzió 

Töltse le az alkalmazásfájlt okostelefonjára vagy táblagépére, és telepítse. Érintse meg 

a modul ikonját a lejátszáshoz. 

Windows verzió 

Töltse le az exe fájlt a számítógépére, és kattintson rá duplán a modul telepítéséhez. A 

játékhoz kattintson duplán a modul ikonjára az asztalon. Ha vírusirtót használ, 

javasoljuk, hogy a modul telepítése előtt tiltsa le, majd a telepítés után engedélyezze 

újra. 

 

Földrajz – Görögország 

Földrajz 1.  

Cím: Geomorfológia és a víz körforgása 

Leírás: Ez a modul bemutatja a felszín morfológiájának hatását a víz körforgására. 

Bevezeti a tanulókat a hegy szél- és hátoldali oldalába: az első felhős és nedves, míg a 

második napos és száraz. 

Button Text & Links 

1. Android verzió letöltése 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=N7Fx&id=1FD8

qkV_97ejS-35K1fNnq73ve_PNWSEE 

2. Windows verzió letöltése 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=MLBl&id=1iR6

JYzv7Hut55qGTstyuwkl6fHbS2UyW 

3. online játék 

 https://gsrouvas.itch.io/watedu-geo1 

 

Földrajz 2 

Cím: Vízfogyasztás: a világ minden táján kiadás 

Leírás: Ez a modul a világ 8 országának vízfogyasztási szokásairól nyújt 

információkat. Az országokon belüli és országok közötti statisztikai adatok 

összehasonlításával a tanulók fejlesztik elemző és szintetikus gondolkodási 

készségeiket. 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=N7Fx&id=1FD8qkV_97ejS-35K1fNnq73ve_PNWSEE
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=N7Fx&id=1FD8qkV_97ejS-35K1fNnq73ve_PNWSEE
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=MLBl&id=1iR6JYzv7Hut55qGTstyuwkl6fHbS2UyW
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=MLBl&id=1iR6JYzv7Hut55qGTstyuwkl6fHbS2UyW
https://gsrouvas.itch.io/watedu-geo1


Gombszövegek és hivatkozások: 

1. Töltse le az Android verziót 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=Bf_2&id=1XJCCyihB0

qwsdtdhK1pAEC4eSyGGlHiW 

2. Töltse le a Windows verziót 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=6Ag1&id=1-

aDpOagBDm89gyffmLm4pahU1iPxkEsX 

3. Játssz online 

https://gsrouvas.itch.io/around-the-world-geo-2 

 

Földrajz 3 

Cím: Európa határon túli folyói 

Leírás: Ez a modul bevezeti a hallgatókat a határokon átnyúló víztestek, pontosabban 

a határokon átnyúló európai folyók témakörébe. 

A határokon átnyúló víztestek rendkívül fontosak: az ENSZ szerint „a kimerült és 

leromlott határokon átnyúló vízkészletek társadalmi nyugtalanságot okozhatnak, és 

konfliktusokat robbanthatnak ki az országokon belül és azok között”. 

Gombszövegek és linkek: 

1. Andoid verzió letöltése 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=s87O&id=1EfI

U1t3zeOsbgDGY7--XTEksxAPFVrv0 

2. Windows verzió letöltése 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=0MGT&id=1LS

xfunzCQsFrYOhB2JH90yBUScBEeWN5 

3. Online játék 

https://gsrouvas.itch.io/watedu-geo3 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=Bf_2&id=1XJCCyihB0qwsdtdhK1pAEC4eSyGGlHiW
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=Bf_2&id=1XJCCyihB0qwsdtdhK1pAEC4eSyGGlHiW
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=6Ag1&id=1-aDpOagBDm89gyffmLm4pahU1iPxkEsX
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=6Ag1&id=1-aDpOagBDm89gyffmLm4pahU1iPxkEsX
https://gsrouvas.itch.io/around-the-world-geo-2
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=s87O&id=1EfIU1t3zeOsbgDGY7--XTEksxAPFVrv0
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=s87O&id=1EfIU1t3zeOsbgDGY7--XTEksxAPFVrv0
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=0MGT&id=1LSxfunzCQsFrYOhB2JH90yBUScBEeWN5
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=0MGT&id=1LSxfunzCQsFrYOhB2JH90yBUScBEeWN5
https://gsrouvas.itch.io/watedu-geo3


Kémia – Magyarország 

Kémia 1 

Cím: A víz körforgása kirakós játék 

Leírás: A víz körforgása a víz állandó mozgását írja le a Föld felett, alatt és a felszínen. 

Ebben a modulban a víznek ezt a mozgását vizsgáljuk meg játék közben! 

 

Gombszövegek és linkek: 

1. Android verzió letöltése 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=N8jU&id=1A5mhujsoI

P_7TTIWBpdFgxGcId5ECo56 

2. Windows verzió letöltése 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=5DOK&id=1kfOWp5C

9w60ibzOEanjAMafLWvUSTa5Q 

3. Online játék 

https://gsrouvas.itch.io/watedu-chem1 

 

Kémia 2 

Cím: A tenger és az elemek 

Leírás: A víztestek tele vannak kémiai elemekkel. Némelyikük üdvözlendő, míg 

mások különösen károsak az élőlényekre és általában a környezetre. 

Ez a modul megismerteti a tanulókkal ezen elemek közül a legfontosabbakat, azok 

jellemzőit, egészségre gyakorolt hatásait, hogyan kerülnek a vízbe és hogyan 

távolíthatók el hatékonyan. 

Gombszövegek és hivatkozások: 

1. Töltse le az Android verziót 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=-

KzY&id=1foa6fDbfp0e_5pGyNmDzjDE8UZz-Lg6u 

2. Töltse le a Windows verziót 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=JJD1&id=1lX7cIkmbH

55HRZrD5XdGdXNBkdtvByGU 

3. Online játék 

https://gsrouvas.itch.io/watedu-chem2 

 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=N8jU&id=1A5mhujsoIP_7TTIWBpdFgxGcId5ECo56
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=N8jU&id=1A5mhujsoIP_7TTIWBpdFgxGcId5ECo56
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=5DOK&id=1kfOWp5C9w60ibzOEanjAMafLWvUSTa5Q
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=5DOK&id=1kfOWp5C9w60ibzOEanjAMafLWvUSTa5Q
https://gsrouvas.itch.io/watedu-chem1
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=-KzY&id=1foa6fDbfp0e_5pGyNmDzjDE8UZz-Lg6u
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=-KzY&id=1foa6fDbfp0e_5pGyNmDzjDE8UZz-Lg6u
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=JJD1&id=1lX7cIkmbH55HRZrD5XdGdXNBkdtvByGU
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=JJD1&id=1lX7cIkmbH55HRZrD5XdGdXNBkdtvByGU
https://gsrouvas.itch.io/watedu-chem2


Kémia 3 

Cím: A víz fajtái 

Leírás: Ez a modul megismerteti a tanulókkal a különféle víztípusokat. 

Megvizsgáljuk az olyan jellemzőket, mint a savasság/lúgosság, a só- és 

mikroorganizmus-koncentráció és a hőmérséklet, valamint ezek egészségünkre 

gyakorolt hatását. 

 

Gombszövegek és hivatkozások:  

1. Töltse le az Android verziót 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=EfCR&id=1Q6mH9yY

5OTLyAKE2R4wvr7EHEFlEsSmO 

2. Töltse le a Windows verziót 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=EA7T&id=1ztedna5esC

bow3AEPYmQkuu8D4Z8-_Ny 

3. Játssz online 

https://gsrouvas.itch.io/watedu-chem3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=EfCR&id=1Q6mH9yY5OTLyAKE2R4wvr7EHEFlEsSmO
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=EfCR&id=1Q6mH9yY5OTLyAKE2R4wvr7EHEFlEsSmO
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=EA7T&id=1ztedna5esCbow3AEPYmQkuu8D4Z8-_Ny
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=EA7T&id=1ztedna5esCbow3AEPYmQkuu8D4Z8-_Ny
https://gsrouvas.itch.io/watedu-chem3


Biológia – Csehország 

Biológia 1 

Cím: Fenntarthatósági memóriajáték 

Leírás: Ez a modul bemutatja a fenntartható fejlődés fogalmát. 

A fenntartható fejlődést úgy definiálják, mint „olyan fejlődést, amely kielégíti a jelen 

szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségét saját 

szükségleteik kielégítésére”. 

Gombszövegek és hivatkozások: 

1. Töltse le az Android verziót 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=BrU5&id=1A6Iteuihmj

fvdosk8xiLswb6WGFRObNU 

2. Töltse le a Windows verziót 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=SyXy&id=1ThRjP-

Tsi95i6f1jIuf2Dan4SjIc_hI4 

3. Online játék 

https://gsrouvas.itch.io/watedu-bio1 

 

Biológia 2 

Cím: Charlie és a szennyvízkezelő üzem 

Leírás: Ez a modul bemutatja a tanulóknak a szennyvízkezelés fontosságát úgy, hogy 

megismerteti annak néhány kevésbé nyilvánvaló közvetett mellékhatását a jólétünkre. 

A tanulók egy tipikus szennyvíztisztító telep működését és mechanizmusait is 

megismerhetik. 

Gombszövegek és linkek: 

1. Android verzió letöltése 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=egxu&id=1ZDbQCND

YFJTH43AyjXfnC7RsMe1YBUus 

2. Windows verzió letöltése 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=83N-

&id=1xUP1YICa9J4A2cCH9ZznduIMfD4v6B6O 

3. Online játék 

https://gsrouvas.itch.io/watedu-bio2 

 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=BrU5&id=1A6Iteuihmjfvdosk8xiLswb6WGFRObNU
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=BrU5&id=1A6Iteuihmjfvdosk8xiLswb6WGFRObNU
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=SyXy&id=1ThRjP-Tsi95i6f1jIuf2Dan4SjIc_hI4
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=SyXy&id=1ThRjP-Tsi95i6f1jIuf2Dan4SjIc_hI4
https://gsrouvas.itch.io/watedu-bio1
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=egxu&id=1ZDbQCNDYFJTH43AyjXfnC7RsMe1YBUus
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=egxu&id=1ZDbQCNDYFJTH43AyjXfnC7RsMe1YBUus
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=83N-&id=1xUP1YICa9J4A2cCH9ZznduIMfD4v6B6O
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=83N-&id=1xUP1YICa9J4A2cCH9ZznduIMfD4v6B6O
https://gsrouvas.itch.io/watedu-bio2


Biológia 3 

Cím: Főzés - vízlábnyom 

Leírás: Ez a modul megismerteti a tanulókat az élelmiszer-vízlábnyom fogalmával. 

Ha élelmiszer-előállításról van szó, a vízlábnyom megmutatja azt a vízmennyiséget, 

amely az asztalunkra kerülő élelmiszer előállításához, termesztéséhez vagy 

termesztéséhez szükséges. 

Gombszövegek és hivatkozások:  

1. Töltse le az Android verziót 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=Hjvd&id=1RCERm-

YN8_BDnRgQqhSrcy56xybYq60i 

2. Töltse le a Windows verziót 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=McLj&id=1fxhtqjiWnO

vchfkpEqzmATfpyrNh1ajs 

3. Játék online 

https://gsrouvas.itch.io/watedu-bio3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=Hjvd&id=1RCERm-YN8_BDnRgQqhSrcy56xybYq60i
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=Hjvd&id=1RCERm-YN8_BDnRgQqhSrcy56xybYq60i
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=McLj&id=1fxhtqjiWnOvchfkpEqzmATfpyrNh1ajs
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=McLj&id=1fxhtqjiWnOvchfkpEqzmATfpyrNh1ajs
https://gsrouvas.itch.io/watedu-bio3


Művészetek – Szlovénia 

 

Művészetek 1 

Cím: Elárasztott múzeum -  Mentsd meg a festményeket! 

Leírás: Ebben a modulban a világ legnagyobb művészeinek lélegzetelállító 

festményeit vizsgáljuk meg, valamint néhány kevésbé ismert festményt is. E 

remekművek közös eleme a vízre való összpontosítás. 

Gombszövegek és hivatkozások: 

1. Töltse le az Android verziót 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=ELi7&id=1HbUY0HIy

SYNVn_T3D2khsd4aFKQ4EBTr 

2. Töltse le a Windows verziót 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=pWIx&id=1f29WXAK

uyIs0IXDIgQ8ZWTZ4Jrpwu179 

3. Játék online 

https://gsrouvas.itch.io/watedu-arts1 

 

Művészetek 2 

Cím: Artidal Wave Trivia 

Leírás: Ez a modul egy szórakoztató játék, ahol a tanulók játék közben mérhetik össze 

tudásukat a vízzel kapcsolatos műalkotásokról! 

Gombszövegek és hivatkozások: 

1.Android verzió letöltése 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=F43Z&id=1LB1fI30yx

yLG-PL4oSdX_O0CVw79HveA 

2. Windows verzió letöltése 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=oFVA&id=1wdWzZsor

45XncK2i1fgZErXeQtY68pDq 

3. Online játék 

https://gsrouvas.itch.io/watedu-arts2 

 

Művészetek 3 

Cím: Csúszó vízi rejtvények 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=ELi7&id=1HbUY0HIySYNVn_T3D2khsd4aFKQ4EBTr
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=ELi7&id=1HbUY0HIySYNVn_T3D2khsd4aFKQ4EBTr
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=pWIx&id=1f29WXAKuyIs0IXDIgQ8ZWTZ4Jrpwu179
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=pWIx&id=1f29WXAKuyIs0IXDIgQ8ZWTZ4Jrpwu179
https://gsrouvas.itch.io/watedu-arts1
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=F43Z&id=1LB1fI30yxyLG-PL4oSdX_O0CVw79HveA
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=F43Z&id=1LB1fI30yxyLG-PL4oSdX_O0CVw79HveA
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=oFVA&id=1wdWzZsor45XncK2i1fgZErXeQtY68pDq
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=oFVA&id=1wdWzZsor45XncK2i1fgZErXeQtY68pDq
https://gsrouvas.itch.io/watedu-arts2


Leírás: Ez a modul egy szórakoztató játék, amelyben a diákoknak 4 csúszó rejtvényt 

kell kitölteniük a négy partnerország vízi tájait ábrázoló festményekkel! 

Gombszövegek és hivatkozások: 

1. Töltse le az Android verziót 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=6WAD&id=13pT5TpA

TeBNVXj70DcQAoZH8TvPklbex 

 

2. Töltse le a Windows verziót 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=pKFm&id=1nirL38uV

TQwEpL7JbK0E0O0ThBk98No3 

3. Játék online 

https://gsrouvas.itch.io/watedu-arts3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=6WAD&id=13pT5TpATeBNVXj70DcQAoZH8TvPklbex
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=6WAD&id=13pT5TpATeBNVXj70DcQAoZH8TvPklbex
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=pKFm&id=1nirL38uVTQwEpL7JbK0E0O0ThBk98No3
https://drive.google.com/u/0/uc?export=download&confirm=pKFm&id=1nirL38uVTQwEpL7JbK0E0O0ThBk98No3
https://gsrouvas.itch.io/watedu-arts3

