Szabadulószoba – ahogy én csináltam. 
A tapasztalatom az, hogy a gyerekek szívesen dolgoznak (kooperatív) csoportmunkában, ha
érdekesnek érzik. Láttam interneten egy szabadulószobát magyarból, nagyon profin volt
megcsinálva:
https://webkurzus.hu/szabadulokurzus/?fbclid=IwAR0oaOtb9H8FmwqFMmnxD-Us3qSDQx4kfnqB_j_bLpG8jqOx4oQotLnQpA
Ilyet én ugye nem tudnék  vagy nagyon nagyon sok munkával… így utánajártam, hogy mit
tudok helyette összehozni. Itt van egy nagyon jó videó: https://youtu.be/JO-DjIws8MA
A lényeg: egy feladatot kapnak, amit mondjuk a Learningapps, redmenta, stb. oldalakon kell
megoldaniuk. HA JÓ a megoldás, akkor a feladat végén kapnak 1-1 számot és hozzá 1-1 szót.
A legvégén a megfelelő sorrendben be kell írniuk a mondatot, majd pedig a számkódot. A
szöveges válaszoknál nagyon kell figyelniük a helyesírásra, szóközre, esetleg írásjelekre
(pont, vessző).
Ezt teszem be példának: https://forms.gle/Qn521vpTnwSibsMc9
A Google Űrlapok segítségével készítettem el:
Az első oldalon van egy kis kitalált történet a szabályokkal. Ide beírhatják a csapat nevét is:

MINDENHOL ÁLLÍTSUK BE KÖTELEZŐRE A VÁLASZT!
Utána a feladatoknál a RÖVID VÁLASZ megoldást választom:

1. Beírod a feladatot, hogy mit kell csinálniuk, mire figyeljenek, stb.
2. Kiválasztod a RÖVID VÁLASZ lehetőséget
3. Bemásolod az előre elkészített feladat linkjét.
4. Kiválasztod, hogy a válasznál szöveg / vagy szám legyen (itt most szöveg) 
Tartalmazza majd azt, amit a megoldásnál kapnak és be kell ide írni  Beírod azt a
szót / szavakat, amit ennél a feladatnál a megoldás végére adtál a gyerekeknek (itt
most: „A mosoly”)
5. Beírod az üzenetet, amit kiír nekik a számítógép rossz szó /szavak begépelésénél.
6. Beállítod, hogy kötelező legyen a válasz (vagyis ne mehessen tovább, míg itt nem
válaszolt.)
Ezt egyszer beállítod, majd csak másolod az űrlapot, és átírod benne a változást, pl. a
beírandó szót (itt most „A mosoly”)

A gyerekek a feladat alatti linkre kattintanak, addig csinálják a feladatot, amíg nem lesz
teljesen hibátlan. Ekkor kapnak egy üzenetet (amit a feladat készítésekor előre beírtam) :

Leírják egy lapra a kódot is, és az üzenetet is.
Ezt az üzenetet írják majd be az űrlapra a feladathoz, de a legvégén is szükség lesz rá!
Amikor a számkódot kéri a legvégén, ezeket állítottam be:

A LEGVÉGÉN:

