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Biteable
videó-készítő

„KATTINTS-IDE-KATTINTS-ODA” 
ONLINE VIDEÓ SZERKESZTŐ



Feltételek

Mi kell hozzá?
 Internet kapcsolattal rendelkező számítógép
 Saját koncepció, képek és szöveg
 Kreativitás
 Türelem 

 + saját youtube videócsatorna

 Egyszerű regisztráció itt: https://app.biteable.com/users/new



Első lépések

Új videó
létrehozása

Itt arra próbálnak 
rávenni, hogy 
fizessünk elő
– de MEGÉRI!



Videótípusok

5 féle videó típus 
előre elkészítve, 

csak a szövegeket kell 
átírni bennük – kevésbé jó 

megoldás, de gyakorolni jó.

Teljesen új videó 
készítése



Új videó létrehozása



Alkatrészek kiválasztása



1. Jelenetek szerkesztése

Jelenet hozzáadása

Szöveg hozzáadása



Jelenetek hozzáadása

Akár 10-20-30 jelenetet is hozzá 
lehet adni – bár az már 
szükségtelen szerintem.



2. Színpaletta meghatározása

Előre meghatározott 
színösszeállításokból is 

választhatunk, 

vagy egyénileg 
meghatározott 

színkombinációval is 
dolgozhatunk.



3. Zene kiválasztása

Bele lehet hallgatni 
a zenei mintába.



4. Előnézet - véglegesítés

Videó készítése 
gombra kattintva 
véglegesítjük az 

állományt

A jelenetek 
számának 

függvényében 
megbecsüli az 
elkészülési időt. 

Sokszor ez több mint 
30 perc is lehet!



Videó renderelése

Egy időre megára kell hagyni, szól 
nekünk, ha készen van a videónk!

Egy csésze kávé (vagy több) 
pont belefér 



A kész videó publikálása

Itt lehet publikálni a 
Youtube csatornánkra

Ha a prémium 
csomagot 

választjuk, akkor 
letölthetjük a kész 

videót.

És nem lesz rajta 
vízjel sem.



Publikálás

Itt választhatjuk ki, hol jelenjen meg 
a videónk.

Célszerű a Youtube-ot kiválasztani, 
ott pedig a „Nem listázott” opciót.



A végeredmény

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeuY6X3jnCziB4dAcn5zP1IhOhcPUznVB

Most rajtad a sor, készíts videót 15 perc alatt: 
https://app.biteable.com/users/new

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeuY6X3jnCziB4dAcn5zP1IhOhcPUznVB


II. rész: Kahoot
AZ ELKÉSZÍTETT VIDEÓT 
HASZNÁLHATJUK TOVÁBBI 
ALKALMAZÁSOKBAN, MINT 
PL. A KAHOOT.



Feltételek

 Internetkapcsolattal rendelkező gép (vagy mobileszköz)

 Kreativitás

 Türelem



Egyszerű regisztráció

 Tanári INGYENES regisztráció: https://getkahoot.com/

Narancssárga 
feliratkozás gomb!



Regisztráció, szerep kiválasztása

Válaszd ki a szerepedet



Adatok kitöltése



Háromféle játéktípust indíthatunk, mindegyiket 
hasonlóan kell létrehozni.





Kérdés hozzáadása



A kezdő- és 
befejező idő 
megadása

A helyes válasz 
kiválasztása

Válaszadási határidő beállítása



Képet és videót 
is be lehet tenni 

a kérdést 
illusztrálandó, 

segítendő.



Ha készen vagyunk, mehet a játék!













Több helyes választ is 
kijelölhetünk



kahoot.it
+ beírni a játék kódját 
(ez mindig változik)

Mobiltelefonon böngészőben kell 
megnyitni ezt az oldalt:



Most rajtad a sor, készíts 
3 kérdéses játékot 15 perc alatt: 
https://getkahoot.com/
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