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BOOKR Suli
alkalmazás 



SULI ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE



Írd be egyedi 
belépési 
kódodat!

Lehetőséged van a 
“Kihagyás” gombot 

választva a könyvtárba 
jutni, de ebben az esetben 

csak a 4. oldalig tudod 
megtekinteni a könyveket.A belépési kód 

beírása után kattints 
a “Belépés” gombra!

BEJELENTKEZÉS



Korosztály választás

Válaszd ki a számodra 
megfelelő korosztályt!

A korosztály kiválasztása 
után kattints a “Tovább” 

gombra!



A könyvtár nézetben is van 
lehetőséged válogatnod a 

korosztályok között!

Könyvtár nézet



Polcok műnemek
és műfajok szerint

Keresés cím
és témák szerint

Saját menü: 
letöltött, 

kedvencnek jelölt, 
ajánlott 

olvasmányok és 
trófeák egy helyen

Beállítások:
olvasási beállítások, 
tárhely-felszabadítás 

és GYIK

Kiemelt könyvek: 
ajánlások tőlünk 
nektek

Kedvencnek jelölés
a borítók szív ikonra 

kattintva

Könyvtár nézet



Könyv profil

Kattints bármelyik 
könyv borítójára a 
könyvtár nézetben, 
hogy elérd az könyv 
profilját.

Trófea, mely a könyv elolvasása 
után színessé válik.

Könyvcím Könyv leírás

Könyvbeállítások

Könyvborító

A lejátszás 
gombra nyomva 

indul el a 
letöltés, majd 

automatikusan
a lejátszás.

A szív ikonra 
kattintva tudod 

kedvencnek 
jelölni a 
könyvet.



Könyvolvasó nézet
A könyvbeállításokban lehet 

ki-bekapcsolni a felolvasást, a 
szövegkövetést, az automatikus 

lapozást, a lejátszás folytatását, ill. 
az 1-2. osztályosoknak szóló 

könyveknél a szótagoló funkciót.



Oldalak közötti 
lapozás

Lejátszás és 
megállítás gomb

Könyvolvasó nézet



Könyvolvasó nézet

Minden mesekönyv végén 
izgalmas, készségfejlesztő 

feladatok várnak megoldásra.



Trófea megszerzése

A könyv elolvasása és a játékok 
megoldása után a gyerekeket 

trófeákkal jutalmazzuk.



Keresés

Kattints a nagyító ikonra 
a kereséshez!



Lehetőséged van
a könyvekre 

megadott témák 
alapján szűrni. 
Nyisd meg a 

legördülő menüt,
és válassz egy 

tetszőleges szűrési 
szempontot!

Keresés



Keresés

Évfolyamok szerint is 
szűrhetsz a könyvekre.



A szabadszavas 
kereső mezőbe
pedig az általad 

írtak alapján 
tudsz keresni.

Keresés



A saját menü eléréséhez 
kattints a könyvtár nézet 

nyuszi ikonjára!

Saját menü



A letöltött könyvek
egy helyen, offline
is elérhetőek.

Saját menü

Letöltött könyveim



Itt jelennek meg
a tanári adminfelületen 
kiajánlott házi 
olvasmányok.

Ajánlott könyveim

Saját menü



Itt jelennek meg a szív 
ikonnal kedvencnek jelölt 
könyvek.

Kedvenc könyveim

Saját menü



Az összes megszerezhető 
trófea itt található egy 
helyen. 

A könyvek sikeres 
elolvasása után a 
megszerzett trófeák 
színesre váltanak. 

Trófeáim

Saját menü



Beállítások

A Beállítások eléréséhez 
kattints a három pontra!

A Beállítások menüpontban tudsz 
az olvasási beállításokon 

módosítani, illetve tárhelyet 
felszabadítani.



Beállítások

Beállítások

Tárhely 
felszabadításra, 
vagyis letöltött 
könyvek törlésére 
itt van 
lehetőséged. 

A kitörölt könyvek 
nem vesznek el 
végleg, csupán 
újabb letöltés 
szükséges a 
lejátszásukhoz. 

Egyesével, de akár a teljes 
könyvtárad kijelölésével az összes 
letöltött könyvet ki tudod törölni.



Segítség

Elakadtál? Kérdésed 
van? Nézz szét a 

leggyakrabban feltett 
kérdések között!

Kattints az “Elolvasom” 
gombra, és ismerd meg 

a BOOKR Suli 
módszertanát

Rendeléssel vagy 
használattal 

kapcsolatos kérdés 
esetén, vedd fel velünk 

a kapcsolatot 
e-mailben!

Beállítások



Kijelentkezés
Új felhasználó bejelentkezéséhez 
jelentkezz ki meglévő fiókodból!

Beállítások



Tanári 
adminfelület



Nyisd meg a tanári adminfelületet és jelentkezz be!
www.suli.bookrkids.com

Regisztrált jelszó 
megadása

Regisztrált e-mail cím megadása



Tanárok
- Új tanár hozzáadása, szerkesztése -

Új tanár hozzáadása

Tanár adatainak szerkesztése



Tanárok
- Új tanár hozzáadása, szerkesztése -

Tetszőlegesen megadott jelszó



Diákok
- Új diák hozzáadása -

Új diák hozzáadása



új diák hozzáadása

Diákok
- Új diák hozzáadása -

Aktív: A diáknak van hozzáférése a BOOKR Suli alkalmazáshoz

Inaktív: A diáknak nincs hozzáférése a BOOKR Suli alkalmazáshoz



Diákok
- Szerkesztési lehetőségek - 

Diák törlése

Ajánlott olvasmány hozzáadása

Diák adatainak szerkesztése



Ajánlott olvasmány hozzáadása



Új diák hozzáadása

A rendszer minden diáknak generál egy egyedi 16 jegyű kódot, 
amivel be tudnak belépni a BOOKR Suli alkalmazásba



Könyvek

Szűrési funkciók



Segédanyagok
- Óravázlat, használati útmutatók, leírások -

Segédanyagok letöltése



Statisztika

Diák részletes statisztikájának 
megtekintése

Statisztika exportálása



Statisztika
- Heti lebontás - 

Diák statisztika heti lebontásban:
● Elolvasott könyvek száma
● Olvasással töltött idő



Statisztika
- Feladatmegoldás - 

“✔” ha a diák hibátlanul oldotta 
meg a feladatot

“–” ha a diák még nem 
fejezte be a feladatot

“X” ha a diák rossz 
megoldást adott

Üresen maradt mező azt jelzi, 
hogy a diák még nem kezdte 
el a feladatot.



Kérdés esetén keressetek minket bátran!
suli@bookrkids.hu

Csatlakozz a Facebook csoportunkhoz:
BOOKR Suli - élményszerű szövegértés

mailto:suli@bookrkids.hu

