
  

 

Videókészítés kézzel írott anyagokhoz  
 

A kézzel írott tananyagok rögzítésére több megoldás is létezik. Több speciális eszközt is 

használhatunk: az egyik egy írásvetítőhöz hasonló szerkezet, amiben a lencse helyén egy kamera van. 

 

A másik megoldás, amikor a géphez csatlakoztatnak egy táblát és egy tollat, ami digitálisan rögzíti a 

leírtakat.  

Ha van kameraállványunk és arra tudjuk erősíteni a kamerát/mobilt, akkor a vállunk mögé kell 

helyezni, hogy onnan rögzítsünk a felvételt.  

Táblagéppel 
Ha van otthon táblagépünk, letölthető hozzá többféle whiteboard applikáció, amire jegyzetelhetünk 

és ezt rögzíthetjük videófelvevő applikációval. Ezen kívül a PowerPointnak is van ilyen funkciója. A 

könnyebb, természetesebb írás érdekében használjunk hozzá olyan tollat, aminek puha szivacsos 

vége van, mint a BGE reklámtolla.  

 



  

 

[Ezeket a funkciókat egy régi ipad-en tudtam kipróbálni, amire korlátozottan elérhetőek csak az 

applikációk.] 

Előnye: Egyből digitálisan rögzíti, gyorsan letölthető az applikáció  

Hátránya: Kis jegyzetelési felület, torzítja az írásképet  

Ha nem rendelkezünk ilyen eszközökkel akkor egy kis kreativitásra lesz szükségünk.  

A kézírás rögzítéséhez érdemes minél jobb kamerát használni, hogy jól látszon az írott szöveg. A 

beépített webkameráknál általában jobb minőséget adnak az okostelefonok kamerái, ezért ha a 

háztartásban nincs jobb kamera, akkor ezt ajánljuk. Az online konzultációkhoz a Microsoft Teams-et 

javasoljuk, aminek van mobilra telepíthető verziója is, így akár online is tudjuk közvetíteni a 

példamegoldásokat. 

Itt egy egyszerű megoldás:  

Állvány borospohárból  
https://www.youtube.com/watch?v=ktPsfx0f6H0 

A telefont egy martinis pohárba teszi a videó készítője és alá a papírt, amin ír. Ezt otthon 

borospohárral próbáltam ki, azzal is működött.  

Itt látszik az eredmény:       Ilyen lett a felvétel  

 

Előnye: Gyors és egyszerű 

Hátránya: Kis „papírterületet” tud befogni. Sokat kell cserélgetni a papírt alatta, vagy ha túl kicsivel 

írunk, nem lesz olvasható a videón.  

 

Állvány asztali lámpából  
Egy asztali lámpából is készíthetünk állványt, amire rögzítjük a telefont. 

https://www.youtube.com/watch?v=ktPsfx0f6H0


  

 

 

Egy ehhez hasonló állványt kéne otthon összeállítanunk.  

Ezt készítettem házilag:  

 



  

 

 

Így látszik a felvételen  

 

Előnye: Nagyobb látószöget tud befogni.  

Hátránya: Nem olyan egyszerű összerakni az állványt.  

Hogyan készítsünk asztali lámpából kamera állványt?  

Próbáljunk minél könnyebb anyagokat használni, mert a lámpa állványát arra tervezték, hogy csak a 

burát és az izzót bírja el. A lámpát húzzuk ki a konnektorból. Keressünk egy sík felületet, amit 

rögzíteni fogunk a lámpához és amire rá fogjuk tudni tenni a telefont. Fontos, hogy a tartó a telefon 

kameráját ne takarja ki. Ehhez használhatunk egy régebbi telefontokot vagy kartonból is kivághatunk 

egy ilyen formát. Jó, ha van pereme, nehogy a telefon lecsússzon róla. A telefon hátsó kameráját 

használjuk, általában az a jobb felbontású. 

Figyeljünk rá, hogy ne rögzítsünk túl közel a burához, mert akkor nem fér oda a kezünk a videó 

elindításához vagy a fókusz beállításához. Ügyeljünk rá, hogy minél fixebben rögzítsünk a telefont az 

állványhoz, hogy ne lengedezzen és ne csússzon le. Így pontosabban be tudjuk állítani a távolságot és 

a rögzíteni kívánt területet.  

 

Tipp:  

Írjunk vastag sötét filccel, hogy jól látszon a szöveg. 

Ne takarjuk ki az írott szöveget.  

Jól világítsuk meg a felületet, figyeljünk rá, hogy ne árnyékoljuk a leírt szöveget.  

 


