
2020. március 16-20. 

 

2.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv A kiejtéstől eltérő 
helyesírású szavak  :-tj, 
tyj (két betű átírása 
kékkel) 

Nyelvtan - Helyesírás 
tankönyv : 83-84. oldal 
 
https://classroom.google.com 
 
kurzus kódja: ghvrbqp 
 

Nyelvtan- helyesírás 
Munkafüzet : 66-68. o  

Ellenőrző  kérdések , gyakorlás 
: 
https://learningapps.org/46554
78 

Irodalom “ Barátunk a természet “ 
című fejezetben :  A 
vakond című 
ismeretterjesztő szöveg 
olvasása, feldolgozása 
 
Petőfi Sándor : Anyám 
tyúkja - megtanulni 
péntekre 

Hétszínvarázs Tankönyv : 42. 
o 
 
Másolás irodalom füzetbe :  3. 
versszak 
https://classroom.google.com 
 
kurzus kódja: ghvrbqp 

Hétszínvarázs Munkafüzet : 
62. oldal feladatainak 
megoldása 

Film:  A Kisvakond nadrágja  - 
youtube 

Matematika Gyakorlás 
 
 
 
 
 
 
 

Internet 
 
Internet 
 
 
 
Tankönyv II. kötet  
Tankönyv II. kötet  

https://learningapps.org/2219 
175 
http://www.szorzotabla.hu/hu/ 
 
 
 
48. oldal 1-3. feladat 
49. oldal 1. és 3.  feladat 

Classroom kódja: li5haky 

https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/4655478
https://learningapps.org/4655478
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EcaMaAn9TTw
https://learningapps.org/2219175
https://learningapps.org/2219175
http://www.szorzotabla.hu/hu/


 
 
Maradékos osztás 7-tel 
 
Időmérés 

Tankönyv II. kötet  
 
Tankönyv II. kötet  
Munkafüzet II. kötet 
Tankönyv II. kötet 
 
Munkafüzet II. kötet 

50. oldal 1. és 3. feladat 
 
47. oldal 1. 2. feladat 
34. oldal 1. és 3. feladat 
52. oldal 1. és 2. feladat 
53. oldal 2. feladat 
35. oldal 1-4. feladat 

Környezetismeret 
Kurzuskód: 6zc5o4h 

Miről tanultunk? Tk. 64. o. 
Mf. 44-45. o. 

Mf. 44. o.: 1,2,3,5.f 
Mf. 45. o.: 6,8.f 
https://learningapps.org/displa
y?v=pv0j5m3bt20 
 
https://learningapps.org/21152
01 
 
https://learningapps.org/71804
45 
 
https://learningapps.org/82471
14 
 
A héten még továbbítok 
összefoglaló feladatlapot! 
 

 

Angol -normál Young Stars 2. 4.Unit classroom kurzus kódja:  
nq73a7s 

 
 
Student’s Book 40. oldal 1. 
feladat 
 
Workbook 40. oldal 1. feladat 

el kell olvasni a 4 utasítást és 
be kell másolni,  
a dalt meg kell hallgatni és 
lehet énekelgetni is: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=WsiRSWthV1k 
 

 

https://learningapps.org/display?v=pv0j5m3bt20
https://learningapps.org/display?v=pv0j5m3bt20
https://learningapps.org/2115201
https://learningapps.org/2115201
https://learningapps.org/7180445
https://learningapps.org/7180445
https://learningapps.org/8247114
https://learningapps.org/8247114
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k


Angol-két tanítási 
nyelvű 

Food google classroom létrehozva, 
hozzáférés:cvnz5r7  

minden feladat megtalálható 
ott 

 

Testnevelés normál 
 
 
Testnevelés és 
tömegsport             
kéttannyelvű: 

Futó állóképesség 
fejlesztése 6-7 perc 
Ugrókötelezés gyakorlása 
Guggolások 2-szer 20, 
szökdelések páros lábon 
2-szer 50, futás a 
szabadban,fekvőtámasz 
2-szer 10 naponta!! 
Kurzus kódja:bwqj6xx 

   

Ének - zene 
Classroom kurzus 
kódja:  
hu75v2j 
 
 

Hallás utáni daltanulás: 
Sándor napján... 
 
 

Egyenletes mérő tapsolása a 
dalhoz. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=9eERbmhWVuE 
A dal meghallgatása a 
felvételről min. 5-ször. 

 

Rajz Technika - normál Tavasz https://imgur.com/a/LfaqrsX 
classroom létrehozása 
kód:hizfskf 

A héten tulipán 
rajzolása,színezése vagy 
festése tetszés szerint A 4-es 
rajzlapra 

 

2.a/b angol rajz -
technika 

 google classroom létrehozva, 
belépési kód:kby43xkkby43xk 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9eERbmhWVuE
https://www.youtube.com/watch?v=9eERbmhWVuE
https://imgur.com/a/LfaqrsX


 
 

2.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv A kiejtéstől eltérő 
helyesírású szavak  :-tj, tyj 
(két betű átírása kékkel) 

Nyelvtan - Helyesírás 
tankönyv : 83-84. oldal 
https://classroom.google.co
m 
 
kurzus kódja: ghvrbqp 

Nyelvtan- helyesírás 
Munkafüzet : 66-68. o  

Ellenőrző  kérdések , 
gyakorlás : 
https://learningapps.org/465
5478 

Irodalom “ Barátunk a természet “ 
című fejezetben :  A vakond 
című ismeretterjesztő 
szöveg olvasása, 
feldolgozása 
 
Petőfi Sándor : Anyám 
tyúkja megtanulni péntekre 

Hétszínvarázs Tankönyv : 
42. o  
https://classroom.google.co
m 
 
kurzus kódja: ghvrbqp 
 
 
 
 
Másolás irodalom füzetbe : 
3. versszak 

Hétszínvarázs Munkafüzet : 
62. oldal feladatainak 
megoldása 

Film:  A Kisvakond nadrágja  
- youtube 

Matematika Gyakorlás 
 
 
 
 
 
 

Internet 
 
Internet 
 
 
 
Tankönyv II. kötet  

https://learningapps.org/221
9175 
http://www.szorzotabla.hu/hu
/ 
 
 
48. oldal 1-3. feladat 

Classroom kódja:li5haky 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/4655478
https://learningapps.org/4655478
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EcaMaAn9TTw
https://learningapps.org/2219175
https://learningapps.org/2219175
http://www.szorzotabla.hu/hu/
http://www.szorzotabla.hu/hu/
https://learningapps.org/2219175
https://learningapps.org/2219175


 
 
 
Maradékos osztás 7-tel 
 
Időmérés 

Tankönyv II. kötet  
Tankönyv II. kötet  
 
Tankönyv II. kötet  
Munkafüzet II. kötet 
Tankönyv II. kötet 
Munkafüzet II. kötet 
 

49. oldal 1. és 3.  feladat 
50. oldal 1. és 3. feladat 
 
47. oldal 1. 2. feladat 
34. oldal 1. és 3. feladat 
52. oldal 1. és 2. feladat 
35. oldal 1-4. feladat 

Környezetismeret 
Kurzuskód: 2skrmdb 

Miről tanultunk? Tk. 64. o. 
Mf. 44-45. o. 

Mf. 44. o.: 1,2,3,5.f 
Mf. 45. o.:6,8.f 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pv0j5m3bt20 
 
https://learningapps.org/211
5201 
 
https://learningapps.org/718
0445 
 
https://learningapps.org/824
7114 
 
A héten még továbbítok 
összefoglaló feladatlapot! 
 
 

 

Angol -normál Young Stars 2. 4.Unit classroom kurzus kódja:  
nq73a7s 

Student’s Book 40. oldal 1. 
feladat 
 
Workbook 40. oldal 1. 
feladat 

el kell olvasni a 4 utasítást 
és be kell másolni a füzetbe 
a dalt meg kell hallgatni és 
lehet énekelgetni is: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=WsiRSWthV1k 
 

 

https://learningapps.org/display?v=pv0j5m3bt20
https://learningapps.org/display?v=pv0j5m3bt20
https://learningapps.org/2115201
https://learningapps.org/2115201
https://learningapps.org/7180445
https://learningapps.org/7180445
https://learningapps.org/8247114
https://learningapps.org/8247114
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k


 

Angol-két tanítási nyelvű 8. Lecke: Things we do Tk 63.o. mondóka 
Mf 61.o 3. és 4.  
 
 
 
 
 
Tk 64.o dal 
Mf 62.o 5. és 6. 
 
2.b Hallgatnivalók 
 
 

Mondják el a mondókát. 
A munkafüzet 61. oldalának 
feladatait oldják meg a 
hallottak alapján: 
3.: Kösd össze. 
4.: Egészítsd ki 3. feladat 
alapján. 
Hallgassák meg a dalt 
többször, énekeljék el. 
Mf62/5. feladatát oldják meg 
a hallottak alapján(Tick or 
cross) 
Mf6. feladat: Az 5. feladat 
alapján írj mondatokat. Rakd 
sorrendbe a szavakat, írj 
kérdéseket, és válaszolj 
rájuk. 

 

Testnevelés normál 
 
 
 
Testnevelés és 
tömegsport kéttannyelvű: 

Futó állóképesség 
fejlesztése 6-7 perc 
Ugrókötelezés gyakorlása 
 
Guggolások 2-szer 20, 
szökdelések páros lábon 2-
szer 50, futás a 
szabadban,fekvőtámasz 2-
szer 10 naponta!! 
A kurzus kódja:bwqj6xx 
 

   

Ének - zene 
Classroom kurzus kódja: 
56duct2 

Hallás utáni daltanulás: 
Sándor napján... 

Egyenletes mérő tapsolása 
a dalhoz. 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=9eERbmhWVuE 
A dal meghallgatása a 

 

https://drive.google.com/open?id=1pAgtyOJpWU-j8V9qTjqGa238e0u8XVw-
https://www.youtube.com/watch?v=9eERbmhWVuE
https://www.youtube.com/watch?v=9eERbmhWVuE


felvételről min. 5-ször. 

Rajz Technika - normál Tavasz https://imgur.com/a/Lfaqr 
classroom létrehozása kód 
:hizfskf 

A héten tulipán 
rajzolása,színezése vagy 
festése tetszés szerint A 4-
es rajzlapra 

 

2.a/b angol rajz -technika  google classroom 
létrehozva, belépési 
kód:kby43xk 

  

 

 

 

 

https://imgur.com/a/LfaqrsX

