
2020. március 16-20. 

 

3.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Az igekötős igék felismerése 
Játékos feladatok 

Tk.70-71. 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pc9ehpwqk18 

Mf.78-79. 
Kurzus kódja 
o7wknxw 
 

Tanulják meg az igekötőket 
olyan sorrendben,ahogy a 
szabályban van. 

Irodalom Keith Lye : Ősállatok Tk.112. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=yk7zi5xIqgY 

Mf.67. 
Kurzus kódja 
o7wknxw 
 

Olvassák el kétszer hangosan 
az olvasmányt! 

Matematika A műveletek sorrendje 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kerület és terület mérése 

Szabály ismétlése:Tk.12.o. 
Szabály alkalmazása: 
Tk.110./1,2,3.   
füzetben számolással 
 
 
 
 
 
Szabály: Tk. 114 / 3. 
               Tk. 115 / 2.a, 3.a 

https://learningapps.org

/4624161 

https://learningapps.org

/2148457 

Mf:40 / 1. 

Kurzus kódja pamfyxp 

 

 
 
Mf: 42-44. 

 

https://learningapps.org/display?v=pc9ehpwqk18
https://learningapps.org/display?v=pc9ehpwqk18
https://www.youtube.com/watch?v=yk7zi5xIqgY
https://www.youtube.com/watch?v=yk7zi5xIqgY
https://learningapps.org/4624161
https://learningapps.org/4624161
https://learningapps.org/2148457
https://learningapps.org/2148457


Környezetismeret 
Kurzuskód: khornxy 

Csodálatos madárvilág Tk. 68-67.o. 
Mf. 57. o.  

Minden madár 
elolvasása után, a 
füzetbe jegyzet 
készítése az alábbi 
szempontok alapján: 
élőhelye, testfelépítése 
és jellemzői, életmódja, 
táplálkozása, 
szaporodása. 
Fogalom 
meghatározása a 
füzetbe: Mit jelent az, 
hogy gázlómadár?  
 
Ellenőrzés: 
https://learningapps.org
/5202076 
 
Hf.: Mf. 57.o.:1,2. f. 
Szorg.: Mf. 57. o.: 3, 5.f 

 

Angol -normál My world  Google classroom 
létrehozva belépési 
hozzáférés: q6a23bm 

minden feladat 
megtalálható ott 

 

Angol-két tanítási nyelvű Unit 6. Wild animals Google classroom 
létrehozva belépési 
hozzáférés:nlflg62 

https://wordwall.net/pla
y/213/336/978 
lizard-gyík 
squirell-mókus 
camel-teve 
Ezeket a szavakat 
szótározzák ki és írják 
végig a sorokat. 
Mind a három állatról 5-
5 mondatot írjanak a 
füzetbe. ( It is …, It has 

 

https://learningapps.org/5202076
https://learningapps.org/5202076
https://wordwall.net/play/213/336/978
https://wordwall.net/play/213/336/978


got …, It can …, It lives 
…, It eats … ) 

Informatika - normál és 
kéttannyelvű csoportok 

Paint - Húsvéti kép rajzolása  Számítógép  

Testnevelés - normál 
 
Testnevelés kéttannyelvű: 

Ugrókötélhajtás előre és hátra 
páros illetve váltott lábbal 
10 négyütemű fekvőtámasz 
minden nap 
Futás a szabadban 
Labdapattogtatás és 
kosárradobás 
kosárlabdával(akinek van) 
focizás 
ugrálókötelezés 2-szer 30 
naponta  
Kurzus kódja:kmcdtj4 

 Számolni  a 30 mp 
alatti előrehajtásokat! 
Kurzus kódja erl24fx 
 

 

Ének - zene 
Classroom kurzus kódja: 
7yhwj6z 

Ritmushangszerek 
 https://www.mozaweb.h

u/course.php?cmd=sin
gle_book&bid=MS-
1635V 
A hangszerek hangja 
és megszólaltatási 
módja 

 

Rajz Technika - normál 
Tavasz 

https://imgur.com/a/Lfaqr 
classroom belépés 
kód:woseptd 

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

 

3.a/b angol rajz-technika 
 

Google classrom létrehozva, 
belépési kód: 3chnhbu 

  

 

https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1635V
https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1635V
https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1635V
https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1635V
https://imgur.com/a/LfaqrsX


 

3.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Az igekötős igék 
felismerése 
Játékos feladatok 

Tk.70-71. 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pc9ehpwqk18 

Mf.78-79. 
Kurzus kódja 
o7wknxw 

Tanulják meg az igekötőket 
olyan sorrendben,ahogy a 
szabályban van. 

Irodalom Keith Lye : Ősállatok Tk.112. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=yk7zi5xIqgY 

Mf.67. 
Kurzus kódja 
o7wknxw 
 
 
 

Olvassák el kétszer 
hangosan az olvasmányt! 

Matematika A műveletek sorrendje 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kerület és terület 
mérése 

Szabály ismétlése:Tk.12.o. 
Szabály alkalmazása: 
Tk.110./1,2,3.   
füzetben számolással 
 
 
 
 
 
Szabály: Tk. 114 / 3. 
               Tk. 115 / 2.a, 3.a 

https://learningapps.org/4624

161 

https://learningapps.org/2148

457 

Mf:40 / 1. 

Kurzus kódja pamfyxp 

 
Mf: 42-44. 

 

Környezetismeret Csodálatos madárvilág 
Kurzus kódja 
okbckg7 

Tkv 68-69.o. 
 

Mf.57.o.1.2. 
https://learningapps.org/4863
513 

 

https://learningapps.org/display?v=pc9ehpwqk18
https://learningapps.org/display?v=pc9ehpwqk18
https://www.youtube.com/watch?v=yk7zi5xIqgY
https://www.youtube.com/watch?v=yk7zi5xIqgY
https://learningapps.org/4624161
https://learningapps.org/4624161
https://learningapps.org/2148457
https://learningapps.org/2148457
https://learningapps.org/4863513
https://learningapps.org/4863513


Angol -normál My daily routine https://www.youtube.com/wa
tch?v=M4FMEmlOqTM 

Kurzus kódja 
m4ccwby 
 

New vocabulary: Másolják le 
a szavakat kétszer! 

Angol-két tanítási nyelvű Reading exercise  Activity Book: 47/3.4. 
Kurzus kódja 
cqovhse 
 

Unit 8. TV 52/1:New 
vocabulary: Másolják le a 
szavakat kétszer! 

Informatika - normál és 
kéttannyelvű csoportok 

Paint - Húsvéti kép 
rajzolás 

 Számítógép  

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű Gimnasztika, futás, a 

gyorúszás kar és 
lábtempója szárazon, 
gyakorlatok 
ugrálókötéllel, erôsítô 
gyakorlatok, nyújtás. H-
P: heti 5 x 45 perc 
legalább. 

A gyosúszás kartempója 
szárazon   
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Vw99AxWdcpc    
2020. 03. 15.; 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=XeCMr2BwS90    
2020. 03. 15. 

 Google classroom kurzus 
kódja: 
f2w5rag 

Ének - zene 
Classroom kurzus kódja: 
6eedxhx 

Ritmushangszerek 
 https://www.mozaweb.hu/co

urse.php?cmd=single_book&
bid=MS-1635V 
 
A hangszerek hangja és 
megszólaltatási módja 

 
 
 
 
 
 
 

Rajz Technika - normál Tavasz https://imgur.com/a/Lfaqr 
classrom létrehozása 
Kód:woseptd 

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

  

Testnevelés - normál Ugrókötélhajtás előre és  Számolni  a 30 mp alatti  

https://www.youtube.com/watch?v=M4FMEmlOqTM
https://www.youtube.com/watch?v=M4FMEmlOqTM
https://www.youtube.com/watch?v=Vw99AxWdcpc
https://www.youtube.com/watch?v=Vw99AxWdcpc
https://www.youtube.com/watch?v=XeCMr2BwS90
https://www.youtube.com/watch?v=XeCMr2BwS90
https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1635V
https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1635V
https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1635V
https://imgur.com/a/LfaqrsX


hátra páros illetve váltott 
lábbal  

előrehajtásokat! 

3.a/b angol rajz-technika  Google classrom létrehozva, 
belépési kód: 3chnhbu 

  

 
 


