2020. március 16-20.

5.a
Tantárgy
Magyar nyelv

A tananyag

A hangokról és a betűkről
tanultak összefoglalása

Források

Kapcsolódó feladatok

Ellenőrző kérdések,
beszámoló, kérdőív

SubánéKissGyöngyi magyar

https://classroom.google.co
m
a kurzus kódja:caxjgcb
Irodalom

Petőfi Sándor: János vitéz

SubánéKissGyöngyi magyar
https://classroom.google.co
m
a kurzus kódja:2etwqyj

Matematika

Tájékozódás a terepen és a
térképen,
Helymeghatározás,
távolságmérés,
iránymeghatározás.

Tankönyv
https://learningapps.org/189
2595

Mukafüzet

Természetismeret

Magyarország nagytájai. A
Nyugat-Magyarországi
peremvidék

Tankönyv
https://classroom.google.co
m/h
kurzus kódja: rqguaqhqgu

Munkafüzet kapcsolódó
feladatai
https://learningapps.org/displ
ay?v=pk6j9bq1a16
https://learningapps.org/displ

Tankönyv TUDÁSPRÓBA
feladatai

ay?v=pt7by50e316
https://learningapps.org/di
splay?v=p7j14zct518
Történelem

A középkori keresztény
egyház

Tankönyv 118.-122. o
https://classroom.google.co
m
a kurzus kódja: 3ulwij7

Mf: 94 .o 1-4.feladat

Összefoglaló kérdések Tk
121 .o
https://learningapps.org/321
7662

Az iszlám

Tankönyv 123. o- 126. o

Mf. 97. o 2, 4, 6

Ellenőrző kérdések
- Hol alakult ki? Mikor?
- Ki volt a vallásalapítója?
- Hogyan nevezzük az
iszlám szent könyvét?
- Mi történt 622-ben?
-Melyek az iszlám vallás
alapelvei?
Fotózd le és küld el emailben március 22-ig!

https://zanza.tv/tortenelem/k
ozepkor/az-iszlamszuletese-az-arab-vallas-estudomany

Angol -normál

Module 3 összefoglalás

The Present Simple English ESL Powerpoints

Mf 41.o E,F,G,H

Present Simple Verbs Fun
Game for ESL
https://wordwall.net/hu/resou
rce/832346/engleskijezik/righton1-unit-3-presentsimple-tense-revision
https://learningapps.org/799
3190

Angol-két tanítási nyelvű

Meghívó írása egy

Students’ Book Revision 58.

Kurzuskód:zlkdmy
Csiháné Pálinkás Krisztina

barátnak,2 válasz írása, egy
elfogadó és egy
visszautasító email.
Kurzuskód:zlkdmy
Határidő beállítva a
Classroomban

C.c
Kurzuskód:zlkdmy
Csiháné Pálinkás Krisztina

St Patrick’s Day
Google classroomban
létrehozva, az angollal
együtt.
Kurzuskód:zlkdmyi
Prezentáció és worksheet
feltöltve

Informatika-normál

Hálózati ismeretek információ keresése a
neten

Informatika-két tanítási
nyelvű

Imagine

oladal
Culture page: Super
Structures: 59. o-Az
olvasmány után táblázat
kitöltése.
Top Grammar gyakorló
könyv: 56-62. oldal

http://logo.sulinet.hu/#

https://wordwall.net/play/853
/513/739

Word dokumentum
készítése a megszerzett
információkról.

Imagine program letöltése,
telepítése

Classroom: jsff3kr

https://www.youtube.com/wa
tch?v=dX7lcjhXUak
Hon- és népismeret

Gyermekjátékok

https://classroom.google.co
egy játék kipróbálása otthon
m/w/NTM0NDgwOTkwOTJa/ az udvaron: ugróiskola,
tc/NjExMDk5NjM1Nzha
https://www.youtube.com/wa
tch?v=oi4JFKYgZ1Q
ugrókötelezés,
abroncshajtás

Fénykép készítése játék
közben

Technika

Gyakorlás: faanyagok

számonkérés a jövő héten

Kurzuskód : 4m7si2q

Ének

Rajz

Testnevelés és
tömegsport - két tanítási
nyelvű

Testnevelés-normál

A reneszánsz zene

MEZOPOTÁMIA
MŰVÉSZETE,Az Újbabiloni
Birodalom művészete
Gimnasztika, futás 8-12 perc
folyamatosan, talajtorna
elemek, gyakorlatok
ugrálókötéllel, erôsítô
gyakorlatok, nyújtás. H-P:
heti 5 x 45 perc legalább.

Ugrókötelezés gyakorlása.
Talpboltozatot erősítő
gyakorlatok. Relaxációs
gyakorlatok.

https://www.youtube.com/wa
tch?v=0DC7JbXhok&list=PL0cbvhqfL7UO
xZFSOi7NkyyUAgNRUaOY&index=21&t=0s

Kérdések a pdf - ben
Válaszokat a füzetbe kell
leírni

Tankönyv

ISTAR Kapu rajza A 5-ös
méretben

Erősítés:
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Y2eOW7XYWxc
2020. 03. 15.
Talajtorna elemek
https://www.youtube.com/wa
tch?v=FM3wPefR544
2020. 03. 15.
https://youtu.be/_tx2yJSSS3
8
https://youtu.be/GscKf45Des
https://youtu.be/s7Rw_SFsU
rw
kurzus kódja: xwj5hc3

számonkérés a jövő héten

Kurzus neve: 55ni57w
Rajz

Google classroom kurzus
kódja:
pmcqzo4

Kód: wiconkn

Etika
TTGy

https://classroom.google.co
m
Kód: 5ctzyxn

5.b
Tantárgy
Magyar nyelv

A tananyag
Helyesírási alapelvek

Források
Tankönyv, vázlat a füzetben
https://classroom.google.co
m
Kurzus kódja: ltw3lnw

Irodalom

Petőfi Sándor: János vitéz
21-22.fejezet

Tankönyv 100-103.o.
https://classroom.google.co
m
Kurzus kódja
tlobwf4

Matematika

Kapcsolódó feladatok

Ellenőrző kérdések,
beszámoló, kérdőív

Kapcsolódó munkafüzeti
feladatok
wordwall

Munkafüzet kapcsolódó
feladatai
https://learningapps.org/3112
83

A tizedestörtek értelmezése, https://classroom.google.co https://learningapps.org/myap
összehasonlítása,
m kód:enl75gd
ps.php?displayfolder=216094
ábrázolása
számegyenesen.
zsenileszek.hu/?fbclid=IwA
R0847gN2P86xZdVTvO8sX
Hbdsz3CEnLxso36W9e4TEjqee5

Meseszerű és a reális
elemek keresése,
csoportosítása a füzetben

A tankönyv és a munkafüzet
gyakorló feladatai.

-EbrMbLaps
Természetismeret

Tájolás iránytűvel, térképen

https://classroom.google.
com
Kód: psrkrlo
tk. mf. térkép

Történelem

A középkori keresztény
egyház

Tankönyv 118.-122. o
https://classroom.google.co
m
a kurzus kódja:jvz6sx6

Mf: 94 .o 1-4.feladat

Az iszlám

Tankönyv 123. o- 126. o

Mf. 97. o 2, 4, 6
https://zanza.tv/tortenelem/ko
zepkor/az-iszlam-szuleteseaz-arab-vallas-es-tudomany

Angol -normál

Module 3 összefoglalás

Összefoglaló kérdések Tk
121 .o
https://learningapps.org/321
7662

Ellenőrző kérdések
- Hol alakult ki? Mikor?
- Ki volt a vallásalapítója?
- Hogyan nevezzük az
iszlám szent könyvét?
- Mi történt 622-ben?
-Melyek az iszlám vallás
alapelvei?
Fotózd le és küld el emailben!

The Present Simple - English
ESL Powerpoints

Present Simple Verbs Fun
Game for ESL

Mf 41.o E,F,G,H

https://wordwall.net/hu/reso
urce/832346/engleskijezik/righton1-unit-3present-simple-tenserevision
https://learningapps.org/799

3190
Angol-két tanítási nyelvű

Revision

Student’s Book

Vocabulary:
The Solar System Song (with
lyrics)
https://www.youtube.com/wat
ch?v=F2prtmPEjOc
Watch this video and enjoy it.
Grammar:
Future going to
Google Drive
https://drive.google.com/open
?id=1sCI7aB8wTqcAlHS7Ru
KlQ9M96HsIkaSv
Future: will
Google Drive
https://drive.google.com/open
?id=1sCI7aB8wTqcAlHS7Ru
KlQ9M96HsIkaSv
Type 1 if conditionals
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Tz-35-2pWpU
Watch the video and practice
with it
https://www.google.com
kurzuskód:4hwyiuv

C.c

Revision: Valentine’s Day

Saint Valentine's Day
Animated History
https://www.youtube.com/wat
ch?v=JdKZepHMFWE
Watch the video and enjoy it.

https://www.google.com
kurzuskód:mpviv4s
Informatika-normál

Hálózati ismeretek információ keresése a
neten

Informatika- két tanítási
nyelvű

Imagine

http://logo.sulinet.hu/#

https://wordwall.net/play/853/
513/739

Word dokumentum
készítése a megszerzett
információkról.

Imagine program letöltése,
telepítése

Classroom: jsff3kr

https://www.youtube.com/w
atch?v=dX7lcjhXUak
Hon- és népismeret

Gyermekjátékok

Technika

Gyakorlás: faanyagok
Kurzus kódja:ctai7bpctai

Ének

A reneszánsz zene

https://classroom.google.co egy játék kipróbálása otthon
m/w/NTM0NDgwOTkwOTJa az udvaron: ugróiskola,
/tc/NjExMDk5NjM1Nzha
https://www.youtube.com/wat
ch?v=oi4JFKYgZ1Q
ugrókötelezés, abroncshajtás

Fénykép készítése játék
közben

számonkérés a jövő héten

A reneszánsz zene
Kurzus kódja: zrlx6oc

https://www.youtube.com/wat
ch?v=0DC7JbXhok&list=PL0cbvhqfL7UOx
ZFSOi7NkyyUAgNRUaOY&index=21&t=0s

Kérdések a pdf - ben
Válaszokat a füzetbe kell
leírni
számonkérés a jövő héten

Rajz

Testnevelés és tömegsport
- két tanítási nyelvű

MEZOPOTÁMIA
MŰVÉSZETE,Az Újbabiloni
Birodalom művészete
Gimnasztika, futás 8-12
perc folyamatosan,
talajtorna elemek,

Tankönyv

Erősítés:
https://www.youtube.com/w
atch?v=Y2eOW7XYWxc
2020. 03. 15.

ISTAR Kapu rajza A 5-ös
méretben

Rajz

Google classroom kurzus
kódja:
pmcqzo4

gyakorlatok ugrálókötéllel,
erôsítô gyakorlatok, nyújtás.
H-P: heti 5 x 45 perc
legalább.
Testnevelés-normál

Ugrókötelezés gyakorlása.
Talpboltozatot erősítő
gyakorlatok. Relaxációs
gyakorlatok.

TTGy

Etika

Talajtorna elemek
https://www.youtube.com/w
atch?v=FM3wPefR544
2020. 03. 15.
https://youtu.be/_tx2yJSSS3
8
https://youtu.be/GscKf45Des
https://youtu.be/s7Rw_SFs
Urw
kurzus kódja: xwj5hc3
https://classroom.google.co
m
Kód: 5ctzyxn

Kód: wiconkn

