
Digitális oktatás 

 

2020. március 30 - április 3. 

1.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 213. óra Kis írott ábécé 
 
 
 
 
 
 
 
215. óra Nyomtatottról-
írottra másolás 
 
 
 
 
 
218. óra O, Ó, Ö, Ő írása, 
kapcsolása 
 
 
220. óra Tavaszi táj -
képregénykészítés 
 

https://classroom.google.co
m/ 
kurzus kódja:onwrak2 
ábécé 
magánhangzók 
mássalhangzók 
 
 
Első olvasókönyvem 
(40.oldal)-Móra Ferenc: 
Fecskehívogató 
Móra Ferenc: 
Fecskehívogató kérdések 
 
 
 
Első írásfüzetem a 
nagybetűkhöz  
 
 
https://www.storyboardthat.c
om/hu 

másolófüzetbe-kis írott 
ábécé, magánhangzók, 
mássalhangzók 
csoportosítva leírni  
( pdf-ben elküldött minta 
alapján címet színessel, 
betűket grafittal írjátok mind 
a 3 új oldalra kerüljön) 
 
Móra Ferenc: 
Fecskehívogató-kérdések 
Kérdésekre válasz keresése 
a versből és lemásolása 
mesefüzetbe. 
 
 
 
6.oldal 
 
 
Készítsd el a tavaszi 
képregényedet! 

másolófüzet feladatainak 
elküldése fotón (1.a 
classroom) 
 
 
 
 
 
mesefüzet feladatainak 
elküldése fotón (1.a 
classroom) 
 
 
 
 
 
írásfüzet feladatainak 
elküldése fotón (1.a 
classroom) 
 
Elkészült képregények 
elküldése fotón (1.a 
classroom) 

Irodalom 214. óra Móra Ferenc: 
Fecskehívogató 
 
 
 
216-217. óra Játékos 
feladatok (szövegértés) 
 
 
219. óra Tavaszi varázslat 

https://classroom.google.co
m/ 
kurzus kódja:onwrak2 
 
 
Első olvasókönyvem 
40.oldal 
 
 
Első olvasókönyvem 42. 

 
 
Móra Ferenc: 
Fecskehívogató 
 
 
 
 
 
Tavaszi varázslat 

Első olvasókönyvem 
feladatainak, mesefüzet 
rajzának elküldése fotón (1.a 
classroom) 
 
Vers megtanulása: április 
8. (videón elküldése 1.a 
classroom) 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/file/d/1InGrZsrenfwEcBvCQMGYfA3i_HvLCwQn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dD-LSTpy8dgPqiGS1Paxb6JXEHbg55_V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Aj8oJ20SoaWLowlgVEDXiEJ5v_jtaXN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRRUouulsPXeZsvfILERTEbCqZX6Q4dp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRRUouulsPXeZsvfILERTEbCqZX6Q4dp/view?usp=sharing
https://www.storyboardthat.com/hu
https://www.storyboardthat.com/hu
https://drive.google.com/file/d/1eRRUouulsPXeZsvfILERTEbCqZX6Q4dp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRRUouulsPXeZsvfILERTEbCqZX6Q4dp/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/file/d/1pcTJM4xCi_PVtpPvsVI5AiCy_97NSl2b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcTJM4xCi_PVtpPvsVI5AiCy_97NSl2b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K3mUHHhWO4Ao2qwiRmhuO_XgIVKOzjtv/view?usp=sharing


oldal  

Matematika 
 

 
 
105. óra: A 15 fogalma  
 
 
 
 
 
106. óra: Számolás 0-15-ig; 
Összeadás és kivonás 
tízesátlépés nélkül 
 
Tréfás feladatok 
 
107. óra: Számolás 0-15-ig; 
Összeadás és kivonás 
tízesátlépéssel 
 
108. óra: Számolás 0-15-ig 

Google classroom: hrbqhxq 
 

Tk. II. 60−61. oldal feladatai 

 
 
 
 
 
Tk. II. 62. oldal 2., 3. feladat. 
63. oldal 1., 2., 3. feladat 
 
 
 
 

Tk. II. 64−65 oldal feladatai 

 
 
 
Tk. II. 66-67. oldal feladatai 
 
 
 

  
 
Mf. II. 42-43. oldal feladatai 
(Kötelező: 42. o. 2. feladat; 
43. o. 2., 3. feladat. 
Szorgalmi: 42-43. oldal 
bármelyik feladat.) 
 
Mf. II. 44. oldal feladatai 
 
 
 
 
 
Mf. II. 45. oldal 1., 2., 4. 
feladat 
 
 
Mf. II. 47. oldal 1., 2. feladat; 
Szorgalmi 47. oldal 3. 
feladat 

Testnevelés normál  
 
135. óra: Futó és szökdelő 
gyakorlatok 
 
136. óra: Egyensúlyozó 
gyakorlatok 
 
137. óra: “Szabadjátékok” 
 
 
 
 
 
 
138. óra: Erőfejlesztés 
 
 
 

Google Classroom: w3np3t3 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=9n4agYMFYac 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=InE8ozmGyVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Csak a fiúknak: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=SWHS4HsgnUk 
Csak a lányoknak: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=RYgIVc5Jvjg 
 
Végezz el 20 törzsemelést, 
felülést; Négyütemű 
fekvőtámaszt és karhajlítást, 
amennyit bírsz! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9n4agYMFYac
https://www.youtube.com/watch?v=9n4agYMFYac
https://www.youtube.com/watch?v=InE8ozmGyVE
https://www.youtube.com/watch?v=InE8ozmGyVE
https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk
https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk
https://www.youtube.com/watch?v=RYgIVc5Jvjg
https://www.youtube.com/watch?v=RYgIVc5Jvjg


139. óra: Erőfejlesztés https://www.youtube.com/wa
tch?v=OpbuvnWok5g 
 

 
 
 

Testnevelés két tanítási 
nyelvű 
 

Edzésterv: kar-, hát-, 
hasizom gyakorlatok. 
Labdagyakorlatok. 
Ugróerő-fejlesztés, 
felkészülés a távolugrásra. 

Kurzuskód:kd3kjl4 
http://www.otthonifejlesztes.
hu/mozgasfejlesztes/labdagy
akorlatok-labdajatekok 
  
Home workout program 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ytpFpN0lXxo 
 

Részletes feladatok a 
classroomban. 

Egy fotó küldése sportolás 
közben. 

Környezetismeret 
 

28. óra: 

A baromfiudvarban. 

Az istálló és az ól lakói. 

Kurzus kódja: mnr65bu 
Tankönyv: 60-63. oldal 

Tankönyvi képek 
megtekintése, mondókák 
elolvasása. 
Füzetbe néhány baromfi és 
istállóban/ólban lakó állat 
írása. 
Tankockák megoldása. 

Az elkészült feladatról fotó 
feltöltése  a Classroom-ba. 

Angol normál 54. óra 
Unit 5. Revision. 
55. óra Unit 6. Food 
New vocabulary: Fruit 

Classroom 1.ab normál 
kurzuskód: d7lgwhg 

Student’s Book 45-54. oldal 
tanulói CD 
Fruit and vegetables 
 
 

visszaküldeni lefotózva: 
Workbook 55. oldal 
és 57. oldal 

Angol két tanítási nyelvű 135-139. óra 
Unit 3. My body 

Classroom 1.a két tan nyelvű 
kurzuskód: jizqhzz 
 

Pupil’s Book p.24. Story 
p25. Practising PE 
vocabulary 
p27. Revision 
 
Activity Book p.22. Story 
 

visszaküldeni lefotózva: 
Activity Book p.21. Sounds 
Fun! 
p.23. Practising PE 
vocabulary 
p.24. Revision 
 

Ének - zene 
 

53. óra: “Éliás, Tóbiás…” az új 
hang (dó) megfigyeltetése és 
tudatosítása; dó a vonalon 
54. óra: Hallás utáni 
daltanulás, “Aki nem lép 
egyszerre…”; dó a 
vonalközben 

k 
https://classroom.google.com/ 
kurzus kódja: kea4czdl 

Éliás, Tóbiás... 
 
 
Aki nem lép egyszerre... 

Hangfelvétel küldése a dalról 

Etika 28. Ismétlés: Én és a 
társaim 

https://classroom.google.co
m/ kurzus kódja: lkwvpmt Milne: Micimackó, Füles 

A történethez készített rajz 
elküldése. 

https://www.youtube.com/watch?v=OpbuvnWok5g
https://www.youtube.com/watch?v=OpbuvnWok5g
http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/labdagyakorlatok-labdajatekok
http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/labdagyakorlatok-labdajatekok
http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/labdagyakorlatok-labdajatekok
https://www.youtube.com/watch?v=ytpFpN0lXxo
https://www.youtube.com/watch?v=ytpFpN0lXxo
https://classroom.google.com/c/NTM1NTY1OTI1NTFa
https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo
https://classroom.google.com/c/NTM1NTY1OTI1ODFa
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SRjdzzjCBks
https://www.youtube.com/watch?v=UguhqVQovIM
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


születésnapja  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=xPPFGAXwAMQ 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=XtMvekuYucA 

 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 
 

Rajz:Vizuális jelenségek 
leírása. A betű, mint képi 
elem. 
Technika:Healthy eating 

kurzus kódja: jfs2n4m Rajz feladat leírása 
Technika feladat leírása 

Az elkészített munkák 
fényképének küldései 

Rajz normál 55. óra: Téri helyzetek, 
tudatos komponálással 
56. óra: : Vizuális jelenségek 
leírása. A betű, mint képi elem 

Kurzus kódja: zblrwew 
Feladat leírása a kurzusban 
megtalálható. 

Az elkészült munkák 
fényképének feltöltése a 
Classroom-ba. 

Technika normál 28. óra 
Barátaink, a növények 

Tankönyv: 47. oldal 
Kurzus kódja: ac65o4b 

Tankönyv: 47. oldal 
3. feladat: Füzetbe leírni a 
szobanövények ápolásához 
szükséges eszközöket. 
Rajzok közül kell 
kiválasztani. 
4. feladat: Füzetbe leírni, 
hogy mely növények 
ápolásához tartoznak a többi 
képek. 
Zöldségsaláta készítése. 

Az elkészült munkák 
fényképének feltöltése a 
Classroom-ba. 

Napközi  https://classroom.google.co
m/ 
kurzus kódja:2fnxceu 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xPPFGAXwAMQ
https://www.youtube.com/watch?v=xPPFGAXwAMQ
https://www.youtube.com/watch?v=XtMvekuYucA
https://www.youtube.com/watch?v=XtMvekuYucA
https://drive.google.com/file/d/1XVlvTJTV56i1Q7XDkvtO-Jkicw-_Ekvs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xvkvJB5x04VqqSGz6kxoI2z1pN0rqo7z/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


 

1.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 213. óra Kis írott ábécé 
 
 
 
 
 
 
 
 
215. óra Nyomtatottról-írottra 
másolás 
 
 
 
 
 
218. óra 
O, Ó, Ö, Ő írása, kapcsolása 

https://classroom.google.co
m/ 
kurzus kódja:k6y3r5l 
ábécé 
magánhangzók 
mássalhangzók 
 
 
Első olvasókönyvem 
(40.oldal)-Móra Ferenc: 
Fecskehívogató 
Móra Ferenc: 
Fecskehívogató kérdések 
 
 
 
Első írásfüzetem a 
nagybetűkhöz 

másolófüzetbe-kis írott 
ábécé, magánhangzók, 
mássalhangzók csoportosítva 
leírni  
( pdf-ben elküldött minta 
alapján címet színessel, 
betűket grafittal írjátok mind a 
3 új oldalra kerüljön) 
 
Móra Ferenc: 
Fecskehívogató-kérdések 
 
Kérdésekre válasz keresése 
a versből és lemásolása 
mesefüzetbe. 
 
 
6.oldal 
 

másolófüzet feladatainak 
elküldése fotón (1.b 
classroom) 
 
 
 
 
 
mesefüzet feladatainak 
elküldése fotón (1.b 
classroom) 
 
 
 
 
 
írásfüzet feladatainak 
elküldése fotón (1.b 
classroom) 
 

Irodalom 212. óra Játékos feladatok 
(szövegértés) 
 
 
 
 
 
 
 
214. óra Móra Ferenc: 
Fecskehívogató 
 
 
216-217. óra Játékos 
feladatok (szövegértés) 
 

https://classroom.google.co
m/ 
kurzus kódja:k6y3r5l 

https://learningapps.org/jo
inClass.php?class=h44eg
im3 

 
 
Első olvasókönyvem 
40.oldal 
 
 
 
 

 

-olvasási gyakorlatok 

-mondatokban válasz 
keresése 

 
 
 
Móra Ferenc: 
Fecskehívogató 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Első olvasókönyvem 
feladatainak, mesefüzet 
rajzának elküldése fotón 
(1.b classroom) 
 
Vers megtanulása: április 
8. (videón elküldése 1.b 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/file/d/1InGrZsrenfwEcBvCQMGYfA3i_HvLCwQn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dD-LSTpy8dgPqiGS1Paxb6JXEHbg55_V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Aj8oJ20SoaWLowlgVEDXiEJ5v_jtaXN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRRUouulsPXeZsvfILERTEbCqZX6Q4dp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRRUouulsPXeZsvfILERTEbCqZX6Q4dp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRRUouulsPXeZsvfILERTEbCqZX6Q4dp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRRUouulsPXeZsvfILERTEbCqZX6Q4dp/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/joinClass.php?class=h44egim3
https://learningapps.org/joinClass.php?class=h44egim3
https://learningapps.org/joinClass.php?class=h44egim3
https://drive.google.com/file/d/1pcTJM4xCi_PVtpPvsVI5AiCy_97NSl2b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pcTJM4xCi_PVtpPvsVI5AiCy_97NSl2b/view?usp=sharing


 
 
 
219. óra Tavaszi varázslat 
 

 
 
 
Első olvasókönyvem 42. 
oldal 

 
 
 
 
 
Tavaszi varázslat 

classroom) 
 

Matematika 
 

 
 
105. óra: A 15 fogalma  
 
 
 
 
 
106. óra: Számolás 0-15-ig; 
Összeadás és kivonás 
tízesátlépés nélkül 
 
Tréfás feladatok 
 
107. óra: Számolás 0-15-ig; 
Összeadás és kivonás 
tízesátlépéssel 
 
108. óra: Számolás 0-15-ig 

Google classroom: 6vqlexc 
 

Tk. II. 60−61. oldal feladatai 

 
 
 
 
 
Tk. II. 62. oldal 2., 3. feladat. 
63. oldal 1., 2., 3. feladat 
 
 
 

Tk. II. 64−65 oldal feladatai 

 
 
 
Tk. II. 66-67. oldal feladatai 
 
 
 

  
 
Mf. II. 42-43. oldal feladatai 
(Kötelező: 42. o. 2. feladat; 
43. o. 2., 3. feladat. 
Szorgalmi: 42-43. oldal 
bármelyik feladat.) 
 
Mf. II. 44. oldal feladatai 
 
 
 
 
 
Mf. II. 45. oldal 1., 2., 4. 
feladat 
 
 
Mf. II. 47. oldal 1., 2. feladat; 
Szorgalmi 47. oldal 3. 
feladat 

Környezetismeret 
 

28. óra 
A baromfiudvarban 
Az istálló és az ól lakói 

Tankönyv: 60-63. oldal 
Kurzus kódja: ecr5kvv 

Tankönyvi képek 
megtekintése, mondókák 
elolvasása. 
Füzetbe néhány baromfi és 
istállóban/ólban lakó állat 
írása. 
Tankockák megoldása. 

Az elkészült feladatról fotó 
feltöltése a Classroom-ba. 

Angol normál 54. óra 
Unit 5. Revision. 
55. óra Unit 6. Food 
New vocabulary: Fruit 

Classroom 1.ab normál 
kurzuskód: d7lgwhg 

Student’s Book 45-54. oldal 
tanulói CD 
Fruit and vegetables 
 
 

visszaküldeni lefotózva: 
Workbook 55. oldal 
és 57. oldal 

Angol két tanítási nyelvű My face https://classroom.google.com/ Tk 30.o 5. feladat Visszaküldeni lefotózva: 

https://drive.google.com/file/d/1K3mUHHhWO4Ao2qwiRmhuO_XgIVKOzjtv/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/c/NTM1NTY1OTI1NTFa
https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo
https://classroom.google.com/


kurzuskód: sjwzfiq Tk 31.o 7. feladat 
Mf 27.o 4. feladat 

Tk: 31/7. lefotózva 
Mf: 27/4. lefotózva 
 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvû 
 

Exercises to correct body 
posture. Standing long jump. 
Ball bouncing. (Tartásjavító 
gyakorlatok, helyből 
távolugrás, labda 
pattogtatás.) 

Kód:k5ixhkz Wall 
Workout for kids 
Basketball bouncing 
Standing long jump 
 
 

Beszámoló küldése a héten 
végzett gyakorlatokról. 

Testnevelés normál  
 
 
135. óra: Futó és szökdelő 
gyakorlatok 
 
136. óra: Egyensúlyozó 
gyakorlatok 
 
137. óra: “Szabadjátékok” 
 
 
 
 
 
 
138. óra: Erőfejlesztés 
 
 
 
139. óra: Erőfejlesztés 

Google Classroom: w3np3t3 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=9n4agYMFYac 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=InE8ozmGyVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=OpbuvnWok5g 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csak a fiúknak: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SWHS4HsgnUk 
Csak a lányoknak: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=RYgIVc5Jvjg 
 
Végezz el 20 törzsemelést, 
felülést; Négyütemű 
fekvőtámaszt és karhajlítást, 
amennyit bírsz! 
 
 
 

 

Ének - zene 
 

54. óra: “Éliás, Tóbiás…” az új 
hang (dó) megfigyeltetése és 
tudatosítása; dó a vonalon 
55. óra: Hallás utáni daltanulás, 
“Aki nem lép egyszerre…”; dó a 
vonalközben 

https://classroom.google.com/ 
kurzus kódja: i43qnii 

Éliás, Tóbiás… 
 
Aki nem lép egyszerre... 

Hangfelvétel küldése a dalról. 
 
 
 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: Vizuális jelenségek 

leírása. A betű, mint képi elem 

Technika: Healthy eating 

google classroom: : jvkregd március 30.-április 03..pdf 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a96ELNFzKOA
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
https://www.youtube.com/watch?v=v1ocRKLg7R4
https://www.youtube.com/watch?v=hSunks_4wIE
https://www.youtube.com/watch?v=9n4agYMFYac
https://www.youtube.com/watch?v=9n4agYMFYac
https://www.youtube.com/watch?v=InE8ozmGyVE
https://www.youtube.com/watch?v=InE8ozmGyVE
https://www.youtube.com/watch?v=OpbuvnWok5g
https://www.youtube.com/watch?v=OpbuvnWok5g
https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk
https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk
https://www.youtube.com/watch?v=RYgIVc5Jvjg
https://www.youtube.com/watch?v=RYgIVc5Jvjg
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SRjdzzjCBks
https://www.youtube.com/watch?v=UguhqVQovIM
https://drive.google.com/open?id=1IY45_RZEZsRNqKuxIpN03Cdb4S0as37h


Rajz normál 55. óra: Téri helyzetek, tudatos 
komponálással 
56. óra: : Vizuális jelenségek 
leírása. A betű, mint képi elem 

Kurzus kódja: zblrwew 
Feladat leírása a kurzusban 

megtalálható. 

Az elkészült feladatokról fotó 
feltöltése a Classroom-ba. 

Technika normál 28. óra 
Barátaink, a növények 

Tankönyv: 47. oldal 
Kurzus kódja: ac65o4b 

Tankönyv: 47. oldal 
3. feladat: Füzetbe leírni a 
szobanövények ápolásához 
szükséges eszközöket. 
Rajzok közül kell kiválasztani. 
4. feladat: Füzetbe leírni, 
hogy mely növények 
ápolásához tartoznak a többi 
képek. 
 

Az elkészült feladatokról fotó 
feltöltése a Classroom-ba. 

Etika 28. Ismétlés: Én és a társaim https://classroom.google.co
m/ kurzus kódja: lkwvpmt 
 

Milne: Micimackó, Füles 
születésnapja  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=xPPFGAXwAMQ 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=XtMvekuYucA 

A történethez készített rajz 
elküldése. 

Napközi     
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