
Digitális oktatás 

 

2020. március 30 - április 3. 

2.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 94-96. óra Kiejtéstől eltérő 
helyesírású szavak : -tsz, -
dsz, - gysz 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód: ghvrbqp 
 

Nyelvtan- Helyesírás tkv :  
88-89. oldal 

Nyelvtan- Helyesírás mf :  70-
71. oldal  
 

https://learningapps.org/view2
117281   -tsz, -dsz, -gysz -
kirakó játék 

 

Röpdolgozat - Eddig tanult 
kiejtéstől eltérő szavak. 
 
Beadandó: szerkeszthető 
word dokumentumban 

Irodalom 120-124. óra   
Gárdonyi Géza : Gólya, 
gólya… 
Móra Ferenc : A fecskék 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód: ghvrbqp 

Hétszínvarázs ok: 46. o 
Hétszínvarázs ok:48. o 

Hétszínvarázs mf: 65. o 
Hétszínvarázs mf : 66. o 

https://wordwall.net/hu/resour
ce/499374/olvas%C3%A1s/ 
Feleletválasztásos 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=guI3rSXbyxc – Fecske 
fészket épít -film 

 
 

Feladatlap-  A fecskék-
szerkeszthető word 
Füzet: másolásos feladat 
Beküldendő feladat 
 

https://learningapps.org/wat
ch.php?v=pzik7md8a16&all
owFullscreen=1
 Keresztrejtvény – 
Gólya, gólya… 

 

Matematika 108. óra: Összeadás és 

kivonás 0-tól 80-ig 

109. óra: Szöveges feladatok 

összeadás, kivonás 

gyakorlására 

110. óra: A 8-as szorzó- és 

bennfoglaló tábla felépítése 

111. óra: Szöveges feladatok 

szorzás, osztás gyakorlására 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód:li5haky 
 
 

Tudni kell összeadni és kivonni a 
80-as számkörben. 
Meg kell tanulni a 8-as 
szorzótáblát. 
 
Matematika tk.  55-56.o. 
Matematika tk. 59/1.és 60/1.2. 

 

https://learningapps.org/join
/o4j3to9t linken kérnék 
regisztrációt az ott található 
2.ab osztályba. 
Kérem az ott található 
tankockák megoldását! 
Lehet többször is!!! 

https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/view2117281
https://learningapps.org/view2117281
https://classroom.google.com/
https://wordwall.net/hu/resource/499374/olvas%C3%A1s/m%C3%B3ra-ferenc-fecsk%C3%A9k
https://wordwall.net/hu/resource/499374/olvas%C3%A1s/m%C3%B3ra-ferenc-fecsk%C3%A9k
https://www.youtube.com/watch?v=guI3rSXbyxc
https://www.youtube.com/watch?v=guI3rSXbyxc
https://learningapps.org/watch.php?v=pzik7md8a16&allowFullscreen=1
https://learningapps.org/watch.php?v=pzik7md8a16&allowFullscreen=1
https://learningapps.org/watch.php?v=pzik7md8a16&allowFullscreen=1
https://learningapps.org/watch.php?v=pzik7md8a16&allowFullscreen=1
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/join/o4j3to9t
https://learningapps.org/join/o4j3to9t


Környezetismeret 
 

27.óra 
Az anyagok érzékelhető 
tulajdonságai 

Kurzus kódja:6zc5o4h Bővebb feladatleírás a 
kurzusban megtalálható. 
Tk. 66. oldal elolvasása. 
Vázlat írása a füzetbe. 
Otthoni kísérletek elvégzése. 
Szorgalmi feladat: Mf. 46-
47.o. 

Az elkészült vázlatról fotó 
feltöltése. 
Az elvégzett kísérletek 
eredményeiről, 
tapasztalatairól hangfelvétel 
vagy videó feltöltése. 

Angol normál 54. óra Unit 4. Story 
55. óra Unit 4. Revision 
 

Classroom 2.ab normál 
kurzuskód: nq73a7s 

Student’s Book 42-43. oldal 
Wordwall: Farm animals - 
Diagram 
Farm animals - Reading Quiz 

visszaküldeni lefotózva: 
Student's Book 44. oldal 
feladatai 
Workbook 42. oldal, 
43. oldal 
füzet: 18 angol állatnév 
másolása 
 

Angol két tanítási nyelvű Things we do (Unit 8) google classroom: cvnz5r7 2.a angol 3. hét 
 

present and practice new 
vocabulary, present the new 
structure 

Testnevelés normál 
 

134. óra: A vállöv és a törzs 
izmainak erősítése 
135. óra: Futó állóképesség 
fejlesztése 7-8 perc 
136. óra: Lépegetések kézzel 
és lábbal különböző 
támaszhalyzetekben. 
137. óra: Frizbi-dobókorong 
játék. 
138. óra: A vállöv és a törzs 
izmainak erősítése 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód:fbf2ac4 

Részletes leírás a 
classroomban. 

Beszámoló az elvégzett 
feladatokról. 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű 

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

Kurzuskód:bwqj6xx 
http://www.otthonifejlesztes
.hu/mozgasfejlesztes/labda
gyakorlatok-labdajatekok 
  
Home workout program 
https://www.youtube.com/w
atch?v=ytpFpN0lXxo 
 

Részletes feladatok a 
classroomban. 

Egy fotó küldése sportolás 
közben. 

https://classroom.google.com/c/NTM1NTY1OTI0OTda
https://drive.google.com/open?id=1jbfz9J8A4FhzsCg3r-PLndYtetD3Rop-
https://classroom.google.com/
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


Ének - zene 54. óra: Hallás utáni daltanulás: 
“Már tapsoljunk…” 
55.óra: Hallás utáni daltanulás: 
“Mély kútba tekintek…” 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód: hu75v2j 

Már tapsoljunk… 
 
Mély kútba… (14 mp) 

.Hanganyag küldése a dalról 

Rajz-technika normál Rajz 
Húsvéti tojásdíszítés 
Hímes tojások 
Technika 
Húsvét Memóriajáték 
 

https://classroom.google.co
m/ 
kurzuskód: hizfskf 
 

A lerajzolt tojás díszítése a 
kiválasztott mint alapján 
 
https://learningapps.org/455 
3488 
 

feladat elküldése fotón 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: Farm Animal 

Technika: Easter 

Google classroom: kby43xk 
2. a-b angol rajz-technika 3. 
hét.pd 

 

Etika 28. Ismétlés: A környező 
világ 

https://classroom.google.co
m/ kurzus kódja: j37dmey Bakó Krisztina: A Föld dala 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=yMPpJR1h0eU 

Feladat: A víz körforgása, 

környezetünk védelme. 

A füzetben elkészített 
feladat fotója. 

Napközi  kurzus kódja:7ybueqo   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=v_NWOLuDIAQ
https://www.youtube.com/watch?v=rUfBr-LLsOc
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/4553488
https://learningapps.org/4553488
https://drive.google.com/open?id=1-JQYWa0V70g3nufrQ9QYs2tmN2OKN-gv
https://drive.google.com/open?id=1-JQYWa0V70g3nufrQ9QYs2tmN2OKN-gv
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yMPpJR1h0eU
https://www.youtube.com/watch?v=yMPpJR1h0eU


 

2.b  

 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 94-96. óra Kiejtéstől eltérő 
helyesírású szavak : -tsz, -
dsz, - gysz 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód: ghvrbqp 
 
Nyelvtan- Helyesírás tkv :  88-
89. oldal 

Nyelvtan- Helyesírás mf :  
70-71. oldal  
 

https://learningapps.org/vie
w2117281   -tsz, -dsz, -gysz 
-kirakó játék 

 

Röpdolgozat - Eddig tanult 
kiejtéstől eltérő szavak. 
 
Beadandó: szerkeszthető 
word dokumentumban 

Irodalom 120-124. óra   
Gárdonyi Géza : Gólya, 
gólya… 
Móra Ferenc : A fecskék 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód: ghvrbqp 
Hétszínvarázs ok: 46. o 
Hétszínvarázs ok:48. o 

Hétszínvarázs mf: 65. o 
Hétszínvarázs mf : 66. o 

https://wordwall.net/hu/reso
urce/499374/olvas%C3%A1
s/ Feleletválasztásos 

https://www.youtube.com/w
atch?v=guI3rSXbyxc – 
Fecske fészket épít -film 

 
 

Feladatlap-  A fecskék-
szerkeszthető word 
Füzet: másolásos feladat 
Beküldendő feladat 
 

https://learningapps.org/watc
h.php?v=pzik7md8a16&allo
wFullscreen=1
 Keresztrejtvény – 
Gólya, gólya… 

 

Matematika 107. óra: Összeadás és kivonás 

0-tól 80-ig 

108. óra: Szöveges feladatok 

összeadás, kivonás 

gyakorlására 

109. óra: A 8-as szorzó- és 

bennfoglaló tábla felépítése 

110. óra:Szöveges feladatok 

szorzás, osztás gyakorlására 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód:li5haky 
 
 
 

Tudni kell összeadni és kivonni 
a 80-as számkörben. 
Meg kell tanulni a 8-as 
szorzótáblát. 
 
Matematika tk.  55-56.o. 
Matematika tk. 59/1.és 60/1.2. 
 

https://learningapps.org/join/o4j
3to9t linken kérnék regisztrációt 
az ott található 2.ab osztályba 

Kérem az ott található 
tankockák megoldását! 
Lehet többször is! 
 
 

Környezetismeret 
 

27.óra 
Az anyagok érzékelhető 

Kurzus kódja: 2skrmdb Bővebb feladatleírás a 
kurzusban megtalálható. 

Az elkészült vázlatról fotó 
feltöltése. 

https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/view2117281
https://learningapps.org/view2117281
https://classroom.google.com/
https://wordwall.net/hu/resource/499374/olvas%C3%A1s/m%C3%B3ra-ferenc-fecsk%C3%A9k
https://wordwall.net/hu/resource/499374/olvas%C3%A1s/m%C3%B3ra-ferenc-fecsk%C3%A9k
https://wordwall.net/hu/resource/499374/olvas%C3%A1s/m%C3%B3ra-ferenc-fecsk%C3%A9k
https://www.youtube.com/watch?v=guI3rSXbyxc
https://www.youtube.com/watch?v=guI3rSXbyxc
https://learningapps.org/watch.php?v=pzik7md8a16&allowFullscreen=1
https://learningapps.org/watch.php?v=pzik7md8a16&allowFullscreen=1
https://learningapps.org/watch.php?v=pzik7md8a16&allowFullscreen=1
https://learningapps.org/watch.php?v=pzik7md8a16&allowFullscreen=1
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/join/o4j3to9t
https://learningapps.org/join/o4j3to9t


tulajdonságai Tk. 66. oldal elolvasása. 
Vázlat írása a füzetbe. 
Otthoni kísérletek 
elvégzése. 
Szorgalmi feladat: Mf. 46-
47.o. 

Az elvégzett kísérletek 
eredményeiről, 
tapasztalatairól hangfelvétel 
vagy videó feltöltése. 

Angol normál 54. óra Unit 4. Story 
55. óra Unit 4. Revision 
 

Classroom 2.ab normál 
kurzuskód: nq73a7s 

Student’s Book 42-43. oldal 
Wordwall: Farm animals - 
Diagram 
Farm animals - Reading 
Quiz 

visszaküldeni lefotózva: 
Student's Book 44. oldal 
feladatai 
Workbook 42. oldal, 
43. oldal 
füzet: 18 angol állatnév 
másolása 
 

Angol két tanítási nyelvű Film Studio Island: Welcome https://classroom.google.com/ 
kurzuskód: atoddif 

Tk 2-3.o 
tk 4.o 1. feladat 
Mf 2.o 1.,2. feladat 

Ismerkedjünk meg az új 
könyv szereplőivel. 
Bemutatkozás gyakorlása. 
Beküldendő: mf 2.o 
lefotózva  

Testnevelés normál 
 

134. óra: A vállöv és a törzs 
izmainak erősítése 
135. óra: Futó állóképesség 
fejlesztése 7-8 perc 
136. óra: Lépegetések 
kézzel és lábbal különböző 
támaszhalyzetekben. 
137. óra: Frizbi-dobókorong 
játék. 
138. óra: A vállöv és a törzs 
izmainak erősítése 
 
 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód:fbf2ac4 

A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

Beszámoló az elvégzett 
feladatokról. 

Testnevelés és tömegsport 
kéttannyelvű 

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

Kurzuskód:bwqj6xx 
http://www.otthonifejlesztes.h
u/mozgasfejlesztes/labdagya
korlatok-labdajatekok 
  
Home workout program 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ytpFpN0lXxo 
 

Részletes feladatok a 
classroomban. 

Egy fotó küldése sportolás 
közben. 

https://classroom.google.com/c/NTM1NTY1OTI0OTda
https://classroom.google.com/c/NjExMDk0NjQxNTRa
https://classroom.google.com/
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


Ének - zene 
 

54. óra: Hallás utáni daltanulás: 
“Már tapsoljunk…” 
55.óra: Hallás utáni daltanulás: 
“Mély kútba tekintek…” 

https://classroom.google.com/ 
kurzus kódja: 56duct2 

Már tapsoljunk… 
 
Mély kútba ... 

Hanganyag küldése a dalról 

Rajz-technika normál Rajz 
Húsvéti tojásdíszítés 
Hímes tojások 
Technika 
Húsvét   
Memóriajáték 

http://classroom.google.com/ 
kurzuskód: hizfskf 

A lerajzolt tojás díszítése a 
kiválasztott mint alapján 
 
https://learningapps.org/455
3488 
 

feladat elküldése fotón 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: Animal Farm 

Technika: Easter 

Google classroom: kby43xk 
2. a-b angol rajz-technika 3. 
hét.pdf 

 

Etika 28. Ismétlés: A környező 
világ 

https://classroom.google.com
/ kurzus kódja: j37dmey Bakó Krisztina: A Föld dala 

https://www.youtube.com/w

atch?v=yMPpJR1h0eU 

Feladat: A víz körforgása, 

környezetünk védelme. 

A füzetben elkészített feladat 
fotója. 

Napközi Előző heti feladatok 
ellenőrzése.  
Segítségadás az eheti 
feladatok megoldásában. 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód:h6tsg2g 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

Kérdőív: Milyen segítségre 
van szükséged? Mi okoz 
számodra problémát a 
digitális tanulásban? 

 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=v_NWOLuDIAQ
https://www.youtube.com/watch?v=rUfBr-LLsOc
http://classroom.google.com/
https://learningapps.org/4553488
https://learningapps.org/4553488
https://drive.google.com/open?id=1-JQYWa0V70g3nufrQ9QYs2tmN2OKN-gv
https://drive.google.com/open?id=1-JQYWa0V70g3nufrQ9QYs2tmN2OKN-gv
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yMPpJR1h0eU
https://www.youtube.com/watch?v=yMPpJR1h0eU
https://classroom.google.com/

