
Digitális oktatás 

 

2020. március 30 - április 3. 

3.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 80-82.óra:Az igekötő az ige 
után áll 

Kurzus kódja 
o7wknxw 
 

Tk.74/1.ab,2.ab  = Szabály  
Tk.74/3.a 
75 /5.ab,7. 
Mf.:82/1.abc 
Ismétlés: 
https://learningapps.org/dis
play?v=phum8f1qk16 

Önálló javítás megoldókulcs 
alapján. 
Szabály tanulása 

Irodalom 107-108.óra:Tasnádi 
Kubacska András:Süncsalád 
109-110.óra:Nagy 
László:Dióverés 
 
 

Kurzus kódja 
o7wknxw 
 

Tk.120-121.o. 
Mf.:71/2. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=aZCB8igll70&t=13s 
 

Mf.:71/2.beküldése fotón 
Nagy László:Dióverés 
Verstanulás: 1-4.vsz. 
Felelés a jövő héten videós 
feltöltéssel/classroom/ 

Matematika 107-110.óra Írásbeli osztás https://classroom.google.com/ 

Kurzus kódja: 
pamfyxp 

https://www.youtube.com/w
atch?v=Xi9th6MKE2c&t=95
s 
Mf. 51-52-53. oldal 
 
 
 
https://bit.ly/2wzmd2r 

https://learningapps.org/join/qg
j1p3e5 inken kérnék 
regisztrációt az ott található 
3.a 3.b matematika osztályba. 
Kérem az ott található 
tankockák megoldását! 
 
A megoldott feladatok 
elküldése fotón. 
 

Környezetismeret 
 

27. óra: 

Összefoglalás: 
A vizek, vízpartok 
életközössége. 

Kurzus kódja: khornxy 
 

Munkafüzet:  
59. oldal: 1,2,4,5,6. f. 
60. oldal:7,8,9,11,12,13. f. 

A megoldott feladatokról kép 
feltöltése a Classroom-ba. 

Angol normál 
Local - curricular 

Google classroom:q6a23bm 3. hét 
 

What day is it today? 
What’s the weather like? 
What weather do you like? 
What’s the time? 

https://learningapps.org/display?v=phum8f1qk16
https://learningapps.org/display?v=phum8f1qk16
https://www.youtube.com/watch?v=aZCB8igll70&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=aZCB8igll70&t=13s
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9th6MKE2c&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9th6MKE2c&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9th6MKE2c&t=95s
https://bit.ly/2wzmd2r
https://learningapps.org/join/qgj1p3e5
https://learningapps.org/join/qgj1p3e5
https://drive.google.com/open?id=15BUB7KV7h3vj7-bKiNar1g9yMYfAa8_E


Story 

Revison 

 

Angol két tanítási nyelvű 
133-137. óra 

Unit 7. Treasure 

Asking and answering 

questions about where the 

treasure is hidden. 

Action story: The ring. 

Understanding and carrying 

out jumbled instructions. 

 

 

Classroom 3.a két.tan.nyelvű 
kurzuskód: nlflg62 
 
 
Lektori angol: travelling and 
transportation. 
Lektori anyag1 
 
Lektori anyag2 
 
 
 
 

Pupil’s Book p.47 
p.49 
Activity Book p.42 
 
Wordwall: Speakout 
elementary: places 
Natural features 
Directions 

lefotózva visszaküldeni: 
Pupil’s Book p.47/4. 
 
Activity Book p.41 
 
Google Űrlapok 15 szó 
 
füzetbe másolni:  
 
Pupil’s Book 49. The ring 
Activity Book 41/3 
 
videóüzenet: 
Youtube video: How can I get 
to the pharmacy? 
 

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű Paint - Témazáró dolgozat 

Kurzus kódja: tt4v7j6  teszt 

Testnevelés normál Állóképesség fejlesztése 
 
 
Bemelegítő gyakorlatok 
 
 
 
 
 
Szökdelés 
 
 
 
Lépcsőzés 

https://classroom.google.com/ 

Kurzus kódja: erl24fx 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=OpbuvnWok5g 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=2Cyz6xs6ekg&t=41s 

 

 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=9n4agYMFYac 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=TmXOgC0T16E 

 

https://classroom.google.com/c/NTM1NjE5NzY0NzJa
https://www.youtube.com/watch?v=Lrd0TiER_J0
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34&amp;t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=DPYJQSA-x50
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OpbuvnWok5g
https://www.youtube.com/watch?v=OpbuvnWok5g
https://www.youtube.com/watch?v=2Cyz6xs6ekg&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=2Cyz6xs6ekg&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=9n4agYMFYac
https://www.youtube.com/watch?v=9n4agYMFYac
https://www.youtube.com/watch?v=TmXOgC0T16E
https://www.youtube.com/watch?v=TmXOgC0T16E


Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

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

Kurzuskód:kmcdtj4 
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. 

Ének - zene 
 

53. óra: Hallás utáni daltanulás: 
“Zöld erdőben, zöld 
mezőben…” 
Ismétlés: “Elvesztettem 
zsebkendőmet…” 
Tánclépések: csárdás 

54. óra: “Zöld erdőben, zöld 
mezőben…” kezdetű dal 
éneklése ritmushangszer 
kíséretével. 

https://classroom.google.com 
7yhwj6z 

Zöld erdőben... 
A dal szövegének és 
dallamának megfigyelése 
(madár, ismétlések). 
Az 1-es és 2-es csárdás 
gyakorlása a dalra. 
 
 
Ritmushangszer készítése 
(rizses flakon, a tavalyi 
alapján) 

Video üzenet. 

Rajz-technika normál 
Rajz  A valóság és a 
jellemző forma 

Állatok és környezetük 

Technika  Húsvét 

 Memória játék 

 

 

 

 

https://classroom.goog.com/ 
kurzuskód:woseptd Egy állat és annak 

környezetének lerajzolása 

 

https://learningapps.org/45
53488 

 

 

 

feladat elküldése fotón 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Rajz: Easter 

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

 

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/
https://www.youtube.com/watch?v=ZVHgcrmhn30
https://classroom.goog.com/
https://learningapps.org/4553488
https://learningapps.org/4553488
https://drive.google.com/open?id=12yh7K3FFaXFpN3_gRGhiN4ebzpzJqYBU
https://drive.google.com/open?id=12yh7K3FFaXFpN3_gRGhiN4ebzpzJqYBU


Technika: Easter 

Etika 27. Ahonnan jövök https://classroom.google.com
/ kurzus kódja: t4x57bg Családfa készítése minta 

alapján. 

Az elkészített feladat fotója. 

Napközi 
 

 kurzus kódja:z3s3id3   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


 

3.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 81-83.óra:Az igekötő az ige 
után áll 
 

Kurzus kódja 
o7wknxw 

Tk.74/1.ab,2.ab  = Szabály  
Tk.74/3.a 
75 /5.ab,7. 
Mf.:82/1.abc 
Ismétlés: 
https://learningapps.org/displ
ay?v=phum8f1qk16 

Önálló javítás megoldókulcs 
alapján. 
 
Szabály tanulása 
 
 
3.b csoport 

Irodalom 107-108.óra:Tasnádi 
Kubacska András:Süncsalád 
109-110.óra:Nagy 
László:Dióverés 
 
 

Kurzus kódja 
o7wknxw 
 

Tk.120-121.o. 
Mf.:71/2. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=aZCB8igll70&t=13s 
 

Mf.:71/2.beküldése fotón 
Nagy László:Dióverés 
Verstanulás: 1-4.vsz. 
Felelés a jövő héten videós 
feltöltéssel/classroom/ 

Matematika 107-110.óra Írásbeli osztás https://classroom.google.com/ 
Kurzus kódja: 
pamfyxp 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Xi9th6MKE2c&t=95s 
Mf. 51-52-53. oldal 
 
 
 
 
https://bit.ly/2wzmd2r 

https://learningapps.org/join
/qgj1p3e5 linken kérnék 
regisztrációt az ott található 
3.a 3.b matematika 
osztályba. 
Kérem az ott található 
tankockák megoldását! 
 
A megoldott feladatok 
elküldése fotón. 

Környezetismeret 28. Témazáró felmérés https://classroom.google.com
/ kurzus kódja: okbckg7 

Google űrlap kitöltése 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSfKwz9434

gzDGeNzMRY36C_XJpw1Q

hZdYgkgfIjMjcfJtbDBg/viewf

orm 

Az űrlap visszaküldése. 

https://learningapps.org/display?v=phum8f1qk16
https://learningapps.org/display?v=phum8f1qk16
https://www.youtube.com/watch?v=aZCB8igll70&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=aZCB8igll70&t=13s
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9th6MKE2c&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9th6MKE2c&t=95s
https://bit.ly/2wzmd2r
https://learningapps.org/join/qgj1p3e5
https://learningapps.org/join/qgj1p3e5
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKwz9434gzDGeNzMRY36C_XJpw1QhZdYgkgfIjMjcfJtbDBg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKwz9434gzDGeNzMRY36C_XJpw1QhZdYgkgfIjMjcfJtbDBg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKwz9434gzDGeNzMRY36C_XJpw1QhZdYgkgfIjMjcfJtbDBg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKwz9434gzDGeNzMRY36C_XJpw1QhZdYgkgfIjMjcfJtbDBg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKwz9434gzDGeNzMRY36C_XJpw1QhZdYgkgfIjMjcfJtbDBg/viewform


 

Angol normál 80-82.óra:Let’s play Kurzus kódja:m4ccwby Tk.80.o.   Mf.72.o. 
Hanganyag :feltöltött fájlban 
https://angol-magyar-
szotar.hu/ 
 

Szótározás 
Önálló javítás megoldókulcs 
alapján. 
 

Angol két tanítási nyelvű 132-133.óra:Action story: 
Time for bed /New 
vocabulary/ 
134.óra:Recognising the 
written form of the story 
135.óra:Writing activity 
136.óra:Reading activity 

Kurzus kódja 
cqovhse 

Tk.55.o. 
 
https://angol-magyar-
szotar.hu/ 
 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Lrd0TiER_J0  

  

       

 https://www.youtube.

com/watch?v=cSw50Jw0H3

4&t=100s   

  

 
Mf.51/11.12. 

 
 
 
Mf.49/8.elküldése fotón 
 
 
 

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Paint - Témazáró dolgozat Kurzus kódja: tt4v7j6  teszt 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Exercises to correct body 
posture. Standing long jump. 
Ball exercises. Small ball 
throwing. 

kód: f2w5rag Wall 
Good posture 
Stick 
Small ball throwing 
Basketball bouncing 

Beszámoló küldése a héten 
végzett gyakorlatokról. 
Lemérni a helyből 
távolugrást. 

Ének - zene 
 

53. óra: Hallás utáni daltanulás: 
“Zöld erdőben, zöld mezőben…” 
Ismétlés: “Elvesztettem 
zsebkendőmet…” 
Tánclépések: csárdás 

54. óra: “Zöld erdőben, zöld 
mezőben…” kezdetű dal 
éneklése saját készítésű 

https://classroom.google.com/ 
kurzus kódja: 6eedxhx 

Zöld erdőben... 
A dal szövegének és 
dallamának megfigyelése 
(madár, ismétlések). 
Az 1-es és 2-es csárdás 
gyakorlása a dalra. 
 
 
Ritmushangszer készítése 
(rizses flakon, a tavalyi alapján) 

Video üzenet 

https://angol-magyar-szotar.hu/
https://angol-magyar-szotar.hu/
https://angol-magyar-szotar.hu/
https://angol-magyar-szotar.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=Lrd0TiER_J0
https://www.youtube.com/watch?v=Lrd0TiER_J0
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=cSw50Jw0H34&t=100s
https://www.youtube.com/watch?v=a96ELNFzKOA
https://www.youtube.com/watch?v=8F9sJQeAVYo&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=stym1h8-cZo
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=v1ocRKLg7R4
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ZVHgcrmhn30


ritmushangszer kíséretével 

Rajz-technika normál 
Rajz  A valóság és a jellemző 
forma 

Állatok és környezetük 

Technika  Húsvét 

Memóriajáték 

 

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

Egy állat és annak 
környezetének lerajzolása 

 

https://learningapps.org/455
3488 

 

 

 

feladat elküldése fotón 

Testnevelés normál Állóképesség fejlesztése 
 
 
Bemelegítő gyakorlatok 
 
 
 
 
 
 
 
Szökdelés 
 
 
 
Lépcsőzés 

https://classroom.google.com/ 

Kurzus kódja: erl24fx 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=OpbuvnWok5g 

https://www.youtube.com/watch
?v=2Cyz6xs6ekg&t=41s 

 

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

https://www.youtube.com/watch
?v=TmXOgC0T16E 

 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Rajz: Easter 

Technika: Easter 

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

 

Etika 27. Ahonnan jövök https://classroom.google.com
/ kurzus kódja: t4x57bg Családfa készítése minta 

alapján. 

Az elkészített feladat fotója. 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/4553488
https://learningapps.org/4553488
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OpbuvnWok5g
https://www.youtube.com/watch?v=OpbuvnWok5g
https://www.youtube.com/watch?v=2Cyz6xs6ekg&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=2Cyz6xs6ekg&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=9n4agYMFYac
https://www.youtube.com/watch?v=9n4agYMFYac
https://www.youtube.com/watch?v=TmXOgC0T16E
https://www.youtube.com/watch?v=TmXOgC0T16E
https://drive.google.com/open?id=12yh7K3FFaXFpN3_gRGhiN4ebzpzJqYBU
https://drive.google.com/open?id=12yh7K3FFaXFpN3_gRGhiN4ebzpzJqYBU
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Napközi     

 

 


