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4.a  

 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Az -n, -ny végű felszólítást 
kifejező igék helyesírása 
 
Gyakorlás  
 
Az -s, -sz, -z, -dz végű 
felszólítást kifejező igék 
helyesírása 

https://classroom.google.co
m/h kurzus kódja:zac3adm 
 
 

 
 
Ny. mf. 90.o. 
Ny. tk. 82/4. 
Ny.tk. 83. o. 
 

https://learningapps.org/join/
vwedsgn3  feladatok az 
osztálymappában vannak, 
akinek nincs fiókja 
regisztráljon, csatlakozzon 
 

Irodalom  
 
Gyakorlás 
Hollókő 
A tokaji borvidék 
Személyek külső és belső 
tulajdonságainak 
bemutatása 

https://classroom.google.co
m/h kurzus kódja:zac3adm 
Ok. 152-156.o.  
Ok. 159. o.  +ppt. 
Ok. 160-161.o. +ppt. 
Fog. mf. 48-49.o. 

 
Omf. 72/3. 
Omf. 73-74/ 3.4. 
Fog. mf. 48-49.o. 

Önálló javítás megoldókulcs 
alapján. 
google űrlap kitöltése 
másolás beküldése 

Matematika Az írásbeli osztás 
kétjegyűvel témaköre. 
Fokozatosan nehezedő 
feladatok, becsléssel, 
ellenőrzéssel. 
Kurzuskód: v6cvzys 

Tk és füzet használata: 
Tk.123. o. 1. 
Tk 124. o. 4. 
Tk 125. o. 7. 
Tk 126. o. 12.  

Füzetbe az alábbiak 
kiszámolása: 
Tk 123. o. 3.a) 
Tk 124. o. 5.a) 
Tk 125. o. 8.a) 
Tk 126. o. 13. a) 

https://www.youtube.com/
watch?v=OyoOECsz0D8 

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

Videoüzenetek, fotók 
Regisztráció kérése az 
okosdobozba:http://www.o
kosdoboz.hu/ 
 

Környezetismeret 55. Tájékozódás https://classroom.google.co Tkv.79-81.o.,    

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://learningapps.org/join/vwedsgn3
https://learningapps.org/join/vwedsgn3
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://www.youtube.com/watch?v=OyoOECsz0D8
https://www.youtube.com/watch?v=OyoOECsz0D8
https://www.youtube.com/watch?v=LUtlpUCjDdo
https://www.youtube.com/watch?v=LUtlpUCjDdo
http://www.okosdoboz.hu/
http://www.okosdoboz.hu/
https://classroom.google.com/


Magyarország megyéinek 
térképén 
56. Települések, falvak, 
tanyák 

m/ kurzus kódja: ldla6yt Mf.50.o.1.2., 51.o.1. https://learningapps.org/displ
ay?v=phzsekyg218 
 
https://learningapps.org/displ
ay?v=p9r8kt0bn18 
 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pb3iohbw317 
Mf.51.o.1. 

Angol normál Unit 4. Cross-Curricular: 
Social Studies - Signs 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód: onp2x3d 

Tk 45.o 1.,2.,3. 
Mf 41.o 1.,2.,3. 

Lefotózva visszaküldeni: 
Mf 41.oldal 

Angol két tanítási nyelvű 133-137.óra 
Module 6b. Boo! It’s 
Halloween! 
Az öltözködési szokások 
megismerése 
Present Progressive 

Classroom 4.a két tan. 

nyelvű 

kurzus kódja: 5yrv3hp 

 

lektori anyag: travelling and 

transportation 

Lektori anyag 

Student’s Book p78-79. 
Companion p18-19 
Wordwall: 
 Ordinal+ Month 
Ordinal numbers 
The Dates 
Clothes - Párosító 
Clothes - Egyezés 
Clothes - Keresztrejtvény 
 
 

lefotózva 
visszaküldeni:Activity Book 
p.60-61 

Informatika normál Az internet veszélyei kurzus kódja: xoekjkz Gyűjtőmunka 
 
Youtube videó 

Feladat visszaküldése word 
dokumentumba 

Informatika két tanítási 
nyelvű  

Az internet veszélyei  kurzus kódja: ode6gak Gyűjtőmunka 
 
Youtube videó 
 

Feladat visszaküldése word 
dokumentumba 

Testnevelés és tömegsport 
-  két tanítási nyelvű Exercises to correct body 

posture. Crouch start, 
standing long jump, long 
jump.  

kód: g6gz4iw Wall 
Good posture 
Stick 
Crouch start with starting 
blocks 
Long jump 

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

Testnevelés normál Gyermekaerobik 

gyakorlatsorok 

erőállóképesség és aerob 

állóképesség fejlesztő 

kurzus kód:ij3p5ja https://youtu.be/D7bTnQzZC
mo 
https://youtu.be/TedpxUy4I8
M 

 

https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/display?v=phzsekyg218
https://learningapps.org/display?v=phzsekyg218
https://learningapps.org/display?v=p9r8kt0bn18
https://learningapps.org/display?v=p9r8kt0bn18
https://learningapps.org/display?v=pb3iohbw317
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https://classroom.google.com/w/NTM1NTY1NTg5MTJa/t/all
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https://www.youtube.com/watch?v=8eSxrPzoZY0
https://drive.google.com/file/d/1QlgPjZivJxcxTX1MoyKRdJ2YKHeHVOja/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Yobspa2b81M
https://drive.google.com/file/d/1_37fbctgPcFwQzKQCKnhlRG2LYDj7n5x/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Yobspa2b81M
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=xXqGZamvZjw
https://www.youtube.com/watch?v=xXqGZamvZjw
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://youtu.be/D7bTnQzZCmo
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https://youtu.be/TedpxUy4I8M


jelleggel. 

Vállöv- és törzsizmok 

erősítése. 

Magasugrás oktatása 

átlépő technikával( videó 

megtekintése ) 

https://youtu.be/JFb14pdvjac 
 

Rajz-technika normál Rajz  
A valóság és a képzelet 
virágai 
Technika 
Gépek 

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

A Virágmesék című könyv 
illusztrálása 
 
Gyűjtőmunka 

feladat elküldése fotón 

Ének - zene Kodály: Háry János 
I. és II. Kaland 

Kurzuskód: e6sucns https://www.youtube.com/
watch?v=ybSKwcl32w8 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=lQEYVIrwMzE 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=M5n-jO6gsE4 

 

Rajz két tanítási nyelvű 54-55. óra Cold and warm 
colours 

Classroom 4a Art 
kurzus kódja: hqg6lsc 

Sunset in spring az elkészült kép beküldése 
fotón 

Technika két tanítási 
nyelvű 

27. óra Easter - Húsvét Classroom 4a Craft 

kurzus kódja: k2r52by 

 

Easter in Britain 
 

Wordwall Easter Játékos 
Quiz 

Etika 27. Fantázia https://classroom.google.co
m/ kurzus kódja: axzlwon 

Tárgyak felismerése, 
fantázianevek adása. 
Tervezés: tárgyak 
továbbfejlesztése. 

Az elkészített feladat fotója. 

Napközi     

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JFb14pdvjac
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lQEYVIrwMzE
https://www.youtube.com/watch?v=lQEYVIrwMzE
https://www.youtube.com/watch?v=M5n-jO6gsE4
https://www.youtube.com/watch?v=M5n-jO6gsE4
https://classroom.google.com/c/NTM1NjE5Nzc3MTRa
http://mrslandry.weebly.com/for-the-love-of-colour/sunset-in-spring
https://classroom.google.com/c/NTM1NjE5Nzc3Nzla
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


 

4.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Az -n, -ny végű felszólítást 
kifejező igék helyesírása 
 
Gyakorlás  
 
Az -s, -sz, -z, -dz végű 
felszólítást kifejező igék 
helyesírása 

https://classroom.google.co
m/h kurzus kódja:pt5no6q 

 
Ny. mf. 90.o. 
 
Ny. tk. 82/4. 
 
Ny.tk. 83. o. 
 

https://learningapps.org/join/
vwedsgn3  feladatok az 
osztálymappában vannak, 
akinek nincs fiókja 
regisztráljon, csatlakozzon 
Önálló javítás megoldókulcs 
alapján. 
google űrlap kitöltése 
 

Irodalom  
Gyakorlás 
Hollókő 
A tokaji borvidék 
Személyek külső és belső 
tulajdonságainak 
bemutatása 
 

https://classroom.google.co
m/h kurzus kódja:pt5no6q 
Ok. 152-156.o.  
Ok. 159. o.  +ppt. 
Ok. 160-161.o. +ppt. 
Fog. mf. 48-49.o. 

 
Omf. 72/3. 
Omf. 73-74/ 3.4. 
Fog. mf. 48-49.o. 

Önálló javítás megoldókulcs 
alapján. 
google űrlap kitöltése 
másolás beküldése 

Matematika Az írásbeli osztás 
kétjegyűvel témaköre. 
Fokozatosan nehezedő 
feladatok, becsléssel, 
ellenőrzéssel. 
Kurzuskód:5qth5px 

Tk és füzet használata: 
Tk.123. o. 1. 
Tk 124. o. 4. 
Tk 125. o. 7. 
Tk 126. o. 12.  

Füzetbe az alábbiak 
kiszámolása: 
Tk 123. o. 3.a) 
Tk 124. o. 5.a) 
Tk 125. o. 8.a) 
Tk 126. o. 13. a) 

https://www.youtube.com/
watch?v=OyoOECsz0D8 

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

Videoüzenetek, fotók 
Regisztráció kérése az 
okosdobozba:http://www.o
kosdoboz.hu/ 

Környezetismeret 55. Tájékozódás 
Magyarország megyéinek 
térképén 
56. Települések, falvak, 
tanyák 

https://classroom.google.co
m/ kurzus kódja: ldla6yt 
 

Tkv.79-81.o., 
Mf.50.o.1.2., 51.o.1. 

  
https://learningapps.org/displ
ay?v=phzsekyg218 
 
https://learningapps.org/displ

https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://learningapps.org/join/vwedsgn3
https://learningapps.org/join/vwedsgn3
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
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https://www.youtube.com/watch?v=OyoOECsz0D8
https://www.youtube.com/watch?v=LUtlpUCjDdo
https://www.youtube.com/watch?v=LUtlpUCjDdo
http://www.okosdoboz.hu/
http://www.okosdoboz.hu/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/display?v=phzsekyg218
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https://learningapps.org/display?v=p9r8kt0bn18


ay?v=p9r8kt0bn18 
 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pb3iohbw317 
Mf.51.o.1. 

Angol normál Unit 4. Cross-Curricular: 
Social Studies - Signs 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód: dmid2kb 

Tk 45.o 1.,2.,3. 
Mf 41.o 1.,2.,3. 

Lefotózva visszaküldeni: 
Mf 41.oldal 

Angol két tanítási nyelvű Module 6A: Dates https://classroom.google.com/ 
kurzuskód: qxxgrue 
 
Lektori órára: 
Magic Train Ride 

Tk 76.o 2.,3. 
Tk 77.o 4. 
Mf 58.o C 
Mf 59.o D,E,F 

Lefotózva visszaküldeni: 
a tk és mf feladatai 

Informatika normál Az internet veszélyei kurzus kódja: ag6vjjy Gyűjtőmunka 
 
Youtube videó 

Feladat visszaküldése word 
dokumentumba  

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Az internet veszélyei kurzus kódja: xhskwgp Gyűjtőmunka 
 
Youtube videó 

Feladat visszaküldése word 
dokumentumba  

Ének - zene 
 55. óra:  Huszárgyerek, 

huszárgyerek 

56. óra: Ismétlés:Szent 

Gergely doktornak 

https://classroom.google.com/ 
3j6to74 

Huszárgyerek, huszárgyerek… 
 
Huszárgyerek, huszárgyerek... 

Video üzenet 

Testnevelés normál 
 

Gyermekaerobik 

gyakorlatsorok 

erőállóképesség és aerob 

állóképesség fejlesztő 

jelleggel. 

Vállöv- és törzsizmok 

erősítése. 

Magasugrás oktatása 

átlépő technikával( videó 

megtekintése ) 

kurzus kód:ij3p5ja https://youtu.be/D7bTnQzZC
mo 
https://youtu.be/TedpxUy4I8
M 
https://youtu.be/JFb14pdvjac 

 

Testnevelés kéttannyelvű 
és tömegsport 

Edzésterv: kar-, hát-, 
hasizom gyakorlatok. 
Labdagyakorlatok. 

Kurzuskód:ewuboyb 
http://www.otthonifejlesztes.
hu/mozgasfejlesztes/labdagy

Részletes feladatok a 
classroomban. 

Egy fotó küldése sportolás 
közben. 

https://learningapps.org/display?v=p9r8kt0bn18
https://learningapps.org/display?v=pb3iohbw317
https://learningapps.org/display?v=pb3iohbw317
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8eSxrPzoZY0
https://drive.google.com/file/d/15Fmv3rj8Wp6D3grbuqe2kT9JOFqDcZ42/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Yobspa2b81M
https://drive.google.com/file/d/1c5uKIJyE1NCUr_1QzKUFF9Nb4TBBFSTs/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Yobspa2b81M
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Xnkjv-5ZxBk
https://www.youtube.com/watch?v=aG-r3XrGbh4
https://youtu.be/D7bTnQzZCmo
https://youtu.be/D7bTnQzZCmo
https://youtu.be/TedpxUy4I8M
https://youtu.be/TedpxUy4I8M
https://youtu.be/JFb14pdvjac
http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/labdagyakorlatok-labdajatekok
http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/labdagyakorlatok-labdajatekok


Ugróerő-fejlesztés, 
felkészülés a távolugrásra. 

akorlatok-labdajatekok 
  
Home workout program 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ytpFpN0lXxo 
 

Fejlesztés Hajni néni Fejlesztő feladatlap 

készítése a classroomban. 

kurzus kód: gm2fjhg  Feladat elkészítése, fotó 
küldése classroomba. 

Rajz-technika normál Rajz  
A valóság és a képzelet  
virágai 
Technika 
Gépek 

https://classroom.google.c 
m/ 
kurzuskód: aylidxy 

A Virágmesék című könyv  
illusztrálása 
 
Gyűjtőmunka 

feladat elküldése fotón 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: My 3D picture with 
shadow  
Technika: Easter 

Google classroom: lglzlgj 
4.b rajz-technika angol 3. 
hét.pdf 

 

Etika 27. Fantázia https://classroom.google.co
m/ kurzus kódja: axzlwon 

Tárgyak felismerése, 
fantázianevek adása. 
Tervezés: tárgyak 
továbbfejlesztése. 

Az elkészített feladat fotója. 

Napközi     

 

 

http://www.otthonifejlesztes.hu/mozgasfejlesztes/labdagyakorlatok-labdajatekok
https://www.youtube.com/watch?v=ytpFpN0lXxo
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