
Digitális oktatás 

 

2020. március 30 - április 3. 

5.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 55. óra A magyar helyesírás 
56. óra A magyar helyesírás 

a kurzus kódja: caxjgcb 55. óra Tollbamondás írása 
56. óra A magyar helyesírás 
alapjai - feladatmegoldás 
online, illetve a füzetbe 

Tollbamondás beadási 
határideje: április 3.  

Irodalom 54. óra Múltunk a 
mítoszokban 
55. óra Mítoszok - bevezető 
óra 

a kurzus kódja: 2etwqyj 
54. óra Eddig tanult ismeretek 
felelevenítése 

Ismétlés - történelem-feladatok 

Ismétlés - történelmi 

anyagokból 

55. óra Mítoszok az 

irodalomban 

tankönyv 112. old. 

mítoszok - az irodalomban 
 Magyar Értelmező kéziszótár 

használata 

 

Vázlatkészítés 

beadási határidő: április 4. 

Matematika Tizedes törtek 
Tizedes törtek szorzása, 
osztása tízzel, százzal, 
ezerrel. 

Tk.: 208-210. oldalig 

Tk.: 211. oldal 

Tk.: 213-214. oldalig 

 

Műveletek tizedes 
törtekkel 

Munkafüzet 47. oldal A/2 
„a” sor. 

Munkafüzet 48. oldal A/3 
„a” sor. 

Munkafüzet 47. oldal A/2 
„c” sor. 

Tk.: 215. oldal 92 feladat 
„a” sor 

Tk.: 215. oldal 93 feladat 
a-b-c feladat 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/1008568/m%C3%ADtoszok
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_02_010
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_02_010
https://zanza.tv/irodalom/okor/az-irodalom-osi-formai-es-tovabbelesuk
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/gy-2DB8B/


online feladatok: 
https://redmenta.com 

Link: 
https://redmenta.com/?sol
ve&ks_id=1753857178 

Link: 
https://redmenta.com/?sol
ve&ks_id=1068617596 

Természetismeret 54. óra Az Északi-
középhegység. 
55. óra Az Alföld I. 

https://classroom.google.c
om 

Kód: rqguaqh 

Tk.: 112.-115. oldal 

https://learningapps.org/displ
ay?v=padyty8ik16 
https://learningapps.org/234
8485 
 

 

Történelem Élet a középkori városokban  https://classroom.google.c
om/3ulwij7 ; 
 
Tk. 135.o-139.o 
https://www.nkp.hu/tankonyv
/tortenelem_5/lecke_04_036 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=BZb4FPV88mg&t=6s 
 

Mf. 104. o-105.o feladatai Beküldési határidő : Április 
5. 

Angol normál Module 4A: Prepositions of 
place 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód: kkpwj67 

Tk 51.o 2.,4. feladat 
Mf 44.o B 
Mf 45.o D,E  

Lefotózva visszaküldeni: 
a tk és mf feladatai 

Angol két tanítási nyelvű 
 

128-132. óra Module 5 b  
Grammar: Present Perfect 
Simple 
 
 
 

Kurzus kódja:zlkdmyi 
Students’ book 64-65 
Workbook 48-49 

5.- 
Angol lektori 
https://www.youtube.com/
watch?v=kSa-F4eXkwc 
 

Redmenta teszt, direkt cím a 
classroomban 

Április 2.-án redmenta 
dolgozat a Present Perfect 
használatából. 

Célnyelvi civilizáció 
 

27. óra 
Easter in Britain-Practice 

Kurzus kódja:zlkdmyi 
https://www.redmenta.com/?
sheet&ks_id=382147946 

Eddig tanultak ismétlése  

https://redmenta.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/display?v=padyty8ik16
https://learningapps.org/display?v=padyty8ik16
https://learningapps.org/2348485
https://learningapps.org/2348485
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_04_036
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_04_036
https://www.youtube.com/watch?v=BZb4FPV88mg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=BZb4FPV88mg&t=6s
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kSa-F4eXkwc
https://www.youtube.com/watch?v=kSa-F4eXkwc
https://www.redmenta.com/?sheet&ks_id=382147946
https://www.redmenta.com/?sheet&ks_id=382147946


Informatika normál Keresés a weben 2. 

Online feladatok létrehozása 

Kurzus kódja: lnn7m6h Tájékozódás az internet 
segítségével  

Beszámoló 
Tankockák megosztása 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Imagine summary Kurzus kódja: jsff3kr Összefoglalás Online teszt megoldása,  
word dokumentum 
visszaküldése 

Hon- és népismeret Húsvét ünnepe Kurzus kódja: fkc2mpt Tkv.109-111.o. 
Kieg.anyag: internet linkek 

Fogalmazás 

Technika Méret megadása, tervezés 
https://classroom.google.co
m/   (Kurzuskód: 4m7si2q ) 

tárgykészítés 
 

teszt a classroomban 

Ének A reneszánsz hangszerei  ppt 

Kurzuskód: 55ni57w 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=U6ikgugWfJI&list=PLv
xgJVdpVnqx20IzwtKistyaJbq
I8_R-u 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=vXaoPe7sT6w 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=892fojeC_QI 
 

word dokumentum 

Rajz Ókori Itália művészete 
Etruszk művészet Tk.: 66-67. oldalig Etruszk művészet 

Írd le az adott művészetre 
a legjellemzőbbeket. 

Vázlat készítése 

Tk.: 66-67. oldalig 

 

 

Testnevelés és 
tömegsport - két tanítási 
nyelvű 

Ball exercises. Different 
kinds of running and 
skipping. Exercises to 
correct body posture. 
Cartwheel. 

Kód: pmcqzo4 Wall 
Good posture 
Stick 
Pass 
How to set 
Best setter 

Beszámoló készítése a 
héten végzett gyakorlatokról. 
Megadni, hogy hogyan megy 
a cigánykerék. 

https://drive.google.com/file/d/1PCF_c2O_L1f09Jjs7DlwWtIFRrbzLLXc/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=U6ikgugWfJI&list=PLvxgJVdpVnqx20IzwtKistyaJbqI8_R-u
https://www.youtube.com/watch?v=U6ikgugWfJI&list=PLvxgJVdpVnqx20IzwtKistyaJbqI8_R-u
https://www.youtube.com/watch?v=U6ikgugWfJI&list=PLvxgJVdpVnqx20IzwtKistyaJbqI8_R-u
https://www.youtube.com/watch?v=U6ikgugWfJI&list=PLvxgJVdpVnqx20IzwtKistyaJbqI8_R-u
https://www.youtube.com/watch?v=vXaoPe7sT6w
https://www.youtube.com/watch?v=vXaoPe7sT6w
https://www.youtube.com/watch?v=892fojeC_QI
https://www.youtube.com/watch?v=892fojeC_QI
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=El7-ZQ7B5Cg
https://www.youtube.com/watch?v=Q9vYHn0YKcg&t=403s
https://www.youtube.com/watch?v=_dm1Zb2vZ28


Testnevelés normál Koordinációs képességeket 
fejlesztő futó- és szökdelő 
iskola. 
Labdarúgás: fejelés 

kurzus kód:xwj5hc3 https://youtu.be/SkvAKL0E8
3g 
https://youtu.be/4jN8aFJVym
4 
https://youtu.be/XIZCdVCTm
2k 
 

 

Etika Út az ismeretlenbe 
https://classroom.google.co
m/    (Kurzuskód: wiconkn ) 

munkafüzet 34.o fotó feltöltés a mf feladatáról 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Új témakör: Kőzetek 
kialakulása, csoportosítása 

https://classroom.google.com/ 
kód::5ctzyxn 

  

 

 

  

https://youtu.be/SkvAKL0E83g
https://youtu.be/SkvAKL0E83g
https://youtu.be/4jN8aFJVym4
https://youtu.be/4jN8aFJVym4
https://youtu.be/XIZCdVCTm2k
https://youtu.be/XIZCdVCTm2k
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


 

5.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv  
53.óra Gyakorlás: A 
hagyományos írásmód 
54.óra Az egyszerűsítő 
írásmód 

https://classroom.google.co 
m Kód: ltw3lnw 
Tk.75.o 
Tk.76.o 

 
Mf.74.o/1.2. 
 
Mf.75.o/1. hf.1. 
 
https://learningapps.org/3368
492 

 

Irodalom 54.óra: Petőfi és a János 
vitéz összefoglalás 
55. óra: Témazáró 

https://classroom.google.co 
m Kurzus kódja: tlobwf4  
Tk.108-110.o 
https://prezi.com/lpaqiht2yg
3y/petofi-sandor-janos-vitez-
osszefoglalas/ 

Tk.110.o/Feladatok, 
kérdések 1.2.7. 
https://learningapps.org/5401
430 

A témazáró feladatait  
04.01-jén  teszem fel a 
classroomba. Beküldési 
határidő:04.02. 8:00 óra 
 

Matematika A tizedestörtek 
összeadása, kivonása, 
szöveges feladatok 
megoldása. 

https://classroom.google.co
m/   Kurzus kódja: enl75gd 
 

Tankönyv, munkafüzet 
http://redmenta.com  
direktcím:   tizedestörtek_02 
 

A házi feladatot link 
formájában csatolva 
kérném. 

Természetismeret Hazánk nagytájai tk.104-105., mf. feladatai 
108-109. 
https://classroom.google.com/ 
kód:psrkrlo 

 mf. feladatait kitölteni, 
lefotózva visszaküldeni 

Történelem Élet a középkori városokban  https://classroom.google.co

m/   Kurzus kódja:jvz6sx6 

Tk. 135.o-139.o 
https://www.nkp.hu/tankony
v/tortenelem_5/lecke_04_03
6 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=BZb4FPV88mg&t=6s 
 

Mf. 104. o-105.o feladatai Mf. 104. o-105.o feladatai 

Beküldési határidő : Április 
5. 

Angol normál Module 4A: Prepositions of https://classroom.google.com/ Tk 51.o 2.,4. feladat Lefotózva visszaküldeni: 

https://learningapps.org/3368492
https://learningapps.org/3368492
https://prezi.com/lpaqiht2yg3y/petofi-sandor-janos-vitez-osszefoglalas/
https://prezi.com/lpaqiht2yg3y/petofi-sandor-janos-vitez-osszefoglalas/
https://prezi.com/lpaqiht2yg3y/petofi-sandor-janos-vitez-osszefoglalas/
https://learningapps.org/5401430
https://learningapps.org/5401430
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://redmenta.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_04_036
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_04_036
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_04_036
https://www.youtube.com/watch?v=BZb4FPV88mg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=BZb4FPV88mg&t=6s
https://classroom.google.com/


place kurzuskód: kkpwj67 Mf 44.o B 
Mf 45.o D,E  

a tk és mf feladatai 

Angol két tanítási nyelvű Module 5: Danger Student’s book pg.59.,61-
63.Workbook 
pg.46.https://classroom.goo
gle.com kurzuskód:4hwyiuv 

http://redmenta.com 
direktcím:5.b kéttan angol-
A.E. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=kSa-F4eXkwc( lektori 
anyag ) 

A gyakorló feladat 
elkészítésének 
határideje:csütörtök 

Célnyelvi civilizáció 
Preparation for the test 

https://classroom.google.co
m kurzuskód:mpviv4s 

Sportslife in America, School 
life in Britain anyagok 
animálva 

A gyakorló tesztlap kitöltési 
határideje: péntek 

Informatika normál Keresés a weben 2. 

Online feladatok létrehozása 

Kurzus kódja: lnn7m6h Tájékozódás az internet 
segítségével  

Beszámoló 
Tankockák megosztása 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Imagine summary kurzus kódja: jsff3kr Összefoglalás Online teszt megoldása,  
word dokumentum 
visszaküldése 

Hon- és népismeret Húsvét ünnepe Kurzus kódja: fkc2mpt Tkv.109-111.o. 
Kieg.anyag: internet linkek 

Fogalmazás 

Technika Méret megadása, tervezés 
https://classroom.google.co
m/   (Kurzuskód: ctai7bp  ) 

tárgykészítés 
 

teszt a classroomban 

Ének A reneszánsz hangszerei  ppt 

Kurzuskód: zrlx6oc 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=U6ikgugWfJI&list=PLvx
gJVdpVnqx20IzwtKistyaJbqI
8_R-u 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=vXaoPe7sT6w 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=892fojeC_QI 

word dokumentum 

Rajz Ókori Itália művészete 
Etruszk művészet Tk.: 66-67. oldalig Etruszk művészet 

Írd le az adott művészetre 
a legjellemzőbbeket. 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kSa-F4eXkwc
https://www.youtube.com/watch?v=kSa-F4eXkwc
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/file/d/1PCF_c2O_L1f09Jjs7DlwWtIFRrbzLLXc/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=U6ikgugWfJI&list=PLvxgJVdpVnqx20IzwtKistyaJbqI8_R-u
https://www.youtube.com/watch?v=U6ikgugWfJI&list=PLvxgJVdpVnqx20IzwtKistyaJbqI8_R-u
https://www.youtube.com/watch?v=U6ikgugWfJI&list=PLvxgJVdpVnqx20IzwtKistyaJbqI8_R-u
https://www.youtube.com/watch?v=U6ikgugWfJI&list=PLvxgJVdpVnqx20IzwtKistyaJbqI8_R-u
https://www.youtube.com/watch?v=vXaoPe7sT6w
https://www.youtube.com/watch?v=vXaoPe7sT6w
https://www.youtube.com/watch?v=892fojeC_QI
https://www.youtube.com/watch?v=892fojeC_QI


Vázlat készítése 

Tk.: 66-67. oldalig 

 

Testnevelés és tömegsport 
- két tanítási nyelvű Ball exercises. Different 

kinds of running and 
skipping. Exercises to 
correct body posture. 
Cartwheel. 

Kód: pmcqzo4 Wall 
Good posture 
Stick 
Pass 
How to set 
Best setter 

Beszámoló készítése a 
héten végzett 
gyakorlatokról. Megadni, 
hogy hogyan megy a 
cigánykerék. 

Testnevelés normál Koordinációs képességeket 
fejlesztő futó- és szökdelő 
iskola. 
Labdarúgás: fejelés 

kurzus kód:xwj5hc3 https://youtu.be/SkvAKL0E83
g 
https://youtu.be/4jN8aFJVym
4 
https://youtu.be/XIZCdVCTm
2k 

 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Új témakör: Kőzetek 
kialakulása, csoportosítása 

https://classroom.google.com/k
ód::5ctzyxn 

  

Etika Út az ismeretlenbe 
https://classroom.google.co
m/    (Kurzuskód: wiconkn ) 

munkafüzet 34.o fotó feltöltés a mf feladatáról 

 

 
 

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=El7-ZQ7B5Cg
https://www.youtube.com/watch?v=Q9vYHn0YKcg&t=403s
https://www.youtube.com/watch?v=_dm1Zb2vZ28
https://youtu.be/SkvAKL0E83g
https://youtu.be/SkvAKL0E83g
https://youtu.be/4jN8aFJVym4
https://youtu.be/4jN8aFJVym4
https://youtu.be/XIZCdVCTm2k
https://youtu.be/XIZCdVCTm2k
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/

