
Digitális oktatás 

 

2020. március 30 - április 3. 

6.a  

 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 54.óra A határozószók 
55.óra Mit tanultunk a 
határozószókról? 
Normál:A hat.szók fajtái 
 

Tk.64-65.o;  
https://classroom.google.co
m  
 

Kód:be7uu4w 

Mf.98./4.5.6. 
Mf.99./1.2. 
Mf.100./3.5. 
https://learningapps.org/226
6228 

 

Irodalom 68-69. óra Toldi 
összefoglalás 

Tk. 164-168. 
https://classroom.google.co
m Kód: 4oc2s3e 

Mf.46/ 1-4. 
Felkészülés témazáróra 
https://learningapps.org/298
2749 

70. óra Témazáró feladatlap 
(Következő héten: 04.07-én) 

Matematika 

A tengelyes tükrözés 
tulajdonságai, a tükörkép 
megszerkesztése, 
tengelyesen tükrös 
alakzatok. 

 

https://classroom.google.c
om/   Kurzus kódja: vop6hre 

 

Tankönyv, munkafüzet 
feladatai megosztva a 
classroomban. 
 

A házi feladatot link 
formájában csatolva kérném. 
 

Természetismeret 54. óra A vizek és vízpartok 
növényvilága. 
55. óra A vizek és vízpartok 
gerinctelen állatai. 

https://classroom.google.c
om/ kód: fsf4z4z 

Tk.: 106.-109. oldal 

https://learningapps.org/253
7302 
Mf.: 96.o.2. feladat 
https://learningapps.org/335
6750 
Mf.: 100. o. 4. feladat 

 

Történelem Változások a társadalomban 
 
 
 
A Szent Szövetség évtizedei  

https://classroom.google.co

m/   Kurzus kódja:gayv5ry 

Tk. 134.o-137.o 

 

Tk 138. o -140. o 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tort

enelem_6/lecke_04_034 

 

Mf. 91. o-92 .o 

Vázlatírás  
 
 
A munkafüzet feladatainak 
beküldése április 5.  
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https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/2266228
https://learningapps.org/2266228
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/2982749
https://learningapps.org/2982749
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/2537302
https://learningapps.org/2537302
https://learningapps.org/3356750
https://learningapps.org/3356750
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_04_034
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_04_034


Angol normál 108-111. óra 
Revision 3. Module 3. 

Classroom 6.a Normál 
kurzus kódja: x7fbefx 

Must/ Musn't 
Comparatives 
Comparatives - Quiz 
Be going to Future 

Google Űrlap kitöltése 
lefotózva visszaküldeni: 
Student’s Book 46. oldal 
Workbook 38-39. oldal 
füzetbe másolni: WB A, F, G 
feladatok 

Angol két tanítási nyelvű 
 
 

130-134. óra 
Module 3 b-Turn it off! 
Present perfect vs Past 
Simple 

kurzus kód: 72ivxtj 
Students’ Book 36-37 
Workbook 27-28 
Videochat időpontja a 
classroomban 
Angol lektori: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=jy88ejZrPWw 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=2&v=jy88
ejZrPWw&feature=emb_logo 
 

Redmenta 

direkt cím:6akt286847 
 

Redmenta teszt 
április 2.-án 10.00 

Célnyelvi civilizáció 
 

28. óra 
Customs in Britain-Gestures, 
handwriting, table manner 

kurzus kód: 72ivxtj  Írd le, hogy melyik brit 
szokás volt a legkülönösebb 
számodra, add le a 
classroomban! 50-70 szó 

Informatika normál Keresés a weben 1. 
 

Kurzus kódja: lnn7m6h Tájékozódás az internet 
segítségével: koronavírus 

Teszt 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Imagine summary kurzus kód: lzmaxse Summary Online teszt megoldása, 
Imagine( eljárások) küldése 

Technika A munkavégzés ergonómiája 
https://classroom.google.co
m/ (Kurzuskód: jum4wxr ) 

 teszt a classroomban 

Ének A bécsi klasszicizmus ppt 

Kurzuskód:kdw7pwn 

youtube word dokumentum házi 
feladat 

Rajz Barokk művészete 
(festészet) Tk.: 65-76. oldalig Csendélet 

Készíts csendéletet a 

 

https://classroom.google.com/c/NTM1NjE5NzY1NzZa
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https://www.youtube.com/watch?v=jy88ejZrPWw
https://www.youtube.com/watch?v=jy88ejZrPWw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jy88ejZrPWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jy88ejZrPWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jy88ejZrPWw&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1l0QfQjaqiuHinepgFepJAhT8JDUSVZNb/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


stílus általános 
jellemzőinek 
felhasználásával. 

Tk.: 75.oldal 

Technika: tetszőleges 

Méret: A4 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű Ball exercises. Different 

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

Kód. 3plbwdh Wall 
Good posture 
Stick 
Pass 
How to set 
Best setter 

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

Természettudományos 
gyakorlatok 27. óra Terepen https://classroom.google.c

om 

Kód: ar36uyo 

egyszikű és kétszikű 
növények (1-1 db) gyűjtése 
gyökerestől, fotózás, a két 
féle növény 
összehasonlítása a 
megadott szempontok 
(gyökér, szár) alapján 

 

Testnevelés normál 
Atlétika mozgásanyag: futó 
és ugrómozgás 

https://classroom.google.c
om 

 

  

Etika 
Ahol ketten-hárman 
összegyűlnek 

Kurzus kódja: lli4c3n A világ nagy vallásai - 
összegző táblázat kitöltése 

 

 

 

 

 

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


 

6.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 53. óra A melléknév - 
gyakorlás 
54. óra A számnév 

Kurzus kódja: gs4myz6 53. óra  
Keresd a melléknevet! 
Memóriajáték 

Szerencsejáték 

Szókereső 

Mellékneves szókapcsolatok 

Ellentétes melléknevek 

54. óra 

Okostankönyv - A számnév 

 

 

A számnév - vázlatírás a 
füzetbe 
határidő: ápr. 5. 

Irodalom 69. óra Arany János: Toldi - 
11. ének 
70. óra Arany János: Toldi - 
12. ének 

 Kurzus kódja: qgwtxt4 69. óra: zenehallgatás: 
BIZET: CARMEN. Torreádor dal 

hangoskönyv:  

Arany János: Toldi - 11. ének 

okostankönyv: 

Okostankönyv- Arany: Toldi - 11. 

ének 

70. óra: hangoskönyv: 

Arany János: Toldi - 12. ének 

learningapps: 

Keresztrejtvény 

okostanköny: 

Okostankönyv - Arany: Toldi- 

12. ének 

 

regisztráció a Redmentába 
direktcím: 

ebesi6b776486 

 

Matematika 

A tengelyes tükrözés 
tulajdonságai, a tükörkép 
megszerkesztése, 
tengelyesen tükrös 
alakzatok. 

 

https://classroom.google.c
om/   Kurzus kódja: 
vop6hre 

Tankönyv, munkafüzet 
feladatai megosztva a 
classroomban. 
 

A házi feladatot link 
formájában csatolva kérném. 
 

https://learningapps.org/1955034
https://learningapps.org/2115707
https://learningapps.org/2078511
https://learningapps.org/1960950
https://learningapps.org/2069324
https://learningapps.org/2069181
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_02_020
https://www.youtube.com/watch?v=D9st4RLD8XE
https://www.youtube.com/watch?v=GZtuLhoVo30
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_02_023
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_02_023
https://www.youtube.com/watch?v=e7kIyaCtxFI
https://learningapps.org/display?v=p3e4igp4j20
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_02_024
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_02_024
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_02_024
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https://classroom.google.com/


Természetismeret 54. óra A vizek és vízpartok 
növényvilága. 
55. óra A vizek és vízpartok 
gerinctelen állatai. 

https://classroom.google.c
om/ kód: fsf4z4z 

Tk.: 106.-109. oldal 

https://learningapps.org/253
7302 
Mf.: 96.o.2. feladat 
https://learningapps.org/335
6750 
Mf.: 100. o. 4. feladat 

 

Történelem A jakobinus diktatúra 
Összefoglalás 

Kurzuskód: 3w2g2tu tankönyv anyaga 
munkafüzet feladatai 

word formátumban 
visszajelzések 

Angol normál 107-110. óra  
Present Simple vs Present 
Progressive- practice time 
Egyszerű és folyamatos 
jelen idők gyakorlása 

Kurzus kód:vtx66a2 
Online feladatlapok a 
classroomban. 

Video link: 

https://www.youtube.co 

/watch?v=lfePQ6H3v6o 

 

Feladat beküldése április 02. 

Angol két tanítási nyelvű 8c You can be a star! 

135-139. óra 
https://classroom.google.co

m 

A kurzus kódja: xtz4ymq 

TK. 104-105. oldal 1, 2, 3, 4, 
5. feladatok 
 
MF. 80. oldal A, és 81. oldal 
C feladatok 
 
Companion: 27-28. oldal 8c 
szavak 
 
Lektori anyag: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=jy88ejZrPWw 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=2&v=jy88
ejZrPWw&feature=emb_logo 

Feladatok önálló javítása 

megoldókulcs alapján. 

Az eredményekről 

visszajelzést kérek a 

Classroomban 

Számonkérés április 6.. 

hétfő: 8c szavak  

Célnyelvi civilizáció 
Test 3 

27. óra 

https://classroom.google.co

m 

A kurzus kódja: yyvcuee 

 Témazáró: április 3. péntekig 
kitölteni 

Informatika normál Keresés a weben 1. 
 

Kurzus kódja: lnn7m6h Tájékozódás az internet 
segítségével: koronavírus 

Teszt 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Imagine summary kurzus kód: xfq3lg5 Summary Online teszt megoldása, 
Imagine( eljárások) küldése 
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Technika A munkavégzés 
ergonómiája https://classroom.google.co

m/ (Kurzuskód: mleb5ga ) 

 teszt a classroomban 

Ének A bécsi klasszicizmus ppt 

utudk5j 
youtube word dokumentum házi 

feladat 

Rajz Barokk művészete 
(festészet) Tk.: 65-76. oldalig Csendélet 

Készíts csendéletet a 
stílus általános 
jellemzőinek 
felhasználásával. 

Tk.: 75.oldal 

Technika: tetszőleges 

Méret: A4 

 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

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

Kód. y65sgqb Wall 
Good posture 
Stick 
Pass 
How to set 
Best setter 

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

Fejlesztés(Hajni néni) Fejlesztő játékok:puzzle kurzus kód: gm2fjhg https://www.jigsawplanet.co
m/?lang=hu 

 

Testnevelés normál Atlétika mozgásanyag: futó 
és ugrómozgás https://classroom.google.c

om 

 

  

Természettudományos 
gyakorlatok Új témakör: Terepen  

Életközösségek, biológiai 
sokféleség, tápláléklánc 

A Hortobágyi Nemzeti Park 
növényei és állatai 
(videó),fajlista írása 
https://classroom.google.com/ 
kód: dcvf3yv 

  

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


Etika 
Ahol ketten-hárman 
összegyűlnek 

Kurzus kódja: lli4c3n A világ nagy vallásai - 
összegző táblázat kitöltése 

 

 

 

 


