
 

2020. március 16-20. 

1.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Játékos gyakorlatok 
 
 
 
 
 
 
Zelk Zoltán: Tavaszi dal  

https://learningapps.org/950
1395 
 
 
 
 
 
Első olvasókönyvem 
34.oldal 

Fiú vagy lánynév 
olvasható a kártyán? 
Ellenőrzés után 
csoportosítva lemásolni a 
füzetbe! 
 
mesefüzetbe lemásolni a 
3 versszakot+ rajz hozzá 

 

Irodalom Móra Ferenc: Zengő ABC 
 
 
 
 
 
 
Zelk Zoltán: Tavaszi dal 

http://dydudu.hu/diafilm/049/
49.html 
 
 
 
 
 
https://egyszervolt.hu/vers/ta
vaszi-dal.html 
 
Első olvasókönyvem 34.o-
elolvasni 
 

https://learningapps.org/186
0006 
 
https://learningapps.org/186
0077 
 
 
Megbeszélni: 
Hány versszakból áll a vers? 
-versszakok beszámozása 
-1 versszak hány soros? 
Tk. 34.o/1,2,4-megbeszélni 
34.o/3.-aláhúzni a versben 

https://learningapps.org/710
5798 
 

megtanulni a verset: március 
25. 
videóra rögzítése és annak 
elküldése a Google 
Classroom (1.a kurzus 
kódja: onwrak2) 

 
 
 
Matematika 
Google Classroom: hrbqhxq 
 
 
 
 
 
 
 

A 13 fogalma 
 
Számolás 0-13-ig 
Összeadás és kivonás 
tízesátlépés nélkül 
 
Számolás 0-13-ig 
tízesátlépéssel 
 
Számolás 0-13-ig 
 
A fentiekkel kapcsolatos 5 

 
Tk. II. 46-47 oldal 
 
 
Tk. II. 48-49. o.  
 
 
 
 
 
 
Google Űrlap 

 
mf. 30-31. o. feladatai 
 
 
 
 
 
mf. II. 32.o. 2. 3. 4. f. 
          33. o. 2. 3. f. 
 
 
 

https://learningapps.org/join/
u2qnnpnt 
(feladatok használata, az 
1.a-nak kialakított osztály-
csoportban) 
 
https://forms.gle/7EMMZVJA
QK9VDdjm7 
 

https://learningapps.org/9501395
https://learningapps.org/9501395
http://dydudu.hu/diafilm/049/49.html
http://dydudu.hu/diafilm/049/49.html
https://egyszervolt.hu/vers/tavaszi-dal.html
https://egyszervolt.hu/vers/tavaszi-dal.html
https://learningapps.org/1860006
https://learningapps.org/1860006
https://learningapps.org/1860077
https://learningapps.org/1860077
https://learningapps.org/7105798
https://learningapps.org/7105798
https://learningapps.org/join/u2qnnpnt
https://learningapps.org/join/u2qnnpnt
https://forms.gle/7EMMZVJAQK9VDdjm7
https://forms.gle/7EMMZVJAQK9VDdjm7


 
 
 
 
 

darab feladat: 1/nap 
 
 
 
 
Tájékozódó felmérés 
 

 
https://learningapps.org/join/
u8d9euan 
 
 
 

Testnevelés - Normál 
Google Classroom: w3np3t3 
 
 

Egy kis szórakozás kvíz 
formájában; Fizikai mozgás 
 
 
YouTube videón látottak 
leutánzása 
 
Gimnasztika zenére 
 
Fizikai mozgás 
 
Fizikai mozgás, 
szobatakarítás 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=6X683tNMGxQ 
 
Végezz el minimum 10 
törzsemelést, 10 felülést, 10 
négyütemű fekvőtámaszt! 
 
Az alábbi videó utánzása. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=azdwsXLmrHE 
 

Queen: Radio Ga Ga című 
számára végezzetek 
gimnasztikai feladatokat! 
Például karkörzést, kar, 
nyak-körzést, menetelés stb. 
 
Végezz el minimum 15 
törzsemelést, 15 felülést, 15 
négyütemű és annyi 
fekvőtámaszt, amennyit 
bírsz! 
 
Rakd rendbe az iskolai 
felszerelésedet 
(tankönyveidet, füzeteidet, 
tolltartódat) és a játékaidat! 
Segíts édesanyádnak a 
szobád kitakarításában! 

Kedv szerint videóra 
rögzítése és annak 
elküldése a Google 
Classroom (Testnevelés) 
csoportba. Határidő: 
Csütörtök 19:00 
 

 

Testnevelés kéttannyelvű: 
 

Labdázás, pattogtatás, vagy 
foci.. 
Ugrálókötelezés minden nap 
Futkározás a szabadban 
3-szor öt fekvőtámasz 
minden nap 
Kurzus kódja: kd3kjl4 
kd3kjl 
 

  Tölts fel előtte, utána képet a 
Google Classroomba! 
 

Környezetismeret 
Kurzuskód: mnr65bu 

A tavasz ünnepei Tk. 57.o. 
Mf. 46. o 
 

Ismétlés: 
https://learningapps.org/924
2242 
 
Mf. 46. o. 1. f. Tavaszi 
ünnepek megnevezése, 
képek kiszínezése. 
 

 

https://learningapps.org/join/u8d9euan
https://learningapps.org/join/u8d9euan
https://www.youtube.com/watch?v=6X683tNMGxQ
https://www.youtube.com/watch?v=6X683tNMGxQ
https://www.youtube.com/watch?v=azdwsXLmrHE
https://www.youtube.com/watch?v=azdwsXLmrHE
https://learningapps.org/9242242
https://learningapps.org/9242242


Ellenőrzés: 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pv0j5m3bt20 
 
Aki szeretné meghallgatni: 
Vivaldi: Négy évszak 
(Tavasz részlet) 
 

Angol -normál Ismétlés: színek és számok 
1-10 
meg kell hallgatni és 
énekelni a dalokat 

google classroom 
kurzuskód: d7lgwhg 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=tRNy2i75tCc 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=xNw1SSz18Gg 

 

Angol-két tanítási nyelvű My body - Testrészek Student’s Book 20-21.oldal 
 
google classroom 
létrehozva, kurzuskód: 
jizqhzz 
 
 
 
 
Student’s Book 22. oldal: a 
dalt énekelni kell 

a képen mutassák meg és 
mondják ki a testrészek 
nevét hangosan, 
mindegyik testrésszel 
mondjanak egy utasítást  és 
csinálják is meg 
https://wordwall.net/play/808
/908/205 
 
Március 16_20 -itt 
megtalálható a dal 

Student’s Book 27. oldal 16. 
feladat 
Az üres keretbe rajzolják le a 
saját testüket és egészítsék 
ki a mondatokat. 
( összesen 4 testrész nevét 
kell beírni ) 
lefotózva küldjétek el nekem 

Ének - zene 
classroom kurzus kódja: 
kea4czd 
 

Játék a mi-szó-lá hangokkal. 
A szolmizációs hangok 
kézjelei. 
Zenehallgatás, Kodály 
Zoltán: Esti dal 

Kézjelek és a tanult 
szolmizációs hangok 
gyakorlása. 
 

Kézjelek: 
https://learningapps.org/464
2800 
 
Kodály: Esti dal 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=F9pVoj1A3n4&t=50s 

 

Rajz- két tanítási nyelvű 
 
 
 
 

Versillusztráció  https://egyszervolt.hu/vers/ta
vaszi-dal.html 

Illusztráció készítése Zelk-
Zoltán- Tavaszi dal c 
.verséről.   
Eszközök: A/4-es rajzlap, 
színes ceruza. 

Classroom: jfs2n4m 

https://learningapps.org/display?v=pv0j5m3bt20
https://learningapps.org/display?v=pv0j5m3bt20
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://wordwall.net/play/808/908/205
https://wordwall.net/play/808/908/205
https://drive.google.com/open?id=1DU-6PB6SzlBpZEyD_lgrKmd8zsuMlv2-
https://learningapps.org/4642800
https://learningapps.org/4642800
https://www.youtube.com/watch?v=F9pVoj1A3n4&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=F9pVoj1A3n4&t=50s
https://egyszervolt.hu/vers/tavaszi-dal.html
https://egyszervolt.hu/vers/tavaszi-dal.html


Rajz-normál csoport 
Kurzuskód: zblrwew 

Versillusztráció Internet 
Elérhető lesz a Classroom-
ban a feladat leírással 
együtt. 

Illusztráció készítése. 
Tóthárpád Ferenc: A három 
paca c. verse alapján. 

 

Technika-Normál csoport 
Kurzuskód: ac65o4b 

Otthonunk tárgyai, anyagai Tk. 44. o.  Tárgyak rendeltetése. Az 
otthon tisztasága, 
taneszközök rendben 
tartása. 
Feladatok leírása a 
Classroom-ban lesz 
elérhető. 

 

 

 

1.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv -U, Ú, Ü, Ű, V írása, 
kapcsolása 
 
-Játékos gyakorlatok 
 
 
 
 
 
-Zelk Zoltán: Tavaszi dal 

 
 
 
https://learningapps.org/95013
95 
 
 
 
 
Első olvasókönyvem 34.oldal 

Első írásfüzetem a 
nagybetűkhöz-4.oldal 
 
 

Fiú vagy lánynév olvasható 
a kártyán? 
Ellenőrzés után lemásolni a 
füzetbe! 
 
mesefüzetbe lemásolni a 3 
versszakot+rajz hozzá 

 
 

Irodalom Móra Ferenc: Zengő ABC 
 
 
 
 
 
 

http://dydudu.hu/diafilm/049/49
.html 
 
 
 
 
 

https://learningapps.org/18600
06 
 
https://learningapps.org/18600
77 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://learningapps.org/9501395
https://learningapps.org/9501395
http://dydudu.hu/diafilm/049/49.html
http://dydudu.hu/diafilm/049/49.html
https://learningapps.org/1860006
https://learningapps.org/1860006
https://learningapps.org/1860077
https://learningapps.org/1860077


Zelk Zoltán: Tavaszi dal https://egyszervolt.hu/vers/tav
aszi-dal.html 
 
Első olvasókönyvem 34.o-
elolvasni 

Megbeszélni: 
Hány versszakból áll a vers? 
-versszakok beszámozása 
-1 versszak hány soros? 
Tk. 34.o/1,2,4-megbeszélni 
34.o/3.-aláhúzni a versben 
 

 
https://learningapps.org/71057
98 
 
megtanulni  a verset: március 
25. 
videóra rögzítése és annak 
elküldése a Google Classroom 
(1.b kurzus kódja:k6y3r5l)  

Matematika 
Google Classroom: 
6vqlexc 

A 13 fogalma 
 
Számolás 0-13-ig 
Összeadás és kivonás 
tízesátlépés nélkül 
 
Számolás 0-13-ig 
tízesátlépéssel 
 
 
Számolás 0-13-ig 
 
A fentiekkel kapcsolatos 5 
db feladat: 1 db/nap 
 
 
Tájékozódó felmérés 

 
 
Tk. II. 46-47 oldal 
 
 
 
Tk. II. 48-49. o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google űrlap 

mf. 30-31. o. feladatai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mf. II. 32.o. 2. 3. 4. f. 
          33. o. 2. 3. f. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://learningapps.org/join/c
wjjhc65 
(feladatok használata, az 1.b-
nek kialakított osztály-
csoportban) 
 
https://forms.gle/7EMMZVJAQ
K9VDdjm7 

Környezetismeret 
Kurzuskód: ecr5kvv 

A tavasz ünnepei Tk. 57. o. 
Mf. 46. o. 

Ismétlés: 
https://learningapps.org/92422
42 
 
Mf. 46. o. 1.f. Tavaszi ünnepek 
megnevezése, képek 
kiszínezése. 
 
Ellenőrzés: 
https://learningapps.org/displa
y?v=pv0j5m3bt20 
 
Aki szeretné meghallgatni: 
Vivaldi: Négy évszak 

 

https://egyszervolt.hu/vers/tavaszi-dal.html
https://egyszervolt.hu/vers/tavaszi-dal.html
https://learningapps.org/7105798
https://learningapps.org/7105798
https://learningapps.org/join/cwjjhc65
https://learningapps.org/join/cwjjhc65
https://forms.gle/7EMMZVJAQK9VDdjm7
https://forms.gle/7EMMZVJAQK9VDdjm7
https://learningapps.org/9242242
https://learningapps.org/9242242
https://learningapps.org/display?v=pv0j5m3bt20
https://learningapps.org/display?v=pv0j5m3bt20


(Tavasz részlet) 
 

Angol -normál Ismétlés: színek és számok 
1-10 
meg kell hallgatni és 
énekelgetni a dalokat 

google classroom 
kurzuskód: d7lgwhg 

https://www.youtube.com/watc
h?v=tRNy2i75tCc 
https://www.youtube.com/watc
h?v=xNw1SSz18Gg 

 

Angol-két tanítási 
nyelvű 

Testrészek gyakorlása 
angolul  

Szavak: Tk 20-21.o. 
Dal: Tk 22.o 
Sztori: Tk 24.o 
Exercise is good : Tk 25.o 
Matricák: Tk 26.o 
Rajz: Mf 20.o 4.feladat 
 
1.b Március 16_20 
Hallgatnivalók 
 
 
 

Mutassák meg és mondják ki 
a tanult testrészeket. 
Énekeljék el a gyerekek a dalt, 
és az Exercise is good for you-
t, és MUTASSÁK is! 
Ragasszák be a matricákat és 
mondják el a testrészeket. 
A munkafüzetbe rajzolják le a 
szörnyikét a hallottak alapján. 
Az ügyesebbek le is írhatják a 
testrészeket angolul. 
 
http://www.ourdiscoveryisland.
com/base.php 

 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvû 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testnevelés - Normál 
Google Classroom: 
w3np3t3  
 
 
 

Gimnasztika, állatutánzó 
mozgások (nyuszi, rák, pók, 
béka), futás, erôsítô 
gyakorlatok, elôre és hátra 
bukfenc, nyújtás. H-P: heti 5 
x 45 perc legalább. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egy kis szórakozás kvíz 
formájában; Fizikai mozgás 
 
 
 
 

Állatutánzó mozgások: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=GYeRDWZ1sd4 
2020. 03. 15.  
Bukfencek: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=EpCD_BEvN80  
2020.03. 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.learningapps.org  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Végezz el minimum 10 
törzsemelést, 10 felülést, 10 
négyütemű fekvőtámaszt! 
 
 
Az alábbi videó utánzása. 

Google Classroom kurzus kód: 
k5ixhkz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google Classroom: w3np3t3  
 
 
 
 
Kedv szerint videóra rögzítése 
és annak elküldése a Google 

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://drive.google.com/open?id=1DU-6PB6SzlBpZEyD_lgrKmd8zsuMlv2-
http://www.ourdiscoveryisland.com/base.php
http://www.ourdiscoveryisland.com/base.php
https://www.youtube.com/watch?v=GYeRDWZ1sd4
https://www.youtube.com/watch?v=GYeRDWZ1sd4
https://www.youtube.com/watch?v=EpCD_BEvN80
https://www.youtube.com/watch?v=EpCD_BEvN80
http://www.learningapps.org/


 
 

YouTube videón látottak 
leutánzása 
 
 
, kód: w3np3t3  
 
 
Gimnasztika zenére 
 
, kód: w3np3t3  
 
 
 
 
Fizikai mozgás 
 
, kód: w3np3t3  
 
 
 
Fizikai mozgás, 
szobatakarítás,  

 
, kód: w3np3t3  

https://www.youtube.com/watc
h?v=6X683tNMGxQ 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=azdwsXLmrHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Queen: Radio Ga Ga című 
számára végezzetek 
gimnasztikai feladatokat! 
Például karkörzést, kar, nyak-
körzést, menetelés stb. 
 
Végezz el minimum 15 
törzsemelést, 15 felülést, 15 
négyütemű és annyi 
fekvőtámaszt, amennyit bírsz! 
 
Rakd rendbe az iskolai 
felszerelésedet 
(tankönyveidet, füzeteidet, 
tolltartódat) és a játékaidat! 
Segíts édesanyádnak a 
szobád kitakarításában! 

Classroom (Testnevelés) 
csoportba. Határidő: Csütörtök 
19:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tölts fel előtte, utána képet a 
Google Classroomba! 
 
 
 
 
 
 

Ének - zene 
Classroom kurzus 
kódja: i43qnii ini 

Játék a mi-szó-lá hangokkal. 
A szolmizációs hangok 
kézjelei. 
Zenehallgatás, Kodály 
Zoltán: Esti dal 

Kézjelek és a tanult 
szolmizációs hangok 
gyakorlása. 
 

Kézjelek: 
https://learningapps.org/46428
00 
 
Kodály: Esti dal 
https://www.youtube.com/watc
h?v=F9pVoj1A3n4&t=50s 

 

angol rajz/technika  google classroom létrehozva 
belépési kód: jvkregd 

  

Rajz-normál csoport 
Kurzuskód: zblrwew 

Versillusztráció Tk. 57. o. 
Elérhető lesz a Classroom-ban 
a feladat leírással együtt. 

Illusztráció készítése. 
Tóthárpád Ferenc: A három 
paca c. verse alapján. 

 

Technika-Normál 
csoport 
Kurzuskód: ac65o4b 

Otthonunk tárgyai, anyagai Tk. 44. o.  Tárgyak rendeltetése. Az 
otthon tisztasága, 
taneszközök rendben 
tartása. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6X683tNMGxQ
https://www.youtube.com/watch?v=6X683tNMGxQ
https://www.youtube.com/watch?v=azdwsXLmrHE
https://www.youtube.com/watch?v=azdwsXLmrHE
https://learningapps.org/4642800
https://learningapps.org/4642800
https://www.youtube.com/watch?v=F9pVoj1A3n4&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=F9pVoj1A3n4&t=50s


Feladatok leírása a 
Classroom-ban lesz 
elérhető. 

 

 

 

2.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv A kiejtéstől eltérő 
helyesírású szavak  :-tj, 
tyj (két betű átírása 
kékkel) 

Nyelvtan - Helyesírás 
tankönyv : 83-84. oldal 
 
https://classroom.google.com 
 
kurzus kódja: ghvrbqp 
 

Nyelvtan- helyesírás 
Munkafüzet : 66-68. o  

Ellenőrző  kérdések , gyakorlás 
: 
https://learningapps.org/46554
78 

Irodalom “ Barátunk a természet “ 
című fejezetben :  A 
vakond című 
ismeretterjesztő szöveg 
olvasása, feldolgozása 
 
Petőfi Sándor : Anyám 
tyúkja - megtanulni 
péntekre 

Hétszínvarázs Tankönyv : 42. 
o 
 
Másolás irodalom füzetbe :  3. 
versszak 
https://classroom.google.com 
 
kurzus kódja: ghvrbqp 

Hétszínvarázs Munkafüzet : 
62. oldal feladatainak 
megoldása 

Film:  A Kisvakond nadrágja  - 
youtube 

Matematika Gyakorlás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maradékos osztás 7-tel 
 

Internet 
 
Internet 
 
 
 
Tankönyv II. kötet  
Tankönyv II. kötet  
Tankönyv II. kötet  
 
Tankönyv II. kötet  
Munkafüzet II. kötet 

https://learningapps.org/2219 
175 
http://www.szorzotabla.hu/hu/ 
 
 
 
48. oldal 1-3. feladat 
49. oldal 1. és 3.  feladat 
50. oldal 1. és 3. feladat 
 
47. oldal 1. 2. feladat 
34. oldal 1. és 3. feladat 

Classroom kódja: li5haky 

https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/4655478
https://learningapps.org/4655478
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EcaMaAn9TTw
https://learningapps.org/2219175
https://learningapps.org/2219175
http://www.szorzotabla.hu/hu/


Időmérés Tankönyv II. kötet 
 
Munkafüzet II. kötet 

52. oldal 1. és 2. feladat 
53. oldal 2. feladat 
35. oldal 1-4. feladat 

Környezetismeret 
Kurzuskód: 6zc5o4h 

Miről tanultunk? Tk. 64. o. 
Mf. 44-45. o. 

Mf. 44. o.: 1,2,3,5.f 
Mf. 45. o.: 6,8.f 
https://learningapps.org/displa
y?v=pv0j5m3bt20 
 
https://learningapps.org/21152
01 
 
https://learningapps.org/71804
45 
 
https://learningapps.org/82471
14 
 
A héten még továbbítok 
összefoglaló feladatlapot! 
 

 

Angol -normál Young Stars 2. 4.Unit classroom kurzus kódja:  
nq73a7s 

 
 
Student’s Book 40. oldal 1. 
feladat 
 
Workbook 40. oldal 1. feladat 

el kell olvasni a 4 utasítást és 
be kell másolni,  
a dalt meg kell hallgatni és 
lehet énekelgetni is: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=WsiRSWthV1k 
 

 

Angol-két tanítási 
nyelvű 

Food google classroom létrehozva, 
hozzáférés:cvnz5r7  

minden feladat megtalálható 
ott 

 

Testnevelés normál 
 
 
Testnevelés és 
tömegsport             
kéttannyelvű: 

Futó állóképesség 
fejlesztése 6-7 perc 
Ugrókötelezés gyakorlása 
Guggolások 2-szer 20, 
szökdelések páros lábon 
2-szer 50, futás a 
szabadban,fekvőtámasz 
2-szer 10 naponta!! 
Kurzus kódja:bwqj6xx 

   

https://learningapps.org/display?v=pv0j5m3bt20
https://learningapps.org/display?v=pv0j5m3bt20
https://learningapps.org/2115201
https://learningapps.org/2115201
https://learningapps.org/7180445
https://learningapps.org/7180445
https://learningapps.org/8247114
https://learningapps.org/8247114
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k


Ének - zene 
Classroom kurzus 
kódja:  
hu75v2j 
 
 

Hallás utáni daltanulás: 
Sándor napján... 
 
 

Egyenletes mérő tapsolása a 
dalhoz. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=9eERbmhWVuE 
A dal meghallgatása a 
felvételről min. 5-ször. 

 

Rajz Technika - normál Tavasz https://imgur.com/a/LfaqrsX 
classroom létrehozása 
kód:hizfskf 

A héten tulipán 
rajzolása,színezése vagy 
festése tetszés szerint A 4-es 
rajzlapra 

 

2.a/b angol rajz -
technika 

 google classroom létrehozva, 
belépési kód:kby43xkkby43xk 

  

 
 
 

2.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv A kiejtéstől eltérő 
helyesírású szavak  :-tj, tyj 
(két betű átírása kékkel) 

Nyelvtan - Helyesírás 
tankönyv : 83-84. oldal 
https://classroom.google.co
m 
 
kurzus kódja: ghvrbqp 

Nyelvtan- helyesírás 
Munkafüzet : 66-68. o  

Ellenőrző  kérdések , 
gyakorlás : 
https://learningapps.org/465
5478 

Irodalom “ Barátunk a természet “ 
című fejezetben :  A vakond 
című ismeretterjesztő 
szöveg olvasása, 
feldolgozása 
 
Petőfi Sándor : Anyám 

Hétszínvarázs Tankönyv : 
42. o  
https://classroom.google.co
m 
 
kurzus kódja: ghvrbqp 
 

Hétszínvarázs Munkafüzet : 
62. oldal feladatainak 
megoldása 

Film:  A Kisvakond nadrágja  
- youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=9eERbmhWVuE
https://www.youtube.com/watch?v=9eERbmhWVuE
https://imgur.com/a/LfaqrsX
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/4655478
https://learningapps.org/4655478
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EcaMaAn9TTw


tyúkja megtanulni péntekre  
 
 
Másolás irodalom füzetbe : 
3. versszak 

Matematika Gyakorlás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maradékos osztás 7-tel 
 
Időmérés 

Internet 
 
Internet 
 
 
 
Tankönyv II. kötet  
Tankönyv II. kötet  
Tankönyv II. kötet  
 
Tankönyv II. kötet  
Munkafüzet II. kötet 
Tankönyv II. kötet 
Munkafüzet II. kötet 
 

https://learningapps.org/221
9175 
http://www.szorzotabla.hu/hu
/ 
 
 
48. oldal 1-3. feladat 
49. oldal 1. és 3.  feladat 
50. oldal 1. és 3. feladat 
 
47. oldal 1. 2. feladat 
34. oldal 1. és 3. feladat 
52. oldal 1. és 2. feladat 
35. oldal 1-4. feladat 

Classroom kódja:li5haky 

Környezetismeret 
Kurzuskód: 2skrmdb 

Miről tanultunk? Tk. 64. o. 
Mf. 44-45. o. 

Mf. 44. o.: 1,2,3,5.f 
Mf. 45. o.:6,8.f 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pv0j5m3bt20 
 
https://learningapps.org/211
5201 
 
https://learningapps.org/718
0445 
 
https://learningapps.org/824
7114 
 
A héten még továbbítok 
összefoglaló feladatlapot! 
 
 

 

Angol -normál Young Stars 2. 4.Unit classroom kurzus kódja:  
nq73a7s 

Student’s Book 40. oldal 1. 
feladat 

el kell olvasni a 4 utasítást 
és be kell másolni a füzetbe 
a dalt meg kell hallgatni és 
lehet énekelgetni is: 

 

https://learningapps.org/2219175
https://learningapps.org/2219175
http://www.szorzotabla.hu/hu/
http://www.szorzotabla.hu/hu/
https://learningapps.org/2219175
https://learningapps.org/2219175
https://learningapps.org/display?v=pv0j5m3bt20
https://learningapps.org/display?v=pv0j5m3bt20
https://learningapps.org/2115201
https://learningapps.org/2115201
https://learningapps.org/7180445
https://learningapps.org/7180445
https://learningapps.org/8247114
https://learningapps.org/8247114


 
Workbook 40. oldal 1. 
feladat 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=WsiRSWthV1k 
 
 

Angol-két tanítási nyelvű 8. Lecke: Things we do Tk 63.o. mondóka 
Mf 61.o 3. és 4.  
 
 
 
 
 
Tk 64.o dal 
Mf 62.o 5. és 6. 
 
2.b Hallgatnivalók 
 
 

Mondják el a mondókát. 
A munkafüzet 61. oldalának 
feladatait oldják meg a 
hallottak alapján: 
3.: Kösd össze. 
4.: Egészítsd ki 3. feladat 
alapján. 
Hallgassák meg a dalt 
többször, énekeljék el. 
Mf62/5. feladatát oldják meg 
a hallottak alapján(Tick or 
cross) 
Mf6. feladat: Az 5. feladat 
alapján írj mondatokat. Rakd 
sorrendbe a szavakat, írj 
kérdéseket, és válaszolj 
rájuk. 

 

Testnevelés normál 
 
 
 
Testnevelés és 
tömegsport kéttannyelvű: 

Futó állóképesség 
fejlesztése 6-7 perc 
Ugrókötelezés gyakorlása 
 
Guggolások 2-szer 20, 
szökdelések páros lábon 2-
szer 50, futás a 
szabadban,fekvőtámasz 2-
szer 10 naponta!! 
A kurzus kódja:bwqj6xx 
 

   

Ének - zene 
Classroom kurzus kódja: 
56duct2 

Hallás utáni daltanulás: 
Sándor napján... 

Egyenletes mérő tapsolása 
a dalhoz. 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=9eERbmhWVuE 
A dal meghallgatása a 
felvételről min. 5-ször. 

 

Rajz Technika - normál Tavasz https://imgur.com/a/Lfaqr 
classroom létrehozása kód 
:hizfskf 

A héten tulipán 
rajzolása,színezése vagy 
festése tetszés szerint A 4-
es rajzlapra 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://drive.google.com/open?id=1pAgtyOJpWU-j8V9qTjqGa238e0u8XVw-
https://www.youtube.com/watch?v=9eERbmhWVuE
https://www.youtube.com/watch?v=9eERbmhWVuE
https://imgur.com/a/LfaqrsX


2.a/b angol rajz -technika  google classroom 
létrehozva, belépési 
kód:kby43xk 

  

 

 

 

 

 

3.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Az igekötős igék felismerése 
Játékos feladatok 

Tk.70-71. 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pc9ehpwqk18 

Mf.78-79. 
Kurzus kódja 
o7wknxw 
 

Tanulják meg az igekötőket 
olyan sorrendben,ahogy a 
szabályban van. 

Irodalom Keith Lye : Ősállatok Tk.112. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=yk7zi5xIqgY 

Mf.67. 
Kurzus kódja 
o7wknxw 
 

Olvassák el kétszer hangosan 
az olvasmányt! 

Matematika A műveletek sorrendje 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kerület és terület mérése 

Szabály ismétlése:Tk.12.o. 
Szabály alkalmazása: 
Tk.110./1,2,3.   
füzetben számolással 
 
 
 
 
 
Szabály: Tk. 114 / 3. 
               Tk. 115 / 2.a, 3.a 

https://learningapps.org

/4624161 

https://learningapps.org

/2148457 

Mf:40 / 1. 

Kurzus kódja pamfyxp 

 

 
 
Mf: 42-44. 

 

Környezetismeret 
Kurzuskód: khornxy 

Csodálatos madárvilág Tk. 68-67.o. 
Mf. 57. o.  

Minden madár 
elolvasása után, a 

 

https://learningapps.org/display?v=pc9ehpwqk18
https://learningapps.org/display?v=pc9ehpwqk18
https://www.youtube.com/watch?v=yk7zi5xIqgY
https://www.youtube.com/watch?v=yk7zi5xIqgY
https://learningapps.org/4624161
https://learningapps.org/4624161
https://learningapps.org/2148457
https://learningapps.org/2148457


füzetbe jegyzet 
készítése az alábbi 
szempontok alapján: 
élőhelye, testfelépítése 
és jellemzői, életmódja, 
táplálkozása, 
szaporodása. 
Fogalom 
meghatározása a 
füzetbe: Mit jelent az, 
hogy gázlómadár?  
 
Ellenőrzés: 
https://learningapps.org
/5202076 
 
Hf.: Mf. 57.o.:1,2. f. 
Szorg.: Mf. 57. o.: 3, 5.f 

Angol -normál My world  Google classroom 
létrehozva belépési 
hozzáférés: q6a23bm 

minden feladat 
megtalálható ott 

 

Angol-két tanítási nyelvű Unit 6. Wild animals Google classroom 
létrehozva belépési 
hozzáférés:nlflg62 

https://wordwall.net/pla
y/213/336/978 
lizard-gyík 
squirell-mókus 
camel-teve 
Ezeket a szavakat 
szótározzák ki és írják 
végig a sorokat. 
Mind a három állatról 5-
5 mondatot írjanak a 
füzetbe. ( It is …, It has 
got …, It can …, It lives 
…, It eats … ) 

 

Informatika - normál és 
kéttannyelvű csoportok 

Paint - Húsvéti kép rajzolása  Számítógép  

Testnevelés - normál 
 
Testnevelés kéttannyelvű: 

Ugrókötélhajtás előre és hátra 
páros illetve váltott lábbal 
10 négyütemű fekvőtámasz 
minden nap 
Futás a szabadban 

 Számolni  a 30 mp 
alatti előrehajtásokat! 
Kurzus kódja erl24fx 
 

 

https://learningapps.org/5202076
https://learningapps.org/5202076
https://wordwall.net/play/213/336/978
https://wordwall.net/play/213/336/978


Labdapattogtatás és 
kosárradobás 
kosárlabdával(akinek van) 
focizás 
ugrálókötelezés 2-szer 30 
naponta  
Kurzus kódja:kmcdtj4 

Ének - zene 
Classroom kurzus kódja: 
7yhwj6z 

Ritmushangszerek 
 https://www.mozaweb.h

u/course.php?cmd=sin
gle_book&bid=MS-
1635V 
A hangszerek hangja 
és megszólaltatási 
módja 

 

Rajz Technika - normál 
Tavasz 

https://imgur.com/a/Lfaqr 
classroom belépés 
kód:woseptd 

A héten tulipán 
rajzolása,színezése 
vagy festése tetszés 
szerint A 4-es rajzlapra 

 

3.a/b angol rajz-technika 
 

Google classrom létrehozva, 
belépési kód: 3chnhbu 

  

 

 

3.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Az igekötős igék 
felismerése 
Játékos feladatok 

Tk.70-71. 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pc9ehpwqk18 

Mf.78-79. 
Kurzus kódja 
o7wknxw 

Tanulják meg az igekötőket 
olyan sorrendben,ahogy a 
szabályban van. 

Irodalom Keith Lye : Ősállatok Tk.112. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=yk7zi5xIqgY 

Mf.67. 
Kurzus kódja 
o7wknxw 
 
 
 

Olvassák el kétszer 
hangosan az olvasmányt! 

https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1635V
https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1635V
https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1635V
https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1635V
https://imgur.com/a/LfaqrsX
https://learningapps.org/display?v=pc9ehpwqk18
https://learningapps.org/display?v=pc9ehpwqk18
https://www.youtube.com/watch?v=yk7zi5xIqgY
https://www.youtube.com/watch?v=yk7zi5xIqgY


Matematika A műveletek sorrendje 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kerület és terület 
mérése 

Szabály ismétlése:Tk.12.o. 
Szabály alkalmazása: 
Tk.110./1,2,3.   
füzetben számolással 
 
 
 
 
 
Szabály: Tk. 114 / 3. 
               Tk. 115 / 2.a, 3.a 

https://learningapps.org/4624

161 

https://learningapps.org/2148

457 

Mf:40 / 1. 

Kurzus kódja pamfyxp 

 
Mf: 42-44. 

 

Környezetismeret Csodálatos madárvilág 
Kurzus kódja 
okbckg7 

Tkv 68-69.o. 
 

Mf.57.o.1.2. 
https://learningapps.org/4863
513 

 

Angol -normál My daily routine https://www.youtube.com/wa
tch?v=M4FMEmlOqTM 

Kurzus kódja 
m4ccwby 
 

New vocabulary: Másolják le 
a szavakat kétszer! 

Angol-két tanítási nyelvű Reading exercise  Activity Book: 47/3.4. 
Kurzus kódja 
cqovhse 
 

Unit 8. TV 52/1:New 
vocabulary: Másolják le a 
szavakat kétszer! 

Informatika - normál és 
kéttannyelvű csoportok 

Paint - Húsvéti kép 
rajzolás 

 Számítógép  

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű Gimnasztika, futás, a 

gyorúszás kar és 
lábtempója szárazon, 
gyakorlatok 
ugrálókötéllel, erôsítô 
gyakorlatok, nyújtás. H-
P: heti 5 x 45 perc 
legalább. 

A gyosúszás kartempója 
szárazon   
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Vw99AxWdcpc    
2020. 03. 15.; 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=XeCMr2BwS90    
2020. 03. 15. 

 Google classroom kurzus 
kódja: 
f2w5rag 

Ének - zene 
Classroom kurzus kódja: 
6eedxhx 

Ritmushangszerek 
 https://www.mozaweb.hu/co

urse.php?cmd=single_book&
bid=MS-1635V 
 

 
 
 
 

https://learningapps.org/4624161
https://learningapps.org/4624161
https://learningapps.org/2148457
https://learningapps.org/2148457
https://learningapps.org/4863513
https://learningapps.org/4863513
https://www.youtube.com/watch?v=M4FMEmlOqTM
https://www.youtube.com/watch?v=M4FMEmlOqTM
https://www.youtube.com/watch?v=Vw99AxWdcpc
https://www.youtube.com/watch?v=Vw99AxWdcpc
https://www.youtube.com/watch?v=XeCMr2BwS90
https://www.youtube.com/watch?v=XeCMr2BwS90
https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1635V
https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1635V
https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1635V


A hangszerek hangja és 
megszólaltatási módja 

 
 
 

Rajz Technika - normál Tavasz https://imgur.com/a/Lfaqr 
classrom létrehozása 
Kód:woseptd 

A héten tulipán 
rajzolása,színezése vagy 
festése tetszés szerint A 4-
es rajzlapra 

  

Testnevelés - normál Ugrókötélhajtás előre és 
hátra páros illetve váltott 
lábbal  

 Számolni  a 30 mp alatti 
előrehajtásokat! 

 

3.a/b angol rajz-technika  Google classrom létrehozva, 
belépési kód: 3chnhbu 

  

 
 

4.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Az -l, -ll végű felszólítást 
kifejező igék helyesírása 

Ny. tk. 80/1.a,b, 2. a,b,c, 
szabály 

Ny. mf. 88/1.a,b,c, 2.a,b, 3.a, https://learningapps.org/918
4534 

Irodalom Debrecen, a virágkarnevál 
városa 
Debreceni Állatkert 
 
Fogalmazás: Lakóhelyem 
 
Fekete István: Bogáncs 

Ok. 150-151. o. 
 
 
 
Fog. mf: 43/8.a,b, 
 
Ok. 152-153. o. 

Omf. 64/2. 65/5.6. 
karnevál 
 
Fog. füzetbe 43/8.c, 
 
Kurzus kódja: zac3adm 

 
kvíz 

https://imgur.com/a/LfaqrsX
https://learningapps.org/9184534
https://learningapps.org/9184534
https://www.youtube.com/watch?v=33BhXW2ICyE
https://wordwall.net/hu/resource/37085/debrecen-vir%C3%A1gkarnev%C3%A1l-kv%C3%ADz


Matematika Az írásbeli szorzás 
gyakorlása kétjegyű 
szorzóval, becsléssel együtt: 
-szöveges feladatok 
-nyitott mondatok 
-műveleti sorrend 
 

Tk. 117./22. becsléssel 
Tk 117../24.a) b) 
Tk 117. o. 28. a) b)  
Tk 119./1. Tk-be 
Tk 119. o. 6. füzetbe 
A feladatokat a füzetbe 
kidolgozni 

Mf.31. o. 4., 5. 
Mf. 32.o.6., 8.a,b 
Mf 33. o. 9., 10. 
Mf 36. o. 15. 
Szorgalmi:Mf 34. o. 12.a), b) 

Szorzó-és bennfoglaló tábla 
folyamatos gyakorlása 
https://learningapps.org/444
2070 
https://learningapps.org/296
7694 
A szorgalmit lefotózva, és 
elküldve a Classroom 
matematika 4.a felületére  
péntek estig, nagy ötöst 
lehet szerezni. 
Kurzus kódja:v6cvzys 

Környezetismeret “ Amiről a térkép mesél” 
Kurzus kódja 
ldla6yt 
 

Tkv.76.o. 
domborzati 
politikai 
tematikus 

Mf.48.o.1. 2.  

Angol -normál Számok gyakorlása 1-100-ig https://www.eslgamesplus.co
m/numbers-1-100-
vocabulary-sentences-esl-
vocabulary-and-grammar-
interactive-crocodile-board-
game/ 

https://wordwall.net/resource
/886009/inglese/scoppia-il-
pallone-per-riempire-la-
carrozza-corretta 
 
 
https://wordwall.net/resource
/780435/angol/numbers-1-
100 
 

 

Angol-két tanítási nyelvű Module 5. Food Student’s Book 74. oldal 
Revision összes feladata 
 
Google classroom 

létrehozva belépési 

hozzáférés: 5yrv3hp 

Workbook 56-57. oldal 
feladatai legyenek készen 
https://wordwall.net/play/460
/850/993 
https://wordwall.net/play/577
/403/723 
https://learningapps.org/displ
ay?v=p80m8c81c19 
https://learningapps.org/displ
ay?v=p4k3wqfmc19 
https://learningapps.org/displ
ay?v=p5ud313nt18 

https://wordwall.net/play/713
/674/949 
https://wordwall.net/play/606
/545/166 
 
https://wordwall.net/play/474
/111/9656 
 
https://wordwall.net/play/618
/647/208 
 
 

Informatika - normál Logo Motion  http://logo.sulinet.hu/#  
 
https://www.youtube.com/wa

Logo Motion program 
letöltése,telepítése 

Classroom: xoekjkz 

https://learningapps.org/4442070
https://learningapps.org/4442070
https://learningapps.org/2967694
https://learningapps.org/2967694
https://cms.sulinet.hu/get/d/d18cb688-6183-4d5f-abbf-641e3c33a8ea/1/4/b/Large/132_2.jpg
https://cms.sulinet.hu/get/d/6fea011a-508c-4a9b-82e3-1922fa9b736b/1/4/b/Large/134_5.jpg
https://cms.sulinet.hu/get/d/f66192fc-a03a-4619-8b77-82b37bf5a829/1/4/b/Large/134_6.jpg
https://www.eslgamesplus.com/numbers-1-100-vocabulary-sentences-esl-vocabulary-and-grammar-interactive-crocodile-board-game/
https://www.eslgamesplus.com/numbers-1-100-vocabulary-sentences-esl-vocabulary-and-grammar-interactive-crocodile-board-game/
https://www.eslgamesplus.com/numbers-1-100-vocabulary-sentences-esl-vocabulary-and-grammar-interactive-crocodile-board-game/
https://www.eslgamesplus.com/numbers-1-100-vocabulary-sentences-esl-vocabulary-and-grammar-interactive-crocodile-board-game/
https://www.eslgamesplus.com/numbers-1-100-vocabulary-sentences-esl-vocabulary-and-grammar-interactive-crocodile-board-game/
https://www.eslgamesplus.com/numbers-1-100-vocabulary-sentences-esl-vocabulary-and-grammar-interactive-crocodile-board-game/
https://wordwall.net/resource/886009/inglese/scoppia-il-pallone-per-riempire-la-carrozza-corretta
https://wordwall.net/resource/886009/inglese/scoppia-il-pallone-per-riempire-la-carrozza-corretta
https://wordwall.net/resource/886009/inglese/scoppia-il-pallone-per-riempire-la-carrozza-corretta
https://wordwall.net/resource/886009/inglese/scoppia-il-pallone-per-riempire-la-carrozza-corretta
https://wordwall.net/resource/780435/angol/numbers-1-100
https://wordwall.net/resource/780435/angol/numbers-1-100
https://wordwall.net/resource/780435/angol/numbers-1-100
https://wordwall.net/play/460/850/993
https://wordwall.net/play/460/850/993
https://wordwall.net/play/577/403/723
https://wordwall.net/play/577/403/723
https://learningapps.org/display?v=p80m8c81c19
https://learningapps.org/display?v=p80m8c81c19
https://learningapps.org/display?v=p4k3wqfmc19
https://learningapps.org/display?v=p4k3wqfmc19
https://learningapps.org/display?v=p5ud313nt18
https://learningapps.org/display?v=p5ud313nt18
https://wordwall.net/play/713/674/949
https://wordwall.net/play/713/674/949
https://wordwall.net/play/606/545/166
https://wordwall.net/play/606/545/166
https://wordwall.net/play/474/111/9656
https://wordwall.net/play/474/111/9656
https://wordwall.net/play/618/647/208
https://wordwall.net/play/618/647/208
http://logo.sulinet.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak


tch?v=dX7lcjhXUak  

Informatika - két tanítási 
nyelvű  

Logo Motion  http://logo.sulinet.hu/#  
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dX7lcjhXUak  

Logo Motion program 
letöltése,telepítése 

Classroom: ode6gak 

Testnevelés és 
tömegsport -  két tanítási 
nyelvű 

Gimnasztika, futás 8-12 perc 
folyamatosan, a gyors- és 
mellúszás kar és lábtempója 
szárazon, gyakorlatok 
ugrálókötéllel, erôsítô 
gyakorlatok, nyújtás. H-P: 
heti 5 x 45 perc legalább. 

A gyosúszás kartempója   
https://www.youtube.com/wa
tch?v=XeCMr2BwS90    
2020. 03. 15.; 
A lábtempók 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=v61nEYUb5_0    
2020. 03. 15. 
 

 Google classroom kurzus 
kódja: 
g6gz4iw 

Testnevelés-normál Ugrókötelezés: az eddig 

tanult elemek 

gyakorlása.Helyből 

távolugrás gyakorlása. 

 

Relaxációs gyakorlatok. 

https://youtu.be/s7Rw_SFsU
rw relaxációs gyakorlatokhoz 
https://youtu.be/814QCrtMfk
0 
https://youtu.be/GscKf45De-
s 
kurzus kódja:ij3p5ja 
 

  

Rajz   Technika   normál Nyuszi készítése https://imgur.com/a/TMLiqW
E 
clasroom belépés 
kód:aylidxy 

A forrásnál megjelölt 
lépéseket követve 
elkészíteni rajzlapra 

  

Ének - zene Hallás utáni daltanulás: Új a 
csizmám… 
 

Egyenletes mérő tapsolása 
a dalhoz. 
Kurzus kódja: e6sucns 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=jiYwxsPSlho 
A dal meghallgatása a 
felvételről min. 5-ször 

 

Rajz angol Tetszőleges kép készítése 
3D-ben. 

A három kígyó. 
google classroom belépési 
kód:  
hqg6lsc 

http://vytvarne-
namety.cz/index.php?opti
on=com_content&view=ar
ticle&id=585:tri-hadi-op-
art&catid=88:op-
art&Itemid=476 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
http://logo.sulinet.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=XeCMr2BwS90
https://www.youtube.com/watch?v=XeCMr2BwS90
https://www.youtube.com/watch?v=v61nEYUb5_0
https://www.youtube.com/watch?v=v61nEYUb5_0
https://youtu.be/s7Rw_SFsUrw
https://youtu.be/s7Rw_SFsUrw
https://youtu.be/814QCrtMfk0
https://youtu.be/814QCrtMfk0
https://youtu.be/GscKf45De-s
https://youtu.be/GscKf45De-s
https://imgur.com/a/TMLiqWE
https://imgur.com/a/TMLiqWE
https://www.youtube.com/watch?v=jiYwxsPSlho
https://www.youtube.com/watch?v=jiYwxsPSlho
http://vytvarne-namety.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=585:tri-hadi-op-art&catid=88:op-art&Itemid=476
http://vytvarne-namety.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=585:tri-hadi-op-art&catid=88:op-art&Itemid=476
http://vytvarne-namety.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=585:tri-hadi-op-art&catid=88:op-art&Itemid=476
http://vytvarne-namety.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=585:tri-hadi-op-art&catid=88:op-art&Itemid=476
http://vytvarne-namety.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=585:tri-hadi-op-art&catid=88:op-art&Itemid=476
http://vytvarne-namety.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=585:tri-hadi-op-art&catid=88:op-art&Itemid=476


Technika angol  google classroom belépési kód: 

k2r5zby 
  

 

 

4.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Az -l, -ll végű felszólítást 
kifejező igék helyesírása 

Ny. tk. 80/1.a,b, 2. a,b,c, 
szabály 

Ny. mf. 88/1.a,b,c, 2.a,b, 3.a, 
 

https://learningapps.org/918
4534 

Irodalom Debrecen, a virágkarnevál 
városa 
Debreceni Állatkert 
 
Fogalmazás: Lakóhelyem 
 
Fekete István: Bogáncs 

Ok. 150-151. o. 
 
 
 
Fog. mf: 43/8.a,b, 
 
Ok. 152-153. o. 

Omf. 64/2. 65/5.6. 
karnevál 
Fog. füzetbe 43/8.c, 
 
Kurzus kódja: pt5no6q 

kvíz 
Kurzus kódja 
pt5no6q 

Téma kiválasztása 
Fotó feltöltés 
Kurzus kódja 
pt5no6q 

Téma kiválasztása 
Fotó feltöltése 

 

Matematika Az írásbeli szorzás 
gyakorlása kétjegyű 
szorzóval, becsléssel együtt: 
-szöveges feladatok 
-nyitott mondatok 
-műveleti sorrend 
 

Tk. 117./22. becsléssel 
Tk 117../24.a) b) 
Tk 117. o. 28. a) b)  
Tk 119./1. Tk-be 
Tk 119. o. 6. füzetbe 
A feladatokat a füzetbe 
kidolgoznii 

Mf.31. o. 4., 5. 
Mf. 32.o.6., 8.a,b 
Mf 33. o. 9., 10. 
Mf 36. o. 15. 
Szorgalmi:Mf 34. o. 12.a), b) 
 

Szorzó-és bennfoglaló tábla 
folyamatos gyakorlása: 
https://learningapps.org/444
2070 
https://learningapps.org/296
7694 
Műveleti sebesség-
gyakorlás!!! 
A szorgalmit lefotózva, és 
elküldve a Classroom 
matematika 4.b csoportba 
péntek estig, nagy ötöst 
lehet szerezni. 
Kurzus kódja:5qth5px 
 

Környezetismeret “ Amiről a térkép mesél “ 
Kurzus kódja 
ldla6yt 
 

Tkv. 76.o. 
domborzati 
politikai 
tematikus 

Mf.48.o.1. 2.  

https://learningapps.org/9184534
https://learningapps.org/9184534
https://www.youtube.com/watch?v=33BhXW2ICyE
https://wordwall.net/hu/resource/37085/debrecen-vir%C3%A1gkarnev%C3%A1l-kv%C3%ADz
https://learningapps.org/4442070
https://learningapps.org/4442070
https://learningapps.org/2967694
https://learningapps.org/2967694
https://cms.sulinet.hu/get/d/d18cb688-6183-4d5f-abbf-641e3c33a8ea/1/4/b/Large/132_2.jpg
https://cms.sulinet.hu/get/d/6fea011a-508c-4a9b-82e3-1922fa9b736b/1/4/b/Large/134_5.jpg
https://cms.sulinet.hu/get/d/f66192fc-a03a-4619-8b77-82b37bf5a829/1/4/b/Large/134_6.jpg


Angol -normál Számok gyakorlása 1-100-ig https://www.eslgamesplus.co
m/numbers-1-100-
vocabulary-sentences-esl-
vocabulary-and-grammar-
interactive-crocodile-board-
game/ 
 

https://wordwall.net/resource
/886009/inglese/scoppia-il-
pallone-per-riempire-la-
carrozza-corretta 
 
https://wordwall.net/resource
/780435/angol/numbers-1-
100 
 

 

Angol-két tanítási nyelvű Module 5: Food Top Skills:Tk 72-73.o. 1A és 
1B 
Revision: Tk 74.o feladatai, 
kivéve az F feladat! 

Top Skills: Mf 55.o A 
 
Revision: Mf 55-56.o 
feladatai, 
kivéve az E feladat! 

https://wordwall.net/play/474
/111/9656 
szótár: 
http://szotar.sztaki.hu/angol-
magyar-szotar 

Informatika - normál Logo Motion   http://logo.sulinet.hu/#   
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dX7lcjhXUak 

Logo Motion program 
letöltése,telepítése 

Classroom: ag6vjjy 

Informatika - két tanítási 
nyelvű 

Logo Motion  http://logo.sulinet.hu/#  
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dX7lcjhXUak  

Logo Motion program 
letöltése,telepítése 

Classroom: xhskwgp 

Ének - zene 
Classroom kurzus kódja: 
3j6to74 

Hallás utáni daltanulás: Új a 
csizmám… 
 

Egyenletes mérő tapsolása 
a dalhoz. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=jiYwxsPSlho 
A dal meghallgatása a 
felvételről min. 5-ször 

 

Testnevelés-normál 
 
 
 
 
 
 
 
Testnevelés és 
tömegsport kéttannyelvű: 

Ugrókötelezés: az eddig 

tanult elemek 

gyakorlása.Helyből 

távolugrás gyakorlása. 

 

Relaxációs gyakorlatok. 

 

10 négyütemű fekvőtámasz 
minden nap 
Futás a szabadban 
Labdapattogtatás és 
kosárradobás 
kosárlabdával(akinek van) 

https://youtu.be/s7Rw_SFsU
rw relaxációs gyakorlatokhoz 
https://youtu.be/814QCrtMfk
0 
https://youtu.be/GscKf45De-
s 
kurzus kódja:ij3p5ja 

  

https://www.eslgamesplus.com/numbers-1-100-vocabulary-sentences-esl-vocabulary-and-grammar-interactive-crocodile-board-game/
https://www.eslgamesplus.com/numbers-1-100-vocabulary-sentences-esl-vocabulary-and-grammar-interactive-crocodile-board-game/
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https://wordwall.net/resource/780435/angol/numbers-1-100
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https://wordwall.net/play/474/111/9656
https://wordwall.net/play/474/111/9656
http://szotar.sztaki.hu/angol-magyar-szotar
http://szotar.sztaki.hu/angol-magyar-szotar
http://logo.sulinet.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
http://logo.sulinet.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
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https://www.youtube.com/watch?v=jiYwxsPSlho
https://youtu.be/s7Rw_SFsUrw
https://youtu.be/s7Rw_SFsUrw
https://youtu.be/814QCrtMfk0
https://youtu.be/814QCrtMfk0
https://youtu.be/GscKf45De-s
https://youtu.be/GscKf45De-s


focizás 
ugrálókötelezés 2-szer 30 
naponta 
Kurzus kódja:ewuboyb  

Fejlesztés Digitális okosdoboz kurzus kódja:gm2fjhg   

Rajz Technika  normál Nyusz készítése https://imgur.com/a/TMLiqW
E 
classroom belépés 
kód:aylidxy 

A forrásnál megjelölt 
lépéseket követve 
elkészíteni rajzlapr 

 

angol rajz-technika  google classroom 
létrehozva, belépi kód: lglzlgj 

  

 

 

  

https://imgur.com/a/TMLiqWE
https://imgur.com/a/TMLiqWE


 

5.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv A hangokról és a betűkről 
tanultak összefoglalása 

SubánéKissGyöngyi - 
magyar 
 
 
https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja:caxjgcb 

 
 

 
 
 

Irodalom Petőfi Sándor: János vitéz SubánéKissGyöngyi - 
magyar 
 
https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja:2etwqyj 

  

Matematika Tájékozódás a terepen és a 
térképen, 
Helymeghatározás, 
távolságmérés, 
iránymeghatározás. 

Tankönyv 
https://learningapps.org/189
2595 

Mukafüzet Tankönyv TUDÁSPRÓBA 
feladatai 

Természetismeret Magyarország nagytájai. A 
Nyugat-Magyarországi 
peremvidék 

Tankönyv 
https://classroom.google.co
m/h 
kurzus kódja: rqguaqhqgu 

Munkafüzet kapcsolódó 
feladatai 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pk6j9bq1a16 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pt7by50e316 
https://learningapps.org/di 
splay?v=p7j14zct518 

 

Történelem A középkori keresztény 
egyház 
 
 
 
 

Tankönyv 118.-122. o 
https://classroom.google.co
m 

a kurzus kódja: 3ulwij7 
 
 

Mf: 94 .o 1-4.feladat 
 
 
 
 
 

Összefoglaló kérdések Tk 
121 .o 
https://learningapps.org/321
7662 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/1892595
https://learningapps.org/1892595
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://learningapps.org/display?v=pk6j9bq1a16
https://learningapps.org/display?v=pk6j9bq1a16
https://learningapps.org/display?v=pt7by50e316
https://learningapps.org/display?v=pt7by50e316
https://learningapps.org/di
https://learningapps.org/di
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/3217662
https://learningapps.org/3217662


 
Az iszlám  

 
Tankönyv 123. o- 126. o 

 
Mf. 97. o 2, 4, 6 
 
https://zanza.tv/tortenelem/k
ozepkor/az-iszlam-
szuletese-az-arab-vallas-es-
tudomany 
 
 

 
Ellenőrző kérdések  
 - Hol alakult ki? Mikor? 
 - Ki volt a vallásalapítója?  
 - Hogyan nevezzük az 
iszlám szent könyvét?  
- Mi történt 622-ben? 
-Melyek az iszlám vallás 
alapelvei? 
Fotózd le és küld el e-
mailben március 22-ig!   

Angol -normál Module 3 összefoglalás The Present Simple - 
English ESL Powerpoints 
 

Mf 41.o E,F,G,H Present Simple Verbs Fun 
Game for ESL 
 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/832346/engleski-
jezik/righton1-unit-3-present-
simple-tense-revision 
 
https://learningapps.org/799
3190 
 
 

Angol-két tanítási nyelvű 
Kurzuskód:zlkdmy 
Csiháné Pálinkás Krisztina 

Meghívó írása egy 
barátnak,2 válasz írása, egy 
elfogadó és egy 
visszautasító email. 
Kurzuskód:zlkdmy 
Határidő beállítva a 
Classroomban 

 Students’ Book Revision 58. 
oladal 
Culture page: Super 
Structures: 59. o-Az 
olvasmány után táblázat 
kitöltése. 
Top Grammar gyakorló 
könyv: 56-62. oldal 

 

C.c 
Kurzuskód:zlkdmy 
Csiháné Pálinkás Krisztina 

St Patrick’s Day 
Google classroomban 
létrehozva, az angollal 
együtt. 
Kurzuskód:zlkdmyi 
Prezentáció és worksheet 
feltöltve 

   

Informatika-normál Hálózati ismeretek - 
információ keresése a 
neten 

 https://wordwall.net/play/853
/513/739 

Word dokumentum 
készítése a megszerzett 
információkról. 

https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/az-iszlam-szuletese-az-arab-vallas-es-tudomany
https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/az-iszlam-szuletese-az-arab-vallas-es-tudomany
https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/az-iszlam-szuletese-az-arab-vallas-es-tudomany
https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/az-iszlam-szuletese-az-arab-vallas-es-tudomany
https://en.islcollective.com/english-esl-powerpoints/grammar/present-simple-tense/present-simple/4849
https://en.islcollective.com/english-esl-powerpoints/grammar/present-simple-tense/present-simple/4849
https://www.eslgamesplus.com/present-simple-verbs-game/
https://www.eslgamesplus.com/present-simple-verbs-game/
https://wordwall.net/hu/resource/832346/engleski-jezik/righton1-unit-3-present-simple-tense-revision
https://wordwall.net/hu/resource/832346/engleski-jezik/righton1-unit-3-present-simple-tense-revision
https://wordwall.net/hu/resource/832346/engleski-jezik/righton1-unit-3-present-simple-tense-revision
https://wordwall.net/hu/resource/832346/engleski-jezik/righton1-unit-3-present-simple-tense-revision
https://learningapps.org/7993190
https://learningapps.org/7993190
https://wordwall.net/play/853/513/739
https://wordwall.net/play/853/513/739


Informatika-két tanítási 
nyelvű 

Imagine  http://logo.sulinet.hu/#  
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dX7lcjhXUak 

Imagine program letöltése, 
telepítése 

Classroom: jsff3kr 

Hon- és népismeret Gyermekjátékok https://classroom.google.co
m/w/NTM0NDgwOTkwOTJa/
tc/NjExMDk5NjM1Nzha 

egy játék kipróbálása otthon 
az udvaron: ugróiskola,  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=oi4JFKYgZ1Q 
ugrókötelezés, 
abroncshajtás 

Fénykép készítése játék 
közben 

Technika 
 
 
 
 
 
 

Gyakorlás: faanyagok 
 
Kurzuskód : 4m7si2q 
 

 
 számonkérés a jövő héten 

Ének A reneszánsz zene https://www.youtube.com/wa
tch?v=0DC7J-
bXhok&list=PL0cbvhqfL7UO
xZFSOi7NkyyUA-
gNRUaOY&index=21&t=0s 

Kérdések a pdf -  ben 
Válaszokat a füzetbe kell 
leírni 
 
Kurzus neve: 55ni57w 

számonkérés a jövő héten 

Rajz MEZOPOTÁMIA 
MŰVÉSZETE,Az Újbabiloni 
Birodalom művészete 

Tankönyv 
 
 

ISTAR Kapu rajza A 5-ös 
méretben 
 

Rajz 

Testnevelés és 
tömegsport - két tanítási 
nyelvű 

Gimnasztika, futás 8-12 perc 
folyamatosan, talajtorna 
elemek, gyakorlatok 
ugrálókötéllel, erôsítô 
gyakorlatok, nyújtás. H-P: 
heti 5 x 45 perc legalább. 

Erősítés: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Y2eOW7XYWxc 
2020. 03. 15. 
 
Talajtorna elemek    
https://www.youtube.com/wa
tch?v=FM3wPefR544    
2020. 03. 15. 

 Google classroom kurzus 
kódja: 
pmcqzo4 

Testnevelés-normál Ugrókötelezés gyakorlása. 
Talpboltozatot erősítő 
gyakorlatok. Relaxációs 

https://youtu.be/_tx2yJSSS3
8 
https://youtu.be/GscKf45De-

  

http://logo.sulinet.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://classroom.google.com/w/NTM0NDgwOTkwOTJa/tc/NjExMDk5NjM1Nzha
https://classroom.google.com/w/NTM0NDgwOTkwOTJa/tc/NjExMDk5NjM1Nzha
https://classroom.google.com/w/NTM0NDgwOTkwOTJa/tc/NjExMDk5NjM1Nzha
https://www.youtube.com/watch?v=oi4JFKYgZ1Q
https://www.youtube.com/watch?v=oi4JFKYgZ1Q
https://www.youtube.com/watch?v=0DC7J-bXhok&list=PL0cbvhqfL7UOxZFSOi7NkyyUA-gNRUaOY&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0DC7J-bXhok&list=PL0cbvhqfL7UOxZFSOi7NkyyUA-gNRUaOY&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0DC7J-bXhok&list=PL0cbvhqfL7UOxZFSOi7NkyyUA-gNRUaOY&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0DC7J-bXhok&list=PL0cbvhqfL7UOxZFSOi7NkyyUA-gNRUaOY&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0DC7J-bXhok&list=PL0cbvhqfL7UOxZFSOi7NkyyUA-gNRUaOY&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Y2eOW7XYWxc
https://www.youtube.com/watch?v=Y2eOW7XYWxc
https://www.youtube.com/watch?v=FM3wPefR544
https://www.youtube.com/watch?v=FM3wPefR544
https://youtu.be/_tx2yJSSS38
https://youtu.be/_tx2yJSSS38
https://youtu.be/GscKf45De-s


gyakorlatok. s 
https://youtu.be/s7Rw_SFsU
rw 
kurzus kódja: xwj5hc3 

Etika Kód: wiconkn    

TTGy   https://classroom.google.co
m 
Kód: 5ctzyxn 

  

 

 

5.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Helyesírási alapelvek Tankönyv, vázlat a füzetben 
 
https://classroom.google.co
m 
Kurzus kódja: ltw3lnw 
 

Kapcsolódó munkafüzeti 
feladatok 
wordwall 
 
 

 

Irodalom Petőfi Sándor: János vitéz 
21-22.fejezet 

Tankönyv 100-103.o. 
https://classroom.google.co
m 
 
Kurzus kódja 
tlobwf4 

Munkafüzet kapcsolódó 
feladatai 
 
https://learningapps.org/3112
83 
 
 

Meseszerű és a reális 
elemek keresése, 
csoportosítása a füzetben 

Matematika A tizedestörtek értelmezése, 
összehasonlítása, 
ábrázolása 
számegyenesen. 

https://classroom.google.co
m kód:enl75gd 

 
zsenileszek.hu/?fbclid=IwA
R0847gN2P86xZdVTvO8sX
Hbds-
z3CEnLxso36W9e4TEjqee5
-EbrMbLaps 

https://learningapps.org/myap
ps.php?displayfolder=216094 

A tankönyv és a munkafüzet  
gyakorló feladatai. 

Természetismeret Tájolás iránytűvel, térképen https://classroom.google.
com 

  

https://youtu.be/GscKf45De-s
https://youtu.be/s7Rw_SFsUrw
https://youtu.be/s7Rw_SFsUrw
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://wordwall.net/hu/resource/798358/helyes%C3%ADr%C3%A1si-alapelvek
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/3112830
https://learningapps.org/3112830
https://classroom.google.com/c/NjExMTk4MTIwNDha
https://classroom.google.com/c/NjExMTk4MTIwNDha
http://www.zsenileszek.hu/?fbclid=IwAR0847gN2P86xZdVTvO8sXHbds-z3CEnLxso36W9e4TEjqee5-EbrMbLaps
http://www.zsenileszek.hu/?fbclid=IwAR0847gN2P86xZdVTvO8sXHbds-z3CEnLxso36W9e4TEjqee5-EbrMbLaps
http://www.zsenileszek.hu/?fbclid=IwAR0847gN2P86xZdVTvO8sXHbds-z3CEnLxso36W9e4TEjqee5-EbrMbLaps
http://www.zsenileszek.hu/?fbclid=IwAR0847gN2P86xZdVTvO8sXHbds-z3CEnLxso36W9e4TEjqee5-EbrMbLaps
http://www.zsenileszek.hu/?fbclid=IwAR0847gN2P86xZdVTvO8sXHbds-z3CEnLxso36W9e4TEjqee5-EbrMbLaps
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=216094
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=216094
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Kód: psrkrlo 
tk. mf. térkép 

Történelem A középkori keresztény 
egyház 
 
 
 
 
Az iszlám  

Tankönyv 118.-122. o 
https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:jvz6sx6 
 
 
Tankönyv 123. o- 126. o 

Mf: 94 .o 1-4.feladat 
 
 
 
 
 
Mf. 97. o 2, 4, 6 
 
https://zanza.tv/tortenelem/ko
zepkor/az-iszlam-szuletese-
az-arab-vallas-es-tudomany 
 
 

Összefoglaló kérdések Tk 
121 .o 
https://learningapps.org/321
7662 
 
 
 
Ellenőrző kérdések  
 - Hol alakult ki? Mikor? 
 - Ki volt a vallásalapítója?  
 - Hogyan nevezzük az 
iszlám szent könyvét?  
- Mi történt 622-ben? 
-Melyek az iszlám vallás 
alapelvei?  
Fotózd le és küld el e-
mailben!  
 

Angol -normál Module 3 összefoglalás  The Present Simple - English 
ESL Powerpoints 
 
Mf 41.o E,F,G,H 

Present Simple Verbs Fun 
Game for ESL 
 
https://wordwall.net/hu/reso
urce/832346/engleski-
jezik/righton1-unit-3-
present-simple-tense-
revision 
 
https://learningapps.org/799
3190 
 

Angol-két tanítási nyelvű Revision Student’s Book Vocabulary: 
The Solar System Song (with 
lyrics) 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=F2prtmPEjOc 
Watch this video and enjoy it. 
 
Grammar: 
Future going to 
Google Drive 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/az-iszlam-szuletese-az-arab-vallas-es-tudomany
https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/az-iszlam-szuletese-az-arab-vallas-es-tudomany
https://zanza.tv/tortenelem/kozepkor/az-iszlam-szuletese-az-arab-vallas-es-tudomany
https://learningapps.org/3217662
https://learningapps.org/3217662
https://en.islcollective.com/english-esl-powerpoints/grammar/present-simple-tense/present-simple/4849
https://en.islcollective.com/english-esl-powerpoints/grammar/present-simple-tense/present-simple/4849
https://www.eslgamesplus.com/present-simple-verbs-game/
https://www.eslgamesplus.com/present-simple-verbs-game/
https://wordwall.net/hu/resource/832346/engleski-jezik/righton1-unit-3-present-simple-tense-revision
https://wordwall.net/hu/resource/832346/engleski-jezik/righton1-unit-3-present-simple-tense-revision
https://wordwall.net/hu/resource/832346/engleski-jezik/righton1-unit-3-present-simple-tense-revision
https://wordwall.net/hu/resource/832346/engleski-jezik/righton1-unit-3-present-simple-tense-revision
https://wordwall.net/hu/resource/832346/engleski-jezik/righton1-unit-3-present-simple-tense-revision
https://learningapps.org/7993190
https://learningapps.org/7993190
https://www.youtube.com/watch?v=F2prtmPEjOc
https://www.youtube.com/watch?v=F2prtmPEjOc


https://drive.google.com/open
?id=1sCI7aB8wTqcAlHS7Ru
KlQ9M96HsIkaSv 
 
Future: will 
Google Drive 
https://drive.google.com/open
?id=1sCI7aB8wTqcAlHS7Ru
KlQ9M96HsIkaSv 
  
Type 1 if conditionals 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Tz-35-2pWpU 
Watch the video and practice 
with it 
https://www.google.com 
kurzuskód:4hwyiuv 

C.c 

Revision: Valentine’s Day 

 Saint Valentine's Day 
Animated History 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=JdKZepHMFWE 
Watch the video and enjoy it. 
https://www.google.com 
kurzuskód:mpviv4s 

 

Informatika-normál Hálózati ismeretek - 
információ keresése a 
neten 

 
 

https://wordwall.net/play/853/
513/739 

Word dokumentum 
készítése a megszerzett 
információkról. 

Informatika- két tanítási 
nyelvű 

Imagine  http://logo.sulinet.hu/#  
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=dX7lcjhXUak 

Imagine program letöltése, 
telepítése 

Classroom: jsff3kr 

Hon- és népismeret Gyermekjátékok https://classroom.google.co
m/w/NTM0NDgwOTkwOTJa
/tc/NjExMDk5NjM1Nzha 

egy játék kipróbálása otthon 
az udvaron: ugróiskola,  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=oi4JFKYgZ1Q 
ugrókötelezés, abroncshajtás 

Fénykép készítése játék 
közben 

Technika Gyakorlás: faanyagok 
Kurzus kódja:ctai7bpctai  

 számonkérés a jövő héten 

https://drive.google.com/open?id=1sCI7aB8wTqcAlHS7RuKlQ9M96HsIkaSv
https://drive.google.com/open?id=1sCI7aB8wTqcAlHS7RuKlQ9M96HsIkaSv
https://drive.google.com/open?id=1sCI7aB8wTqcAlHS7RuKlQ9M96HsIkaSv
https://drive.google.com/open?id=1sCI7aB8wTqcAlHS7RuKlQ9M96HsIkaSv
https://drive.google.com/open?id=1sCI7aB8wTqcAlHS7RuKlQ9M96HsIkaSv
https://drive.google.com/open?id=1sCI7aB8wTqcAlHS7RuKlQ9M96HsIkaSv
https://www.youtube.com/watch?v=Tz-35-2pWpU
https://www.youtube.com/watch?v=Tz-35-2pWpU
https://www.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JdKZepHMFWE
https://www.youtube.com/watch?v=JdKZepHMFWE
https://www.google.com/
https://wordwall.net/play/853/513/739
https://wordwall.net/play/853/513/739
http://logo.sulinet.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://classroom.google.com/w/NTM0NDgwOTkwOTJa/tc/NjExMDk5NjM1Nzha
https://classroom.google.com/w/NTM0NDgwOTkwOTJa/tc/NjExMDk5NjM1Nzha
https://classroom.google.com/w/NTM0NDgwOTkwOTJa/tc/NjExMDk5NjM1Nzha
https://www.youtube.com/watch?v=oi4JFKYgZ1Q
https://www.youtube.com/watch?v=oi4JFKYgZ1Q


Ének A reneszánsz zene A reneszánsz zene 
 
Kurzus kódja: zrlx6oc 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=0DC7J-
bXhok&list=PL0cbvhqfL7UOx
ZFSOi7NkyyUA-
gNRUaOY&index=21&t=0s 

Kérdések a pdf -  ben 
Válaszokat a füzetbe kell 
leírni 
 
 
számonkérés a jövő héten 

Rajz MEZOPOTÁMIA 
MŰVÉSZETE,Az Újbabiloni 
Birodalom művészete 

Tankönyv ISTAR Kapu rajza A 5-ös 
méretben 

Rajz 

Testnevelés és tömegsport 
- két tanítási nyelvű Gimnasztika, futás 8-12 

perc folyamatosan, 
talajtorna elemek, 
gyakorlatok ugrálókötéllel, 
erôsítô gyakorlatok, nyújtás. 
H-P: heti 5 x 45 perc 
legalább. 

Erősítés: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Y2eOW7XYWxc 
2020. 03. 15. 
 
Talajtorna elemek    
https://www.youtube.com/w
atch?v=FM3wPefR544    
2020. 03. 15. 

 Google classroom kurzus 
kódja: 
pmcqzo4 

Testnevelés-normál Ugrókötelezés gyakorlása. 
Talpboltozatot erősítő 
gyakorlatok. Relaxációs 
gyakorlatok. 

https://youtu.be/_tx2yJSSS3
8 
https://youtu.be/GscKf45De-
s 
https://youtu.be/s7Rw_SFs
Urw 
kurzus kódja: xwj5hc3 
 

  

TTGy  https://classroom.google.co
m 
Kód: 5ctzyxn 
 

  

Etika Kód: wiconkn    

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0DC7J-bXhok&list=PL0cbvhqfL7UOxZFSOi7NkyyUA-gNRUaOY&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0DC7J-bXhok&list=PL0cbvhqfL7UOxZFSOi7NkyyUA-gNRUaOY&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0DC7J-bXhok&list=PL0cbvhqfL7UOxZFSOi7NkyyUA-gNRUaOY&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0DC7J-bXhok&list=PL0cbvhqfL7UOxZFSOi7NkyyUA-gNRUaOY&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=0DC7J-bXhok&list=PL0cbvhqfL7UOxZFSOi7NkyyUA-gNRUaOY&index=21&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Y2eOW7XYWxc
https://www.youtube.com/watch?v=Y2eOW7XYWxc
https://www.youtube.com/watch?v=FM3wPefR544
https://www.youtube.com/watch?v=FM3wPefR544
https://youtu.be/_tx2yJSSS38
https://youtu.be/_tx2yJSSS38
https://youtu.be/GscKf45De-s
https://youtu.be/GscKf45De-s
https://youtu.be/s7Rw_SFsUrw
https://youtu.be/s7Rw_SFsUrw
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


6.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv A számnevek helyesírása Tankönyv 
 
s://classroom.google.cohttp
m 
 
 
Kurzus kódja 
be7uu4w 
 
 
 

Munkafüzeti feladatok 
https://wordwall.net/hu/reso
urce/770583/nyelvtan/d%c3
%a1tumok-
helyes%c3%adr%c3%a1sa 
 
https://wordwall.net/hu/reso
urce/881143/sz%C3%A1mn
evek-d%C3%A1tumok 

  

Irodalom Arany János:Toldi 10-11. 
ének 

Tankönyv 
 
 
s://classroom.google.cohttp
m 
 
google classroom 
létrehozva, belépi kód:  
Kurzus kód 
4oc2s3e 

Munkafüzet kapcsolódó 
feladatai 
https://learningapps.org/442
8790 
https://learningapps.org/457
8277 
 
 

 

Matematika Százalékszámítás https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:vop6hre 

 
 
https://www.matekmindenkin
ek.hu/tananyagok/matek-6-
szazalekszamitas-i-8 

https://learningapps.org/my
apps.php?displayfolder=196
4342 

A tankönyv és a munkafüzet 
gyakorló feladatai. 

Természetismeret A folyók. Harc  vízzel 
 

tankönyv 
https://classroom.google.co
m/h 
kód: fsf4z4z 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=GqtS9DUqJ7U 

munkafüzet kapcsolódó 
feladatai 
 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://wordwall.net/hu/resource/770583/nyelvtan/d%c3%a1tumok-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://wordwall.net/hu/resource/770583/nyelvtan/d%c3%a1tumok-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://wordwall.net/hu/resource/770583/nyelvtan/d%c3%a1tumok-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://wordwall.net/hu/resource/770583/nyelvtan/d%c3%a1tumok-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/4428790
https://learningapps.org/4428790
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/matek-6-szazalekszamitas-i-8
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/matek-6-szazalekszamitas-i-8
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/matek-6-szazalekszamitas-i-8
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1964342
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1964342
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1964342
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://www.youtube.com/watch?v=GqtS9DUqJ7U
https://www.youtube.com/watch?v=GqtS9DUqJ7U


Történelem  Az alkotmányos királyságtól 
a terror bukásáig 
 
 
 
Nemzetből birodalom: 
Napóleon császársága 

Tankönyv  
https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:gayv5ry 
 
 
 
Tankönyv 

https://www.youtube.com/w
atch?v=NR6yc9V004s 
 
 
 
 
 
Mf. 2, 4 , 6 

https://learningapps.org/3222
364 
 
 
 
 
Lecke végén lévő 
összefoglaló kérdések 
megválaszolása 

Angol -normál Module 3.  
 
 
 
3. tétel: Housing 

Student’s Book 40-43. oldal 
 
google classroom 
létrehozva, belépi kód:  
x7fbefx 

Companion - szószedet 3c, 
3d szavak másolása angolul 
és magyarul a füzetbe 
szóbeli tételt meg kell 
tanulni 
https://learningapps.org/disp
lay?v=p5qqhwebj19 
 

https://wordwall.net/play/488/
637/527 
https://wordwall.net/play/538/
300/547 
 
https://wordwall.net/play/036/
208/865 
 

Angol magántanuló Present Simple Tankönyv 
Munkafüzet 6. oldal: A, B 
feladatok 

Present Simple 
megoldások: Google 
Drive-on mellékelve 

https://drive.google.com/o
pen?id=1koudp3ugiMIVD
zzN8atSMFtZb11ucxw7 

 

Angol-két tanítási nyelvű 
Kurzuskód:72ivxtj 
 

Module 2: Travelling around 
Kurzuskód:72ivxtj 

Students’ Book  
Workbook  
Top Grammar Book  

30. Revision 
Workbook 22-25 
 32-34. oldal 
 

 

C.c 
Kurzuskód:72ivxtj 

British history from 1901 
Kurzuskód:72ivxtj 
Prezentáció és worksheet 
feltöltve 

   

Informatika-normál Imagine 
 

http://logo.sulinet.hu/ 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dX7lcjhXUak 

Imagine program 
letöltése,telepítése, 
alkalmazása. 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NR6yc9V004s
https://www.youtube.com/watch?v=NR6yc9V004s
https://learningapps.org/3222364
https://learningapps.org/3222364
https://learningapps.org/display?v=p5qqhwebj19
https://learningapps.org/display?v=p5qqhwebj19
https://wordwall.net/play/488/637/527
https://wordwall.net/play/488/637/527
https://wordwall.net/play/538/300/547
https://wordwall.net/play/538/300/547
https://wordwall.net/play/036/208/865
https://wordwall.net/play/036/208/865
https://drive.google.com/open?id=1koudp3ugiMIVDzzN8atSMFtZb11ucxw7
https://drive.google.com/open?id=1koudp3ugiMIVDzzN8atSMFtZb11ucxw7
https://drive.google.com/open?id=1koudp3ugiMIVDzzN8atSMFtZb11ucxw7
http://logo.sulinet.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak


Informatika- két tanítási 
nyelvű 

Imagine  http://logo.sulinet.hu/#  
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dX7lcjhXUak  

Imagine program 
letöltése,telepítése 

Classroom: lzmaxse 

Technika Gyakorlás- fémek 
Kurzuskód: jum4wxr 

   

Ének Vonós hangszerek https://www.youtube.com/wa
tch?v=pYoTILB3bag&t=18s 

Feladat: Milyen hangszerek 
tartoznak e csoportba. 
Kurzus kódja: kdw7pwn 

Felsorolni a hangszereket 2-
3 jellemzőt írni róluk 
emailbe elküldeni 

Rajz A GÓTIKUS STÍLUS, A 
gótikus építészet 

Tankönyv Rózsaablak terv készítése, 
színes technikával A 5-ös 
méretben 

Rajz 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű Gimnasztika, futás 8-12 perc 

folyamatosan, talajtorna 
elemek, gyakorlatok 
ugrálókötéllel, erôsítô 
gyakorlatok, nyújtás. H-P: 
heti 5 x 45 perc legalább. 

Erősítés: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Y2eOW7XYWxc 
2020. 03. 15. 
 
Talajtorna elemek    
https://www.youtube.com/wa
tch?v=FM3wPefR544    
2020. 03. 15. 

 Google classroom kurzus 
kódja: 
3plbwdh 

TTGY 
 

https://classroom.google.co
m/h 
kód: ar36uyo 

  

Testnevelés normál 
 

Classroom 
kurzus kódja:3jbozvr 

  

 

  

http://logo.sulinet.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=pYoTILB3bag&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=pYoTILB3bag&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=Y2eOW7XYWxc
https://www.youtube.com/watch?v=Y2eOW7XYWxc
https://www.youtube.com/watch?v=FM3wPefR544
https://www.youtube.com/watch?v=FM3wPefR544
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


6.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv A melléknév SubánéKissGyöngyi - 
magyar 
 
 
https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja: gs4myz6 
 

  

Irodalom Arany János: Toldi SubánéKissGyöngyi - 
magyar 
 
https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja: qgwtxt4 

  

Matematika Százalékszámítás https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:vop6hre 
https://www.matekmindenkin
ek.hu/tananyagok/matek-6-
szazalekszamitas-i-8 

https://learningapps.org/mya
pps.php?displayfolder=1964
342 

A tankönyv és a munkafüzet 
gyakorló feladatai. 

Természetismeret A folyók. Harc  vízzel 
 

tankönyv 
https://classroom.google.co
m/h 
kód: fsf4z4 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=GqtS9DUqJ7U 

munkafüzet kapcsolódó 
feladatai 
 

 

Történelem Rákóczi Ferenc ifjúsága 
(olvasmány) 
“Istennel a hazáért és a 
szabadságért!” 
 

Tankönyv 98. - 102.o 
https://classroom.google.co
m 
kurzus kódja: 3w2g2tu       

Munkafüzet 68.o 3-4, 6, 8 
feladatok 
https://learningapps.org/700
9532 
https://www.nkp.hu/feladat/m
egjelenites/16464273994 
https://www.nkp.hu/feladat/m

102.o Összefoglaló 
kérdésekre válasz (péntekre) 

https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/matek-6-szazalekszamitas-i-8
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/matek-6-szazalekszamitas-i-8
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/matek-6-szazalekszamitas-i-8
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1964342
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1964342
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1964342
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://www.youtube.com/watch?v=GqtS9DUqJ7U
https://www.youtube.com/watch?v=GqtS9DUqJ7U
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/7009532
https://learningapps.org/7009532
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16464273994
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16464273994
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/362840332


egjelenites/362840332 
 

Angol -normál Module 4 C: Nightmare on 
Mount Aconcagua 
Folyamatos múlt idő 
Kurzus kód:vtx66a2 

Students’ Book  
Workbook 

Students’ Book: 52. o 
Elolvasni az olvasmányt, 
lefordítani a szójegyzék 
segítségével, Igaz-hamis 
feladat megoldása. 
2. Vocabulary: Hiányos 
szöveg kiegészítése 
Grammar: 3.-as nyelvtani 
feladat megoldása: 
Részletes nyelvtani 
magyarázat a Classroomon. 

 

Angol-két tanítási nyelvű Revision Student’s Book Vocabulary: TV 
programmes 
Google Drive 
https://drive.google.com/o
pen?id=1TFJ9B4WVSbNz
4jZU0bImkiCA0aJCE772 
 
Grammar: All / Both / 
Neither / None 
Google Drive 
https://drive.google.com/o
pen?id=1TFJ9B4WVSbNz
4jZU0bImkiCA0aJCE772 
 
https://classroom.google.co
m/ A kurzus kódja: xtz4ymq 

 

C.c 

Customs, Gestures, 
Handwriting, Table 
Manners, Superstitions 

 Customs, Gestures, 
Handwriting, Table 
Manners, Superstitions 
Google Drive 
https://drive.google.com/o
pen?id=1Q2hxXY6dOPID
S6BijLCHkBfN1aDY15tF 
Kiejtéshez a 
https://dictzone.com/osszes-
szotar/ 
oldalt használd. A szavak 

 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/362840332
https://drive.google.com/open?id=1TFJ9B4WVSbNz4jZU0bImkiCA0aJCE772
https://drive.google.com/open?id=1TFJ9B4WVSbNz4jZU0bImkiCA0aJCE772
https://drive.google.com/open?id=1TFJ9B4WVSbNz4jZU0bImkiCA0aJCE772
https://drive.google.com/open?id=1TFJ9B4WVSbNz4jZU0bImkiCA0aJCE772
https://drive.google.com/open?id=1TFJ9B4WVSbNz4jZU0bImkiCA0aJCE772
https://drive.google.com/open?id=1TFJ9B4WVSbNz4jZU0bImkiCA0aJCE772
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/open?id=1Q2hxXY6dOPIDS6BijLCHkBfN1aDY15tF
https://drive.google.com/open?id=1Q2hxXY6dOPIDS6BijLCHkBfN1aDY15tF
https://drive.google.com/open?id=1Q2hxXY6dOPIDS6BijLCHkBfN1aDY15tF
https://dictzone.com/osszes-szotar/
https://dictzone.com/osszes-szotar/


melletti első hangszóró a brit 
angol kiejtés, ezen 
gyakorolhatsz. 
 
https://classroom.google.co
m/  
A kurzus kódja: yyvccuee 

Informatika- normál Imagine http://logo.sulinet.hu/ 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dX7lcjhXUak 

Imagine program letöltése, 
telepítése, alkalmazása. 

 

Informatika- két tanítási 
nyelvű 

Imagine  http://logo.sulinet.hu/#  
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dX7lcjhXUak  

Imagine program 
letöltése,telepítése 

Classroom: xfq3lg5 

Technika Gyakorlás- fémek 
Kurzuskód: mleb5ga 

    

Ének Vonós hangszerek https://www.youtube.com/wa
tch?v=pYoTILB3bag&t=18s 

Feladat: Milyen hangszerek 
tartoznak e csoportba. 
kurzus kódja: utudk5j 

Felsorolni a hangszereket 2-
3 jellemzőt írni róluk 
emailbe elküldeni 

Rajz A GÓTIKUS STÍLUS, A 
gótikus építészet 

Tankönyv Rózsaablak terv készítése, 
színes technikával A 5-ös 
méretben 

Rajz 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Gimnasztika, futás 8-12 perc 
folyamatosan, talajtorna 
elemek, gyakorlatok 
ugrálókötéllel, erôsítô 
gyakorlatok, nyújtás. H-P: 
heti 5 x 45 perc legalább. 

Erősítés: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Y2eOW7XYWxc 
2020. 03. 15. 
 
Talajtorna elemek    
https://www.youtube.com/wa
tch?v=FM3wPefR544    
2020. 03. 15. 

 Google classroom kurzus 
kódja: 
y65sgqb 

Fejlesztés 
Digitális okosdoboz 

kurzus kódja:gm2fjhg   

Testnevelés normál 
 

kurzus kódja:3jbozvr   

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://logo.sulinet.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
http://logo.sulinet.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=pYoTILB3bag&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=pYoTILB3bag&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=Y2eOW7XYWxc
https://www.youtube.com/watch?v=Y2eOW7XYWxc
https://www.youtube.com/watch?v=FM3wPefR544
https://www.youtube.com/watch?v=FM3wPefR544


TTGy 
 

https://classroom.google.co
m 
Kód: dcvf3yv 

  

 

 

7.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Mondatelemzés SubánéKissGyöngyi - 
magyar 
 
https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja: vekbe2y 
 

 
 

 

Irodalom Petőfi Sándor költészete 7. évfolyam - magyar 
 
https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja: jifqnug 
 

  

Matematika Egyenlőtlenségek 
megoldása a két oldal 
egyenlő változtatásával 

Tankönyv, munkafüzet 
https://learningapps.org/889
1660 

Munkafüzet  

Történelem Németország a két 
világháború között. Hitler 
hatalomra jutása  
 
 
 
 
 
A gyűlölet öröksége 
(olvasmány 

Tankönyv  

https://classroom.google.c
om 
  
a kurzus kódja: ioztqrp 
 
 
 
Tankönyv  
 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/tortenelem_7/lecke_05_029 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=2-rtgzIHV7g 
 
 

A lecke végén található 
kérdések megválaszolása 
 
 
 
 
 
 
https://learningapps.org/759
8107 
 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/8891660
https://learningapps.org/8891660
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_05_029
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_05_029
https://www.youtube.com/watch?v=2-rtgzIHV7g
https://www.youtube.com/watch?v=2-rtgzIHV7g
https://learningapps.org/7598107
https://learningapps.org/7598107


Angol -normál Revision Student’s Book Vocabulary: Collect 5-5 
words which describe the 
following continents: 
Oceania: eg: kiwi 
South America: eg: coffee  
Google Drive 
  
Grammar: must/mustn’t 
Google Drive 
  
Grammar: Future going to 
Google Drive 
  
Grammar: Comparisons 
Google Drive 
https://drive.google.com/ope
n?id=1AqxJ6MOW_QCQd3l
GpaAK0U5Chdau9UOv 
https://www.google.com 
kurzuskód:qb3adtn 

 

Angol-két tanítási nyelvű Revision Student’s Book Vocabulary: Collect 5 
superstitions that bring 
bad luck and 5 ones that 
bring good luck 
Google Drive 
https://drive.google.com/o
pen?id=1WDNW6YLFJS0
tAudH-K8-QjuJ7z9J7Ih3 
  
Reported Speech 
(Commands, Requests): 
Google Drive 
https://drive.google.com/o
pen?id=1WDNW6YLFJS0
tAudH-K8-QjuJ7z9J7Ih3 
 
https://classroom.google.co
m/ Kurzus kódja: 7u2ahol 

 

C.c Revision  Watch the videos and 
enjoy them: 
 Christopher Columbus: 

 

https://drive.google.com/open?id=1AqxJ6MOW_QCQd3lGpaAK0U5Chdau9UOv
https://drive.google.com/open?id=1AqxJ6MOW_QCQd3lGpaAK0U5Chdau9UOv
https://drive.google.com/open?id=1AqxJ6MOW_QCQd3lGpaAK0U5Chdau9UOv
https://www.google.com/
https://drive.google.com/open?id=1WDNW6YLFJS0tAudH-K8-QjuJ7z9J7Ih3
https://drive.google.com/open?id=1WDNW6YLFJS0tAudH-K8-QjuJ7z9J7Ih3
https://drive.google.com/open?id=1WDNW6YLFJS0tAudH-K8-QjuJ7z9J7Ih3
https://drive.google.com/open?id=1WDNW6YLFJS0tAudH-K8-QjuJ7z9J7Ih3
https://drive.google.com/open?id=1WDNW6YLFJS0tAudH-K8-QjuJ7z9J7Ih3
https://drive.google.com/open?id=1WDNW6YLFJS0tAudH-K8-QjuJ7z9J7Ih3
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


What Really Happened 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=aF_unlvjccA 
  
Washington D.C. Vacation 
Travel Guide | Expedia 
https://www.youtube.com/
watch?v=7dilTLvbHxc 

A tananyag a 
későbbiekben a következő 
címen érhető el: 
https://drive.google.com/o
pen?id=1JpQB6y8Kd7rgZ
zRrkmX7DmeHxzB6wz4G 

 
https://classroom.google.co
m/ A kurzus kódja: 6miaeuw 

Informatika kéttannyelvű Create a Scratch program  https://scratch.mit.edu/ 
 
Classroom kód: ywtjhox 

Önálló játék készítése, 
programozása (változó 
használata -pl. pontszám- az 
ötöshöz kötelező) 

Beküldés határideje: március 
19. csütörtök 

Informatika Szövegszerkesztés https://classroom.google.co
m/ 
 
Kurzuskód: jwtd2rk 
 
2. minecraftos feladat. 

 Beküldés határideje: 03.19. 
csütörtök 16.00 

Fizika 45. óra (A hallás) és 46. óra 
(A hang terjedése) 

https://classroom.google.co
m/ 
Kód: 2xy65ra 

 pénteken (rövid és egyszerű 
google űrlap) 
kedden a tanóra idején elérhető 
vagyok: https://hangouts.google.com/ 

Kémia röpdolgozat: Az atom 
felépítése 
Új anyag :Az atom 
elektronszerkezete 
 

https://classroom.google.co
m/ 
Kód:  hxoi3tk 
 

   

TTGY  https://classroom.google.co
m 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aF_unlvjccA
https://www.youtube.com/watch?v=aF_unlvjccA
https://www.youtube.com/watch?v=7dilTLvbHxc
https://www.youtube.com/watch?v=7dilTLvbHxc
https://drive.google.com/open?id=1JpQB6y8Kd7rgZzRrkmX7DmeHxzB6wz4G
https://drive.google.com/open?id=1JpQB6y8Kd7rgZzRrkmX7DmeHxzB6wz4G
https://drive.google.com/open?id=1JpQB6y8Kd7rgZzRrkmX7DmeHxzB6wz4G
https://drive.google.com/open?id=1JpQB6y8Kd7rgZzRrkmX7DmeHxzB6wz4G
https://drive.google.com/open?id=1JpQB6y8Kd7rgZzRrkmX7DmeHxzB6wz4G
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://scratch.mit.edu/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Kód: eealchq 

Biológia Az átmeneti öv növény- és 
állatvilága 

tk. 88.-94. oldal 
https://classroom.google.co
m/ 
kód:3z2s2y43z2s2y43z2s2y4 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=pqBnKROZfcw 

mf. 56.-58. oldal 
https://learningapps.org/929
1664 

 

Földrajz kéttannyelvű Africa -test 
Economy of Australia 

Africa 
Australia 
 
Classroom kód: h3kuuto 

Redmenta - gyakorlásnak 
Redmenta -teszt - csak 

szerdán 11 órakor nyílik meg 

 

Földrajz Afrika népessége https://classroom.google.co
m/ Kód:uiqitxm 
https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_04_003 

  

Technika Fonalgrafika 
Kurzuskód: l32zydm 

   

Ének Hunyadi László c. opera https://www.youtube.com/wa
tch?v=9J7_saP47-c 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=vRqhEbVxj1g 

Kérdések megválaszolás 
Kurzus kódja: vf6sle3 

emailben elküldeni 

Rajz A karikatúra és a 
karikatúraportré 

Tankönyv Ismert emberekről karikatúra 
készítése 

Rajz 

Gazdasági és pénzügyi 
ism. 

Gyakorlás- hitelek 
Kurzuskód: 6fc5gqz 

  
 

 

Testnevelés  https://classroom.google.co
m/ Kód:5jd2qq3 

  

 

  

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pqBnKROZfcw
https://www.youtube.com/watch?v=pqBnKROZfcw
https://learningapps.org/9291664
https://learningapps.org/9291664
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1LfHbdxF3-ylg2PwUp7n6wPERjIc27Wna
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZYVIqZb1Th21F2hDWoIDAiSOo00iTAQJ
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1678919410
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1171320480
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_003
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_003
https://www.youtube.com/watch?v=9J7_saP47-c
https://www.youtube.com/watch?v=9J7_saP47-c
https://www.youtube.com/watch?v=vRqhEbVxj1g
https://www.youtube.com/watch?v=vRqhEbVxj1g
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


 

7.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Mondatelemzés SubánéKissGyöngyi - 
magyar 
 
https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja: vekbe2y 
 

  

Irodalom Petőfi Sándor költészete 7. évfolyam - magyar 
 
https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja: jifqnug 
 

  

Matematika Egyenletek megoldása Matematika 7.o. tankönyv 
 
https://classroom.google.co
m/ 
 
Kurzuskód: evurss5 

  

Történelem Németország a két 
világháború között. Hitler 
hatalomra jutása  
 
 
 
A gyűlölet öröksége 
(olvasmány 

Tankönyv  

https://classroom.google.c
om 
a kurzus kódja: p564xzl 
 
 
Tankönyv  
 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/tortenelem_7/lecke_05_029 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=2-rtgzIHV7g 
 
 

A lecke végén található 
kérdések megválaszolása 
 
 
 
 
https://learningapps.org/759
8107 
 
 

Angol -normál Revision Student’s Book Vocabulary: Collect 5-5 
words which describe the 
following continents: 

 

https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_05_029
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_05_029
https://www.youtube.com/watch?v=2-rtgzIHV7g
https://www.youtube.com/watch?v=2-rtgzIHV7g
https://learningapps.org/7598107
https://learningapps.org/7598107


Oceania: eg: kiwi 
South America: eg: coffee  
Google Drive 
  
Grammar: must/mustn’t 
Google Drive 
  
Grammar: Future going to 
Google Drive 
  
Grammar: Comparisons 
Google Drive 
https://drive.google.com/ope
n?id=1AqxJ6MOW_QCQd3l
GpaAK0U5Chdau9UOv 
https://www.google.com 
kurzuskód:i27tvmh 
 

Angol-két tanítási nyelvű Module 1 e 
Learning zone 
Kurzuskód:3742k7x 
An informal letter giving 
advice 
 

Students’ Book  
16-17. oldal  
18-19.oldal 
 
Workbook Revision 

A Classroomban feltöltött 
feladat kritériumai alapján 
levél írása, az ott rögzített 
határidővel (péntek) 

 

C.c Geography and Sights: 
California and Hawaii 
Kurzuskód:3742k7x 

   

Informatika kéttannyelvű Create a Scratch program  https://scratch.mit.edu/ 
 
Classroom kód: ywtjhox 

Önálló játék készítése, 
programozása (változó 
használata -pl. pontszám- az 
ötöshöz kötelező) 

Beküldés határideje: március 
19. csütörtök 

Informatika Szövegszerkesztés https://classroom.google.co
m/ 
 
Kurzuskód: axbdhgi  
 
2. minecraftos feladat. 

 Beküldés határideje: 03.19. 
csütörtök 16.00 

Fizika 45. óra (A hallás) és 46. óra 
(A hang terjedése) 

https://classroom.google.co
m/ 
 

 pénteken (rövid és egyszerű 
google űrlap) 
kedden a tanóra idején elérhető 

https://drive.google.com/open?id=1AqxJ6MOW_QCQd3lGpaAK0U5Chdau9UOv
https://drive.google.com/open?id=1AqxJ6MOW_QCQd3lGpaAK0U5Chdau9UOv
https://drive.google.com/open?id=1AqxJ6MOW_QCQd3lGpaAK0U5Chdau9UOv
https://www.google.com/
https://scratch.mit.edu/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Kód: 2xy65ra vagyok: 
https://hangouts.google.com/ 

Kémia röpdolgozat: Az atom 
felépítése 
Új anyag :Az atom 
elektronszerkezete 
 

https://classroom.google.co
m/ Kód:  
 hxoi3tk 

  

Biológia Az átmeneti öv növény- és 
állatvilága 

tk. 88.-94. oldal 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=pqBnKROZfcw 

mf. 56.-58. oldal 
https://learningapps.org/929
1664 

 

Földrajz kéttannyelvű Africa -test 
Economy of Australia 

Africa 
Australia 
 
Classroom kód: h3kuuto 

Redmenta - gyakorlásnak 
Redmenta -teszt - csak 

szerdán 11 órakor nyílik meg 

 

Földrajz Afrika népessége https://classroom.google.co
m/ Kód:uiqitxm 
https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_04_003 

  

Technika Fonalgrafika Classroom : Kód: 7kvlrsj   

Ének Hunyadi László c. opera https://www.youtube.com/wa
tch?v=9J7_saP47-c 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=vRqhEbVxj1g 

Kérdések megválaszolás 
Kurzus kódja: r2w65by 

emailben elküldeni 

Rajz A karikatúra és a 
karikatúraportré 

Tankönyv Ismert emberekről karikatúra 
készítése 

Rajz 

Gazdasági és pénzügyi 
ism. 

Gyakorlás- hitelek 
 
Kód: hgqotgu 

 
 

 

 
 
 

Fejlesztés Digitális okosdoboz kurzus kódja:gm2fjhg   

TTGY  https://classroom.google.co
m 
Kód: eealchq 

  

Testnevelés  https://classroom.google.co
m 

  

https://hangouts.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pqBnKROZfcw
https://www.youtube.com/watch?v=pqBnKROZfcw
https://learningapps.org/9291664
https://learningapps.org/9291664
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1LfHbdxF3-ylg2PwUp7n6wPERjIc27Wna
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZYVIqZb1Th21F2hDWoIDAiSOo00iTAQJ
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1678919410
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1171320480
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_003
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_003
https://www.youtube.com/watch?v=9J7_saP47-c
https://www.youtube.com/watch?v=9J7_saP47-c
https://www.youtube.com/watch?v=vRqhEbVxj1g
https://www.youtube.com/watch?v=vRqhEbVxj1g
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Kód:75mywud 

 

 

8.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv A többszörösen összetett 
mondatok 
https://classroom.google.com
/  
Kurzus kódja 
pqc2nop 

Videotanár 
https://www.youtube.com/w
atch?v=TTRjDLnQ1eY 

Munkafüzet  

Irodalom Karinthy Frigyes:Tanár úr 
kérem: A jó tanuló felel; 
Magyarázom a 
bizonyítványom 
https://classroom.google.com
/  
 
Kurzus kódja 
w5ncacs 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=r6xkTTv2enw  
 
http://mek.niif.hu/00700/007
19/00719.htm 

  

Matematika Egyenletek megoldása Matematika 8.o. tankönyv 
 
https://classroom.google.co
m/ 
 
Kurzuskód: rhxmoyd 

  

Történelem  Reformtól a forradalomig 
 
 
 
 
 
 
 
1956. október 23. 

Tankönyv  
 
 
 
 
 
 
 
https://www.nkp.hu/tankony
v/tortenelem_8/lecke_02_01
6 

https://learningapps.org/8172
649 
 
 
 
 
 
https://zanza.tv/tortenelem/m
agyarorszag-1945-1956-
kozott/az-1956-os-
forradalom-es-

Ellenőrző kérdések 
-Melyek Nagy Imre ,, új 
szakaszának,, programjai? 
- A MEFESZ követelései 
mik voltak?  
-Foglald össze a 
forradalomhoz vezető 
lépéseket!  
 
https://www.nkp.hu/tankony
v/tortenelem_8/lecke_02_01

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TTRjDLnQ1eY
https://www.youtube.com/watch?v=TTRjDLnQ1eY
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r6xkTTv2enw
https://www.youtube.com/watch?v=r6xkTTv2enw
http://mek.niif.hu/00700/00719/00719.htm
http://mek.niif.hu/00700/00719/00719.htm
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_02_016
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_02_016
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_02_016
https://learningapps.org/8172649
https://learningapps.org/8172649
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-1945-1956-kozott/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-1945-1956-kozott/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-1945-1956-kozott/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-1945-1956-kozott/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_02_016
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_02_016


szabadsagharc 6 
feladatai 

Angol -normál Revision Student’s Book Vocabulary: Find 10 Past 
Participle verbs (Verb 3): 
Google Drive 
Grammar: Present Perfect 
Google Drive: Present 
Perfect questions 
Answer the questions 
(szóban: Yes, I have / No, I 
haven’t) 
Write 10 similar questions.  
 
Board game: Write 10 similar 
positive or negative 
sentences as the example 
shows. (Use Present Perfect 
tense: have/has + verb 3) 
Google Drive: 
https://drive.google.com/open
?id=1b67PcYWnk84zNZSp4r
trG3tjvSdNtW0r 
https://google.com 
kurzuskód:kdzfkpp 

 

Angol-két tanítási nyelvű Revision Student’s Book Vocabulary: American and 
British English 
https://www.boredpanda.com/
british-american-english-
differences-
language/?utm_source=googl
e&utm_medium=organic&utm
_campaign=organic 
Choose 15 pairs of words to 
learn. 
(Kiejtés gyakorlásához a 
https://dictzone.com/osszes-
szotar/ oldalt használd. Az 
angol szavak mellett az első 
hangszóró a brit kiejtés, a 
második az amerikai angol) 
 

Grammar: Conditional 

 

https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-1945-1956-kozott/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_02_016
https://drive.google.com/open?id=1b67PcYWnk84zNZSp4rtrG3tjvSdNtW0r
https://drive.google.com/open?id=1b67PcYWnk84zNZSp4rtrG3tjvSdNtW0r
https://drive.google.com/open?id=1b67PcYWnk84zNZSp4rtrG3tjvSdNtW0r
https://google.com/
https://www.boredpanda.com/british-american-english-differences-language/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://www.boredpanda.com/british-american-english-differences-language/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://www.boredpanda.com/british-american-english-differences-language/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://www.boredpanda.com/british-american-english-differences-language/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://www.boredpanda.com/british-american-english-differences-language/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://www.boredpanda.com/british-american-english-differences-language/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://dictzone.com/osszes-szotar/
https://dictzone.com/osszes-szotar/
https://dictzone.com/osszes-szotar/
https://dictzone.com/osszes-szotar/


Sentences Type 
3Student’s Book p. 51/3 + 
Grammar Reference: p. 
135 
https://www.englisch-
hilfen.de/en/exercises/if_clau
ses/type_3_statements.htm 
 

Grammar: wish / If only 
Student’s Book p. 83/4 + 
Grammar Reference: p. 
135Google Drive: wish – If 
only exercises 
https://drive.google.com/op
en?id=18eX3aiaDnHk8LeK
r8Pxel2KmihhVEkZ3 
 
https://classroom.google.com
/ Kurzus kódja: y5qllre 

C.c Revision  Watch the video about 
New Zealand and enjoy it: 
10 Best Places to Visit in 

New Zealand 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=EdKDIph5IaM 
 

Hungary quiz: 
https://www.sporcle.com/gam
es/hjani/hungary_quiz 
Google Drive 
https://drive.google.com/open
?id=1-
aAwJeD_l5ZDjgE6Y6S-
8WZ1X_kqllI2 
 
https://classroom.google.com
/ Kurzus kódja: nxrfo6k 

 

Informatika kéttannyelvű 
Continue your web page 

about using the Internet 

https://www.webnode.hu/ Classroom kód: uh4jnlp  

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/if_clauses/type_3_statements.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/if_clauses/type_3_statements.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/if_clauses/type_3_statements.htm
https://drive.google.com/open?id=18eX3aiaDnHk8LeKr8Pxel2KmihhVEkZ3
https://drive.google.com/open?id=18eX3aiaDnHk8LeKr8Pxel2KmihhVEkZ3
https://drive.google.com/open?id=18eX3aiaDnHk8LeKr8Pxel2KmihhVEkZ3
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EdKDIph5IaM
https://www.youtube.com/watch?v=EdKDIph5IaM
https://www.sporcle.com/games/hjani/hungary_quiz
https://www.sporcle.com/games/hjani/hungary_quiz
https://drive.google.com/open?id=1-aAwJeD_l5ZDjgE6Y6S-8WZ1X_kqllI2
https://drive.google.com/open?id=1-aAwJeD_l5ZDjgE6Y6S-8WZ1X_kqllI2
https://drive.google.com/open?id=1-aAwJeD_l5ZDjgE6Y6S-8WZ1X_kqllI2
https://drive.google.com/open?id=1-aAwJeD_l5ZDjgE6Y6S-8WZ1X_kqllI2
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.webnode.hu/


safely. 

Informatika Táblázatkezelés - haladó https://classroom.google.co
m/ 
 
Kurzuskód: ja3r2xa 

 Beküldés határideje: 03.20. 
péntek 16.00 

Fizika Naprendszer: a Nap és a 
Hold 

https://classroom.google.co
m/ 
Kód:: lviu3md 
Tk.70-72. oldal elolvasni, 
vázlat készítése. 

A munkafüzet feladatait 
kitölteni. 

 

Kémia Egy veszélyes anyag : a 
kénsav 
A nitrogéntől a 
robbanóanyagokig 

https://classroom.google.
com 
Kód: f4ahw6o 
 
Tk. 
 

  

Biológia A keringési rendszer 
egészsége 

Tk.64.oldal 

https://classroom.google.
com 
kurzus kódja:mydpq6g 

Munkafüzet feladatai 
18.oldalon 

 

Földrajz kéttannyelvű Russia 
countries_of_europe 

capitals 

Russia 
 

youtube -Russia 
 
Classroom kód: mobqibq 

 

Földrajz Az Alföld és Kisalföld 
összehasonlítása 
 
 
 
 
 
Alpok lába és Dunántúli 
dombvidék 

https://www.nkp.hu/tankony
v/foldrajz_8/lecke_02_001 
 

https://classroom.google.
com 
a kurzus kódja:ymm7fdg 
 
Tankönyv  

Munkafüzet https://learningapps.org/412
7086 
 
 
 
 
https://www.nkp.hu/tankony
v/foldrajz_8/lecke_02_002 
feladata 

Ének Hair c.musical 
http://inaplo.hu/gy/cim/Form

Kérdések 
Kurzus kódja: b4isgl3 

emailben elküldeni 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.toporopa.eu/en/countries_of_europe.html
https://online.seterra.com/en/vgp/3051
https://docs.google.com/presentation/d/1vsZMCm5fFPIQXkNXLumLEfEktl5GtTlF2nNJJxdva6s/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=K8zAbdYx9SU
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_02_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_02_001
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/4127086
https://learningapps.org/4127086
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_02_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_02_002
http://inaplo.hu/gy/cim/Forman_Milos-Hair/tortenet.html


an_Milos-Hair/tortenet.html 

https://hu.wikipedia.org/wiki/
Hair_(film) 

 

Rajz Jelek és emblémák Tankönyv 
https://learningapps.org/454
7948 

Saját tervezés alapján a 
mindennapokban használt 
tevékenységek, 
megjelenítésére jelek, 
emblémák tervezése, 
rajzolása, színezése 

Rajz 

Gazdasági és pénzügyi 
ism. 

Gyakorlás- piacgazdaság 
Kód: h4y4hoj 

  

 

 

 
 
 

Etika Társadalmi szabályok 
Kód: t7oiaxr 

   

TTGy  https://classroom.google.co
m 
Kód: bwef6s6 

  

Testnevelés  https://classroom.google.co
m 
Kód: pd4ilsd 

  

 

 

 

8.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv A többszörösen összetett 
mondatok 
https://classroom.google.com  
Kurzus kódja 
t6d2wtf 

Videotanár 
https://www.youtube.com/w
atch?v=TTRjDLnQ1eY 

Munkafüzet  

http://inaplo.hu/gy/cim/Forman_Milos-Hair/tortenet.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hair_(film)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hair_(film)
https://learningapps.org/4547948
https://learningapps.org/4547948
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


 
 

Irodalom 
 
 
 
 
 
 

Karinthy Frigyes:Tanár úr 
kérem: A jó tanuló felel;A 
rossz tanuló felel; Röhög az 
egész osztály 
https://classroom.google.com  
 
Kurzus kódja 
o46xs3u 
 
 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=r6xkTTv2enw  
 
http://mek.niif.hu/00700/007
19/00719.htm 

  

Matematika Egyenletek, 
egyenlőtlenségek 

https://classroom.google.co
m 

Kód: xzhnnkr 

https://www.okosdoboz.hu/g
yakorlas/8-
osztaly/matematika/egyenlet
ek-egyenlotlensegek 

 A tankönyv és a munkafüzet 
gyakorló feladatai. 

Történelem 1956. október 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A forradalom győzelme 

https://www.nkp.hu/tankony
v/tortenelem_8/lecke_02_01
6 
 
https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja: bltcxmf 
 
 
Tankönyv  

https://zanza.tv/tortenelem/m
agyarorszag-1945-1956-
kozott/az-1956-os-
forradalom-es-
szabadsagharc 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=WSsm-
JzuUBM&t=397s 

https://www.nkp.hu/tankony
v/tortenelem_8/lecke_02_01
6 
 
feladatai 
 
 
 
 
https://learningapps.org/695
1334 

Angol -normál Revision Student’s Book https://drive.google.com/open
?id=1uA4k3u9Hn1l2djcgZdKy
7iQJi9L3skZF 
 Grammar: Present Perfect 
Google Drive: Present 
Perfect questions 
https://drive.google.com/open
?id=1uA4k3u9Hn1l2djcgZdKy

 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=r6xkTTv2enw
https://www.youtube.com/watch?v=r6xkTTv2enw
http://mek.niif.hu/00700/00719/00719.htm
http://mek.niif.hu/00700/00719/00719.htm
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/8-osztaly/matematika/egyenletek-egyenlotlensegek
https://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/8-osztaly/matematika/egyenletek-egyenlotlensegek
https://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/8-osztaly/matematika/egyenletek-egyenlotlensegek
https://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/8-osztaly/matematika/egyenletek-egyenlotlensegek
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_02_016
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_02_016
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_02_016
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-1945-1956-kozott/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-1945-1956-kozott/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-1945-1956-kozott/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-1945-1956-kozott/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-1945-1956-kozott/az-1956-os-forradalom-es-szabadsagharc
https://www.youtube.com/watch?v=WSsm-JzuUBM&t=397s
https://www.youtube.com/watch?v=WSsm-JzuUBM&t=397s
https://www.youtube.com/watch?v=WSsm-JzuUBM&t=397s
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_02_016
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_02_016
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_02_016
https://learningapps.org/6951334
https://learningapps.org/6951334
https://drive.google.com/open?id=1uA4k3u9Hn1l2djcgZdKy7iQJi9L3skZF
https://drive.google.com/open?id=1uA4k3u9Hn1l2djcgZdKy7iQJi9L3skZF
https://drive.google.com/open?id=1uA4k3u9Hn1l2djcgZdKy7iQJi9L3skZF
https://drive.google.com/open?id=1uA4k3u9Hn1l2djcgZdKy7iQJi9L3skZF
https://drive.google.com/open?id=1uA4k3u9Hn1l2djcgZdKy7iQJi9L3skZF


7iQJi9L3skZF 
  
Answer the questions 
(szóban: Yes, I have / No, I 
haven’t) 
Write 10 similar questions.  
Google Drive: 
https://drive.google.com/open
?id=1uA4k3u9Hn1l2djcgZdKy
7iQJi9L3skZF 
  
Board game: Write 10 similar 
positive or negative 
sentences as the example 
shows. (Use Present Perfect 
tense: have/has + verb 3) 
Google Drive: 
https://drive.google.com/open
?id=1uA4k3u9Hn1l2djcgZdKy
7iQJi9L3skZ 
 
https://classroom.google.com
/ Kurzus kódja: r7k6u5g  

Angol-két tanítási nyelvű Revision Student’s Book Vocabulary: American and 
British English 
https://www.boredpanda.com/
british-american-english-
differences-
language/?utm_source=googl
e&utm_medium=organic&utm
_campaign=organic 
Choose 15 pairs of words to 
learn. 
  
Grammar: Conditional 
Sentences Type 3 
Student’s Book p. 51/3 + 
Grammar Reference: p. 135 
https://www.englisch-
hilfen.de/en/exercises/if_clau
ses/type_3_statements.htm 
  
Grammar: wish / If only 
Student’s Book p. 83/4 + 
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Grammar Reference: p. 135 
Google Drive: wish – If only 
exercises 
https://drive.google.com/open
?id=1UNGKvJXrwCGQ2sWG
dDsmcOs1BrXixoRm 
https://google.com 
kurzuskód:x3xemoa 

C.c Revision  Watch the video about New 
Zealand and enjoy it: 10 Best 
Places to Visit in New 
Zealand 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=EdKDIph5IaM 
  
Hungary quiz: 
https://www.sporcle.com/gam
es/hjani/hungary_quiz 
  
A tananyagot a későbbiekben 
a következő linken érheted el: 
https://drive.google.com/open
?id=1qXbRrcCF8aybVY1btT
SVFs44519adzik 
https://google.com 
kurzuskód:pd27rdw 

 

Informatika kéttannyelvű 
Continue your web page 

about using the Internet 

safely. 

https://www.webnode.hu/ Classroom kód: uh4jnlp  

Informatika Táblázatkezelés - haladó https://classroom.google.co
m/ 
 
Kurzuskód: pevn7u6 

 Beküldés határideje: 03.20. 
péntek 16.00 
Táblázatkezelés - haladó 

Fizika Naprendszer: a Nap és a 
Hold 

https://classroom.google.co
m/ 
Kód:: lviu3md 
 
 
Tk.70-72. oldal elolvasni, 
vázlat készítése. 

Munkafüzet feladatait 
kitölteni. 

 

https://drive.google.com/open?id=1UNGKvJXrwCGQ2sWGdDsmcOs1BrXixoRm
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Kémia Egy veszélyes anyag : a 
kénsav 
A nitrogéntől a 
robbanóanyagokig 

https://classroom.google.
com 
Kód: f4ahw6o 
 
tk. 

  

TTGY  https://classroom.google.co
m 
Kód:bwef6s6 

  

Biológia A keringési rendszer 
egészsége 

Tk. 64.oldal Munkafuzet feladatai 18.oldal  

Földrajz kéttannyelvű Russia 
countries_of_europe 

capitals 

Russia 
 

youtube -Russia 
 
Classroom kód: mobqibq 

 

Földrajz Az Alföld és Kisalföld 
összehasonlítása 
 
 
 
 
 
 
 
Alpok lába és Dunántúli 
dombvidék 

https://www.nkp.hu/tankony
v/foldrajz_8/lecke_02_001 
 

https://classroom.google.
com 
a kurzus kódja:ymm7fdg 

  
Tankönyv  

Munkafüzet https://learningapps.org/412
7086 
 
 
 
 
 
 
https://www.nkp.hu/tankony
v/foldrajz_8/lecke_02_002 
feladata 

Ének Hair c.musical 
http://inaplo.hu/gy/cim/Form
an_Milos-Hair/tortenet.html 

https://hu.wikipedia.org/wiki/
Hair_(film) 

 

Kérdések Kurzus kódja:fgu2324 

 
emailben elküldeni 

Rajz Jelek és emblémák Tankönyv 
https://learningapps.org/454
7948 

Saját tervezés alapján a 
mindennapokban használt 
tevékenységek, 
megjelenítésére jelek, 
emblémák tervezése, 
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rajzolása, színezése 

Gazdasági és pénzügyi 
ism. 

Gyakorlás- piacgazdaság 
 
Kód: tb6kwly 

  

 

 
 
 

Fejlesztés:  Digitális okosdoboz kurzus kódja:gm2fjhg   

Testnevelés  https://classroom.google.co
m 
Kód: pd4ilsd 

  

 

 

 

 

Művészeti tanszakok 
 

 

Tanszak A tananyag címe Források Kapcsolódó feladatok 
Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív, 

hangfelvétel, fénykép 

Grafika 1-3. - Alapf. müv. 
okt. képző- és 
iparművészeti csoport 

Itt a tavasz-virágok 
készítése festéssel, 
ragasztással 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=30&v=n4
JbdKox-
8M&feature=emb_logo 

Tetszőleges technika Rajz 

Grafika 4-8. - Alapf. müv. 
okt. képző- és 
iparművészeti csoport 

Itt a tavasz-virágok 
készítése festéssel, 
ragasztással 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=30&v=n4
JbdKox-
8M&feature=emb_logo 

Tetszőleges technika Rajz 

Zongora (Batta Katalin) 
 
 
 
 
 
 
 
Zongora (Fodor Barbara) 
 

C-dúr skála, aktuális 
darabok gyakorlása. 
 
 
 
 
 
 
Aktuális skálák: C- dúr, G -
dúr gyakorlása 

 
 

Figyelj a kéztartásra, a hát 
egyenes. Ügyelj a ritmusra, 
az ujjrendre. Gyakorolj 
minden nap 1 órát. Ha 
minden tökéletesen megy, 
haladj tovább az anyaggal, 
vagy kérd a segítségem! 
 
Kéztartás, ujjrend! Mindig 
külön j és külön b kézzel 

Minden héten fel lehet venni 
a begyakorlott skálát, 
darabot hangfelvevővel, és 
el lehet küldeni. 
Google Classroom kurzus 
kódja: 
6hb5c3s 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=n4JbdKox-8M&feature=emb_logo
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Zongora (Szabóné Tóth 
Katalin) 
 

Gömbölyű kéztartás!! 
A feladott darabok 
kigyakorlása. 
 
Aktuális skálák: C- dúr, G -
dúr gyakorlása, külön kézzel 
és együtt is. 
Ügyeljetek a helyes  
kéztartásra!! 
 

gyakorolj, utána rakd össze 
a darabot.  
 
 
A feladott darabok 
kigyakorlása, memorizálása 
Kurzus kódja: kijquhh 

Alsós énekkar El condor pasa,  
Skip to my Lou, 
Ten green bottles, 
Row, row, row your boat 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=QqJvqMeaDtU , 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=c5dy9BsTy-Q ; 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=T0ooQv7oHvw&t=1s , 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=rafox-9P3r8&t=55s 
2020. 03. 15. 
 

 
 
 

Abszolút nem kötelező 
semmi, de hallgathatod, 
énekelheted, tanulgathatod 
ezen dalokat. 
 

Dráma - Színjáték Az új darab szövegének 
tanulása ( 1. és 2. csoport 

1. csoport  :  Taskó 
feleséget keres 

2. csoport :  A 
csudahalott 

belépési kód : google 
classroom 
2lhu4cr 

 

Furulya 1  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: a4cnj57 

  

Furulya 2  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: wh65z5r 

  

Furulya 3  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: vfdhpfq 

  

Furulya 4  https://classroom.google.co
m 
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a kurzus kódja: o6o375n 

Furulya 5  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: iqgb5z7 

  

Klarinét 1  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: fym6ach 

  

Klarinét 2  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: j5wmdz5 

  

Klarinét 3  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: gziprv5 

  

Klarinét 4  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: coqmhfn 

  

Kamarazene  https://classroom.google.co
m 

 
a kurzus kódja: fosq6yd 
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