
   

2020. március 23-27. 

1.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Az A, Á írása, kapcsolása 
 
 
Gyakorlás 

Classroom (1.a kurzus 
kódja: onwrak2) 
 
Első írásfüzetem a 
nagybetűkhöz  
 
másolós füzetbe 

Szópiramis.docx 
A-Á.docx 
 
5. oldal 
 
5-5 A-Á kezdőbetűs 
keresztnév írása (fiú-lány 
vegyesen, a kezdőbetűt 
színessel írni) 

Írásfüzetem feladatainak 
elküldése fotón (classroom 
1.a). 
 
 
Másolós füzet feladatainak 
elküldése fotón (classroom 
1.a). 

Irodalom Ismétlés-Zelk Zoltán: 
Tavaszi dal 
 
Olvasási gyakorlatok 
 
 
 
 
Szabó Lőrinc: Tavasz 
 
 
 
 
 
Néma értő olvasás 

Classroom (1.a kurzus 
kódja: onwrak2) 
 
Olvasási gyakorlatok 
 
Classroom (1.a kurzus 
kódja: onwrak2) 
 
Első olvasókönyvem 35. 
oldal 
 
 
 
 
Első olvasókönyvem 
36.oldal- Március 

teszt 
 
Hiányos mondatok 
Mire gondoltam? 
 
Tavasz-feladatlap.docx 
Tk. 35 oldal/1,2-olvasni és 
megbeszélni 
mesefüzetbe lemásolni a 
verset mind a 2 versszakot+ 
rajz a vershez 
 
Kvíz 

Zelk Zoltán: Tavaszi dal 
   
teszt visszaküldése 
(classroom 1.a) 
 
feladatlap visszaküldése 
(classroom 1.a) 
 
mesefüzet feladatainak 
visszaküldése fotón 
(classroom 1.a) 
 
március 27. 
Gárdonyi Géza: Március 
wordwall feladat beküldése 
A  (wordwall csoport) 

Matematika 
 

 
 
A 14 fogalma 
 
Számolás 0-14-ig; 
Összeadás és kivonás 
tízesátlépés nélkül 
 

Google Classroom: hrbqhxq 
 
Tk. II. 52-53. oldal feladatai 
 
Tk. II. 54-55. oldal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
mf. 36-37. oldal 
 
mf. 38. oldal; 40. oldal 1. 
feladat 
 
 

https://drive.google.com/file/d/15V92PqO7l63zpsp-zkB4MaKdAlxNQ4ez/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1YCQS0feR_D9cyXLqu-6rBDK9QakXDIe6/view?usp=drive_web&authuser=0
https://learningapps.org/joinClass.php?class=h44egim3
https://drive.google.com/file/d/1GATr0O5HEoe8svRn4fKzZGd_VbLH0mGo/view?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuuzl9UTqUPcYo4cb_nVo5P5a1Q7t24dcBeWwh3Twl2TjH5g/viewform
https://wordwall.net/play/952/632/482


Számolás 0-14-ig 
tízesátlépéssel 
 
Számolás 0-14-ig 
 
Játékos gyakorló feladatok; 
Learningapps-en szorgalmi 
feladatok 

Tk. II. 56-57. oldal 
 
 
Tk. II. 58‒59. oldal 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mf. 40. oldal 3. feladat és 41. 
oldal 2., 3., feladat 

mf. 39. oldal 2., 3., ; 41. oldal 
1. feladat 
 
Mf. II. 39. oldal 1. feladat 
 
www.learningapps.org 1.a 
vagy 1.b csoportban 03.23-
27. mappa feladatai. 

Testnevelés normál  
 
Állóképesség fejlesztése 
 
 
Játékos passzgyakorlatok; 
YouTube videón látottak 
leutánzása 
 
YouTube videón látottak 
leutánzása 
 
YouTube videón látottak 
leutánzása 
 
YouTube videón látottak 
leutánzása 

Google Classroom: w3np3t3 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=7Jqwo9eCEGQ 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=7ZtBfAMgrt0 
 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dx6wHN0VsJo 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=yyuS01eKIRE 
 
DVSC SCHAEFFLER - 
Reggeli torna - 2. óra 
 

 
 
 
 
 
Rúgás a falhoz vagy 
passzolgatás testvérrel, 
szülőkkel. 

 

 

 

Testnevelés két tanítási 
nyelvű 
 

Erősítések egyéni edzésterv 
alapján: has, mell, láb 
Ingafutás-és kézállásra 
rákészítő gyakorlatok, 
félcigánykerék kipróbálása 

Kurzus kódja: kd3kjl4 
 

https://play.google.com/store
/apps/details?id=homeworko
ut.homeworkouts.noequipme
nt 
http://gyogytornasor.gyogyto
rnaszok.hu/nyujtas 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=zJl3_G1B-Qw 

Kérdőív: mi volt a héten a 
legnehezebb és a 
legkönnyebb feladat. 

Környezetismeret 
 

Állatok a házban és a ház 
körül 

Kurzuskód: mnr65bu 
Tankönyv: 58-59. oldal 
Munkafüzet: 48-49. oldal 

1. Állatok hangjai: 
https://learningapps.org/view
6023380 
2. Tankönyvben található 
versek elolvasása, képek 
megtekintése. 
3. Órai tananyag 

Az elkészült munkafüzeti 
feladatokról fotó feltöltése a 
kurzusba. 

https://www.youtube.com/watch?v=7Jqwo9eCEGQ
https://www.youtube.com/watch?v=7Jqwo9eCEGQ
https://www.youtube.com/watch?v=7ZtBfAMgrt0
https://www.youtube.com/watch?v=7ZtBfAMgrt0
https://www.youtube.com/watch?v=dx6wHN0VsJo
https://www.youtube.com/watch?v=dx6wHN0VsJo
https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE
https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE
https://www.youtube.com/watch?v=LqYVBIhgrEY
https://www.youtube.com/watch?v=LqYVBIhgrEY
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
http://gyogytornasor.gyogytornaszok.hu/nyujtas
http://gyogytornasor.gyogytornaszok.hu/nyujtas
https://www.youtube.com/watch?v=zJl3_G1B-Qw
https://www.youtube.com/watch?v=zJl3_G1B-Qw
https://learningapps.org/view6023380
https://learningapps.org/view6023380


bemutatása 
(Saját készítésű PPT 
segítségével) 
4. Gyakorló  feladatok: 
Emlős, madár vagy rovar: 
https://learningapps.org/view
2204572 
Háziállatok: 
https://learningapps.org/view
2294464 
Haszon/hobbiállatok: 
https://learningapps.org/view
8243758 
5. Játék: 
Háziállatok és árnyékuk: 
https://learningapps.org/view
5968383 
6. Házi feladat: 
Mf. 48.o.: 1,2,3. feladat 
      49.o.: 4,5.feladat 

Angol normál Unit 5. Story 
Goldilocks 

google classroom kurzuskód: 
d7lgwhg 
Student’s Book 52-53. oldal 
Workbook 54. oldal 

Rainbow song 
 
How many fingers? 
 
Goldilocks 
 
 

 

Angol két tanítási nyelvű Unit 3. My body kurzuskód: jizqhzz 
 

Pupil’s Book 22-23.oldal 
Activity Book 20. oldal 
hanganyagok csatolt fájl-ban 

másolás: P’s Book 23/8 
beküldeni 

Ének - zene 
 

Hallás utáni daltanulás: 
Iglice szívem… és Éliás, 
Tóbiás... 
 
Ritmustaps, ritmusfelismerés 

classroom kurzus kódja: 
kea4czd 
 

A dalok meghallgatása 
Iglice szívem... 
(időintervallum: 5:52-6:23) 
Éliás, Tóbiás 
 
Ritmusgyakorlatok 

 
 

Etika Szeretet classroom kurzus kódja: 
lkwvpmt https://www.youtube.com/wa

tch?v=slG52G6nGGs 

 

https://learningapps.org/view2204572
https://learningapps.org/view2204572
https://learningapps.org/view2294464
https://learningapps.org/view2294464
https://learningapps.org/view8243758
https://learningapps.org/view8243758
https://learningapps.org/view5968383
https://learningapps.org/view5968383
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=EE2ty34c7tI
https://www.youtube.com/watch?v=GboQ3JxpptM
https://www.youtube.com/watch?v=oQHWu-R9Itc&t=387s
https://www.youtube.com/watch?v=7ZoMoVTsOF8
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=372&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=enekzene&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.youtube.com/watch?v=slG52G6nGGs
https://www.youtube.com/watch?v=slG52G6nGGs


https://www.youtube.com/wa
tch?v=E0Lb6gx-Fxs 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 
 

Rajz: Téri helyzetek, tudatos 
komponálással 
 
Technika: Elements of the 
building box 
 

Kurzuskód: jfs2n4m Március 23-27. A munkákról fotó készítése 
és feltöltés a kurzus drive 
mappájába. 

Rajz normál Átélt élmények, kitalált 
történetek, elképzelt 
szereplők.  
Illusztráció. 
 

Kurzuskód: zblrwew 
Tankönyv: 60-61. oldal Meseillusztráció 

készítése: Szécsi Magda: 
A Szivárványhajú varázsló 
c. meséjéhez  

A Szivárványhajú 
Varázsló ábrázolása a 
mese szereplőinek és a 
szivárvány színeinek 
megjelenítésével. 

Az elkészült feladatról fotó 
feltöltése a kurzusba. 

Technika normál Ünnepek a családban 
(Születésnap) 

Kurzuskód: ac65o4b 
Tankönyv: 45. oldal 

1.feladat: Írd le a füzetedbe 
a családtagjaid 
születésnapjának időpontját! 
2.feladat: Hogyan várjátok a 
vendégeket? Rajzold le a 
füzetbe, hogy te miben 
segítesz! 
3. feladat: 
Ajándékdoboz/ajándéktasak 
készítése. 
Ajándékdoboz: (2. doboz) 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=sRXoSRj-PYM&t=1s 
Ajándéktasak: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=wBP1qOM0eDQ 

Az elkészült feladatokról és 
munkadarabról fotó 
feltöltése a kurzusba. 

https://www.youtube.com/watch?v=E0Lb6gx-Fxs
https://www.youtube.com/watch?v=E0Lb6gx-Fxs
https://drive.google.com/drive/folders/1yAQr7OSxCfe85O6FM5g5oPaRlqPx9JDL
https://www.youtube.com/watch?v=sRXoSRj-PYM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=sRXoSRj-PYM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wBP1qOM0eDQ
https://www.youtube.com/watch?v=wBP1qOM0eDQ


Napközi  kurzus kódja: 2fnxceu   

 

 

1.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Az A, Á írása, kapcsolása 
 
 
 
Gyakorlás 

kódja:k6y3r5l 
 
 
 
Első írásfüzetem a 
nagybetűkhöz 
 
másolós füzetbe 

Szópiramis.docx 
 
A-Á.docx 
 
5. oldal 
 
 
5-5 A-Á kezdőbetűs 
keresztnév írása (fiú-lány 
vegyesen, a kezdőbetűt 
színessel írni) 

 
 
 
Írásfüzetem feladatainak 
elküldése fotón (clasroom 
1.b ) 
 
Másolós füzet feladatainak 
elküldése fotón (classroom 
1.b). 
 

Irodalom Ismétlés- Zelk Zoltán: 
Tavaszi dal 
 
Olvasási gyakorlatok 
 
 
 
Szabó Lőrinc: Tavasz 
 
 
 
 
 
Néma értő olvasás 

kódja:k6y3r5l 
 
 
Olvasási gyakorlatok 
 
 
 
kódja:k6y3r5l 
 
Első olvasókönyvem 35. 
oldal 
 
 
Első olvasókönyvem 
36.oldal-Március 

teszt 
 
Hiányos mondatok 
Mire gondoltam? 
 
Tavasz-feladatlap.docx 
Tk. 35 oldal/1,2-olvasni és 
megbeszélni 
mesefüzetbe lemásolni a 
verset mind a 2 versszakot+ 
rajz a vershez 
 
 
Kvíz 

Zelk Zoltán: Tavaszi dal 
teszt visszaküldése  
(classroom 1.b) 
 
feladatlap visszaküldése 
(classroom 1.b) 
 
mesefüzet feladatainak 
visszaküldése fotón 
(classroom 1.b) 
 
 
március 27. 
Gárdonyi Géza: Március 
wordwall feladat beküldése 
(wordwall csoport) 

Matematika 
 

 
 

Google Classroom: 6vqlexc 
 

 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/15V92PqO7l63zpsp-zkB4MaKdAlxNQ4ez/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1YCQS0feR_D9cyXLqu-6rBDK9QakXDIe6/view?usp=drive_web&authuser=0
https://learningapps.org/joinClass.php?class=h44egim3
https://drive.google.com/file/d/1GATr0O5HEoe8svRn4fKzZGd_VbLH0mGo/view?usp=drive_web&authuser=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuuzl9UTqUPcYo4cb_nVo5P5a1Q7t24dcBeWwh3Twl2TjH5g/viewform
https://wordwall.net/play/952/632/482


A 14 fogalma 
 
Számolás 0-14-ig; 
Összeadás és kivonás 
tízesátlépés nélkül 
 
Számolás 0-14-ig 
tízesátlépéssel 
 
Számolás 0-14-ig 
 
Játékos gyakorló feladatok; 
Learningapps-en szorgalmi 
feladatok 

Tk. II. 52-53. oldal feladatai 
 
Tk. II. 54-55. oldal 
 
 
 
Tk. II. 56-57. oldal 
 
 
Tk. II. 58‒59. oldal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mf. 40. oldal 3. feladat és 41. 
oldal 2., 3., feladat 

mf. 36-37. oldal 
 
mf. 38. oldal; 40. oldal 1. 
feladat 
 
 
mf. 39. oldal 2., 3., ; 41. 
oldal 1. feladat 
 
Mf. II. 39. oldal 1. feladat 
 
www.learningapps.org 1.a 
vagy 1.b csoportban 03.23-
27. mappa feladatai. 

Környezetismeret 
 

Állatok a házban és a ház 
körül 

Kurzuskód: ecr5kvv 
Tankönyv: 58-59. oldal 
Munkafüzet: 48-49. oldal 

1. Állatok hangjai: 
https://learningapps.org/view
6023380 
2. Tankönyvben található 
versek elolvasása, képek 
megtekintése. 
3. Órai tananyag bemutatása 
(Saját készítésű PPT 
segítségével) 
4. Gyakorló  feladatok: 
Emlős, madár vagy rovar: 
https://learningapps.org/view
2204572 
Háziállatok: 
https://learningapps.org/view
2294464 
Haszon/hobbiállatok: 
https://learningapps.org/view
8243758 
5. Játék: 
Háziállatok és árnyékuk: 
https://learningapps.org/view
5968383 
6. Házi feladat: 
Mf. 48.o.: 1,2,3. feladat 
      49.o.: 4,5.feladat 

Az elkészült munkafüzeti 
feladatokról fotó feltöltése a 
kurzusba. 

Angol normál Unit 5. Story 
Goldilocks 

google classroom 
kurzuskód: d7lgwhg 

Rainbow song 
How many fingers? 

 

https://learningapps.org/view6023380
https://learningapps.org/view6023380
https://learningapps.org/view2204572
https://learningapps.org/view2204572
https://learningapps.org/view2294464
https://learningapps.org/view2294464
https://learningapps.org/view8243758
https://learningapps.org/view8243758
https://learningapps.org/view5968383
https://learningapps.org/view5968383
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=EE2ty34c7tI


Student’s Book 52-53. oldal 
Workbook 54. oldal 

Goldilocks 
 

Angol két tanítási nyelvű Unit 4: My face Tk 28.o Szavak 
Tk 29.o mondóka 
Mf 25.o 1. 

Google classroom kód: 

sjwzfiq 

 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvû 
 

Futás, felguggolás 
nyusziugrással magasabb 
felületre. 

Google Classroom kurzus 
kód: k5ixhkz 
 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=kjIPLyckEFM&t=726s 
2020. 03. 20. (0:27-3:07) 

Beszámoló készítése a 
héten végzett 
gyakorlatokról. Leírni, 
mennyire megy a 
gurulóátfordulás hátra. 

Testnevelés normál  
 
 
Állóképesség fejlesztése 
 
 
Játékos passzgyakorlatok; 
YouTube videón látottak 
leutánzása 
 
YouTube videón látottak 
leutánzása 
 
YouTube videón látottak 
leutánzása 
 
YouTube videón látottak 
leutánzása 

Google Classroom: w3np3t3  
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=7Jqwo9eCEGQ 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=7ZtBfAMgrt0 
 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=dx6wHN0VsJo 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=yyuS01eKIRE 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=LqYVBIhgrEY 
 

 
 
 
 
 
 
Rúgás a falhoz vagy 
passzolgatás testvérrel, 
szülőkkel. 

 

 

Ének - zene 
 

Hallás utáni daltanulás: Iglice 
szívem… és Éliás, Tóbiás... 
 
Ritmustaps, ritmusfelismerés 

Classroom kurzus kódja: 
i43qnii ini 

A dalok meghallgatása 
Iglice szívem... 
(időintervallum: 5:52-6:23) 
Éliás, Tóbiás 
 
Ritmusgyakorlatok 
 

 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: Téri helyzetek, tudatos 
komponálással 
 
Technika: Elements of the 

google classroom kód: 
jvkregd 

március 23-27..pdf 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GboQ3JxpptM
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=7Jqwo9eCEGQ
https://www.youtube.com/watch?v=7Jqwo9eCEGQ
https://www.youtube.com/watch?v=7ZtBfAMgrt0
https://www.youtube.com/watch?v=7ZtBfAMgrt0
https://www.youtube.com/watch?v=dx6wHN0VsJo
https://www.youtube.com/watch?v=dx6wHN0VsJo
https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE
https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE
https://www.youtube.com/watch?v=LqYVBIhgrEY
https://www.youtube.com/watch?v=LqYVBIhgrEY
https://www.youtube.com/watch?v=oQHWu-R9Itc&t=387s
https://www.youtube.com/watch?v=7ZoMoVTsOF8
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=372&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=enekzene&select_temakor_search=osszes-temakor
https://drive.google.com/open?id=1Ld0KpOQ2yOFqXdrFC4Tu-soEas97BFXN


building box 

Rajz normál 
Átélt élmények, kitalált 
történetek, elképzelt 
szereplők. 

Illusztráció. 

 

 

Kurzuskód: zblrwew 
Tankönyv: 60-61.oldal Meseillusztráció készítése: 

Szécsi Magda: A 
Szivárványhajú varázsló c. 
meséjéhez  

A Szivárványhajú Varázsló 
ábrázolása a mese 
szereplőinek és a szivárvány 
színeinek megjelenítésével. 

Az elkészült feladatról fotó 
feltöltése a kurzusba.  

Technika normál Ünnepek a családban 
(Születésnap) 

Kurzuskód: ac65o4b 
Tankönyv: 45. oldal 

1.feladat: Írd le a füzetedbe a 
családtagjaid 
születésnapjának időpontját! 
2.feladat: Hogyan várjátok a 
vendégeket? Rajzold le a 
füzetbe, hogy te miben 
segítesz! 
3. feladat: 
Ajándékdoboz/ajándéktasak 
készítése. 
Ajándékdoboz: (2. doboz) 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=sRXoSRj-PYM&t=1s 
Ajándéktasak: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=wBP1qOM0eDQ 

Az elkészült feladatokról és 
munkadarabról fotó 
feltöltése a kurzusba. 

Etika Szeretet classroom kurzus kódja: 
lkwvpmt https://www.youtube.com/wat

ch?v=slG52G6nGGs 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=E0Lb6gx-Fxs 

 

Napközi     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sRXoSRj-PYM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=sRXoSRj-PYM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wBP1qOM0eDQ
https://www.youtube.com/watch?v=wBP1qOM0eDQ
https://www.youtube.com/watch?v=slG52G6nGGs
https://www.youtube.com/watch?v=slG52G6nGGs
https://www.youtube.com/watch?v=E0Lb6gx-Fxs
https://www.youtube.com/watch?v=E0Lb6gx-Fxs


 

2.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Kiejtéstől eltérő 
helyesírású szavak :  -ts , 
-ds 
 
Valamint minden eddig 
tanult gyakorlása (-lj, nj, 
stb ) 

kurzus kódja: ghvrbqp 
Nyelvtan- helyesírás tkv : 85-
87. o 
Nyelvtan - Helyesírás mf : 68-
69. o 

Szabályok leírása, szótő 
megkeresése,leválasztása 
 
http://www.okosdoboz.hu/fela
datsor?id=41&select_osztaly_
search=2-
osztaly&select_tantargy_sear
ch=magyarnyelv&select_tema
kor_search=szoto-toldalek 

Hogyan írjuk helyesen ? ( 
Űrlap- kiválasztásos - hat. idő 
03.25.  
A teszt kitöltése és beküldése 
 
 

Irodalom Ismeretterjesztő szövegek 
olvasása ,feldolgozása :  
Mesél a tavaszi erdő 
Hóvirág és az ibolya 

kurzus kódja: ghvrbqp 
Hétszínvarázs olvasókönyv : 
43. o. Mf : 63. o 
 
 
Hétszínvarázs olvasókönyv : 
44. o Mf : 64/ 1.2. 3. 4. 

Gyűjtőmunka :  Nézz utána 
mióta védett növény a hóvirág 
és a dombi ibolya! ( Internet  
)https://www.youtube.com/wat
ch?v=SFxSv6YUCWA  - Nézd 
meg ! Tavaszi séta az 
erdőben ! 

Ellenőrző feladatlap: A vakond 
hat. idő: 03. 24. ( töltsd ki és 
küldd vissza ) 
 
Ellenőrző feladatlap: Mesél a 
tavaszi erdő 
hat. idő :  03.26. ( töltsd ki és 
küldd vissza ) 
 
Anyám tyúkja című vers 
megtanulása - rögzítés videóra 
és elküldés classroomba   
Határidő : folyamatos 04. 03. - 
ig 
 

Matematika Diagnosztizáló mérés a 
70-es számkörben 
Gyakorlás 
Témazáró felmérő a 70-
es számkörben 
Számlálások a 80-as 
számkörben 

Classroom kódja: li5haky 
 
 
 
 
Matematika II.kötet 54.oldal 
Munkafüzet II. kötet 36. oldal 

  próba teszt 
   
   
témazáró teszt 
 

classroom tesztjei 
 
 
A segédanyag és a feladatok 
ütemezése a classroomban 
található. 
 

Környezetismeret 
 

Témazáró felmérő a 
Testünk, életműködésünk 

Kurzuskód: 6zc5o4h 
 

Témazáró teszt Classroom tesztjei 
A feladatok a Classroom-ban 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=41&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=szoto-toldalek
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=41&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=szoto-toldalek
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=41&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=szoto-toldalek
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=41&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=szoto-toldalek
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=41&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=szoto-toldalek
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=41&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=szoto-toldalek
https://www.youtube.com/watch?v=SFxSv6YUCWA
https://www.youtube.com/watch?v=SFxSv6YUCWA


című témakörből lesznek elérhetőek.  

Angol normál Module 4. Cross-
curricular 

classroom kurzus kódja:  
nq73a7s 
Student’s Book 41. oldal 
Workbook 41. oldal 
 

Stand up Student’s Book 41. oldal szöveg 
/másolása 

Angol két tanítási 
nyelvű 

Food google classroom létrehozva, 
hozzáférés:cvnz5r7  

március 23-27 
( a feladatok napi lebontásban 
találhatók) 

Test Unit 7 március 26.. 
www.redmenta.com 
direktcím: Test unit 7 

Testnevelés normál 
 

Játékos passzgyakorlatok 
Rúgófeladatok 
Futás feladatokkal 
Célbadobás 
Gyermekaerobik 

Kurzus kódja:fbf2ac4 A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

Kérdőív: Mennyit végeztél el a 
heti feladatokból? 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Erősítések egyéni 
edzésterv alapján: has, 
mell, láb 
Ingafutás-és kézállásra 
rákészítő gyakorlatok, 
félcigánykerék 
kipróbálása 

Kurzus kódja:bwqj6xx https://play.google.com/store/
apps/details?id=homeworkout
.homeworkouts.noequipment 
http://gyogytornasor.gyogytor
naszok.hu/nyujtas 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=zJl3_G1B-Qw 
 

Kérdőív: mi volt a héten a 
legnehezebb és a legkönnyebb 
feladat. 

Ének - zene Hallás utáni daltanulás: 
Háp, háp, háp... 

Classroom kurzus kódja:  
hu75v2j 
 

Háp, háp, háp...  

Rajz-technika normál Rajz 
Tavasz Tavaszi ünnepek 
 
Technika 
Anyagok 

classroom kód:hizfskf Nyuszi tenyérből 

https://learningapps.org/7083
174 

https://learningapps.org/9591
202 

Fotók elküldése:classroom 
március 27-ig 

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://drive.google.com/open?id=1wW_uSVpHnYqvhZVALKjinsTzOlQlGk3v
http://www.redmenta.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
http://gyogytornasor.gyogytornaszok.hu/nyujtas
http://gyogytornasor.gyogytornaszok.hu/nyujtas
https://www.youtube.com/watch?v=zJl3_G1B-Qw
https://www.youtube.com/watch?v=zJl3_G1B-Qw
https://www.youtube.com/watch?v=GHon1zUiCfM
https://learningapps.org/7083174
https://learningapps.org/7083174
https://learningapps.org/9591202
https://learningapps.org/9591202


Rajz-technika két 
tanítási nyelvű 

Rajz: Flower still life 
(Developing sense of 
beauty by designing 
flowers) 
 
Technika: Gardening 

google classroom létrehozva, 
belépési kód:kby43xk 

Drawing or painting a  still life of 
flowers 
still life of flowers 
 

Menj ki a kertbe, segíts anyának 
és apának egy kicsit 
kertészkedni, készítsetek fotót, 
ahogy dolgoztok. Töltsétek fel a 
képeket a classroom-ba. Jó 
kertészkedést!  

 

Etika Itt élünk mind! classroom kurzus kódja: 
j37dmey https://www.youtube.com/wat

ch?v=8Yzuh1O7B5E 

 

Napközi  kurzus kódja:7ybueqo   

 
 
 

2.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Kiejtéstől eltérő 
helyesírású szavak :  -ts , 
-ds 
 
Valamint minden eddig 
tanult gyakorlása (-lj, nj, 
stb ) 

kurzus kódja: ghvrb 
Nyelvtan- helyesírás tkv : 85-
87. o 
Nyelvtan - Helyesírás mf : 68-
69. o 

Szabályok leírása, szótő 
megkeresése,leválasztása 
 
http://www.okosdoboz.hu/felad
atsor?id=41&select_osztaly_se
arch=2-
osztaly&select_tantargy_searc
h=magyarnyelv&select_temak
or_search=szoto-toldalek 

Hogyan írjuk helyesen ? ( 
Űrlap- kiválasztásos - hat. idő 
03.25.  
 
A teszt kitöltése és beküldése 

Irodalom Ismeretterjesztő szövege 
olvasása ,feldolgozása :  
Mesél a tavaszi erdő 
Hóvirág és az ibolya 

kurzus kódja: ghvrbqp 
Hétszínvarázs olvasókönyv : 
43. o. Mf : 63. o 
 
Hétszínvarázs olvasókönyv : 

Gyűjtőmunka :  Nézz utána 
mióta védett növény a hóvirág 
és a dombi ibolya! ( Internet  
)https://www.youtube.com/watc
h?v=SFxSv6YUCWA  - Nézd 

Ellenőrző feladatlap: A vakond 
hat. idő: 03. 24. ( töltsd ki és 
küldd vissza ) 
 
Ellenőrző feladatlap: Mesél a 

https://artprojectsforkids.org/wp-content/uploads/2020/03/Draw-like-Matisse-Rev.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8Yzuh1O7B5E
https://www.youtube.com/watch?v=8Yzuh1O7B5E
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=41&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=szoto-toldalek
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=41&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=szoto-toldalek
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=41&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=szoto-toldalek
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=41&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=szoto-toldalek
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=41&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=szoto-toldalek
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=41&select_osztaly_search=2-osztaly&select_tantargy_search=magyarnyelv&select_temakor_search=szoto-toldalek
https://www.youtube.com/watch?v=SFxSv6YUCWA
https://www.youtube.com/watch?v=SFxSv6YUCWA


44. o Mf : 64/ 1.2. 3. 4. meg ! Tavaszi séta az 
erdőben! 

tavaszi erdő 
hat. idő :  03.26. ( töltsd ki és 
küldd vissza ) 
 
Anyám tyúkja című vers 
megtanulása   - rögzítés 
videóra és elküldése 
classroomba   
Határidő : folyamatos 04. 03. - 
ig  

Matematika Diagnosztizáló mérés a 
70-es számkörben 
Gyakorlás 
Témazáró felmérő a 70-
es számkörben 
Számlálások a 80-as 
számkörben 

Classroom kódja:li5haky 
 
 
 
 
Matematika II.kötet 54.oldal 
Munkafüzet II. kötet 36. oldal 

próba teszt 
   
   
témazáró teszt 
 
 

A classroom tesztjei 
 
A segédanyag és a feladatok 
ütemezése a classroomban 
található. 

Környezetismeret 
 

Témazáró felmérő a 
Testünk, 
életműködésünk című 
témakörből 

Kurzuskód: 2skrmdb Témazáró teszt Classroom tesztjei 
A feladatok a Classroom-ban 
lesznek elérhetőek. 

Angol normál Module 4. Cross-
curricular 

classroom kurzus kódja:  
nq73a7s 
Student’s Book 41. oldal 
Workbook 41. oldal 

Stand up Student’s Book 41. oldal 
szöveg másolása 

Angol két tanítási nyelvű Unit 8: Things we do Tk 66.o Story 
Mf 64. 9.,11. 
Mf 66.o 14.,15 
Mf 67.o 16., 17. 

http://www.ourdiscoveryisland.
com/base.php 

 

Google Classroom kód: 
atoddif 

Testnevelés normál 
 

Játékos 
passzgyakorlatok 
Rúgófeladatok 
Futás feladatokkal 
Célbadobás 
Gyermekaerobik 

Kurzus kódja:fbf2ac4 A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

Kérdőív: Mennyit végeztél el a 
heti feladatokból? 

Testnevelés és 
tömegsport kéttannyelvű 

Erősítések egyéni 
edzésterv alapján: has, 
mell, láb 

Kurzus kódja:bwqj6xx https://play.google.com/store/a
pps/details?id=homeworkout.h
omeworkouts.noequipment 

Kérdőív: mi volt a héten a 
legnehezebb és a legkönnyebb 
feladat. 

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
http://www.ourdiscoveryisland.com/base.php
http://www.ourdiscoveryisland.com/base.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment


Ingafutás-és kézállásra 
rákészítő gyakorlatok, 
félcigánykerék 
kipróbálása 

http://gyogytornasor.gyogytorn
aszok.hu/nyujtas 
https://www.youtube.com/watc
h?v=zJl3_G1B-Qw 

Ének - zene 
 

Hallás utáni daltanulás: 
Háp, háp, háp... 

Classroom kurzus kódja: 
56duct2 

Háp, háp, háp  

Rajz-technika normál Rajz 
Tavasz Tavaszi ünnepek 
Technika 
Anyagok 

kód :hizfskf Nyuszi tenyérből 
https://learningapps.org/70831
74 
https://learningapps.org/95912
02 

Fotók elküldése:classroom 
március 27-ig 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: Flower still life 
(Developing sense of 
beauty by designing 
flowers) 
 
Technika: Gardening 

google classroom, belépési 
kód:kby43xk 

Drawing or painting a  still life of 
flowers 
still life of flowers 

Menj ki a kertbe, segíts anyának 
és apának egy kicsit kertészkedni, 
készítsetek fotót, ahogy 
dolgoztok. Töltsétek fel a képeket 
a classroom-ba. Jó kertészkedést!  

 

Etika Itt élünk mind! classroom kurzus kódja: 
j37dmey https://www.youtube.com/watc

h?v=8Yzuh1O7B5E 

 

Napközi Előző heti feladatok 
ellenőrzése 
Segítségadás az eheti 
feladatok megoldásában 

Kurzus kódja: h6tsg2g Megoldókulcsok a 
classroomban 

Kérdőív: Milyen segítségre van 
szükséged? Mi okoz számodra 
problémát a digitális 
tanulásban? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gyogytornasor.gyogytornaszok.hu/nyujtas
http://gyogytornasor.gyogytornaszok.hu/nyujtas
https://www.youtube.com/watch?v=zJl3_G1B-Qw
https://www.youtube.com/watch?v=zJl3_G1B-Qw
https://www.youtube.com/watch?v=GHon1zUiCfM
https://learningapps.org/7083174
https://learningapps.org/7083174
https://learningapps.org/9591202
https://learningapps.org/9591202
https://artprojectsforkids.org/wp-content/uploads/2020/03/Draw-like-Matisse-Rev.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8Yzuh1O7B5E
https://www.youtube.com/watch?v=8Yzuh1O7B5E


3.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Az igekötő közvetlenül az 
ige előtt áll. Az igekötős 
igék elválasztása 

Kurzus kódja 
o7wknxw 
 

Ny.tk.72/1.ab;3.ab; 
73/5.learningapps.org/display?
v=p2cjb20oj20 

Nyelvtan szabályok 
megtanulása. 
Az elvégzett mf. feladatok 
elküldése: Ny.mf. 
80/1.b;81/4.ab;5.abc,6.a 

Irodalom 
Témakör: Varázslatos 
természet: 

1.Tananyag: Jane Elliott- 
Colin King: A levegő 

Kántor Péter: Körúti szél 

A cigány és a szél cigány 
mese  

2. Tananyag: Dala 
László:Amiről a tűz 
mesél 

Tamkó Sirató Károly: 
Kattentotta 

Kurzus kódja o7wknxw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=mhUPiyS-
KFg&t=1269s 

ok.116.117.o. 
mf.68/2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ok.118. 119.o. 
mf.69/2.3.4. 
 
 

Mf.68/2.3. 
Önálló javítás megoldókulcs 
alapján. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mf.:69/2. 
Önálló javítás megoldókulcs 
alapján. 
 
 

Matematika A terület mérése 
 
 
Írásbeli osztás egyjegyű 
szorzóval 

Kurzus kódja pamfyxp 

Játék 

http://www.szorzotabla.hu/hu/  

Tk. 116/1., 2., 3.a,b. 
 
Mf. 47-48. o. 
Tk. 119/1.a,b 
Mf. 49/1.,2 
 
Tk. 120/1. szabály 
Mf. 50 / 1.,2.,3. 

Önálló javítás megoldókulcs 
alapján. 
Feladatok elküldése 

Környezetismeret 
 

Vízparti emlősök Kurzuskód: khornxy 
Tankönyv: 70-71. oldal 
Munkafüzet: 58-59. oldal 
 

1. Ismétlés: emlősök, madarak, 
rovarok jellemzői: 
https://learningapps.org/view6943
984 
2.Tankönyvben a hód és a vidra 

Az elkészített feladatokról fotó 
feltöltése a kurzusba. 
PPT/Word dokumentum 
feltöltése a kurzusba. 

https://learningapps.org/display?v=p2cjb20oj20
https://learningapps.org/display?v=p2cjb20oj20
https://www.youtube.com/watch?v=mhUPiyS-KFg&t=1269s
https://www.youtube.com/watch?v=mhUPiyS-KFg&t=1269s
https://www.youtube.com/watch?v=mhUPiyS-KFg&t=1269s
http://www.szorzotabla.hu/hu/
https://learningapps.org/view6943984
https://learningapps.org/view6943984


elolvasása, érdekességek 
aláhúzása. 
3. Füzetbe vázlat készítése a 
következő szempontok alapján: 
élőhelye, testfelépítése és annak 
jellemzői, táplálkozása, 
szaporodása, életmódja. 
4.Gyakorló feladatok: 
https://learningapps.org/view4822
420 
5.Házi feladat: 
Mf. 58. o.:1,2,3,4. feladat 
6. Szorgalmi feladat: 
a)PPt készítése egy vízparti 
emlősről. Lehetőleg 
Magyarországon élő állat legyen 
és nem muszáj a hódnak/vidrának 
lennie! 
b)Fekete István: Lutra c. filmjének 
megtekintése. Vélemények 
megfogalmazása  Word 
dokumentumban. 
A szorgalmi feladatok kritériumai a 
Classroom-ban elérhetőek! 
Aki szeretné, mind a két 
szorgalmit elkészítheti. 
Film: 
https://www.youtube.com/watch?v
=CMhhKcwsrVk 

Angol normál Unit 7 My world Google classroom belépési 
kód: q6a23bm 

3.a március 23-27. 
 

 

Angol két tanítási nyelvű Unit 7. Treasure Google classroom létrehozva 
belépési hozzáférés:nlflg62 
 
Pupil’s Book 46. oldal 1. és 2. 
feladat 
Activity Book 40. oldal 1. 2. 
és 43. oldal 7. 8. feladat 

Directions szótárfüzet, órai füzet és 
Activity book oldalainak 
beküldése fotón 
Wordwall feladatok beküldése 

Informatika normál és 
két tanítási nyelvű 

Paint - Összefoglalás Kurzus kódja: tt4v7j6 
 

https://learningapps.org/myapp
s.php?displayfolder=1130326 

LearningApps 

https://learningapps.org/view4822420
https://learningapps.org/view4822420
https://www.youtube.com/watch?v=CMhhKcwsrVk
https://www.youtube.com/watch?v=CMhhKcwsrVk
https://drive.google.com/open?id=1modLkv6sgGXaB8dkVk9mMoGb6NiP25ai
https://www.youtube.com/watch?v=DPYJQSA-x50
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1130326
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1130326


Testnevelés normál Helyből távolugrás 
 
Labdarúgás 

Kurzus kódja erl24fx 
  A bemelegítéshez  

https://www.youtube.com/watc
h?v=yyuS01eKIRE 

Helyből távolugrás mérése, 
eredmények elküldése 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Erősítések egyéni 
edzésterv alapján: has, 
mell, láb 
Ingafutás,  fellendülés 
kézállásba, rákészítő 
gyakorlatok, 
félcigánykerék, 
cigánykerék kipróbálása 

Kurzus kódja:kmcdtj4 https://play.google.com/store/a
pps/details?id=homeworkout.h
omeworkouts.noequipment 
http://gyogytornasor.gyogytorn
aszok.hu/nyujtas 
https://www.youtube.com/watc
h?v=zJl3_G1B-Qw 

Kérdőív: mi volt a héten a 
legnehezebb és a legkönnyebb 
feladat 

Ének - zene 
 Hallás utáni daltanulás: 

Elvesztettem 
zsebkendőmet... 

Classroom kurzus kódja: 
7yhwj6z 

Elvesztettem zsebkendőmet  

Rajz-technika normál 
A valóság és a jellemző 
formái 

Madarak 

classroom belépés 
kód:woseptd 

Madár képének elkészítése 

https://learningapps.org/19918
37 

https://learningapps.org/88305
03 

fotók feltöltése classroom 
március 27-ig 

Rajz-technika két 
tanítási nyelvű Rajz: modelling houses 

 

 

Technika: Knowledge 
of transport 

 

Google classroom létrehozva, 
belépési kód: 3chnhbu 

Drawing an imaginary model 
street 
how to draw city scenery step 
by step for kids 

Készíts egy plakátot, ahol 
csoportosítsd a járműveket 
aszerint, hogy az vízi, légi 
vagy szárazföldi jármű! 

Legyél kreatív, használd a 
fantáziád!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE
https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
http://gyogytornasor.gyogytornaszok.hu/nyujtas
http://gyogytornasor.gyogytornaszok.hu/nyujtas
https://www.youtube.com/watch?v=zJl3_G1B-Qw
https://www.youtube.com/watch?v=zJl3_G1B-Qw
https://www.youtube.com/watch?v=JTCvH0gU0p0
https://learningapps.org/1991837
https://learningapps.org/1991837
https://learningapps.org/8830503
https://learningapps.org/8830503
https://www.youtube.com/watch?v=Y6xL_pFafYI
https://www.youtube.com/watch?v=Y6xL_pFafYI


Etika 
Ismétlés: Társak között 

classroom kurzus kódja: 
t4x57bg 

https://www.youtube.com/watc
h?v=rJr36m98nWk 

https://www.youtube.com/watc
h?v=cls_1WEDmnU 

 

Napközi 
 

kurzus kódja:z3s3id3 
  

  
 

 

3.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Az igekötő közvetlenül 
az ige előtt áll. Az 
igekötős igék 
elválasztása 

Kurzus kódja 
o7wknxw 

Ny.tk.72/1.ab;3.ab; 
73/5.ab 
 
https://learningapps.org/displ
ay?v=p2cjb20oj20 

Nyelvtan szabályok 
megtanulása 
Az elvégzett mf. feladatok 
elküldése: Ny.mf. 
80/1.b;81/4.ab;5.abc,6.a 
Learningapps. 3.b csoport 

Irodalom 
Témakör: Varázslatos 
természet: 

1.Tananyag: Jane Elliott- 
Colin King: A levegő 

Kántor Péter: Körúti szél 

A cigány és a szél 
cigány mese  

2. Tananyag: Dala 
László:Amiről a tűz 
mesél 

Tamkó Sirató Károly: 
Kattentotta 

Kurzus kódja o7wknxw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=mhUPiyS-

KFg&t=1269s 

 
 

ok.116.117.o. 
mf.68/2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ok.118. 119.o. 
mf.69/2.3.4. 
 
 

Mf.68/2.3. 
Önálló javítás megoldókulcs 
alapján. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mf.:69/2. 
Önálló javítás megoldókulcs 
alapján. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rJr36m98nWk
https://www.youtube.com/watch?v=rJr36m98nWk
https://www.youtube.com/watch?v=cls_1WEDmnU
https://www.youtube.com/watch?v=cls_1WEDmnU
https://learningapps.org/display?v=p2cjb20oj20
https://learningapps.org/display?v=p2cjb20oj20
https://www.youtube.com/watch?v=mhUPiyS-KFg&t=1269s
https://www.youtube.com/watch?v=mhUPiyS-KFg&t=1269s
https://www.youtube.com/watch?v=mhUPiyS-KFg&t=1269s


Matematika A terület mérése 
 
 
Írásbeli osztás egyjegyű 
szorzóval 

Kurzus kódja pamfyxp 

Játék 

http://www.szorzotabla.hu/hu
/ 

 

Tk. 116/1., 2., 3.a,b. 
 
Mf. 47-48. o. 
Tk. 119/1.a,b 
Mf. 49/1.,2 
 
Tk. 120/1. szabály 
Mf. 50 / 1.,2.,3. 

Önálló javítás megoldókulcs 
alapján. 
Feladatok elküldése 

Környezetismeret Összefoglalás: Vizek, 
vízpartok 

Kurzus kódja: okbckg7 https://learningapps.org/displ
ay?v=pedci7hba17 
 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pgu2famg518 
 
https://learningapps.org/displ
ay?v=puh1myjqt17 
 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pq8w6hk7a20 
 
https://learningapps.org/displ
ay?v=phajo33jt18 
 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pxkag8dnj18 
 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pm3bkd55c18 

A Mf. feladatainak elküldése: 
59.o.1.4.5., 60.o.7.8.9. 

Angol normál 7.My world 
  Our world 
Telling the time 

Kurzus kódja: m4ccwby 
 
Hanganyag a csatolt fájl-ban. 

Tk.78/1.2. 
      79/3.4. 
Mf.70/1.2. 
      71/3.4. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=RBvmO7NgUp0&t=57
s 
https://angol-magyar-
szotar.hu/ 
 
 

Új szavak 
kiszótározása,sorírás /5 szó/ 
és  mf.70/1.2. 71/3.4. 
elküldése 

Angol két tanítási nyelvű Unit 8.TV Kurzus kódja: cqovhse Tk.54/5.6. Mf.48/5.6. 

http://www.szorzotabla.hu/hu/
http://www.szorzotabla.hu/hu/
https://learningapps.org/display?v=pedci7hba17
https://learningapps.org/display?v=pedci7hba17
https://learningapps.org/display?v=pgu2famg518
https://learningapps.org/display?v=pgu2famg518
https://learningapps.org/display?v=puh1myjqt17
https://learningapps.org/display?v=puh1myjqt17
https://learningapps.org/display?v=pq8w6hk7a20
https://learningapps.org/display?v=pq8w6hk7a20
https://learningapps.org/display?v=phajo33jt18
https://learningapps.org/display?v=phajo33jt18
https://learningapps.org/display?v=pxkag8dnj18
https://learningapps.org/display?v=pxkag8dnj18
http://madarak/
http://madarak/
https://www.youtube.com/watch?v=RBvmO7NgUp0&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=RBvmO7NgUp0&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=RBvmO7NgUp0&t=57s
https://angol-magyar-szotar.hu/
https://angol-magyar-szotar.hu/


Lee and his TV   
https://angol-magyar-
szotar.hu/ 

Önálló javítás a küldött 
megoldókulcs alapján. 

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Paint - Összefoglalás 
 
 

Kurzus kódja: tt4v7j6 https://learningapps.org/mya
pps.php?displayfolder=1130
326 

LearningApps 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű Futás; felguggolás 

nyusziugrással 
magasabb felületre, 
majd bukfenc; 
távolugrás, térdelőrajt.  

Google classroom kurzus 
kódja: f2w5rag 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=kjIPLyckEFM&t=726s     
2020. 03. 20.  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=J9QL_YkcNG0 2020. 
03. 20.  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=CsIKeg01E2k 2020. 
03. 20.  

Beszámoló készítése a 
héten végzett gyakorlatokról. 
Megadni a kötéláthajtási 
egyéni rekordot. 

Ének - zene 
 Hallás utáni daltanulás: 

Elvesztettem 
zsebkendőmet... 

Classroom kurzus kódja: 
6eedxhx 

Elvesztettem 
zsebkendőmet... 

 

Rajz-technika normál 
A valóság és a jellemző 
formái 

Madarak 

classrom létrehozása 
Kód:woseptd 

Madár képének elkészítése 

https://learningapps.org/1991
837 

https://learningapps.org/8830
503 

fotók feltöltése classroom 
március 27-ig 

Testnevelés normál Helyből távolugrás 
 
Labdarúgás 

Kurzus kódja erl24fx 
 A bemelegítéshez  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=yyuS01eKIRE 

Helyből távolugrás mérése, 
eredmények elküldése. 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Rajz: modelling houses 

 

Technika: Knowledge 

Google classroom, belépési 
kód: 3chnhbu 

Drawing an imaginary model 
street 
how to draw city scenery 
step by step for kids 

Készíts egy plakátot, ahol 

 

https://angol-magyar-szotar.hu/
https://angol-magyar-szotar.hu/
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1130326
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1130326
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1130326
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://www.youtube.com/watch?v=JTCvH0gU0p0
https://www.youtube.com/watch?v=JTCvH0gU0p0
https://learningapps.org/1991837
https://learningapps.org/1991837
https://learningapps.org/8830503
https://learningapps.org/8830503
https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE
https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE
https://www.youtube.com/watch?v=Y6xL_pFafYI
https://www.youtube.com/watch?v=Y6xL_pFafYI


of transport csoportosítod a járműveket 
aszerint, hogy az vízi, légi vagy 
szárazföldi jármű! Legyél 
kreatív, használd a fantáziád! .  

Etika Ismétlés: Társak között classroom kurzus kódja: 
t4x57bg https://www.youtube.com/wa

tch?v=rJr36m98nWk 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=cls_1WEDmnU 

 

Napközi  kurzus kód: oz4c2vw   

 
 

4.a - 1 tanuló papír alapon kéri! A feladatokat emailben el kell küldeni az 

osztályfőnöknek 

 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv A -d, -gy végű felszólítást 
kifejező igék helyesírása 
A –n, ny végű felszólítást 
kifejező igék helyesírása 

Ny. tk: 81. o. 
Ny. tk: 82. o.  
 
Kurzus kódja: zac3adm 

Ny. mf: 89.o. 
wordwall 
gyakorlás 

Mit tudsz a felszólító 
módról? 
Helyesírásukról? -lj, -llj, -dj, -
gyj, -nj, -nyj  

Irodalom Fekete István: Bogáncs  
Petőfi Sándor: A Tisza  
Szeged 

A jellemzés műfaji 
sajátosságai 
 

Ok. 152-153.o. Omf. 66-
67.o. 
Ok. 155. o. Omf. 68-69.o. 
Ok. 156-157.o. Omf. 69-
70.o. 
Fog. mf. 47.o. 
Kurzus kódja: zac3adm 

feladat 
vers 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 
videohívásban felelés 
 
 
 
 

Matematika Írásbeli osztás kétjegyű 
osztóval témaköre 
Előtte számonkérés a 

Kurzus kódja: v6cvzys 
 

Mf 43. o. /2., 3.  : Mf 
45.o./6.  
Tk 122. o. 1. a), b), c), d) 

A dolgozat a Mf 41-42. 
oldalán  
Mf 47.o./1.  

https://www.youtube.com/watch?v=rJr36m98nWk
https://www.youtube.com/watch?v=rJr36m98nWk
https://www.youtube.com/watch?v=cls_1WEDmnU
https://www.youtube.com/watch?v=cls_1WEDmnU
https://wordwall.net/hu/resource/952803/djgyj-ggy
https://wordwall.net/hu/resource/948709/nyelvtan/nj-nyj-szavakban
https://learningapps.org/963999
https://www.youtube.com/watch?v=_LhuSIH-ofM&t=5s


kétjegyűvel való szorzás 
témakörében. 

 Tk 122. o. 2. a), b) –a 
füzetbe  

Környezetismeret A térkép titkai, Felszíni 
formák és ábrázolásuk 
térképen 

classroom kurzus kódja: 
ldla6yt 

Tkv.77-78.o. 
Mf.48.o.3.4.5., 49.o.6.7. 

https://learningapps.org/displ
ay?v=puy0avbx519 
Földrajzi fogalmak 
megtanulása 
A Mf. feladatainak elküldése  

Angol normál Module 4: Let’s play 
Shopping 

Tk 44.o 2. 
mf 40.o 2. 

https://www.topmarks.co.uk/
money/toy-shop-money/eur 

Google Classroom kód: 

onp2x3d 

Angol két tanítási nyelvű Module 6. Celebrations. 
Hónapok, sorszámnevek és 
dátumok. 

Google classroom belépési 

hozzáférés: 5yrv3hp 

 

Student’s Book 75-77. oldal 

összes feladata 

Wokbook 58.59. oldal 

összes feladata 

Holidays 
Calendar song 
Dates. 

megoldott feladatok 
elküldése, Wordwall 
feladatok elküldése, 
 
Test 5 - Module 5. 

Informatika normál Logo Motion gyakorlati 
témazáró 

Classroom: xoekjkz Gyakorlati témazáró Az elkészített feladatok 
feltöltése a kurzus drive 
mappájába. 
 
 

Informatika két tanítási 
nyelvű  

Logo Motion gyakorlati 
témazáró 

Classroom: ode6gak Gyakorlati témazáró Az  elkészített animáció 
feltöltése a kurzus drive 
mappájába. 
 

Testnevelés és 
tömegsport -  két tanítási 
nyelvű 

Futás; felguggolás 
nyusziugrással magasabb 
felületre, majd bukfenc; 
térdelőrajt.  

Google classroom kurzus 
kódja: g6gz4iw 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=kjIPLyckEFM&t=726s     
2020. 03. 20.  
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=CsIKeg01E2k 2020. 
03. 20.  

Beszámoló készítése a 
héten végzett gyakorlatokról. 
Megadni a kötéláthajtási 
egyéni rekordot. 

Testnevelés normál Nyújtógyakorlatok: 

streching. 

Sorozatszökdelések, 

kurzus kódja:ij3p5ja 
https://youtu.be/lcjWrI4ZENU 
https://youtu.be/Qm4o7b8a

  

https://learningapps.org/display?v=puy0avbx519
https://learningapps.org/display?v=puy0avbx519
https://www.topmarks.co.uk/money/toy-shop-money/eur
https://www.topmarks.co.uk/money/toy-shop-money/eur
https://www.youtube.com/watch?v=XyMBvHiErhA
https://www.youtube.com/watch?v=pm2F7MRpT_Y
https://www.youtube.com/watch?v=_V-NwhJ03Dk
https://drive.google.com/drive/folders/1zbAe6HpAQJ45ILrTI5PIqftoSi25PfzG
https://drive.google.com/drive/folders/1dKHcYZz1NAP0HZNlvz137KbnUEp2sLJv
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://youtu.be/lcjWrI4ZENU
https://youtu.be/Qm4o7b8aMqE


ugróiskola összeállítása. 

Helyből távolugrás 

gyakorlása. 

 

MqE 
 
 

Rajz-technika normál Csendélet clasroom belépés 
kód:aylidxy 

Színes virágcsendélet 
készítése kollázs technikával 

 fotó küldése classroom 
március 27-ig 

Ének - zene 
A pilisi hegy alatt 

Kurzus kódja: e6sucns https://www.youtube.com/wa
tch?v=OX-l6ugg9-o 

 

Rajz két tanítási nyelvű Színkör - Colour wheel hqg6lsc 
 
Színkör készítése 
tetszőleges eszközzel 

colour wheel 
Színkör 

beküldendő fotón 

Technika két tanítási 
nyelvű 

Házak készítése dobozból. google classroom belépési 

kód: k2r5zby 

 beküldendő fotón 

Etika Ismétlés: A világ körülöttünk classroom kurzus kódja: 
axzlwon 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=p7jSkcqFU20 

 

Napközi     

 

 

4.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv A -d, -gy végű felszólítást 
kifejező igék helyesírása 
A –n, ny végű felszólítást 
kifejező igék helyesírása 

Ny. tk: 81. o. 
Ny. tk: 82. o. 
 
Kurzus kódja: pt5no6q 

Ny. mf: 89.o. 
wordwall 
gyakorlás 

Mit tudsz a felszólító 
módról? 
Helyesírásukról? -lj, -llj, -dj, -
gyj, -nj, -nyj  

Irodalom Fekete István: Bogáncs  
Petőfi Sándor: A Tisza  
Szeged 

A jellemzés műfaji 
sajátosságai 

Ok. 152-153.o. Omf. 66-
67.o. 
Ok. 155. o. Omf. 68-69.o. 
Ok. 156-157.o. Omf. 69-
70.o. 

feladat 
vers 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 
videohívásban felelés 
 
 

https://youtu.be/Qm4o7b8aMqE
https://www.youtube.com/watch?v=OX-l6ugg9-o
https://www.youtube.com/watch?v=OX-l6ugg9-o
https://www.youtube.com/watch?v=YCBD-LhQ19I
https://www.youtube.com/watch?v=YCBD-LhQ19I
https://www.youtube.com/watch?v=p7jSkcqFU20
https://www.youtube.com/watch?v=p7jSkcqFU20
https://wordwall.net/hu/resource/952803/djgyj-ggy
https://wordwall.net/hu/resource/948709/nyelvtan/nj-nyj-szavakban
https://learningapps.org/963999
https://www.youtube.com/watch?v=_LhuSIH-ofM&t=5s


Fog. mf. 47.o. 
Kurzus kódja: pt5no6q 

Matematika Írásbeli osztás kétjegyű 
osztóval témaköre 
Előtte számonkérés a 
kétjegyűvel való szorzás 
témakörében. 

Kurzus kódja:5qth5px 
 

Mf 43. o. /2., 3.  : Mf 
45.o./6.  
Tk 122. o. 1. a), b), c), d) 
 Tk 122. o. 2. a), b) –a 
füzetbe  

A dolgozat a Mf 41-42. 
oldalán  
Mf 47.o./1.  

Környezetismeret A térkép titkai, Felszíni 
formák és ábrázolásuk 
térképen 

Kurzus kódja 
ldla6yt 
 

Tkv.77-78.o. 
Mf.48.o.3.4.5., 49.o.6.7. 

https://learningapps.org/displ
ay?v=puy0avbx519 
Földrajzi fogalmak 
megtanulása 
A Mf. feladatainak elküldése 

Angol normál Module 4: Let’s play 
Shopping 

Tk 44.o 2. 
mf 40.o 2. 

https://www.topmarks.co.uk/
money/toy-shop-money/eur 

Google Classroom kód: 

dmid2kb 

Angol két tanítási nyelvű Unit 5: Self-checking 
Unit 6: Celebrations 

Tk 75.o 
Tk 76.o 1/A,B 
Mf 58.o A,B 

Hónapok, sorszámnevek Google Classroom kód: 

qxxgrue 

Informatika normál Logo Motion gyakorlati 
témazáró 

Classroom: ag6vjjy Gyakorlati témazáró Az elkészített feladatokat a 
kurzus drive mappájába kell 
feltölteni 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Logo Motion gyakorlati 
témazáró 

Classroom: xhskwgp Gyakorlati témazáró Az elkészített animáció 
feltöltése a kurzus drive 
mappájába. 
 

Ének - zene 
 

Hallás utáni daltanulás: 
Szent Gergely doktornak... 

Classroom kurzus kódja: 
3j6to74 

Szent Gergely doktornak  

Testnevelés normál 
 

Nyújtógyakorlatok: 

streching. 

Sorozatszökdelések, 

ugróiskola összeállítása. 

Helyből távolugrás 

gyakorlása. 

kurzus kódja:ij3p5ja 
https://youtu.be/lcjWrI4ZENU 
https://youtu.be/Qm4o7b8a
MqE 
 

 Mindenki nyugodtan kiírhatja 
az üzenőfalra, hogy a héten 
milyen mozgást végzett. 

Testnevelés kéttannyelvű 
és tömegsport 

Erősítések egyéni edzésterv 
alapján: has, mell, láb 

Kurzus kódja:ewuboyb https://play.google.com/store
/apps/details?id=homeworko

Kérdőív: mi volt a héten a 
legnehezebb és a 

https://learningapps.org/display?v=puy0avbx519
https://learningapps.org/display?v=puy0avbx519
https://www.topmarks.co.uk/money/toy-shop-money/eur
https://www.topmarks.co.uk/money/toy-shop-money/eur
https://drive.google.com/drive/folders/1xcr_isH6MXU2iRX6Ke2QKIxiJ0xbu_co
https://drive.google.com/drive/folders/1l5c5GbwfLiNRCAcAZ-u93mmnxZx1ELNJ
https://www.youtube.com/watch?v=rkDPowzb1zk
https://youtu.be/lcjWrI4ZENU
https://youtu.be/Qm4o7b8aMqE
https://youtu.be/Qm4o7b8aMqE
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment


Ingafutás,  fellendülés 
kézállásba, rákészítő 
gyakorlatok, félcigánykerék, 
cigánykerék kipróbálása 

ut.homeworkouts.noequipme
nt 
http://gyogytornasor.gyogyto
rnaszok.hu/nyujtas 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=zJl3_G1B-Qw 

legkönnyebb feladat 

Fejlesztés http://altsuli.hu/fejleszto/ker

etfejleszto.html 

kurzus kódja:gm2fjhg   

Rajz-technika normál Csendélet classroom belépés 
kód:aylidxy 

Színes virágcsendélet 
készítése kollázs technikával 

fotó küldése classroom 
március 27-ig 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: My 3D picture 
 
 
 
 
 
 
Technika: Recycling 

google classroom, belépi 
kód: lglzlgj 

Very Easy!! How To Draw 
3D Hole - Anamorphic 
Illusion - 3D Trick Art on 
paper 
Készítsd el a videó 
segítségével a te 3D 
képed.Leadási határidő: 
március 27. péntek 

Készíts bármilyen tárgyat, a 
lényeg újrahasznosított 
legyen! 

Ötleteket az alábbi linkről 
meríthetsz! 

ötletek 

 

Etika Ismétlés: A világ körülöttünk classroom kurzus kódja: 
axzlwon 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=p7jSkcqFU20 

 

Napközi  classroom kód: scfftnb   

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
http://gyogytornasor.gyogytornaszok.hu/nyujtas
http://gyogytornasor.gyogytornaszok.hu/nyujtas
https://www.youtube.com/watch?v=zJl3_G1B-Qw
https://www.youtube.com/watch?v=zJl3_G1B-Qw
https://www.youtube.com/watch?v=KnZQYXPJnXU
https://www.youtube.com/watch?v=KnZQYXPJnXU
https://www.youtube.com/watch?v=KnZQYXPJnXU
https://www.youtube.com/watch?v=KnZQYXPJnXU
https://hu.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=%C3%BAjrahasznos%C3%ADt%C3%A1s%20gyerekeknek&eq=%C3%BAjra&etslf=6576&term_meta%5b%5d=%C3%BAjrahasznos%C3%ADt%C3%A1s%7Cautocomplete%7C6&term_meta%5b%5d=gyerekeknek%7Cautocomplete%7C6
https://www.youtube.com/watch?v=p7jSkcqFU20
https://www.youtube.com/watch?v=p7jSkcqFU20


5.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv A hangokról és a betűkről 
tanultak 
összefoglalása 
számonkérés 

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

Redmenta teszt - 
gyakorlás: Redmenta - 
hangok és betűk 

 

Redmenta teszt - dolgozat 
: Redmenta - hangok és 
betűk - DOLGOZAT 

Irodalom Petőfi Sándor: János vitéz 
Összefoglalás 
Számonkérés 

https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja:2etwqyj 

Redmenta teszt - 
gyakorlás:  
Redmenta - Jv - gyakorlás 

Redmenta teszt - dolgozat 
:  
Redmenta - Jv - DOLGOZAT 

Matematika Tizedes törtek  
https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:elwhfbu 

-      Munkafüzet 47. 

oldal A/2 „a” sor 

-   Munkafüzet 48. 

oldal A/3 „a” sor 

-   Munkafüzet 47. 

oldal A/2 „c” sor 

-     Tk.: 215. oldal 92 
feladat „a” sor 

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

 

Természetismeret A Dunántúli domb- és 
hegyvidék. A Dunántúli 
középhegység. 

kurzus kódja: rqguaqh 
Tk. 108.-111. oldal 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=jhU0mZdV36s 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dOiahU8wWQw 

https://learningapps.org/displ
ay?v=pibc4ubq516 
https://learningapps.org/displ
ay?v=pjpkv6p7316 
Szorgalmi feladat: Mf. 113. 
o.5., 114. o. 3. 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.redmenta.com/?edit&ks_id=2066917491
https://www.redmenta.com/?edit&ks_id=2066917491
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1239969519
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1239969519
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=893141677
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1835093101
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jhU0mZdV36s
https://www.youtube.com/watch?v=jhU0mZdV36s
https://www.youtube.com/watch?v=dOiahU8wWQw
https://www.youtube.com/watch?v=dOiahU8wWQw
https://learningapps.org/display?v=pibc4ubq516
https://learningapps.org/display?v=pibc4ubq516
https://learningapps.org/display?v=pjpkv6p7316
https://learningapps.org/display?v=pjpkv6p7316


https://www.youtube.com/wa
tch?v=dTvEi2g5drs 

Történelem  A nyugati keresztény 
császárság 
 
 
 
 
Lovagi életmód, lovagi 
erények 
 

a kurzus kódja: 3ulwij7 
 
Tk.127.-130.o 
 
 
 
Tankönyv 131. o- 134. o  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=wMqaHFS307k 

Mf. 99.o -100.o  

Küld el a megoldott 

feladatokat! 

 

Mf. 101. o 2, 3, és a 102, o 

4.  feladat 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/tortenelem_5/lecke_04_031 
 
 
 
 
Tervezd meg saját címered! 
 

Angol normál Module 3: Self-checking 
Module 4: Moving house 

Tk 50.o 1. 
Mf 44.o 1. 

Furniture 
 

Google Classroom kód: 

kkpwj67 

Angol két tanítási nyelvű 
 

Module 5.a Have you ever? Kurzuskód:zlkdmy 
Nyelvtani magyarázat a 
classroomban 
Students book 62-63. 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/955730/present-perfect-
mondat 

 Könnyű visszajelző teszt a 
classroomban a present 
Perfect igeidőből 

Célnyelvi civilizáció 
 

Easter in Britain Kurzuskód:zlkdmy 
Prezentáció és szószedet 
megtalálható a 
classroomban 
Gyakorló feladat: 
 
https://wordwall.net/hu/resou 
rce/457098/h-s/easter-
traditions-britain-task-4 
 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/135793/angol/easter-
matching-pairs 

 Könnyű visszajelző teszt a 
classroomban l 

Informatika normál Keresés a weben Kurzuskód: lnn7m6h Keresés az interneten: 
Koronavírus 

teszt 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Imagine Practice time Classroom: jsff3kr Gyakorló feladat A feladat megoldását a 
kurzus drive mappájába kell 
feltölteni 

https://www.youtube.com/watch?v=dTvEi2g5drs
https://www.youtube.com/watch?v=dTvEi2g5drs
https://www.youtube.com/watch?v=wMqaHFS307k
https://www.youtube.com/watch?v=wMqaHFS307k
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_04_031
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_04_031
https://wordwall.net/hu/resource/955730/present-perfect-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/955730/present-perfect-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/955730/present-perfect-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/457098/h-s/easter-traditions-britain-task-4
https://wordwall.net/hu/resource/457098/h-s/easter-traditions-britain-task-4
https://wordwall.net/hu/resource/457098/h-s/easter-traditions-britain-task-4
https://wordwall.net/hu/resource/135793/angol/easter-matching-pairs
https://wordwall.net/hu/resource/135793/angol/easter-matching-pairs
https://wordwall.net/hu/resource/135793/angol/easter-matching-pairs
https://drive.google.com/drive/folders/1jyM-TRLNPKfMzLC-PNGuHLnHo2QUb6kK


Hon- és népismeret Húsvét Google Classroom 
kurzuskód: fkc2mpt 

  

Technika Műszaki ábrázolás 
 

https://classroom.google.co
m   Kurzuskód : 4m7si2q 

gyakorlás 
 
füzet 

teszt 

Ének Palesztrina művészete 
A magyar históriás ének 

Kurzuskód: 55ni57w https://www.youtube.com/wa
tch?v=whm8js67XgI 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=6zoCCiqZBUQ 

 

Rajz Ókori Görögök művészete https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja: rihenkr 

Díszítő művészet 

Rajzolj egy kerámia 
edényt, díszítsd 
geometrikus sormintákkal. 

Tk.: 58.oldal 

Technika: ceruza, filctoll 

Méret: A5-es lapon 

 

Testnevelés és 
tömegsport - két tanítási 
nyelvű 

Váltófutás, térdelő rajt, 
távolugrás. Labdás 
gyakorlatok. 

Google classroom kurzus 
kódja: 
pmcqzo4 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=kjIPLyckEFM&t=726s     
2020. 03. 20.  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=J9QL_YkcNG0 2020. 
03. 20.  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=CsIKeg01E2k 2020. 
03. 20. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=SFTHlBZrwW8   
2020. 03. 21. 

Beszámoló készítése a 
héten végzett gyakorlatokról. 
Leírni, mennyire megy a 
kézenállás. 

Testnevelés normál NETFIT feladatok 
gyakorlása: 
Hasizom gyakorlatok 
Törzsemelés gyakorlatok 
Fekvőtámasz 

kurzus kódja: xwj5hc3 
https://youtu.be/aXljl3FebcQ 
https://youtu.be/ZXKYWVY9
ACU 
https://youtu.be/4HPfAok9if4 

 Nyugodtan mindenki 
kiírhatja az üzenőfalra, hogy 
az adott héten, milyen 
mozgásformákat végzett. 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/join/5veq4zd5
https://docs.google.com/forms/d/1A4LS722anwpFb22OrtpbCATk3QgseJkOsToGK4L2foI/edit
https://www.youtube.com/watch?v=whm8js67XgI
https://www.youtube.com/watch?v=whm8js67XgI
https://www.youtube.com/watch?v=6zoCCiqZBUQ
https://www.youtube.com/watch?v=6zoCCiqZBUQ
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://www.youtube.com/watch?v=SFTHlBZrwW8
https://www.youtube.com/watch?v=SFTHlBZrwW8
https://youtu.be/aXljl3FebcQ
https://youtu.be/ZXKYWVY9ACU
https://youtu.be/ZXKYWVY9ACU
https://youtu.be/4HPfAok9if4


Etika Erkölcsi értékeink https://classroom.google.co
m Kód: wiconkn 

dal 
munkafüzet 

fotó az elkészített feladatról 

Természettudományos 
gyakorlatok 

 A természetes vizek 
védelme  
Rajzolj plakátot a víz 
világnapjára! 

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

  

 

 

5.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 03.25.: Helyesírási 
gyakorlatok: A kiejtés és a 
szóelemzés elve 
 
 
03.27.:Gyakorlás: A 
hagyomány elve 

https://classroom.google.co
m 
Kurzus kódja: ltw3lnw 
 
 

Mf.71.o/5.72.o/8. 
Gyakorlás:https://wordwall.ne
t/hu/resource/950560/nyelvta
n/helyes%c3%adr%c3%a1si-
alapelvek-kiejt%c3%a9s-
vagy-
sz%c3%b3lelemz%c3%a9s 
 
Mf.72.o/3.73.o/4. 

 
Küldjétek el a munkafüzeti 
feladatok megoldásait! 
 
Határidő: 03.31. 
 
 

Irodalom  
 
 
03.24.János vitéz 23-27. 
03.25 János vitéz 23-27. 

https://classroom.google.co
m 
Kurzus kódja: tlobwf4 
Tk.104-107.o 
 

Mf.65.o/6. 7. 
 
 
Tk.108.o Feladatok, kérdések 
Mf.65.o/6. 7. 

 
Beküldendő: 
A tankönyvi kérdésekre 
válaszokat a füzetbe írjátok, 
majd küldjétek el a 
Classroomba. Határidő: 
03.31. 

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

A tankönyv és a munkafüzet 
gyakorló feladatai. 

 

Természetismeret Magyar 
kiválóságok(olvasmány) 
Hasznos 
weboldalak(kiegészítő) 
Összefoglalás 
Témazáró dolgozat 

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

Tk., mf.Az összefoglalás 
hiányzó feladatai 

Témazáró feladatlap 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6MVoEHFwqmw
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://wordwall.net/hu/resource/950560/nyelvtan/helyes%c3%adr%c3%a1si-alapelvek-kiejt%c3%a9s-vagy-sz%c3%b3lelemz%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/950560/nyelvtan/helyes%c3%adr%c3%a1si-alapelvek-kiejt%c3%a9s-vagy-sz%c3%b3lelemz%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/950560/nyelvtan/helyes%c3%adr%c3%a1si-alapelvek-kiejt%c3%a9s-vagy-sz%c3%b3lelemz%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/950560/nyelvtan/helyes%c3%adr%c3%a1si-alapelvek-kiejt%c3%a9s-vagy-sz%c3%b3lelemz%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/950560/nyelvtan/helyes%c3%adr%c3%a1si-alapelvek-kiejt%c3%a9s-vagy-sz%c3%b3lelemz%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/950560/nyelvtan/helyes%c3%adr%c3%a1si-alapelvek-kiejt%c3%a9s-vagy-sz%c3%b3lelemz%c3%a9s
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/c/NjExMTk4MTIwNDha
https://classroom.google.com/c/NjExMTk4MTIwNDha
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Történelem   A nyugati keresztény 
császárság 
 
 
 
Lovagi életmód, lovagi 
erények 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:jvz6sx6 
Tk.127.-130.o 
 
Tankönyv 131. o- 134. o  
https://www.youtube.com/w
atch?v=wMqaHFS307k 

Mf. 99.o -100.o Küld el a 

megoldott feladatokat! 

 

Mf. 101. o 2, 3, és a 102, o 4.  

feladat 

https://www.nkp.hu/tankony
v/tortenelem_5/lecke_04_03
1 
 
 
Tervezd meg saját címered! 

Angol normál Module 3: Self-checking 
Module 4: Moving house 

Tk 50.o 1. 
Mf 44.o 1. 

Furniture 
 

Google Classroom kód: 

kkpwj67 

Angol két tanítási nyelvű Module 4:Science matters 
Preparation for the test 

https://classroom.google.co
m kurzuskód:4hwyiuv 
Tankönyv 48.o 
Munkafüzet .44-46.o 

  Témazáró 
Határidő péntek 

Célnyelvi civilizáció 
Festivities: Guy Fawkes Day 

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

https://www.youtube.com/wat
ch?v=tIgLUsnEchk&t=49s 

A gyakorló kérdéseket és 
válaszokat kell 
visszaküldeni 

Informatika normál Keresés a weben Kurzuskód: lnn7m6h Keresés az interneten: 
Koronavírus 

teszt 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Imagine practice time  Classroom: jsff3kr Gyakorló feladat A feladat megoldását a 
kurzus drive mappájába kell 
feltölteni 

Hon- és népismeret Húsvét Google Classroom 
kurzuskód: fkc2mpt 

  

Technika Műszaki ábrázolás 
https://classroom.google.co
m Kurzus kódja:ctai7bpctai 

gyakorlás 
 
füzet 

teszt 

Ének Palesztrina művészete 
Magyar reneszánsz zene 
A históriás ének 

Kurzus kódja: zrlx6oc https://www.youtube.com/wat
ch?v=whm8js67XgI 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=6zoCCiqZBUQ 

 

Rajz Ókori Görögök 
művészete 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja: rihenkr 

Díszítő művészet 
 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wMqaHFS307k
https://www.youtube.com/watch?v=wMqaHFS307k
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_04_031
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_04_031
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_04_031
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tIgLUsnEchk&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=tIgLUsnEchk&t=49s
https://drive.google.com/drive/folders/1jyM-TRLNPKfMzLC-PNGuHLnHo2QUb6kK
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/join/5veq4zd5
https://docs.google.com/forms/d/1A4LS722anwpFb22OrtpbCATk3QgseJkOsToGK4L2foI/edit
https://www.youtube.com/watch?v=whm8js67XgI
https://www.youtube.com/watch?v=whm8js67XgI
https://www.youtube.com/watch?v=6zoCCiqZBUQ
https://www.youtube.com/watch?v=6zoCCiqZBUQ
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Rajzolj egy kerámia 
edényt, díszítsd 
geometrikus sormintákkal. 

Tk.: 58.oldal 

Technika: ceruza, filctoll 

Méret: A5-es lapon 

Testnevelés és tömegsport 
- két tanítási nyelvű Térdelőrajt, váltófutás, 

távolugrás. Labdás 
gyakorlatok. 

Google classroom kurzus 
kódja: 
pmcqzo4 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=kjIPLyckEFM&t=726s     
2020. 03. 20.  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=J9QL_YkcNG0 2020. 
03. 20.  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=CsIKeg01E2k 2020. 
03. 20. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SFTHlBZrwW8   2020. 
03. 21. 

Beszámoló készítése a 
héten végzett 
gyakorlatokról. Leírni, 
mennyire megy a 
kézenállás. 
 

Testnevelés normál NETFIT feladatok 
gyakorlása: 
Hasizom gyakorlatok 
Törzsemelés gyakorlatok 
Fekvőtámasz 

kurzus kódja: xwj5hc3 
https://youtu.be/aXljl3FebcQ 
https://youtu.be/ZXKYWVY9
ACU 
https://youtu.be/4HPfAok9if
4 

 Nyugodtan mindenki 
kiírhatja az üzenőfalra, hogy 
az adott héten, milyen 
mozgásformákat végzett. 

Természettudományos 
gyakorlatok 

A természetes vizek 
védelme 
Rajzolj plakátot a víz 
világnapjára 

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

  

Etika Erkölcsi értékeink https://classroom.google.co
m  Kód: wiconkn 

dal 
munkafüzet 

fotó az elkészített feladatról 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://www.youtube.com/watch?v=SFTHlBZrwW8
https://www.youtube.com/watch?v=SFTHlBZrwW8
https://youtu.be/aXljl3FebcQ
https://youtu.be/ZXKYWVY9ACU
https://youtu.be/ZXKYWVY9ACU
https://youtu.be/4HPfAok9if4
https://youtu.be/4HPfAok9if4
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6MVoEHFwqmw


6.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 03.23. Összefoglalás: főnév, 
melléknév, számnév 
 
03.26. Témazáró feladatlap 
írása 

Kurzus kódja 
be7uu4w 
https://classroom.google.co
m 
Tankönyv: 42-61.o 
 

Mf.90-93.o feladatai  
 
 
03.26. feladatlap.beküldése 
03.26.9:00-ig 
Külön lapon vagy a nyelvtan- 
füzetbe írva is jó lesz. 

Irodalom 03.23.Normál:Toldi 10-11:A 
mű kifejező olvasása 
03.24.Toldi 12.ének:olvasás 
03.25.12. ének:feldolgozás 
03.26.Toldi: összefoglalás 1. 

https://classroom.google.co
m 
Kurzus kódja: 4oc2s3e 
Tankönyv 154-160.o 
 

 
Mf.44.o/ 1-5. 
tk. 163./gondolkodó 1. 

 
 
 
 

Matematika Százalékszámítás a kurzus kódja:vop6hre 
 

A tankönyv és a munkafüzet 
gyakorló feladatai. 

 

Természetismeret A tavak. A vizek és vízpartok 
élővilága. 

Classroom kód: fsf4z4z 
Tk. 102.-105. oldal 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=xsm08h0uJ-8 

Mf. 90. o. 4. feladat, 92. o.4. 
feladat 
https://learningapps.org/327
8610 
https://learningapps.org/disp
lay?v=p64ejbepj19 

 

Történelem Napóleon tündöklése és 
bukása 
 
 
Forradalom az iparban és a 
mezőgazdaságban 

a kurzus kódja:gayv5ry 

TK. 127-130 o.   
 
 
Tk. 131. o-133.o 

 
https://zanza.tv/tortenelem/u
jkor-felvilagosodas-
forradalmak-es-
polgarosodas-kora/az-ipari-
forradalom-es 

 
https://www.nkp.hu/tankony
v/tortenelem_6/lecke_04_03
2 

 

Mf . 83. o 2. feladat és 
85.o 1. feladat 

Angol normál Module 3. Top Skills - 
Around Africa 

google classroom 
létrehozva, belépési kód:  

Africa Wordwall-os feladatok 
beküldése 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xsm08h0uJ-8
https://www.youtube.com/watch?v=xsm08h0uJ-8
https://learningapps.org/3278610
https://learningapps.org/3278610
https://learningapps.org/display?v=p64ejbepj19
https://learningapps.org/display?v=p64ejbepj19
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-forradalom-es
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-forradalom-es
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-forradalom-es
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-forradalom-es
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-forradalom-es
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-forradalom-es
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_04_032
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_04_032
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_04_032
https://www.youtube.com/watch?v=t9VJqSetpXY


x7fbefx 
 
Student’s Book 44.- 45. oldal 
feladatai 
Workbook 37. oldal feladatai 

S’s Book 44. oldal, 
5 válasz + 6 mondat a 
füzetbe, 
Workbook 37. oldal 
beküldeni fotón 

Angol két tanítási nyelvű 
 
 

Culture page-The USA 
 
Module 3.a-Working holidays 
 
 
Present Perfect 

Kurzuskód:72ivxtj 
Students’book 31.o 
34-35.o 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=7PnIDFdDPKQ 
 
Present Perfect practice: 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/385649/angol/present-
perfect 
 
https://www.redmenta.com/?
solve&ks_id=1152657715 
 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/955730/present-perfect-
mondat 
 

 Könnyű visszajelző teszt a 
classroomban a present 
Perfect igeidőből 

Célnyelvi civilizáció 
 

Customs in Britain Kurzuskód:72ivxtj 
 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/830791/weather-britain 
 
Prezentáció és feladatlap a 
classroomban 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/406287/inglese/british-
isles 
 

 Feleletválasztós teszt 
pénteken. 

Informatika normál Imagine: 
Összefoglalás, 
Témazáró 

Kurzuskód: brcjkvu 
 

https://learningapps.org/my
apps.php?displayfolder=235
2083 

 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Imagine: Creating 
procedures 

Classroom: lzmaxse Feladatok leírása Az elkészített feladatokat a 
kurzus drive mappájába kell 
feltölteni 

https://www.youtube.com/watch?v=7PnIDFdDPKQ
https://www.youtube.com/watch?v=7PnIDFdDPKQ
https://wordwall.net/hu/resource/385649/angol/present-perfect
https://wordwall.net/hu/resource/385649/angol/present-perfect
https://wordwall.net/hu/resource/385649/angol/present-perfect
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1152657715
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1152657715
https://wordwall.net/hu/resource/955730/present-perfect-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/955730/present-perfect-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/955730/present-perfect-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/830791/weather-britain
https://wordwall.net/hu/resource/830791/weather-britain
https://wordwall.net/hu/resource/406287/inglese/british-isles
https://wordwall.net/hu/resource/406287/inglese/british-isles
https://wordwall.net/hu/resource/406287/inglese/british-isles
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=2352083
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=2352083
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=2352083
https://drive.google.com/drive/folders/1qugUOCrAxyh76Fp4xHz-NgZ_XcWyYCJN


Technika Veszélyek a háztartásban https://classroom.google.co
m  Kurzuskód: jum4wxr 

érdekesség 
füzet 

kérdőív 

Ének A fafúvósok és rézfúvós, 
ütős hangszerek 

Kurzus kódja: kdw7pwn https://www.youtube.com/w
atch?v=owyrpPBllIQ 
https://www.youtube.com/w
atch?v=hxDoVCX3Gio 
https://www.youtube.com/w
atch?v=_SPAGRwtawk 

 

Rajz Barokk művészete 
(építészet) 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:kwumias 

XIV. Lajos viselete 

Gyűjtsd ki a szövegből, 
hogy mit illett felvennie 
XIV.. Lajosnak ahhoz, 
hogy megjelenése az 
1670-es évek divatjának 
megfelelően tökéletes 
legyen. 

Tk.: 67.oldal 

 
 
 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű Térdelőrajt, váltófutás, 

távolugrás. Labdás 
gyakorlatok. 

Google classroom kurzus 
kódja: 
3plbwdh 

https://www.youtube.com/w
atch?v=kjIPLyckEFM&t=726
s     2020. 03. 20.  
https://www.youtube.com/w
atch?v=J9QL_YkcNG0
 2020. 03. 20.  
https://www.youtube.com/w
atch?v=CsIKeg01E2k 2020. 
03. 20. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=SFTHlBZrwW8   
2020. 03. 21. 

Beszámoló készítése a 
héten végzett gyakorlatokról. 
Leírni, mennyire megy a 
kézenállás. 

Természettudományos 
gyakorlatok Növényhatározás 

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

Virágos (gyom)növény 
keresése a kertben, 
meghatározása online 
növényhatározó alkalmazás 
segítségével. 
http://novenyhatarozo.info/N
övényhatározó# 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://efi.kistelekmed.hu/letoltes/14_haztartasibalesetek.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1SBobx5P41XHTjXBPD8wpVfhPHl7JTrg68LA8nFFR9HU/viewform?edit_requested=true
https://www.youtube.com/watch?v=owyrpPBllIQ
https://www.youtube.com/watch?v=owyrpPBllIQ
https://www.youtube.com/watch?v=hxDoVCX3Gio
https://www.youtube.com/watch?v=hxDoVCX3Gio
https://www.youtube.com/watch?v=_SPAGRwtawk
https://www.youtube.com/watch?v=_SPAGRwtawk
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://www.youtube.com/watch?v=SFTHlBZrwW8
https://www.youtube.com/watch?v=SFTHlBZrwW8
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
http://novenyhatarozo.info/N
http://novenyhatarozo.info/N


https://www.edenkert.hu/no
venydoktor/novenyvedelem/
gyomhatarozo-tavaszi-
gyom-novenyek/1593/h 

Testnevelés normál 
Játékos futó és ugró 
gyakorlatok 

Classroom 
kurzus kódja:3jbozvr 

  

Etika 
Az ember kérdez 

Google Classroom 
kurzuskód: lli4c3n 

  

 

 

6.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

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

Tk. 56-58. old.  

Irodalom Arany János: Toldi 
- 9.ének 
- 10. ének 

https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja: qgwtxt4 

Tk. 131-136. old. 
Tk. 138-145. old., 
munkafüzet feladatai 

 

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

A tankönyv és a munkafüzet 
gyakorló feladatai. 

 

Természetismeret A tavak. A vizek és vízpartok 
élővilága. 

Classroom kód: fsf4z4z 
Tk. 102.-105. oldal 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=xsm08h0uJ-8 

Mf. 90. o. 4. feladat, 92. o.4. 
feladat 
https://learningapps.org/327
8610 
https://learningapps.org/displ

 

https://www.edenkert.hu/novenydoktor/novenyvedelem/gyomhatarozo-tavaszi-gyom-novenyek/1593/h
https://www.edenkert.hu/novenydoktor/novenyvedelem/gyomhatarozo-tavaszi-gyom-novenyek/1593/h
https://www.edenkert.hu/novenydoktor/novenyvedelem/gyomhatarozo-tavaszi-gyom-novenyek/1593/h
https://www.edenkert.hu/novenydoktor/novenyvedelem/gyomhatarozo-tavaszi-gyom-novenyek/1593/h
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.matekmindenkinek.hu/tananyagok/matek-6-szazalekszamitas-i-8
https://www.youtube.com/watch?v=xsm08h0uJ-8
https://www.youtube.com/watch?v=xsm08h0uJ-8
https://learningapps.org/3278610
https://learningapps.org/3278610
https://learningapps.org/display?v=p64ejbepj19


ay?v=p64ejbepj19 

Történelem Hazánk a Habsburg 
Birodalomban. Mária Terézia 
és II. József 

 
kurzus kódja: 3w2g2tu  
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=NxN6G2sVDdM     

Tankönyv 103.o -109.o 
110.o - 114.o 
 

Házi feladat: Vázlatírás a 
megadott kérdések alapján a 
füzetbe. 
Munkafüzet 70 - 71. oldal 
kijelölt kérdései. 
Mf. 72 - 73.o kijelölt feladatai 

Angol normál Module 4d :Amazing people Kurzus kód:vtx66a2 
Tk.54-55. 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/954505/amazing-people 
 
 
 
https://www.redmenta.com/?
solve&ks_id=9223527 
 

Munkafüzet 4 d feladatai Felelet választós teszt a 
modul szavainak, 
kifejezéseinek 
alkalmazásával. 

Angol két tanítási nyelvű Module 8b End-of-
school play 

https://classroom.google.co
m 

A kurzus kódja: xtz4ymq 

TK. 103. o. 3. feladat 

https://www.tolearnenglish.c
om/exercises/exercise-
english-2/exercise-english-
49198.php 

https://www.perfect-english-
grammar.com/so-too-
neither-either-exercise-
1.html 

MF. 78-79. o. A, B, C, D 
feladatok 

https://learnenglishkids.britis
hcouncil.org/short-
stories/macbeth 

Companion: 27. o. 8 b szavak 
  
Lektori anyag: 

https://www.freeprintable.c
om/print/free-printable-

Feladatok önálló javítása 
megoldókulcs alapján. 
Az eredményekről 
visszajelzést kérek a 
Classroomban 
 
Számonkérés március 30. 
hétfő: 8b szavak  
  

https://learningapps.org/display?v=p64ejbepj19
https://wordwall.net/hu/resource/954505/amazing-people
https://wordwall.net/hu/resource/954505/amazing-people
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=9223527
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=9223527
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-49198.php
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-49198.php
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-49198.php
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-49198.php
https://www.perfect-english-grammar.com/so-too-neither-either-exercise-1.html
https://www.perfect-english-grammar.com/so-too-neither-either-exercise-1.html
https://www.perfect-english-grammar.com/so-too-neither-either-exercise-1.html
https://www.perfect-english-grammar.com/so-too-neither-either-exercise-1.html
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/macbeth
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/macbeth
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/macbeth
https://www.freeprintable.com/print/free-printable-word-search/st--patrick-s-day-word-search
https://www.freeprintable.com/print/free-printable-word-search/st--patrick-s-day-word-search


word-search/st--patrick-s-
day-word-search 

Célnyelvi civilizáció 
Revision 

https://classroom.google.co
m 

A kurzus kódja: yyvcuee 

 Témazáró: április 3. péntekig 
kitölteni 

Informatika normál Imagine: 
Összefoglalás, 
Témazáró 

Kurzuskód: brcjkvu https://learningapps.org/mya
pps.php?displayfolder=2352
083 

 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Imagine: Creating 
procedures 

Classroom: xfq3lg5 Feladat leírása A feladatok megoldásait a 
kurzus drive mappájába kell 
feltölteni 

Technika Veszélyek a háztartásban https://classroom.google.co
m Kurzuskód: mleb5ga 

érdekesség 
füzet 

kérdőív 

Ének A fafúvósok, rézfúvós és 
ütős hangszerek 

kurzus kódja: utudk5j https://www.youtube.com/wa
tch?v=owyrpPBllIQ 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=_SPAGRwtawk 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=hxDoVCX3Gio 

 

Rajz Barokk művészete 
(építészet) 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:kwumias 

XIV. Lajos viselete 

Gyűjtsd ki a szövegből, 
hogy mit illett felvennie 
XIV.. Lajosnak ahhoz, 
hogy megjelenése az 
1670-es évek divatjának 
megfelelően tökéletes 
legyen. 

Tk.: 67.oldal 

 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Térdelőrajt, váltófutás, 
távolugrás. Labdás 
gyakorlatok. 

Google classroom kurzus 
kódja: y65sgqb 

video_1     
video_2  
video_3  
video_4  . 

Beszámoló készítése a 
héten végzett gyakorlatokról. 
Leírni, mennyire megy a 
kézenállás. 

https://www.freeprintable.com/print/free-printable-word-search/st--patrick-s-day-word-search
https://www.freeprintable.com/print/free-printable-word-search/st--patrick-s-day-word-search
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=2352083
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=2352083
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=2352083
https://drive.google.com/drive/folders/1WMlJcAqQnoFEl0cVAEeAEJxci70Zyv5y
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://efi.kistelekmed.hu/letoltes/14_haztartasibalesetek.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1SBobx5P41XHTjXBPD8wpVfhPHl7JTrg68LA8nFFR9HU/viewform?edit_requested=true
https://www.youtube.com/watch?v=owyrpPBllIQ
https://www.youtube.com/watch?v=owyrpPBllIQ
https://www.youtube.com/watch?v=_SPAGRwtawk
https://www.youtube.com/watch?v=_SPAGRwtawk
https://www.youtube.com/watch?v=hxDoVCX3Gio
https://www.youtube.com/watch?v=hxDoVCX3Gio
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://www.youtube.com/watch?v=SFTHlBZrwW8


Fejlesztés(Hajni néni) http://altsuli.hu/fejleszto/ker

etfejleszto.html 

kurzus kódja:gm2fjhg   

Testnevelés normál 
Játékos futó és ugró 
gyakorlatok 

kurzus kódja:3jbozvr   

Természettudományos 
gyakorlatok Hogyan készítsünk 

mágnest?  

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

  

Etika 
Az ember kérdez 

Google Classroom 
kurzuskód: lli4c3n 

  

 

 

  

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


7.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv  
Mondatelemzés 
gyakorlás 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja: vekbe2y 
 

tankönyv és munkafüzet 
feladatai 
 

 

Irodalom Petőfi Sándor forradalmi 
költészete 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja: jifqnug 
 

Tk. 65-74. old.   

Matematika 
1.   Törtegyütthatós 
egyenletek és 
egyenlőtlenségek 
megoldása. 

2.   Szöveges feladatok 
törtegyütthatós 
egyenletek és 
egyenlőtlenségekkel 
kapcsolatban. 

3.   Egyenletek és 
egyenlőtlenségek 
grafikus megoldása. 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja: ekj2mjr 

1.   Tk.: 169. oldal „B” 13 
„a-b-c „feladatok 

Tk.: 170. oldal „B” 20 „a-b-
c” feladatok 

2.   Munkafüzet 51. oldal 
„B” 1-2 feladatok 

3.   Tk.:  178.oldal „B” 24 
„a-b-c” feladatok 

 

 

Történelem Az első világháborút követő 
békerendszer összeomlása 
 
 
Összefoglalás 

a kurzus kódja: ioztqrp 
TK. 133.o-136.o 
 
 
Tk. 137 .o 

https://zanza.tv/tortenelem/je
lenkor-europa-es-vilag-ket-
vilaghaboru-
kozott/nemzetkozi-politika-
az-1930-evekben 

Tk. 136. o : Összefoglaló 
kérdések 
 
 
Mf. 76.o-79.o határidő: 
márc.29. 

Angol normál Module 3 
Preparation for the test 

https://classroom.google.co
m kurzuskód:qb3adtn  
Munkafüzet, nyelvtani 
gyakorló  125.o 

 Power point készítése : Me 
and my country 
péntekre 
Témazáró: pénteki határidő 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
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https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/nemzetkozi-politika-az-1930-evekben
https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/nemzetkozi-politika-az-1930-evekben
https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/nemzetkozi-politika-az-1930-evekben
https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/nemzetkozi-politika-az-1930-evekben
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Angol két tanítási nyelvű Module 8c Way up high https://classroom.google.co
m Kurzus kódja: 7u2ahol 

TK. 102-103. oldal 1, 2, 3 
feladatok 
Mf. 83. olda A, C feladatok 
Companion: 8c szavak 
27/28. oldal 
 
Lektori anyag: 

http://allfreeprintable.com/
st-patricks-day-word-
search-puzzle 

Feladatok önálló javítása 
megoldókulcs alapján. 
Az eredményekről 
visszajelzést kérek a 
Classroomban 
 
Számonkérés március 30. 
hétfő: 8c szavak  
 

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

 

Témazáró: április 3. péntekig 
kitölteni 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

53. óra Information 
Management 
 
54. óra Credible source of 
information  

Classroom kód: ywtjhox Drive: Information 
Management folder 

Learningapps tankocka az 
osztályodban 
Beadandó: 1 db Word 
dokumentum (Credible 
websites) 

Informatika normál Szövegszerkesztés 
Összefoglalás - Témazáró 

https://classroom.google.co
m/ 
 
Kurzuskód: jwtd2rk 
 

Gyakorlás a témazáróra: 
socrative.com 

03.26. Témazáró 
 
Elmélet - online teszt 
socrative.com 
 
Gyakorlat - forrásállomány 
formázása Word 2016-ban 

Fizika 47. óra 
A magas és mély hangok 
48. óra 
Hullámok a természetben 

https://classroom.google.co
m/ 
Kód: 7mxuwnp 
 

A 2 pdf-ben jelölt anyag 
tanulmányozása, videók 
megtekintése. 
Mf. 70. o. 5., 7. és 8. 
Mf. 72. o. 1. és 2. 
okostankönyv  

A megoldáshoz, ha nem boldogulsz, 
használd a feltöltött megoldókulcsot! 
pénteken  
(rövid esszé elkészítése internetes 
gyűjtés alapján)  
kedden a tanóra idején elérhető 
vagyok: https://hangouts.google.com/ 
 

Kémia Az atomok 
elektronszerkezete 

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

tk.  feladatlap 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Életrajz készítés (a múlt heti 
folytatása) 

https://classroom.google.co
m 

  

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://allfreeprintable.com/st-patricks-day-word-search-puzzle
http://allfreeprintable.com/st-patricks-day-word-search-puzzle
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https://classroom.google.com/
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http://socrative.com/
http://socrative.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/lecke_06_004
https://hangouts.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Kód: eealchq 

Biológia A térítői öv élővilága. A 
trópusi termelés. 

Classroom kód:3z2s2y4 
Tk. 95.-102.o. 
https://videa.hu/videok/film-
animacio/sivatagi-show-hd-
1974-sivatag-
LRz1c43RAkXqJ9fD 

https://learningapps.org/585
4835 
Tetszőleges étel/ital 
készítése a könyvben 
szereplő, a trópusokról 
származó alapanyag 
felhasználásával, fotó 
készítése és feltöltése. 

 

Földrajz két tanítási nyelvű Pacific Islands Classroom kód: h3kuuto Drive: Australia folder 3 db Wordwall feladat 
1 db LearningApps tankocka 

Földrajz normál Afrika mezőgazdasága Classroom kód:uiqitxm 
 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_04_004 

Tk. 100. o. 1. fea. 

Technika A varrógép https://classroom.google.co
m Kurzuskód: l32zydm 

Szabó, varró 
füzet 

fotó az elkészült munkáról 

Ének Bánk bán c. opera Kurzus kódja: vf6sle3 https://www.youtube.com/wa
tch?v=SXYqIKDjS0M&list=R
Dr2sWQgCW7Wc&index=5 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=yqWvZ4oaxUM 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=fNpMZtKHZGE 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=1F1GhbrCWjI 
 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=g9TK0ueQRZg 
 

 

Rajz Textúra és faktúra https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:vgvahxq 

Faktúra készítés 

Készíts tetszőleges 
témában, tetszőleges 
technikával rajzot a 
meghatározott jellemzők 

 

https://videa.hu/videok/film-animacio/sivatagi-show-hd-1974-sivatag-LRz1c43RAkXqJ9fD
https://videa.hu/videok/film-animacio/sivatagi-show-hd-1974-sivatag-LRz1c43RAkXqJ9fD
https://videa.hu/videok/film-animacio/sivatagi-show-hd-1974-sivatag-LRz1c43RAkXqJ9fD
https://videa.hu/videok/film-animacio/sivatagi-show-hd-1974-sivatag-LRz1c43RAkXqJ9fD
https://learningapps.org/5854835
https://learningapps.org/5854835
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_004
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/4815
https://www.youtube.com/watch?v=SXYqIKDjS0M&list=RDr2sWQgCW7Wc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SXYqIKDjS0M&list=RDr2sWQgCW7Wc&index=5
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https://www.youtube.com/watch?v=g9TK0ueQRZg
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https://classroom.google.com/


(kislexikon) alapján A 5 –ös 
méretben. 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Kockázatok https://classroom.google.co
m Kurzuskód: 6fc5gqz 

tankönyv 
rajzfilm 
 

kvíz 
fotó a kiértékelésről 

Testnevelés 
 

Erősítés otthoni edzésterv 
alapján, zenés gimnasztika 

Classroom kód: 5jd2qq3 https://play.google.com/store

/apps/details?id=homeworko

ut.homeworkouts.noequipme

nt 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=TCcWKlecRHE&t=54

2s 

Visszajelzés a 
tapasztalatokról 

Fejlesztés(Hajni néni) http://altsuli.hu/fejleszto/ker

etfejleszto.html 

gm2fjhg   
 

Etika Családi mozaik Google Classroom 
kurzuskód: zfbt26m 

  

 
 

7.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Mondatelemzés 
gyakorlás 
 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja: vekbe2y 
 

tankönyv és munkafüzet 
feladatai 

 

Irodalom Petőfi Sándor forradalmi 
költészete 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja: jifqnug 
 

Tk. 65-74. old.   

Matematika Egyenletek, 
egyenlőtlenségek 

https://classroom.google.co
m/ 

Gyakorló feladatok a 
röpdolgozatra 

03.27. Röpdolgozat az 
egyenletekből. 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.penziranytu.hu/sites/default/files/tananyag/tankonyv/Kuldetesek%20a%20penz%20vilagaban%20tankonyv.pdf%20)
https://www.youtube.com/watch?v=IjH_qK7sTNg&list=PLbJ7uiKPH8KSHw9X19oKNCbLOzcghNtcJ&index=2
https://www.pontvelem.hu/jatekbank/kitoltes?feladatsor_id=148
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://play.google.com/store/apps/details?id=homeworkout.homeworkouts.noequipment
https://www.youtube.com/watch?v=TCcWKlecRHE&t=542s
https://www.youtube.com/watch?v=TCcWKlecRHE&t=542s
https://www.youtube.com/watch?v=TCcWKlecRHE&t=542s
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


megoldása mérlegelvvel  
Kurzuskód: evurss5 

Redmenta.com  
Online teszt: 
Redmenta.com 

Történelem Az első világháborút követő 
békerendszer összeomlása 
 
 
Összefoglalás 

a kurzus kódja: p564xzl 
TK. 133.o-136.o 
 
 
Tk. 137 .o 
 

https://zanza.tv/tortenelem/je
lenkor-europa-es-vilag-ket-
vilaghaboru-
kozott/nemzetkozi-politika-
az-1930-evekben 

Tk. 136. o : Összefoglaló 
kérdések 
 
 
Mf. 76.o-79.o határidő: 
márc.29. 

Angol normál Module 3 
Preparation for the test 

https://classroom.google.co
m kurzuskód:i27tvmh 
Munkafüzet nyelvtani 
gyakorló 125.o 
 

 Power Point bemutató:Me 
and my country 
határidő:péntek 
Témazáró:határidő:péntek 
 

Angol két tanítási nyelvű Module 2a By sea 
 
Past Simple/Past 
Progressive 

Kurzuskód:3742k7x 
Students’ book 22-23 
Workbook Module 2a 
feladatok 
Nyelvtani gyakorlás: 
https://www.redmenta.com/?
solve&ks_id=1596133163 
 

 Felelet választós teszt a két 
igeidőből pénteken. 

Célnyelvi civilizáció States of the USA Kurzuskód:3742k7x 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/561257/inglese/states-
usa 

 Project feladat: Egy 
választott amerikai 
nagyváros bemutatása, 
szabadon választott digitális 
technika 
alkalmazásával,például, ppt, 
vagy prezi, esetleg képekkel 
illusztrált dokumentum, video 
készítése. 
A kreatívabbak a Story 
Visualizer alkalmazásával 
készíthetnek a választott 
nagyvárosban játszódó 
képregényt. 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

53. óra Information 
Management 
 

Classroom kód: ywtjhox Drive: Information 
Management folder 

Learningapps tankocka az 
osztályodban 
Beadandó: 1 db Word 

http://redmenta.com/
http://redmenta.com/
https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/nemzetkozi-politika-az-1930-evekben
https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/nemzetkozi-politika-az-1930-evekben
https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/nemzetkozi-politika-az-1930-evekben
https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/nemzetkozi-politika-az-1930-evekben
https://zanza.tv/tortenelem/jelenkor-europa-es-vilag-ket-vilaghaboru-kozott/nemzetkozi-politika-az-1930-evekben
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1596133163
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1596133163
https://wordwall.net/hu/resource/561257/inglese/states-usa
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https://wordwall.net/hu/resource/561257/inglese/states-usa


54. óra Credible source of 
information  

dokumentum (Credible 
websites) 

Informatika normál Szövegszerkesztés 
Összefoglalás - Témazáró 

https://classroom.google.co
m/ 
 
Kurzuskód: axbdhgi  
 

Gyakorlás a témazáróra: 
socrative.com 

03.26. Témazáró 
 
Elmélet - online teszt 
socrative.com 
 
Gyakorlat - forrásállomány 
formázása Word 2016-ban 

Fizika 47. óra 
A magas és mély hangok 
48. óra 
Hullámok a természetben 

https://classroom.google.co
m/ 
Kód: 7mxuwnp 

A 2 pdf-ben jelölt anyag 
tanulmányozása, videók 
megtekintése. 
Mf. 70. o. 5., 7. és 8. 
Mf. 72. o. 1. és 2. 
okostankönyv  

A megoldáshoz, ha nem boldogulsz, 
használd a feltöltött megoldókulcsot! 
pénteken  
(rövid esszé elkészítése internetes 
gyűjtés alapján)  
kedden a tanóra idején elérhető 
vagyok: https://hangouts.google.com/ 
 

Kémia Az atomok 
elektronszerkezete 

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

tankönyv feladatlap 

Biológia A térítői öv élővilága. A 
trópusi termelés. 

Classroom kód:3z2s2y4 
Tk. 95.-102.o. 
https://videa.hu/videok/film-
animacio/sivatagi-show-hd-
1974-sivatag-
LRz1c43RAkXqJ9fD 

https://learningapps.org/585
4835 
Tetszőleges étel/ital 
készítése a könyvben 
szereplő, a trópusokról 
származó alapanyag 
felhasználásával, fotó 
készítése és feltöltése. 

 

Földrajz két tanítási nyelvű Pacific Islands Classroom kód: h3kuuto Drive: Australia folder 3 db Wordwall feladat 
1 db LearningApps tankocka 

Földrajz normál Afrika mezőgazdasága Classroom kód:uiqitxm https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_04_004 

Tk. 100. o. 1. fea. 

Technika A varrógép https://classroom.google.co
m : Kód: 7kvlrsj 

Szabó, varró 
füzet 

fotó az elkészült munkáról 

Ének Bánk bán Kurzus kódja: r2w65by https://www.youtube.com/wa
tch?v=SXYqIKDjS0M&list=R
Dr2sWQgCW7Wc&index=5 
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https://classroom.google.com/
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https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/4815
https://www.youtube.com/watch?v=SXYqIKDjS0M&list=RDr2sWQgCW7Wc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SXYqIKDjS0M&list=RDr2sWQgCW7Wc&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=SXYqIKDjS0M&list=RDr2sWQgCW7Wc&index=5


https://www.youtube.com/wa
tch?v=yqWvZ4oaxUM 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=1F1GhbrCWjI 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=g9TK0ueQRZg 
 

Rajz Textúra és faktúra https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:vgvahxq 

Faktúra készítés 

Készíts tetszőleges 
témában, tetszőleges 
technikával rajzot a 
meghatározott jellemzők 
(kislexikon) alapján A 5 –
ös méretben. 

 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Kockázatok https://classroom.google.co
m Kód: hgqotgu 

tankönyv 
rajzfilm 

kvíz 
fotó a kiértékelésről 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Életrajz készítés (a múlt heti 
folytatása) 

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

  

Testnevelés Felső végtag izomerejének 
fejlesztése,teljes átmozgatás 

https://classroom.google.co
m 
Kód:75mywud 

Önálló erőfejlesztő 
gyakorlatok,a megosztott 
videók segítségével 

 

Etika Ismétlés 
Felkészülés az otthoni 
munkára 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja: gbumafh 

Hallgassátok meg a csatolt 
zenét - úgy ahogy szoktuk 
órán! 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=OM49ViekiYY 
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https://www.youtube.com/watch?v=IjH_qK7sTNg&list=PLbJ7uiKPH8KSHw9X19oKNCbLOzcghNtcJ&index=2
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8.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 03.24. Az írásjelek 
03.26. Az idézés 

https://classroom.google.co
m/ Kurzus kódjapqc2nop 
Tk.52-58. 

Mf. 84./2. 3.86.o/6.7. 
Mf.87.o/11.12. 

 

Irodalom 03.25. 03.26.Összefoglalás 
1-2.:A Nyugat írói, költői: 
Babits Mihály, Juhász Gyula, 
Kosztolányi Dezső, Tóth 
Árpád, Karinthy Frigyes 
-életük, munkásságuk, a 
tanult művek 
03.27.Normál: A tanult művek 
újraolvasása, ismétlése  

 Kurzus kódja: w5ncacs 

https://classroom.google.co
m Kurzus kódja: o46xs3u 
Tk.48-78.o 
https://zanza.tv/irodalom/kla
sszikus-modernseg-
realizmus-naturalizmus-
szimbolizmus-
impresszionizmus-
szecesszio 
Heni néni oldala 

Felkészülés a beadandó 
esszére: Válassz ki egy írót 
vagy költőt! Mutasd be 
röviden az életét, 
munkásságát! Elemezd a 
tanult műveit! 

Beadandó dolgozat: Word 
dokumentumként elküldeni 
 
 
Határidő: 03.30. hétfő 

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

Gyakorló feladatok a 
röpdolgozatra 
Redmenta.com 

03.27. Röpdolgozat az 
egyenletekből. 
 
Online teszt: 
Redmenta.com 

Történelem  A forradalom győzelme 
 
 
A megtorlás 

kurzus kódja : 4r3uso7 
Tk. 70.o-74.o 
 
Tk. 110.o-115.o 

 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=WSsm-
JzuUBM&t=397s 
Mf. 60.o  

 
Tk.114.o Összefoglaló 
kérdések megválaszolása  
Határidő:márc.29. 

Angol normál Unit 6 Lewis’s problem https://classroom.google.co
m kurzuskód:kdzfkpp 
Tankönyv 68-69.o 
Munkafüzet 54.o 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=5xZYFPJ0fps 

A munkafüzeti feladatok 
megoldása 
Határidő: péntek 

Angol két tanítási nyelvű Module 6d Time to read https://classroom.google.co
m 
Kurzus kódja: y5qllre 

TK. 84-85. o. 1, 2, 3 feladatok 
Mf. 61 o. A, B, C feladatok 

Companion: 6d szavak. 32-

34 oldal 

Feladatok önálló javítása 
megoldókulcs alapján. 
Az eredményekről 
visszajelzést kérek a 
Classroomban 
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https://classroom.google.com/
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Szorgalmi: fogalmazás a 
kedvenc könyvedről 
 
Lektori anyag: 
https://en.islcollective.com/en
glish-esl-
worksheets/skill/listening/sain
t-patricks-day-listening-
comprehension/86816  

ttps://www.youtube.com/watc

h?v=D1oZZ8e7p0M 

 
Számonkérés március 30. 
hétfő: 6d szavak  
 
Szorgalmi határideje is 
március 30. hétfő 
 

 

Célnyelvi civilizáció Budapest Sights https://classroom.google.co
m/ 
Kurzus kódja: nxrfo6k 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=hEQCkio1lq8 

 

Jövő héten összefoglalás 
jön 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Practice time Classroom kód: uh4jnlp Finish your web page about 
using the Internet safety.  

Beadási határidő: 
2020.03.27  

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

Függvények használata 
(SZUM, ÁTLAG, 
KEREKÍTÉS, GYÖK) 

 

Fizika A csillagok https://classroom.google.co
m/ 
Kód:: lviu3md. 

A tankönyv és a munkafüzet 
gyakorló feladatai. 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
fizika_8/lecke_04_002 

 

Kémia A gyufa (a tűzgyújtás 
története) 
Kőolaj, földgáz 

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

tankönyvben 
kérdések,feladatok 

 

Biológia Védekezés a kórokozók ellen 
Az immunitás 

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

mf.38.old 4. feladat 
39.old 6.feladat 
40.old. 2 feladat 

 

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

Revision of Central and 
Eastern Europe 

Classroom kód: mobqibq Drive-on lévő prezentációk Redmenta gyakorlóteszt 
LearningApps tankockák az 
osztályodban 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/skill/listening/saint-patricks-day-listening-comprehension/86816
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Jövő héten témazáró 

Földrajz Hazánk idegenforgalma 
 
 
 
 
Budapest földrajza 
 

https://classroom.google.
com 
a kurzus kódja:ymm7fdg 
Tk. 56.o-59.o 
 
 Tk. 80.-83.o 

 
 
 
 
 
Mf. 45. o 4 .f 

Munkafüzet 31.o-32 . 1-3 
feladat 
 
Hazánk tájai ppt 
 
Határidő: március 29.  
 

Ének Rómeó és Júlia c. musical Kurzus kódja: b4isgl3 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=nMBmvKscoDI – 
magyar nyelvű 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=VSoVZnwE1DM – 
francia nyelvű 

 

Rajz Centrális perspektíva a kurzus kódja:gvr6mgj   

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Az állam feladatai https://classroom.google.co
m Kód: h4y4hoj 

tankönyv 
kisfilm 

kvíz 
fotó a kiértékelésről 

Etika Az ember, mint értékelő 
erkölcsi lény 

https://classroom.google.co
m Kód: t7oiaxr 

füzet fotó az elkészített feladatról 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Bioritmus vizsgálat https://classroom.google.co
m 
Kód: bwef6s6 

  

Testnevelés Keringést fokozó 
szökdellő,futó gyakorlatok 

https://classroom.google.co
m 
Kód: pd4ilsd 
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8.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 03.24. Az írásjelek 
03.27. Az idézés 

Kurzus kódja t6d2wtf 
Tk.52-58. 

Mf. 84./2. 3.86.o/6.7. 
Mf.87.o/11.12. 

 

Irodalom 
 

03.23. 03.25.Összefoglalás 
1-2.:A Nyugat írói, költői: 
Babits Mihály, Juhász Gyula, 
Kosztolányi Dezső, Tóth 
Árpád, Karinthy Frigyes 
-életük, munkásságuk, a 
tanult művek  
03.27.Normál: A tanult művek 
újraolvasása, ismétlése  
 

https://classroom.google.co
m Kurzus kódja: o46xs3u 
Tk.48-78.o 
https://zanza.tv/irodalom/kla
sszikus-modernseg-
realizmus-naturalizmus-
szimbolizmus-
impresszionizmus-
szecesszio 
Heni néni oldala 
 

Felkészülés a beadandó 
esszére: Válassz ki egy írót 
vagy költőt! Mutasd be 
röviden az életét, 
munkásságát! Elemezd a 
tanult műveit! 

 
Beadandó dolgozat: Word 
dokumentumként elküldeni 
 
 
Határidő: 03.30. hétfő 
 

Matematika Algebra https://classroom.google.co
m 

Kód: xzhnnkr 

 

A tankönyv és a munkafüzet 
gyakorló feladatai. 

 

Történelem A megtorlás 
 
 
 
 
A Kádár rendszer első évei 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja: bltcxmf  
Tk. 110.o-115.o 

 
Tk. 117.-121.o 

Mf. 60.o  
 
 
 
 

Mf. 65. o 10. feladat 

Tk.114.o Összefoglaló 
kérdések megválaszolása  
Határidő:márc.29. 
 

Angol normál Unit 5 C: Making people 
aware 

https://classroom.google.co
m 
Kurrzus kódja: r7k6u5g 

TK: 60-61. o 1, 2, 3 feladatok 
MF: 48-49 o. 1, 2, 3 feladatok 
Workbook p.78/5c szavakat 
megtanulni 
ttps://www.youtube.com/watc
h?v=mB7y4l0KQ78 
 

Feladatok önálló javítása 
megoldókulcs alapján. 
Az eredményekről 
visszajelzést kérek a 
Classroomban 
 
Számonkérés március 30. 
hétfő: 5c szavak és Present 
Perfect Tense  
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Angol két tanítási nyelvű Unit 7: Good looks https://classroom.google.co
mokurzuskód:x3xemoa 
Tankönyv 94-95.o 
Munkafüzet 68-69.o 
Top grammar 111-112.o 

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

Munkafüzet feladatainak 
megoldása 
Határidő: péntek 

Célnyelvi civilizáció Preparation for the test https://classroom.google.co
m kurzuskód:pd27rdw  
 

 
https://www.youtube.com/res
ults?search_query=unesco+h
eritage+sites+in+hungary 

Témazáró feladatlap 
kitöltése 
Határidő: péntek 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Practice time Classroom kód: uh4jnlp Finish your web page about 
using the Internet safety.  

Beadási határidő: 
2020.03.27  

Informatika normál Táblázatkezelés  - haladó Kurzuskód: pevn7u6 Függvények használata 
(SZUM, ÁTLAG, 
KEREKÍTÉS, GYÖK) 

 

Fizika A csillagok https://classroom.google.co
m/ 
Kód:: lviu3md 
 

A tankönyv és a munkafüzet 
feladatai. 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
fizika_8/lecke_04_002 

 

Kémia A gyufa (a tűzgyújtás 
története) 
Kőolaj, földgázzt 

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

tankönyvben 
kérdések,feladatok 

 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Bioritmus vizsgálat (a múlt 
heti folytatása) 

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

  

Biológia Védekezés a kórokozók ellen 
az immunitás 

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

Mf. 38.old 4 feladat 
39.old. 6.feladat 
40.old. 2.feladat 

kész feladatok fotóit 
feltölteni classroomba 
üzenetként 

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

Revision of Central and 
Eastern Europe 

Classroom kód: mobqibq Drive-on lévő prezentációk Redmenta gyakorlóteszt 
LearningApps tankockák az 
osztályodban 
Jövő héten témazáró 

Földrajz Hazánk idegenforgalma 
 
 

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

 
 
 

Munkafüzet 31.o-32 . 1-3 
feladat 
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Budapest földrajza 

Tk. 56.o-59.o 
 
 Tk. 80.-83.o 

 
 
Mf. 45. o 4 .f 

Hazánk tájai ppt 
 
Határidő: március 29.  
 
 

Ének Rómeó és Júlia c. musical Kurzus kódja:fgu2324 

 https://www.youtube.com/wat
ch?v=nMBmvKscoDI – 
magyar nyelvű 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=VSoVZnwE1DM – 
francia nyelvű 

 

Rajz Centrális perspektíva a kurzus kódja: gvr6mgj   

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Az állam feladatai 
https://classroom.google.co
m Kód: tb6kwly 

tankönyv 
kisfilm 

kvíz 
fotó a kiértékelésről 

Fejlesztés(Hajni néni) http://altsuli.hu/fejleszto/keret

fejleszto.html 

kurzus kódja:gm2fjhg    

Testnevelés Keringést fokozó szökdellő , 
futó gyakorlatok 

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

  

Etika Tanítás az élet tiszteletéről Google Classroom 
kurzuskód: h5jrvwl 
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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 

Tavaszi képek a kurzus kódja: grkosfs Tavaszi virágok készítése  

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

Tanulmányrajzok 
készítése 

a kurzus kódja: 4qe52r3 Keresztmetszet, 
hosszmetszet 

Rajzold le pl. gyümölcsök, 
termések…… 
keresztmetszetét és 
hosszmetszetét. 

Technika: grafit ceruza 
(tónus) 

Méret: A4-es lapon, 
minimum 4 alkotás 

 

Zongora (Batta Katalin) Skálák, darabok gyakorlása.  Kurzus kód: 6hb5c3s Napi 1 óra gyakorlás. Hangfelvétel küldése a 
skálákról és a darabokról: 
29-éig. 

Zongora (Fodor Barbara) Skálák, ujjgyakorlatok, 
etüdök, népdalok 

Kurzus kód: 6hb5c3s A classroomban egyénre 
szabott feladatok 

Egy hanfelvételt egy általam  
kijelölt darabról 
visszaküldeni 

Zongora (Szabóné Tóth 
Katalin) 
 

Skálák, darabok gyakorlása. Kurzus kód: kijquhh A heti tananyagot 
megtaláljátok személyre 
szabottan a classroom-ban 
és a Kréta naplóban is. A 
megadott határidőre 
készítsetek hangfelvételt a 
gyakorlásotokról, melyet 
küldjetek vissza. Jó 
gyakorlást kívánok! 

 

Dráma - Színjáték https://www.youtube.com/wa belépési kód : google Feladat :  1-3 évfolyam  A leírtak lefényképezése és 

https://www.youtube.com/watch?v=u8uqHccR-G8


tch?v=u8uqHccR-G8  
Filmnézés:  1-3 évolyam :  
Süsü a sárkány kalandjai 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=f9EntSSQx-Q 
 
Filmnézés :  3-6. csoport  
Mindenki című film 

classroom: 2lhu4cr  
Mi tetszett a legjobban ?  
Írj 4-5 mondatot a látottakról 
! 
 
 
Feladat : 3-6. évfolyam  
Milyen élmény volt számodra 
a film megtekintése ? 
 
Írd le néhány mondatban az 
érzéseidet ! 
 

beküldése a google 
classroomba ! 
 
 
 
 
A leírtak lefényképezése és 
elküldése a google 
classroomba ! 

Furulya  Etüdök 
Előadási darabok 

https://classroom.google.co
m  
a kurzus kódja: a4cnj57 

 A heti tananyagot 
megtaláljátok személyre 
szabottan a classroom-ban 
és a Kréta naplóban is. A 
megadott határidőre 
készítsetek hangfelvételt a 
gyakorlásotokról, melyet 
küldjetek vissza a megadott 
határidőre. Jó gyakorlást 
kívánok! 

Klarinét Skálák 
Etüdök 
Előadási darabok 

https://classroom.google.co
m  
a kurzus kódja: fym6ach 

 A heti tananyagot 
megtaláljátok személyre 
szabottan a classroom-ban 
és a Kréta naplóban is. A 
megadott határidőre 
készítsetek hangfelvételt a 
gyakorlásotokról, melyet 
küldjetek vissza a megadott 
határidőre. Jó gyakorlást 
kívánok! 

Kerámia     

Ütő  a kurzus kódja: dgestjq   

Szolfézs Ritmusgyakorlatok Kurzus kód: ap5yokr A heti tananyagot 
megtaláljátok a classroom-
ban 1 és 2 osztályosok külön 
- külön, és a Kréta naplóban 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u8uqHccR-G8
https://www.youtube.com/watch?v=f9EntSSQx-Q
https://www.youtube.com/watch?v=f9EntSSQx-Q
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


is. A megadott határidőre 
küldjétek vissza az 
észrevételeiteket és a 
megoldást. Jó gyakorlást 
kívánok! 

Korrepetíció Gyakorlás tartva a mérőt. Kurzus kódja: dvz4efm https://www.youtube.com/wa
tch?v=QqJvqMeaDtU 202. 
03. 16. 

 

 

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

