
   

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

 

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

Napközi  kurzus kódja: 2fnxceu   

 

 

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


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 
 

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

Google Classroom: 6vqlexc 
 
Tk. II. 52-53. oldal feladatai 
 
Tk. II. 54-55. oldal 
 
 
 
Tk. II. 56-57. oldal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
mf. 36-37. oldal 
 
mf. 38. oldal; 40. oldal 1. 
feladat 
 
 
mf. 39. oldal 2., 3., ; 41. 

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


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

 
 
Tk. II. 58‒59. oldal 
 
 
 
 

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

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 

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

Rainbow song 
How many fingers? 
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 

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=GboQ3JxpptM


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 
building box 

google classroom kód: 
jvkregd 

március 23-27..pdf 
 

 

Rajz normál 
Átélt élmények, kitalált 
történetek, elképzelt 
szereplők. 

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

Szécsi Magda: A 
Szivárványhajú varázsló c. 

Az elkészült feladatról fotó 
feltöltése a kurzusba.  

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


Illusztráció. 

 

 

meséjéhez  

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

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  classroom kurzus kódja: 
tnnuzlk 

  

 

 

 

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

