
   

2020. március 23-27. 

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. 
 
 

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


Környezetismeret 
 

Témazáró felmérő a 
Testünk, életműködésünk 
című témakörből 

Kurzuskód: 6zc5o4h 
 

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 

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   

 
 
 

  

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


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 : 
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/watc
h?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 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. 

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


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 
Ingafutás-és kézállásra 
rákészítő gyakorlatok, 
félcigánykerék 
kipróbálása 

Kurzus kódja:bwqj6xx 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: 
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!  

 

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
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


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? 
  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Yzuh1O7B5E
https://www.youtube.com/watch?v=8Yzuh1O7B5E

