
   

2020. március 23-27. 

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 

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/


Környezetismeret 
 

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

1. Ismétlés: emlősök, madarak, 
rovarok jellemzői: 
https://learningapps.org/view6943984 
2.Tankönyvben a hód és a vidra 
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/view4822420 
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=C
MhhKcwsrVk 

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

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/myapps.p
hp?displayfolder=1130326 

LearningApps 

https://learningapps.org/view6943984
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/watch?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/app
s/details?id=homeworkout.homew
orkouts.noequipment 
http://gyogytornasor.gyogytornasz
ok.hu/nyujtas 
https://www.youtube.com/watch?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/1991837 
https://learningapps.org/8830503 

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!  

 

Etika Ismétlés: Társak között classroom kurzus kódja: t4x57bg videó 1 
videó 2 

 

Napközi  kurzus kódja:z3s3id3   
 

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/8830503
https://www.youtube.com/watch?v=Y6xL_pFafYI
https://www.youtube.com/watch?v=Y6xL_pFafYI
https://www.youtube.com/watch?v=rJr36m98nWk
https://www.youtube.com/watch?v=cls_1WEDmnU


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. 
 

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 

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


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 
Lee and his TV 

Kurzus kódja: cqovhse 
 

Tk.54/5.6. 
 
https://angol-magyar-
szotar.hu/ 

Mf.48/5.6. 
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 

Google classroom kurzus 
kódja: f2w5rag 

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

Beszámoló készítése a 
héten végzett gyakorlatokról. 

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/
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


nyusziugrással 
magasabb felületre, 
majd bukfenc; 
távolugrás, térdelőrajt.  

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.  

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 
of transport 

Google classroom, belépési 
kód: 3chnhbu 

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

Készíts egy plakátot, ahol 
csoportosítod a járműveket 
aszerint, hogy az vízi, légi vagy 
szárazföldi jármű! Legyél 
kreatív, használd a fantáziád! .  

 

Etika Ismétlés: Társak között classroom kurzus kódja: 
t4x57bg 

Videó 1 
Videó 2 

 

Napközi  kurzus kód: oz4c2vw   

 

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
https://www.youtube.com/watch?v=rJr36m98nWk
https://www.youtube.com/watch?v=cls_1WEDmnU

