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4.a  

 

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 
kétjegyűvel való szorzás 
témakörében. 

Kurzus kódja: v6cvzys 
 

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 

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 

 

Holidays 
Calendar song 
Dates. 

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

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
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


Student’s Book 75-77. oldal 

összes feladata 

Wokbook 58.59. oldal 

összes feladata 

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, 

ugróiskola összeállítása. 

Helyből távolugrás 

gyakorlása. 

 

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

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
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


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

feladat 
vers 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 
videohívásban felelés 
 
 

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 

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
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


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

Kurzus kódja:ewuboyb 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 

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 
 
 
 
 

google classroom, belépi 
kód: lglzlgj 

Very Easy!! How To Draw 
3D Hole - Anamorphic 
Illusion - 3D Trick Art on 
paper 
Készítsd el a videó 

 

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
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


 
 
Technika: Recycling 

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://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

