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1.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 232. óra A G, Gy írása, 
kapcsolása 
 
 
 
 
234. óra Nagybetűk 
gyakorlása mesecímek 
írásával 
 
 
 
 
236. óra Kis és nagybetűk 
 
 
 
 
 
238. óra Az m,n,p a 
szavakban 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.bandicam.com/h
u/ 
Első írásfüzetem a 
nagybetűkhöz 8. oldal 
 
 
Nevezd meg a mesét! 
- Írd le egymás után a 

mesefüzetedbe a mesék 
szerepelőit a könyvből! 
(Ügyelj arra, hogy a tanult 
nagybetűket szépen írd!) 
 
Kis és nagybetűk 
Csak a címet kell felírni az 
írásfüzetbe a feladatok 
számát és a válaszokat! 
 
 
m,n, p a szavakban 
Címnek írjátok fel a füzetbe 
másolás (színessel)! 
Első olvasókönyvem 26-
27.oldal 
 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón (1.a 

classroom) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A másolófüzet feladatainak 
elküldése fotón (1.a 
classroom) 
 
 
 
Önálló javítás megoldókulcs 
alapján (1.a napközis 
classroom) 
 

Irodalom 231. óra Ki az okosabb? 
(magyar népmese) 
 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ki az okosabb? 
Első olvasókönyvem 16. 
oldal 
https://www.bandicam.com/h
u/ 
 

mesefüzet feladatának 
elküldése fotón (1.a 
classroom) 
 
 
 

https://www.bandicam.com/hu/
https://www.bandicam.com/hu/
https://drive.google.com/file/d/1uo0eHAEWQn0_O5rJwd6YbBJowKI6U_tQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RUELxbkIx4dhaGUJhLWTx79Y-QgzKvNr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yKSa7OiaOsk2whiySMa20X7psu3wdKp6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IjStwMeKtdufYXpNELFCZJ0y7NwQZe8H/view?usp=sharing
https://www.bandicam.com/hu/
https://www.bandicam.com/hu/


233. óra Mesék 
 
 
 
 
 
 
235. óra Móricz Zsigmond: A 
török és a tehenek 
 
 
 
 
 
237. óra A nyulacska 
harangocskája (magyar 
népmese) 

Nevezd meg a mesét! 
Első olvasókönyvem 12. 
oldal 
 
 
 
 
https://www.bandicam.com/h
u/ 
A török és a tehenek 
 
 
 
 
 
A nyulacska harangocskája 
 

 
 
 
 
 
 
 
Önálló javítás megoldókulcs 
alapján (1.a napközis 
classroom) 
vers megtanulása: április 
30. (hangüzenet elküldése 
1.a classroom) 
 
Önálló javítás megoldókulcs 
alapján (1.a napközis 
classroom) 
 

Matematika 
 

115. óra Számolás 0-tól 16-ig. 

Összeadás, kivonás 

tízesátlépéssel 

 

116. óra Számolás 0-tól 16-

ig. 

 

117. óra A tizenhét fogalma 

 

118. óra Számolás 0-tól 17-

ig. Összeadás és kivonás 

tízesátlépés nélkül  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tankönyv II. kötet 75. oldal 
 
 
 
Tankönyv II. kötet 76-77. 
oldal 
 
Tankönyv II. kötet 78. oldal  
 
 
Tankönyv II. kötet 79-80. 
oldal 

Házi feladat Mf. 50. oldal 
 
 
 
Házi feladat Mf. 51. oldal 
 
 
Házi feladat Mf. 52. oldal 
 
 
Házi feladat Mf. 53. oldal 
 

Testnevelés normál 146-150. óra Játékhét  
Már. 16-tól Ápr. 17-ig 
elvégzett gyakorlatokból 
tetszés szerinti válogatás 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa 
tch?v=7Jqwo9eCEGQ 
  
https://www.youtube.com/wa 
tch?v=7ZtBfAMgrt0 
 
https://www.youtube.com/wa 
tch?v=dx6wHN0VsJo 

Beszámoló és fotó küldése a 
végzett munkáról. 

https://drive.google.com/file/d/1uo0eHAEWQn0_O5rJwd6YbBJowKI6U_tQ/view?usp=sharing
https://www.bandicam.com/hu/
https://www.bandicam.com/hu/
https://drive.google.com/file/d/1JXde2KZ4kE-_2d2uhq7XcS0dz2a2wN88/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SLPkAjDc81QUae3OJQKZxpNqVfiefITg/view?usp=sharing


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

Testnevelés két tanítási 
nyelvű 
 

 Láberősítés, ugró-erő és 
állóképesség 
fejlesztés.Kreatív 
akadálypálya. 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Home workout 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=EzcFx7p9gQo 

 

Egy perc alatt mennyi páros 
lábas szökdelést tudsz 
megcsinálni ugrálókötél 
áthajtással. Egy szám 
beküldése üzenet 

formájában. 

Környezetismeret 
 

30.óra 
Az állatkertben 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 66-67. oldal 
Mf.: 47. oldal 

Feladatok leírása és a 
Tankockák megtalálhatók a 
Classroom kurzusban. 

Az elkészült feladatokról fotó 
feltöltése a kurzusba. 

Angol normál 58. óra: Like it or not. 
59. óra: Do you like… ? 
Vocabulary related to food. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
Student’s Book 59 - 61. oldal 
Activity Book 60 - 63. oldal 

Food ppt 
Food Gyakorló1 
Food Gyakorló2 
 
Food Gyakorló3 
Food Gyakorló4 
Food Gyakorló 5 

Beküldeni lefotózva: 
Student’s Book 61. oldal 

Angol két tanítási nyelvű 145. óra: To practise the 
vocabulary with a song. 
 
146. óra: To consolidate the 
unit language with a story. 
147. óra: To integrate other 
areas of the curriculum: 
Maths. 
148-149. óra: To review the 
unit language with a game, 
to personalize the unit 
language. 

Pupil’s Book 30 - 35. oldal 
Activity Book 29 - 30.  oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Webex Meeting: hétfő: 
11:30-12:30 
 
Story 4. 
Activity Book 29. oldal 
Shapes - Formák ppt 
Pupil's Book 33. oldal 
 
 
Shapes Gyakorlás 
Pupil's Book 35. oldal 
 

Beküldeni lefotózva: Pupil’s 
Book 35. oldal 
 
 
 
 
 
 
 
Wordwall: Shapes1 
Wordwall: Shapes2 

Ének - zene 
 

59-60. óra: Hallás utáni 
daltanulás: Fehér 
liliomszál… 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A  I  ᴨ  Z és a lá szó mi, 
ritmusírás, vonalrendszerbe 
helyezés kétféleképpen 

Füzetben elkészített 
feladatok fotója. 

https://www.youtube.com/watch?v=EzcFx7p9gQo
https://www.youtube.com/watch?v=EzcFx7p9gQo
https://drive.google.com/open?id=1WjwbDVVTRC0UVnH9Gp5Cv-AaAKn8AsW7
https://drive.google.com/open?id=1bW6bx4OoWYUirvhBwTzO3r5IOwmk-JZ7
https://drive.google.com/open?id=18V7b594nBXUTNtTKl8vEnN_kpyFbzCXL
https://drive.google.com/open?id=1DTHJpXbPzUsINosXCgYrber71QZ0ahw5
https://drive.google.com/open?id=1Jv8Y9-jEoCm9kSkU5ihYC1ESTdY4P-jS
https://drive.google.com/open?id=1Nv5jBwE0YvrKX0ggT7yDPUrUlw5t_3Ke
https://drive.google.com/open?id=1BEauDoZ7LgNy6DJdtRlTt1gZJFM9kz4Z
https://drive.google.com/open?id=1mkALwDsCfB_vhMB6YGB9Dkobth3oPDNJ
https://drive.google.com/open?id=1W-xWNGJB4soZIYbzy-_tj7IoZnqOtSgw
https://drive.google.com/open?id=17rqj4l5xzLjuio1fKEl4bkDvketN5Fl0
https://drive.google.com/open?id=1fkQ7bvxByOYyjnTMD03jyrJb6LvXVte6
https://drive.google.com/open?id=1KFkjlKlcQe3yQoIqwa2iwXzC4CPWRrwV
https://wordwall.net/hu/resource/177842/maths/2d-shape-match-up
https://wordwall.net/hu/resource/177840/maths/2d-shape-sort


(szó=3. vonalköz; szó=2. 
vk.) 

Etika 30. Ünnepek és szokások Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladatok leírása a 

Classroomban. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=M-il6KwaTF0 

A megoldott feladatok 
elküldése. 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 
 

Vonaljátékok.Térkép rajza. 
 
Built models 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Rajz 
 
Technika 

Elkészített feladatokról 
fénykép beküldése 

Rajz normál 29 .feladat: 

Vonaljátékok. Térkép rajza. 
Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladat leírása 

megtalálható a Classroom-
ban. 

Az elkészített feladatról fotó 
feltöltése a kurzusba. 

Technika normál 30.óra 
Munkamegosztás a 
családban 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 48. oldal 

A feladatok leírása 
megtalálható a Classroom-
ban. 

Az elkészített feladatról fotó 
feltöltése a kurzusba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M-il6KwaTF0
https://www.youtube.com/watch?v=M-il6KwaTF0
https://drive.google.com/file/d/1_wRUjKiULviKpmbf1YAnwHGI6cKTvtfl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lTtJlRfUS0WBLezg5JUhRXSp1HaZxTqX/view?usp=sharing


 

1.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 230. óra Az i, í, u, ú, ü, ű t a 
szavakban 
 
 
 
232. óra A G, Gy írása, 
kapcsolása 
 
 
234. óra Nagybetűk 
gyakorlása mesecímek 
írásával 
 
 
 
 
236. óra Kis és nagybetűk 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

i, í, u, ú, ü, ű, t a szavakban 
A játékban szereplő szavak 
másolása a másolófüzetbe. 
 
 
https://www.bandicam.com/h
u/ 
Első írásfüzetem a 
nagybetűkhöz 8. oldal 
Nevezd meg a mesét! 
- Írd le egymás után a 

mesefüzetedbe a mesék 
szerepelőit a könyvből! 
(Ügyelj arra, hogy a tanult 
nagybetűket szépen írd!) 
 
Kis és nagybetűk 
Csak a címet kell felírni az 
írásfüzetbe a feladatok 
számát és a válaszokat! 
 

másolófüzet feladatának 
elküldése fotón (1.b 
classroom) 
 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón (1.b 

classroom) 

 
 
 
 
 
 
 

A másolófüzet feladatainak 

elküldése fotón (1.b 

classroom) 

 
 

Irodalom 231. óra Ki az okosabb? 
(magyar népmese) 
 
 
 
 
233. óra Mesék 
 
 
 
235. óra Móricz Zsigmond: A 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ki az okosabb? 
Első olvasókönyvem 16. oldal 
https://www.bandicam.com/h
u/ 
 
 
Nevezd meg a mesét! 
Első olvasókönyvem 12. oldal 
 
 
https://www.bandicam.com/h

mesefüzet feladatának 
elküldése fotón (1.b 
classroom) 
 
 
 
 
 
 
 
Önálló javítás megoldókulcs 

https://drive.google.com/file/d/1bXIFoDdtpa4KvBOVv-eHW6RKMxLAkwvz/view?usp=sharing
https://www.bandicam.com/hu/
https://www.bandicam.com/hu/
https://drive.google.com/file/d/1uo0eHAEWQn0_O5rJwd6YbBJowKI6U_tQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RUELxbkIx4dhaGUJhLWTx79Y-QgzKvNr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IjStwMeKtdufYXpNELFCZJ0y7NwQZe8H/view?usp=sharing
https://www.bandicam.com/hu/
https://www.bandicam.com/hu/
https://drive.google.com/file/d/1uo0eHAEWQn0_O5rJwd6YbBJowKI6U_tQ/view?usp=sharing
https://www.bandicam.com/hu/


török és a tehenek 
 
 
 
 
 
237. óra A nyulacska 
harangocskája (magyar 
népmese) 

u/ 
A török és a tehenek 
 
 
 
 
A nyulacska harangocskája 

alapján (1.b napközis 
classroom) 
vers megtanulása: április 
30. (hangüzenet elküldése 
1.b classroom) 
 
Önálló javítás megoldókulcs 
alapján (1.b napközis 
classroom) 

Matematika 
 

115. óra Számolás 0-tól 16-ig. 

Összeadás, kivonás 

tízesátlépéssel 

 

116. óra Számolás 0-tól 16-ig. 

 

117. óra A tizenhét fogalma 

 

118. óra Számolás 0-tól 17-ig. 

Összeadás és kivonás 

tízesátlépés nélkül. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tankönyv II. kötet 75. oldal 
 
 
 
 
Tankönyv II. kötet 76-77. 
oldal 
 
Tankönyv II. kötet 78. oldal  
 
 
Tankönyv II. kötet 79-80. 
oldal 

Házi feladat Mf. 50. oldal 
 
 
 
 
Házi feladat Mf. 51. oldal 
 
 
Házi feladat Mf. 52. oldal 
 
 
Házi feladat Mf. 53. oldal 

Környezetismeret 
 

30. óra 
Az állatkertben 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 66-67.oldal 
Mf.: 47.oldal 

A feladatok leírása és a 
Tankockák megtalálhatók a 
Classroom-ban. 

Az elkészült feladatokról fotó 
feltöltése a kurzusba. 

Angol normál 58. óra: Like it or not. 
59. óra: Do you like… ? 
Vocabulary related to food. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
Student’s Book 59 - 61. 
oldal 
Activity Book 60 - 63. oldal 

Food ppt 
Food Gyakorló1 
Food Gyakorló2 
 
Food Gyakorló3 
Food Gyakorló4 
Food Gyakorló 5 

Beküldeni lefotózva: 
Student’s Book 61. oldal 

Angol két tanítási nyelvű Unit 4: My face 
 
 
Unit 5: Animals 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 34.o 13., 35.o 15., 16. 
Mf 31.o 13., 14. 
 
Tk 36.o 1., 2. 
Mf 32.o 1. 

 
 
 
Visszaküldeni: A 
munkafüzet feladatai 

https://www.bandicam.com/hu/
https://drive.google.com/file/d/1JXde2KZ4kE-_2d2uhq7XcS0dz2a2wN88/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SLPkAjDc81QUae3OJQKZxpNqVfiefITg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1WjwbDVVTRC0UVnH9Gp5Cv-AaAKn8AsW7
https://drive.google.com/open?id=1bW6bx4OoWYUirvhBwTzO3r5IOwmk-JZ7
https://drive.google.com/open?id=18V7b594nBXUTNtTKl8vEnN_kpyFbzCXL
https://drive.google.com/open?id=1DTHJpXbPzUsINosXCgYrber71QZ0ahw5
https://drive.google.com/open?id=1Jv8Y9-jEoCm9kSkU5ihYC1ESTdY4P-jS
https://drive.google.com/open?id=1Nv5jBwE0YvrKX0ggT7yDPUrUlw5t_3Ke


 Old MacDonald Had a Farm 
 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvû 
 

Long jump. 
Throwing a ball. 
Press-up test. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Long jump 
Chest pass 
Press-up test 
 

Rövid beszámoló készítése 
a héten végzett 
gyakorlatokról.  
A fekvőtámasz teszt 
eredményének megírása. 

Testnevelés normál 146-150. óra Játékhét  
Már. 16 - Ápr. 17. között 
elvégzett gyakorlatokból 
tetszés szerinti válogatás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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  

Beszámoló és fotó küldése 
a végzett munkáról. 

Ének - zene 
 

60-61. óra: Hallás utáni 
daltanulás: Fehér liliomszál… 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A  I  ᴨ  Z és a lá szó mi, 
ritmusírás, vonalrendszerbe 
helyezés kétféleképpen 
(szó=3. vonalköz; szó=2. vk.) 

Füzetben elkészített 
feladatok fotója. 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: Vonaljátékok. Térkép 
rajza 
Technika: Built models 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

6.hét rajz-technika 1.b .pdf 
 
 

 

Rajz normál 29. tananyag 
Vonaljátékok. Térkép rajza. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladatleírás megtalálható a 

Classroom-ban. 

Az elkészült feladatról fotó 
feltöltése a kurzusba. 

Technika normál 30.óra: 
Munkamegosztás a 
családban 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 48. oldal 

A feladat leírása megtalálható 
a Classroom-ban. 

Az elkészült feladatokról fotó 
feltöltése a kurzusba. 

Etika 30. Ünnepek és szokások Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladatok leírása a 

A megoldott feladatok 
elküldése. 

https://www.youtube.com/watch?v=G1rYj9QPGds
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://www.youtube.com/watch?v=lVLzxk3jXd8
https://www.youtube.com/watch?v=C9l3uWf8x-E&t=106s
https://drive.google.com/open?id=1H37qOyyYkz3HeJGagCv5ogwvt5D7_oeL


Classroomban. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=M-il6KwaTF0  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M-il6KwaTF0
https://www.youtube.com/watch?v=M-il6KwaTF0

