
2020. április 20-24.  
 

2.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 101-104. Összefoglalás : Mit 
tudunk a kiejtéstől eltérő 
szavakról ? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Nyelvtan - helyesírás 
tankönyv : 92. oldal  
Nyelvtan - helyesírás 
munkafüzet :  74-75. oldal  
 

Játékos gyakorlás : -         

https://learningapps.org/4935
498   ( milliomos – tj , tyj 
ty, tty )                       
https://learningapps.org/4935
554    ( milliomos – dj, -gyj 
) 

https://learningapps.org/4935
737    ( milliomos  - ts, -
ds, -gys ) 

Nyelvtan kis füzetbe : 
másolás ( szavak ) word 
dokumentumból, a füzet 
lefényképezése- beküldése 

Irodalom 132-134.TAVASZI MÉRÉS 
“  A vándorló kilátótorony “ 
című ismeretközlő szöveg 
önálló megoldása, 
szerkeszthető word 
dokumentumban 
135. Hazám, hazám, édes 
hazám.. népköltés, olvasása 
, másolása kis füzetbe. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

FELMÉRŐLAP 
 
 
Hétszínvarázs olvasókönyv : 
114. o 
 
Magyarország 
nevezetességei:https://www.y
outube.com/watch?v=-
exWmN4tQLY&t=83s 
Videó 

A szerkesztett felmérő 
beküldése osztályozásra 

https://learningapps.org/4935498
https://learningapps.org/4935498
https://learningapps.org/4935498
https://learningapps.org/4935498
https://learningapps.org/4935554
https://learningapps.org/4935554
https://learningapps.org/4935737
https://learningapps.org/4935737
https://www.youtube.com/watch?v=-exWmN4tQLY&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=-exWmN4tQLY&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=-exWmN4tQLY&t=83s


Matematika 117. Szöveges feladatok 
összeadás, kivonás 
gyakorlására 

1 18.A 9-es szorzó- és 

bennfoglaló tábla felépítése 

119. A 3-as, 6-os, 9-es 

szorzótáblák kapcsolata 

120. Maradékos osztás 9-cel 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tankönyv II. kötet 72-74. oldal  
9 órától  be lehet csatlakozni 
a cisco webexen a 
matematika órákba. 

LearningApps osztályunk 
tankockáit kell megoldani. 

Környezetismeret 
 

30. óra 
Folyékony és légnemű 
anyagok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 72-73. oldal 
Mf.: 52-53. oldal 

A feladatok leírása 
megtalálható a Classroom-
ban. 

Az elkészült feladatokról 
fotó feltöltése a kurzusba. 

Angol normál 58. óra: What’s the time? 
 
 
 
 
59. óra: Let’s … Making 
suggestions. 

Student’s Book 47 - 49. 
oldal és 54. oldal 
Workbook 50 - 51. oldal és 
55. oldal 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Young Stars 2. Module 5. 
Pupil's Book 47. oldal 
Workbook 55. oldal 
 
 
Szótanuló Young Stars 2. 
Module 5. 
 
Gyakorló 1. 
Gyakorló 2. 
Gyakorló 3. 

üzenet írása az elvégzett 
feladatokról 

Angol két tanítási nyelvű Lesson 145 Revision 
Lesson 146 Test 
Lesson 147 Ismerkedés az új 
tankönyvvel 
Lesson 148 Online Skype 
Lesson 149 Discovery Film 
Studios 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://redmenta.com/2.a+Tes
t+Unit+8 április 21.kedd 
Témazáró  
 
6. hét 2.a angol kétnyelvű.pdf 
 

 

Testnevelés normál 
 

145.Kitartó futás: 2000 m 

146.Akadálypálya kialakítása  

147.Tartásjavító torna, 

gerinc-mobilizációs 

gyakorlatok  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

Beszámoló és fotó küldése 
a végzett munkáról. 

https://drive.google.com/open?id=10XxW0Ifwo0ikWcSpad1klpiT4P5COd62
https://drive.google.com/open?id=10XxW0Ifwo0ikWcSpad1klpiT4P5COd62
https://drive.google.com/open?id=1laQWE-oG1XjW93bcdMcXw5cDaFX6qZP2
https://drive.google.com/open?id=1wEOdeUCqBTm1VXd4pAWalx5sB9GsU6sB
https://drive.google.com/open?id=1wEOdeUCqBTm1VXd4pAWalx5sB9GsU6sB
https://drive.google.com/open?id=1gQHQWPcgzbEewWNKaqw-uT9IPESub4ik
https://drive.google.com/open?id=1rrukgc2DX9vcQZpk4qVBX8aixCmRw3CO
https://drive.google.com/open?id=1OPdV-62vRUXNSKU1mJxQgDF9m7fzmJnW
https://redmenta.com/2.a+Test+Unit+8
https://redmenta.com/2.a+Test+Unit+8
https://drive.google.com/open?id=1bp3vaqwrqhI5_BIDsQ11tyq9gQ2z6oo9


148. Testséma- és 

testérzékelés- fejlesztő 

játékos gyakorlatok. 

149.Egyensúlyozást fejlesztő 

gyakorlatok. 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű  Láberősítés, ugró-erő és 

állóképesség 
fejlesztés.Kreatív 
akadálypálya. 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Home workout 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=EzcFx7p9gQo 

 

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

formájában.. 

Ének - zene 58-59. óra: Kinyílt a rózsa…  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tá ti-ti szün ismétlése, 
gyakorlása, ritmuskíséret a 
dalhoz. 

A feladat megjelölése 
“leadva”-ként, vagy 
hangfelvétel küldése. 

Rajz-technika normál A gyerekszoba kincsei 
Tárgyábrázolás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Egy kiválasztott gyermekjáték 
megjelenítése síkban. 
 
A feladat leírása a 
Claassroomban 

A fotó küldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: School bus 

Technika: Division of labour 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 6.hét rajz-technika 2.a/b 

 

 

Etika 30. Az én tudományom Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladatok leírása a 
Classroomban. 

http://digikonyv.tudastar.com/a
p021801/files/assets/seo/page7
2.html 

A megoldott feladatok 
elküldése. 

https://www.youtube.com/watch?v=EzcFx7p9gQo
https://www.youtube.com/watch?v=EzcFx7p9gQo
https://drive.google.com/open?id=1mnhfhWaCqueVmevZUj6RnRuoGYNNDOSr
http://digikonyv.tudastar.com/ap021801/files/assets/seo/page72.html
http://digikonyv.tudastar.com/ap021801/files/assets/seo/page72.html
http://digikonyv.tudastar.com/ap021801/files/assets/seo/page72.html


Napközi Előző heti feladatok 
ellenőrzése. Segítségadás 
az eheti feladatok 
megoldásában. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 
 
 

2.b  

 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 101-104. Összefoglalás : Mit 
tudunk a kiejtéstől eltérő 
szavakról ? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Nyelvtan - helyesírás 
tankönyv : 92. oldal  
Nyelvtan - helyesírás 
munkafüzet :  74-75. oldal  
 

Játékos gyakorlás : -         

https://learningapps.org/493
5498   ( milliomos – tj , tyj 
ty, tty ) 

                               
 https://learnin
gapps.org/4935554   
 ( milliomos 
– dj, -gyj ) 

                                        
 https://learnin
gapps.org/4935737 
   ( milliomos  
- ts, -ds, -gys ) 

 

Nyelvtan kis füzetbe : 
másolás ( szavak ) word 
dokumentumból, a füzet 
lefényképezése- beküldése 

Irodalom 132-134.TAVASZI MÉRÉS Google Classroom (kód a FELMÉRŐLAP A szerkesztett felmérő 

https://learningapps.org/4935498
https://learningapps.org/4935498
https://learningapps.org/4935498
https://learningapps.org/4935498
https://learningapps.org/4935554
https://learningapps.org/4935554
https://learningapps.org/4935737
https://learningapps.org/4935737


“  A vándorló kilátótorony “ 
című ismeretközlő szöveg 
önálló megoldása, 
szerkeszthető word 
dokumentumban 
135. Hazám, hazám, édes 
hazám.. népköltés, olvasása 
, másolása kis füzetbe. 

Krétában)  
 
 
 
Hétszínvarázs olvasókönyv 
: 114. o 
 
Magyarország 
nevezetességei:https://www
.youtube.com/watch?v=-
exWmN4tQLY&t=83s 
Videó 

beküldése osztályozásra 

Matematika 116. Szöveges feladatok 
összeadás, kivonás 
gyakorlására 

117. A 9-es szorzó- és 

bennfoglaló tábla felépítése 

118. A 3-as, 6-os, 9-es 

szorzótáblák kapcsolata 

119. Maradékos osztás 9-cel 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tankönyv II. kötet 72-74. 
oldal  
9 órától lehet csatlakozni a 
cisco webexen a 
matematika órákba. 

LearningApps osztályunk 
tankockáit kell megoldani. 

Környezetismeret 
 

30.óra 
Folyékony és légnemű 
anyagok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Mf.: 52-53. oldal 

A feladatok leírása 
megtalálható a Classroom-
ban. 

Az elkészült feladatok 
feltöltése a kurzusba. 

Angol normál 58. óra: What’s the time? 
 
 
 
 
59. óra: Let’s … Making 
suggestions. 

Student’s Book 47 - 49. oldal 
és 54. oldal 
Workbook 50 - 51. oldal és 
55. oldal 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Young Stars 2. Module 5. 
Pupil's Book 47. oldal 
Workbook 55. oldal 
 
 
Szótanuló Young Stars 2. 
Module 5. 
 
Gyakorló 1. 
Gyakorló 2. 
Gyakorló 3. 

üzenet írása az elvégzett 
feladatokról 

Angol két tanítási nyelvű Welcome: Months/numbers Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 5.o 6.,7.,8.,9. 
Mf 3.o 4.,5. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-exWmN4tQLY&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=-exWmN4tQLY&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=-exWmN4tQLY&t=83s
https://drive.google.com/open?id=10XxW0Ifwo0ikWcSpad1klpiT4P5COd62
https://drive.google.com/open?id=10XxW0Ifwo0ikWcSpad1klpiT4P5COd62
https://drive.google.com/open?id=1laQWE-oG1XjW93bcdMcXw5cDaFX6qZP2
https://drive.google.com/open?id=1wEOdeUCqBTm1VXd4pAWalx5sB9GsU6sB
https://drive.google.com/open?id=1wEOdeUCqBTm1VXd4pAWalx5sB9GsU6sB
https://drive.google.com/open?id=1gQHQWPcgzbEewWNKaqw-uT9IPESub4ik
https://drive.google.com/open?id=1rrukgc2DX9vcQZpk4qVBX8aixCmRw3CO
https://drive.google.com/open?id=1OPdV-62vRUXNSKU1mJxQgDF9m7fzmJnW


Months of the Year Song 
 
Numbers 1 - 100 
Crocodile Board Game 
 
wordwall: numbers 
 

Testnevelés normál 
 

145.Kitartó futás: 2000 m 

146.Akadálypálya 

kialakítása  

147.Tartásjavító torna, 

gerinc-mobilizációs 

gyakorlatok  

148. Testséma- és 

testérzékelés- fejlesztő 

játékos gyakorlatok. 

149.Egyensúlyozást fejlesztő 

gyakorlatok. 

 

 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

Beszámoló és fotó küldése a 
végzett munkáról 

Testnevelés és tömegsport 
kéttannyelvű  Láberősítés, ugró-erő és 

állóképesség 
fejlesztés.Kreatív 
akadálypálya. 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Home workout 

https://www.youtube.com/w
atch?v=EzcFx7p9gQo 

 

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

Ének - zene 
 

58-59. óra: Kinyílt a rózsa… Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tá ti-ti szün ismétlése, 
gyakorlása,ritmuskíséret a 
dalhoz 

A feladat megjelölése 
“leadva”-ként, vagy 
hangfelvétel küldése. 

Rajz-technika normál A gyerekszoba kincsei 
Tárgyábrázolás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Egy kiválasztott 

gyermekjáték megjelenítése 
síkban 

A fotó küldése 

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk
https://www.eslgamesplus.com/numbers-1-100-vocabulary-sentences-esl-vocabulary-and-grammar-interactive-crocodile-board-game/
https://www.eslgamesplus.com/numbers-1-100-vocabulary-sentences-esl-vocabulary-and-grammar-interactive-crocodile-board-game/
https://wordwall.net/hu/resource/556509/maths/teen-ty-numbers
https://www.youtube.com/watch?v=EzcFx7p9gQo
https://www.youtube.com/watch?v=EzcFx7p9gQo


A feladat leírása 
Classroomban. 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: School bus 

Technika: Division of 

labour 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

6.hét rajz-technika 2.a/b 
 

 

Etika 30. Az én tudományom Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladatok leírása a 

Classroomban. 

http://digikonyv.tudastar.com
/ap021801/files/assets/seo/pa
ge72.html 

A megoldott feladatok 
elküldése. 

Napközi Előző heti feladatok 
ellenőrzése. Segítségadás 
az eheti feladatok 
megoldásában. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1mnhfhWaCqueVmevZUj6RnRuoGYNNDOSr
http://digikonyv.tudastar.com/ap021801/files/assets/seo/page72.html
http://digikonyv.tudastar.com/ap021801/files/assets/seo/page72.html
http://digikonyv.tudastar.com/ap021801/files/assets/seo/page72.html

