
   

2020. április 27- 30.  
 

2.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 105-107. óra 
TÉMAZÁRÓ :  A kiejtéstől 
eltérő helyesírású szavak 
 
 
 
 
ÚJ TÉMAKÖR :  A mondat 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/watc
h?v=He-yJNQc4fg   
A felmérő megírása - youtube 
tanárral ( TUDÁSPRÓBA  címmel 
) 
 
Nyelvtan  tkv :  93-95. o Mf : 76-
77 o 
https://www.youtube.com/watc
h?v=Voc_Hq5Sc1E&t=21s 
Az új témakör feldolgozása - 
youtube tanárral - minden a 
classromban  

A lefényképezett dolgozat 
beadása 
 
videós óra 
 
 
 
 
videós óra 

Irodalom 136-139. óra 
Móra Ferenc : A jó orvosság 
-elbeszélés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weöres Sándor :  Nyári este 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Hétszínvarázs olvasókönyv : 
116. oldal 
Hétszínvarázs munkafüzet : 
71. o 
https://www.youtube.com/watc
h?v=ITvugmTAJsI&t=5s   
Művészek az otthoni 
oktatásért - R Kárpáti Péter 
Kapcsolódó feladatok : 
learningapps, wordwall : 
classroomban 

Hétszínvarázs ok : 115. o 

A  héten beadandó feladat 
nincs. 
 
Köszöntsd fel édesanyádat 
! 
Anyák napi dal : 

Twist Olivér kórus :   
Anyácska 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=qdZO_sP2gm8&t=68s 

https://www.youtube.com/watch?v=He-yJNQc4fg
https://www.youtube.com/watch?v=He-yJNQc4fg
https://www.youtube.com/watch?v=Voc_Hq5Sc1E&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=Voc_Hq5Sc1E&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=ITvugmTAJsI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ITvugmTAJsI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=qdZO_sP2gm8&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=qdZO_sP2gm8&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=qdZO_sP2gm8&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=qdZO_sP2gm8&t=68s


- vers Megzenésített vers 

!https://www.youtube.com/wat
ch?v=90Z1om_nZUo  

Matematika 121.Szöveges feladatok 

szorzás, osztás gyakorlására 

122.A számolási készség 

fejlesztése a 90-es 

számkörben 

123.Számolás 0-tól 100-ig. 

Tájékozódás a 

számegyenesen; egyes, tízes 

számszomszédok fogalma, 

számok tulajdonságai 

124.Összeadás és kivonás a 

százas számkörben 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tankönyv II.kötet 76/1. 2. 
Munkafüzet II.kötet 50/4. 
 
 
 
 
Tankönyv II. kötet 84-86. o. 
 
 
 
 
 

LearningApps osztályunk 
tankockáit kell megoldani. 
Webex órák: 
Hétfőtől csütörtökig 9-10 

Környezetismeret 
 

31.óra: Halmazállapot-
változások, oldódás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 74-75.oldal 
Mf.: 54-55. oldal 

Feladatleírás megtalálható a 
Classroom-ban. 

Megoldott feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba.  

Angol normál 60. óra: Revision of 
expressing time, adjectives. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Student’s Book 50-51. oldal 
Workbook 52-53. oldal 
 
 

Szótanuló Young Stars 2. 
Student's Book p.50. 
Big Ben 

lefotózva beküldeni: füzet 
(másolás: Student’s Book 
51/2.) 

Angol két tanítási nyelvű Lesson 150 Numbers 1-20, 
Months of Year 
Lesson 151 Practise 
Lesson 152 Online óra skype 
Lesson 153 Numbers 10-100 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

7. hét 2. a angol 
 

Számok 1-100 
A hónapok nevei angolul 
Skype meeting:  
Április 29. szerda 10.óra 

Testnevelés normál 
 

150. A tanulók felmérése: A 

hasizom ereje. Állandó 

gyakorlat:fekvőtámasz, 

homorítás. 

151. Kitartó futás:8perc 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

Beszámoló a felmérés 
eredményéről:  
Hány hasprést tudtál 
szabályosan elvégezni? 

https://www.youtube.com/watch?v=90Z1om_nZUo
https://www.youtube.com/watch?v=90Z1om_nZUo
https://drive.google.com/open?id=190UXhbC6y8zTu1HR57hIeS5YyByDxK5l
https://drive.google.com/open?id=1swLn_Pz6p4jMrnA-0qJ62YPfidcyszzx
https://drive.google.com/open?id=1Hzczf74PsHwUXVarXy6dFdRkF9tXkPN0
https://drive.google.com/open?id=1xyHiYQlyc8eJcWMJ4Qb05A4XTdSaXU1L


152. Hajító mozdulat 

gyakorlása, kislabdahajítás. 

Célbadobás. 

153. Ugrókötelezés 

gyakorlása  

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű 

A labdaérzék, a térlátás, és a 
kondíció fejlesztése labdás 
feladatokon keresztül. 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/watc
h?v=aLmRcfBPDOU  

https://www.youtube.com/w
atch?v=pr0pRyRBx74 

https://www.youtube.com/watc
h?v=-Z6h0eVi2zQ 

https://www.youtube.com/w
atch?v=FFoLJI49xrY 

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

https://www.youtube.com/w
atch?v=qYVSDVY-sIM 

Labdás gimnasztika 
Labdavezetés helyben és 
helyváltoztatással 
Labdaátadások 
Foci (labdavezetés, passzok, 
lövőcsel, tempófutás…)  
 

Beadandó: Írd le egy-két 
mondatban mely labdás 
gyakorlatok mennek jól, és 
melyek azok, amikben még 
szeretnél fejlődni. 

Ének - zene 60. óra: Köszöntjük az 
édesanyákat (anyák napi 
dalok ismétlése) 
Fűzzünk, fűzzünk 
rózsaláncot... 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Anyák napjára  

Rajz-technika normál Anyák napi ajándék 
készítése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladat leírása 

classroomban 

https://learningapps.org/5197
847 

A fotó küldése 

https://www.youtube.com/watch?v=aLmRcfBPDOU
https://www.youtube.com/watch?v=aLmRcfBPDOU
https://www.youtube.com/watch?v=pr0pRyRBx74
https://www.youtube.com/watch?v=pr0pRyRBx74
https://www.youtube.com/watch?v=-Z6h0eVi2zQ
https://www.youtube.com/watch?v=-Z6h0eVi2zQ
https://www.youtube.com/watch?v=FFoLJI49xrY
https://www.youtube.com/watch?v=FFoLJI49xrY
https://www.youtube.com/watch?v=vxKJRAnVHDQ
https://www.youtube.com/watch?v=vxKJRAnVHDQ
https://www.youtube.com/watch?v=qYVSDVY-sIM
https://www.youtube.com/watch?v=qYVSDVY-sIM
https://wordwall.net/hu/resource/1480001/nyelvtan/any%c3%a1k-napja
https://learningapps.org/5197847
https://learningapps.org/5197847


Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Mother’s day Google Classroom (kód a 
Krétában) 7.hét 2.a/b 

 

 

Etika 31. Álomvilág, mesevár Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/watc

h?v=bMQXLvaOdfk 

Álmaim, kedvenc mesém - a 

feladatok részletes leírása a 

Classroomban 

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=1NSoiLw73xyZ7j-QgO_6_JkMKChcBER8C
https://www.youtube.com/watch?v=bMQXLvaOdfk
https://www.youtube.com/watch?v=bMQXLvaOdfk


2.b  

 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 105-107. óra 
TÉMAZÁRÓ :  A kiejtéstől 
eltérő helyesírású szavak 
 
 
 
 
ÚJ TÉMAKÖR :  A mondat 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=He-yJNQc4fg   
A felmérő megírása - youtube 
tanárral ( TUDÁSPRÓBA  
címmel ) 
 
Nyelvtan  tkv :  93-95. o Mf : 
76-77 o 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Voc_Hq5Sc1E&t=21s 
Az új témakör feldolgozása - 
youtube tanárral - minden a 
classromban  

A lefényképezett dolgozat 
beadása 
 
videós óra 
 
 
 
 
 
videós óra 

Irodalom 136-139. óra 
Móra Ferenc : A jó orvosság 
-elbeszélés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weöres Sándor :  Nyári este 
- vers 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Hétszínvarázs olvasókönyv 
: 116. oldal 
Hétszínvarázs munkafüzet : 
71. o 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ITvugmTAJsI&t=5s   
Művészek az otthoni 
oktatásért - R Kárpáti Péter 
Kapcsolódó feladatok : 
learningapps, wordwall : 
classroomban 

Hétszínvarázs ok : 115. o 

Megzenésített vers 

!https://www.youtube.com/w

A  héten beadandó feladat 
nincs. 
 
Köszöntsd fel édesanyádat ! 
Anyák napi dal : 

Twist Olivér kórus :   
Anyácska 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=qdZO_sP2gm8&t=68s 

https://www.youtube.com/watch?v=He-yJNQc4fg
https://www.youtube.com/watch?v=He-yJNQc4fg
https://www.youtube.com/watch?v=Voc_Hq5Sc1E&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=Voc_Hq5Sc1E&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=ITvugmTAJsI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ITvugmTAJsI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=90Z1om_nZUo
https://www.youtube.com/watch?v=qdZO_sP2gm8&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=qdZO_sP2gm8&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=qdZO_sP2gm8&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=qdZO_sP2gm8&t=68s


atch?v=90Z1om_nZUo  

Matematika 120.Szöveges feladatok 

szorzás, osztás gyakorlására 

121.A számolási készség 

fejlesztése a 90-es 

számkörben 

122.Számolás 0-tól 100-ig. 

Tájékozódás a 

számegyenesen; egyes, tízes 

számszomszédok fogalma, 

számok tulajdonságai 

123.Összeadás és kivonás a 

százas számkörben 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tankönyv II.kötet 76/1. 2. 
Munkafüzet II.kötet 50/4. 
 
 
 
. 
Tankönyv II. kötet 84-86. o. 
 
 
 
 
 

LearningApps osztályunk 
tankockáit kell megoldani. 
Webex órák: 
Hétfőtől csütörtökig 9-10 
 
 

Környezetismeret 
 

31.óra: Halmazállapot-
változások, oldódás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 74-75.oldal 
Mf.: 54-55. oldal 
 

Feladatleírás megtalálható 
a Classroom-ban. 

A megoldott feladatok 
fotójának feltöltése  a 
kurzusba.  

Angol normál 60. óra: Revision of 
expressing time, adjectives. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Student’s Book 50-51. oldal 
Workbook 52-53. oldal 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Szótanuló Young Stars 2. 
Student's Book p.50. 
Big Ben 

lefotózva beküldeni: füzet 
(másolás: Student’s Book 
51/2.) 

Angol két tanítási nyelvű Unit 1: Free Time Google Classroom (kód a 
Krétában) 

tk 6.o 1., 2. 
Mf 4.o.1., 2. 
tk 7.o 3., 4. 
Mf 5.o 3.,4. 

Visszaküldeni: Munkafüzet 
feladatai és a szótár 

Testnevelés normál 
 

150. A tanulók felmérése: A 

hasizom ereje. Állandó 

gyakorlat:fekvőtámasz, 

homorítás. 

151. Kitartó futás:8perc 

152. Hajító mozdulat 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

Beszámoló a felmérés 
eredményéről:  
Hány hasprést tudtál 
szabályosan elvégezni? 

https://www.youtube.com/watch?v=90Z1om_nZUo
https://drive.google.com/open?id=190UXhbC6y8zTu1HR57hIeS5YyByDxK5l
https://drive.google.com/open?id=1swLn_Pz6p4jMrnA-0qJ62YPfidcyszzx
https://drive.google.com/open?id=1Hzczf74PsHwUXVarXy6dFdRkF9tXkPN0


gyakorlása, kislabdahajítás. 

Célbadobás. 

153. Ugrókötelezés 

gyakorlása  

 

 

Testnevelés és tömegsport 
kéttannyelvű 

A labdaérzék, a térlátás, és a 
kondíció fejlesztése labdás 
feladatokon keresztül. 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/watch
?v=aLmRcfBPDOU  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=pr0pRyRBx74 

https://www.youtube.com/watch
?v=-Z6h0eVi2zQ 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=FFoLJI49xrY 

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

https://www.youtube.com/wat
ch?v=qYVSDVY-sIM 

Labdás gimnasztika 
Labdavezetés helyben és 
helyváltoztatással 
Labdaátadások 
Foci (labdavezetés, passzok, 
lövőcsel, tempófutás…)  
 

Beadandó: Írd le egy-két 
mondatban mely labdás 
gyakorlatok mennek jól, és 
melyek azok, amikben még 
szeretnél fejlődni. 

Ének - zene 
 

60-61. óra: Köszöntjük az 
édesanyákat (anyák napi 
dalok ismétlése) 
“Fűzzünk, fűzzünk 
rózsaláncot...” 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Anyák napjára  

Rajz-technika normál Anyák napi ajándék 
készítése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladat leírása 

classroomban 

https://learningapps.org/519
7847 

A fotó küldése 

https://www.youtube.com/watch?v=aLmRcfBPDOU
https://www.youtube.com/watch?v=aLmRcfBPDOU
https://www.youtube.com/watch?v=pr0pRyRBx74
https://www.youtube.com/watch?v=pr0pRyRBx74
https://www.youtube.com/watch?v=-Z6h0eVi2zQ
https://www.youtube.com/watch?v=-Z6h0eVi2zQ
https://www.youtube.com/watch?v=FFoLJI49xrY
https://www.youtube.com/watch?v=FFoLJI49xrY
https://www.youtube.com/watch?v=vxKJRAnVHDQ
https://www.youtube.com/watch?v=vxKJRAnVHDQ
https://www.youtube.com/watch?v=qYVSDVY-sIM
https://www.youtube.com/watch?v=qYVSDVY-sIM
https://wordwall.net/hu/resource/1480001/nyelvtan/any%c3%a1k-napja
https://learningapps.org/5197847
https://learningapps.org/5197847


 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Mother’s day Google Classroom (kód a 
Krétában) 

7.hét 2.a/b 
 
 

 

Etika 31. Álomvilág, mesevár Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/wa

tch?v=bMQXLvaOdfk 

Álmaim, kedvenc mesém - 

a feladatok részletes leírása 

a Classroomban 

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=1NSoiLw73xyZ7j-QgO_6_JkMKChcBER8C
https://www.youtube.com/watch?v=bMQXLvaOdfk
https://www.youtube.com/watch?v=bMQXLvaOdfk

