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3.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 86-88.óra: 
Az igék helyesírása 
Az -ít,-ul,-ül végű igék 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ny.tk.78/1.abc,2.ab 
          79/4.ab,5.6.a 
http://www.fejlesztelek.hu/n
yelvtan/nyelvtan12/nyelvtan
1.php?k=1&e=i&p=0&m=re
pül 
 
http://www.fejlesztelek.hu/n
yelvtan/nyelvtan12/nyelvtan
1.php?k=kezd 
 
http://www.fejlesztelek.hu/n
yelvtan/nyelvtan13/nyelvtan
1.php?k=1&e=i&p=1&m=zu
g&h=zúg 

Szabály tanulása 
Ny.mf.87.o.javítása  
megoldókulccsal, majd 
elküldése 

Irodalom 113-116.óra: 
Fekete István:Fecskemadár 
Lászlóffy Aladár:Fecske-
felhő 
 
 
 
A hangos olvasás fejlesztése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.126-127.o. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=guI3rSXbyxc 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=qHrn31b1SrE 
 
Tk.123.125.o. 

Szövegértési feladatok 
 
Rímkeresés 
 
 
Önálló javítás 
megoldókulccsal 
Hangos olvasás gyakorlása 

Matematika 116-119. óra 
Témazáró felmérés 
 
Törtek előállítása, leolvasása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Bevezetés a törtek világába 

-
https://www.youtube.com/w
atch?v=oe7hnCYsk0c 

Témazáró feladatlap 
visszaküldése ápr. 22-ig 
 
 
A munkafüzet. feladataink 

http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php?k=1&e=i&p=0&m=rep%C3%BCl
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php?k=1&e=i&p=0&m=rep%C3%BCl
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php?k=1&e=i&p=0&m=rep%C3%BCl
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php?k=1&e=i&p=0&m=rep%C3%BCl
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan13/nyelvtan1.php?k=1&e=i&p=1&m=zug&h=z%C3%BAg
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan13/nyelvtan1.php?k=1&e=i&p=1&m=zug&h=z%C3%BAg
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan13/nyelvtan1.php?k=1&e=i&p=1&m=zug&h=z%C3%BAg
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan13/nyelvtan1.php?k=1&e=i&p=1&m=zug&h=z%C3%BAg
https://www.youtube.com/watch?v=guI3rSXbyxc
https://www.youtube.com/watch?v=guI3rSXbyxc
https://www.youtube.com/watch?v=qHrn31b1SrE
https://www.youtube.com/watch?v=qHrn31b1SrE
https://www.youtube.com/watch?v=oe7hnCYsk0c
https://www.youtube.com/watch?v=oe7hnCYsk0c


Tk.130/1., 2. 

Mf.64 - 65. oldal 
 

visszaküldése fotón. 

Környezetismeret 
 

29.óra 

“Tiszteld a múltat, és 
éltesd tovább!” 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 74-77. oldal 
Mf.: 61. oldal 

A feladatok leírása 
megtalálható a Classroom-
ban. 

Az elkészült feladatok 
feltöltése a kurzusba. 

Angol normál My clothes Google Classroom (kód a 
Krétában) 

6.hét 3.a angol .pdf 
 

Ruhadarabok nevei 
I’m wearing.. 
She/He is wearing... 
Are you wearing..?  
Is she/he wearing..?+ rövid 
válasz 

Angol két tanítási nyelvű 144. óra: Short dialogues. 
145. óra: Favourite TV 
programmes. 
 
 
146 - 147. óra: Survey about 
TV preferences. 
148. óra: Important words 
and sentence structures. 

Pupil’s Book 53. és 56. oldal 
Activity Book 47. és 51. oldal 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 
lektori angol: 
lektori angol 
lektori angol 2. 
lektori: family members 

TV programmes, Pupil's 
Book 53. oldal 
 
 
 
Interviews, Pupil's Book 53. 
oldal/4. 
Activity Book 47. oldal 
Clocks, Pupil's Book 56. 
oldal/9. 

Beküldendő lefotózva: 
füzetben P’s Book 53/4. 
Google Űrlap 
 
 
Webex meeting: április 22. 
9:00 - 9:30 
 
Wordwall: TV programmes 
Wordwall: Days of the week 
Wordwall: Anagrams 
 
 

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Online tanulás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

http://www.okosdoboz.hu/gy
akorlas/3-
osztaly/matematika/osszes-
temakor 

3 feladatról PrintScreen fotó 
feltöltése a kurzusba. 

Testnevelés normál 143-147. óra 
Tornagyakorlatok 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/w

atch?v=5QoyyO9_9vY 

https://www.youtube.com/w

Fekvőtámasz, felülés, 
törzsemelés számának 
elküldése 
 
1-2 mondatos beszámoló a 

https://drive.google.com/open?id=11x3ZSoVHMcRP2YtULCte1dvgmBYfr90s
https://www.youtube.com/watch?v=1EyrquyRg5s
https://www.youtube.com/watch?v=J6Ae6wGgIr0
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/family/family-members-ws/55708
https://drive.google.com/open?id=1wNgyqeZFlTAd8Ei0JJnDRZSlO3DeUIBR
https://drive.google.com/open?id=1wNgyqeZFlTAd8Ei0JJnDRZSlO3DeUIBR
https://drive.google.com/open?id=1vw9gGANqgrs5-w5OnHGuwGMn5aO81Wx5
https://drive.google.com/open?id=1vw9gGANqgrs5-w5OnHGuwGMn5aO81Wx5
https://drive.google.com/open?id=1dU5X-465mh5IsXTTX8FhLGdXcV4tWORt
https://drive.google.com/open?id=15dyT4fenR6P05rHCpFgj-pFxSYxdRXEs
https://drive.google.com/open?id=15dyT4fenR6P05rHCpFgj-pFxSYxdRXEs
https://wordwall.net/hu/resource/1476549/tv-programmes
https://wordwall.net/hu/resource/390437/esl-tefl/days-week
https://wordwall.net/hu/resource/1021129/angol/days-week
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/matematika/osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/matematika/osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/matematika/osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/matematika/osszes-temakor
https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/watch?v=n2PUkp6hEj4


Kislabdás gyakorlatok 
 
Kitartó futás 
 
Kosárlabda gyakorlatok 
Erőfejlesztés 

atch?v=n2PUkp6hEj 

https://www.youtube.com/w

atch?v=P3tFXXAZVPk 

kedvenc mozgásról, játékról. 

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/w
atch?v=EzcFx7p9gQo 

 

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

Ének - zene 
 59-60. óra: hallás utáni 

daltanulás: Serkenj fel 
kegyes nép...  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A kettes ütem gyakorlása 
Melyik kettes ütem? 

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

Rajz-technika normál 
 

Anyák napi ajándék  

Google Classroom (kód a 
Krétában) Üdvözlőlap tervezése és 

kivitelezése 

A feladat leírása 
classroomban 

Fotó küldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű A Föld napja  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 6. hét.pdf 

 

 

Etika 
29. Ismerjük egymást? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://eduline.hu/campus_lif

e/20190614_regi_iskolai_eszk
ozok 

https://www.youtube.com/wa

A megoldott feladat 
elküldése. 

https://www.youtube.com/watch?v=n2PUkp6hEj4
https://www.youtube.com/watch?v=P3tFXXAZVPk
https://www.youtube.com/watch?v=P3tFXXAZVPk
https://www.youtube.com/watch?v=EzcFx7p9gQo
https://www.youtube.com/watch?v=EzcFx7p9gQo
https://wordwall.net/hu/resource/1058727/melyik-2-es-%C3%BCtem
https://drive.google.com/open?id=1kDxIZ9VxcRGRw0GnIAuxmatnBZxjCH3P
https://eduline.hu/campus_life/20190614_regi_iskolai_eszkozok
https://eduline.hu/campus_life/20190614_regi_iskolai_eszkozok
https://eduline.hu/campus_life/20190614_regi_iskolai_eszkozok
https://www.youtube.com/watch?v=Rhe9idzAChg


tch?v=Rhe9idzAChg 

https://learningapps.org/4132
481 

A feladat leírása a 
Classroomban. 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 
 

Fejlesztés (Éva néni) 
Gyakorló feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladat leírása a 
Classroomban 

 

 

3.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 86-88.óra: 
Az igék helyesírása 
Az -ít,-ul,-ül végű igék 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ny.tk.78/1.abc,2.ab 
          79/4.ab,5.6.a 
http://www.fejlesztelek.hu/ny
elvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.
php?k=1&e=i&p=0&m=repül 
 
http://www.fejlesztelek.hu/ny
elvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.
php?k=kezd 
 
http://www.fejlesztelek.hu/ny
elvtan/nyelvtan13/nyelvtan1.
php?k=1&e=i&p=1&m=zug&
h=zúg 

Szabály tanulása 
Ny.mf.87.o.javítása  
megoldókulccsal, majd 
elküldése 

https://www.youtube.com/watch?v=Rhe9idzAChg
https://learningapps.org/4132481
https://learningapps.org/4132481
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php?k=1&e=i&p=0&m=rep%C3%BCl
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php?k=1&e=i&p=0&m=rep%C3%BCl
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php?k=1&e=i&p=0&m=rep%C3%BCl
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan13/nyelvtan1.php?k=1&e=i&p=1&m=zug&h=z%C3%BAg
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan13/nyelvtan1.php?k=1&e=i&p=1&m=zug&h=z%C3%BAg
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan13/nyelvtan1.php?k=1&e=i&p=1&m=zug&h=z%C3%BAg
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan13/nyelvtan1.php?k=1&e=i&p=1&m=zug&h=z%C3%BAg


Irodalom 113-116.óra: 
Fekete István:Fecskemadár 
Lászlóffy Aladár:Fecske-felhő 
 
 
 
A hangos olvasás fejlesztése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.126-127.o. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=guI3rSXbyxc 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=qHrn31b1SrE 
 
Tk.123.125.o. 

Szövegértési feladatok 
 
Rímkeresés 
 
 
Önálló javítás 
megoldókulccsal 
Hangos olvasás gyakorlása 

Matematika 116-119. óra 
Témazáró felmérés 
 
Törtek előállítása, leolvasása 

Google Classroom (kód a 

Krétában) Bevezetés a törtek világába -

https://www.youtube.com/w

atch?v=oe7hnCYsk0c 

Tk. 130/1., 2. 

Mf. 64 - 65. oldal 

 

Témazáró feladatlap 
visszaküldése ápr. 22-ig 
 
 
A munkafüzet  feladatainak 
visszaküldése fotón. 

Környezetismeret 30. Együtt élni a természettel Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tkv.78-79.o., Mf.62.o.1., 
63.o.2.3. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ql-D1MaVGXc 

Mf. feladatainak elküldése. 

Angol normál 85-87.óra: 
New vocabulary 
Story:Let’s go to the beach 
Revision 
Felmérés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.82-84.o. 
CD 54.55. 
Mf.75.o. 

Szótározás: 4 új szó 
Dolgozat 
 
A nem beadandó munkák 
javítása önállóan 
megoldókulccsal 

Angol két tanítási nyelvű 139-143.óra: 
Vocabulary revision: places 
Describing favourite places 
Possessive pronouns 
Listening to and reading 
descriptions about people’s 
favourite places 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.60/1. 
     61/3.4.  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=8OWDdOQnUjA&t=3
407s 

Szótározás 
Mf.52/1.2. 
      53/3. 
 
Javítás önállóan 
megoldókulccsal 
 

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Online tanulás 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

http://www.okosdoboz.hu/gy
akorlas/3-

3 feladatról PrintScreen fotó 
feltöltése a kurzusba. 

https://www.youtube.com/watch?v=guI3rSXbyxc
https://www.youtube.com/watch?v=guI3rSXbyxc
https://www.youtube.com/watch?v=qHrn31b1SrE
https://www.youtube.com/watch?v=qHrn31b1SrE
https://www.youtube.com/watch?v=oe7hnCYsk0c
https://www.youtube.com/watch?v=oe7hnCYsk0c
https://www.youtube.com/watch?v=Ql-D1MaVGXc
https://www.youtube.com/watch?v=Ql-D1MaVGXc
https://www.youtube.com/watch?v=8OWDdOQnUjA&t=3407s
https://www.youtube.com/watch?v=8OWDdOQnUjA&t=3407s
https://www.youtube.com/watch?v=8OWDdOQnUjA&t=3407s
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/matematika/osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/matematika/osszes-temakor


 osztaly/matematika/osszes-
temakor 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Press-up test. 
Leap frog and high jump. 
Chest pass. 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Press-up test 
Leapfrog 
Athletic jumps 
Chest pass 
 
 

Beszámoló készítése a 
héten végzett 
gyakorlatokról.  
A fekvőtámasz teszt 
eredményének megírása. 

Ének - zene 
 59-60. óra: hallás utáni 

daltanulás: Serkenj fel kegyes 
nép...  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A kettes ütem gyakorlása 
Melyik kettes ütem? 

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

Rajz-technika normál 
 

Anyák napi ajándék  

Google Classroom (kód a 
Krétában) Üdvözlőlap tervezése és 

kivitelezése 

A feladat leírása a 
classroomban 

A fotó küldése 

Testnevelés normál 143-147. óra 
Tornagyakorlatok 
 
 
 
Kislabdás gyakorlatok 
 
Kitartó futás 
 
Kosárlabda gyakorlatok 
Erőfejlsztés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/w

atch?v=5QoyyO9_9vY 

https://www.youtube.com/w

atch?v=n2PUkp6hEj 

https://www.youtube.com/w

atch?v=P3tFXXAZVPk 

Fekvőtámasz, felülés, 
törzsemelés számának 
elküldése 
 
1-2 mondatos beszámoló a 
kedvenc mozgásról, 
játékról. 
 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű A Föld napja 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 6. hét.pdf 

 

 

http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/matematika/osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/matematika/osszes-temakor
https://www.youtube.com/watch?v=C9l3uWf8x-E&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=Hj0JBiknaPg
https://www.youtube.com/watch?v=I9hI2DzZCxI&t=555s
https://www.youtube.com/watch?v=lVLzxk3jXd8
https://wordwall.net/hu/resource/1058727/melyik-2-es-%C3%BCtem
https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/watch?v=n2PUkp6hEj4
https://www.youtube.com/watch?v=n2PUkp6hEj4
https://www.youtube.com/watch?v=P3tFXXAZVPk
https://www.youtube.com/watch?v=P3tFXXAZVPk
https://drive.google.com/open?id=1kDxIZ9VxcRGRw0GnIAuxmatnBZxjCH3P


Etika 
29. Ismerjük egymást? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://eduline.hu/campus_life

/20190614_regi_iskolai_eszkoz
ok 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Rhe9idzAChg 

https://learningapps.org/4132
481 

A feladat leírása a 
Classroomban. 

A megoldott feladat 
elküldése. 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

Fejlesztés  (Éva néni) Gyakorló feladatok Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladat leírása a 
Classroomban. 

 

 

 

https://eduline.hu/campus_life/20190614_regi_iskolai_eszkozok
https://eduline.hu/campus_life/20190614_regi_iskolai_eszkozok
https://eduline.hu/campus_life/20190614_regi_iskolai_eszkozok
https://www.youtube.com/watch?v=Rhe9idzAChg
https://www.youtube.com/watch?v=Rhe9idzAChg
https://learningapps.org/4132481
https://learningapps.org/4132481

