
   

2020. április 27- 30.  
 

3.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 91-93.óra: 
Az igéről tanultak 
összefoglalása, 
rendszerezése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

TK.82.o.Táblázat 
 
http://www.fejlesztelek.hu/n
yelvtan/nyelvtan4/nyelvtan1
.php?k=kezd 
 
http://www.fejlesztelek.hu/n
yelvt 
an/nyelvtan8/nyelvtan1.php 
 
http://www.fejlesztelek.hu/n
yelvtan/nyelvtan9/nyelvtan1
.php 
http://www.fejlesztelek.hu/n
yelvtan/nyelvtan11/nyelvtan
1.php 
http://www.fejlesztelek.hu/n
yelvtan/nyelvtan12/nyelvtan
1.php 

Nyelvtan szabályok 
ismétlése 
 
Az öt  játékos nyelvtan 
feladat pontszámának 
beküldése. 
Összesen 50 pont 
szerezhető. 

Irodalom 120-122.óra: 
Dr. Oláh Andor : Hajoljatok 
le a földig! 
Nemes Nagy Ágnes: 
Kakukkfű 
Rápóti Jenő-Romváry 
Vilmos: 
Fűben-fában orvosság 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 128-129.o. 
 
https://wordwall.net/play/16
26/032/577 
 
A kamilla: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=lVtkNmKvFaI 
 

Mf.77/2. táblázat  
kitöltése,javítás  
megoldókulccsal 
 
Wordwall játék az 
olvasmányhoz 
 
Hangos olvasás gyakorlása 

http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan4/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan4/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan4/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan8/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan8/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan8/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan9/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan9/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan9/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan11/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan11/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan11/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php
https://wordwall.net/play/1626/032/577
https://wordwall.net/play/1626/032/577
https://www.youtube.com/watch?v=lVtkNmKvFaI
https://www.youtube.com/watch?v=lVtkNmKvFaI


Matematika 120-122. óra 
Törtek bevezetése, 
felismerése  
 
 
 
 
 
Törtek a mindennapi 
életben 

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

atch?v=HTGRB_RoLdk 

https://www.youtube.com/w
atch?v=qVkhiZj_Y9U 
 

https://www.youtube.com/w
atch?v=984do5ZWbNQ 

  

https://wordwall.net/hu/re
source/992250/matek/t%
c3%b6rtek 
 

Mf. 66-67-68. oldalon a 
feladatok megoldása,  
javítás megoldókulccsal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néhány mondatos értékelés, 
a javítás eredményéről.  

Környezetismeret 
 

30.óra: Megismerni, 
megszeretni, megvédeni 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 86-87. oldal 
Mf.: 68. oldal 

Feladatleírás megtalálható 
a Classroom-ban. 

Megoldott feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

Angol normál Lesson 91 Online Skype  

Lesson 92 My school 

uniform 

Lesson93 My school 

uniform 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

7. hét 3.a normál angol .pdf 
 

Skype meeting:  
2020. április 27. hétfő: 9:00 
 
 

Angol két tanítási nyelvű 149. óra: Rhyme: Lee and 
his TV. Listening activity. 
 
 
 
150-151. óra: Action Story: 
Time for bed. Matching 
instructions with actions.  
Understanding mini-
dialogues. 
 
152. óra: Show what you 
can do 

Pupil’s Book 54. oldal  
Activity Book 48. oldal 
 
 
 
Pupil's Book  55-56. oldal 
Activity Book 49-50. óra 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
A Pupil's Book 58-59. oldal 
 
 

Lee and Marie 
Lee and Marie 2. 
 
 
 
Pupil's Book 55. oldal 
 
 
 
 
 
Show what you can do 

Webex Meeting: 2020. április 
29. szerda 9:00 
 
Google Űrlap 
 
 
 
 
 
 
 
Beküldeni lefotózva: Pupil’s 
Book 58-59. oldal 
Wordwall: Time 

https://www.youtube.com/watch?v=HTGRB_RoLdk
https://www.youtube.com/watch?v=HTGRB_RoLdk
https://www.youtube.com/watch?v=qVkhiZj_Y9U
https://www.youtube.com/watch?v=qVkhiZj_Y9U
https://www.youtube.com/watch?v=984do5ZWbNQ
https://www.youtube.com/watch?v=984do5ZWbNQ
https://wordwall.net/hu/resource/992250/matek/t%c3%b6rtek
https://wordwall.net/hu/resource/992250/matek/t%c3%b6rtek
https://wordwall.net/hu/resource/992250/matek/t%c3%b6rtek
https://drive.google.com/open?id=1PUggEm3XZ2RPyrBqFuDfgUOmLwUJgy6Q
https://drive.google.com/open?id=1DaB_9btGJ6Lq4wt7mPzEVdkGMd3f0avf
https://drive.google.com/open?id=1NTTayJirklDBDybLqooUyodQ4RKMmVQS
https://drive.google.com/open?id=1IW5mnNMsYri3_Z7EJLrMjWxesBoE3HNj
https://drive.google.com/open?id=1Tta-0sBh7UgBRFBnF0E3hpPPIqVihDHG
https://wordwall.net/hu/resource/977670/angol/whats-time


 
lektori angol:  
Song 
Barbecue 

Wordwall: What's the time? 

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Játékos tanulás online: 

magyar irodalom és 

nyelvtan. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) http://www.okosdoboz.hu/ 

 

Megoldott 4 feladat fotója. 

Testnevelés normál 148 - 150. óra 
 
Játékhét 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/w
atch?v=cwhoP-0XP74 

https://www.youtube.com/w
atch?v=6yL8yYJJ7Kw 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=JvcW5haJQ8c 

  

https://www.youtube.com/w
atch?v=VJ-jWdzJgD4 

Április 30-ig küldj egy fotót 
arról, hogy mi volt a kedvenc 
mozgásod, játékod a héten! 
 

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/watch
?v=aLmRcfBPDOU  

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

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

https://www.youtube.com/wat

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=WFFin4WDJUI
https://drive.google.com/open?id=1cYY-OiYlp_saKMrYTnl8Eeifqt1wI5XS
https://wordwall.net/hu/resource/1066153/angol/whats-time
http://www.okosdoboz.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=cwhoP-0XP74
https://www.youtube.com/watch?v=cwhoP-0XP74
https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw
https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw
https://www.youtube.com/watch?v=JvcW5haJQ8c
https://www.youtube.com/watch?v=JvcW5haJQ8c
https://www.youtube.com/watch?v=VJ-jWdzJgD4
https://www.youtube.com/watch?v=VJ-jWdzJgD4
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


ch?v=FFoLJI49xrY 

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

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

Ének - zene 
 61-62. óra: Köszöntjük az 

édesanyákat (anyák napi 
dalok ismétlése), hallás 
utáni daltanulás: “Buba 
éneke…” 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Anyák napjára  

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Mother’s day 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 7. hét. rajz 3. osztály 

7.hét technika 3. osztály 

 

 

 

Rajz- technika normál Rajz 
Anyák napi ajándék 
készítése 
Az előző órai munka 
folytatása 
 
Technika 
Kertgondozás, 
növényápolás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladat leírása a 

classroomban 

 

https://learningapps.org/519
0158 

https://learningapps.org/108
77308 

A fotó küldése 

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://drive.google.com/open?id=1J03u4eL4Mkmd4re0tPxuh5_Sgxq7lnn7
https://drive.google.com/open?id=19SPB6JVLFu459LZ9EMNhxwa-DlhuGXr8
https://learningapps.org/5190158
https://learningapps.org/5190158
https://learningapps.org/10877308
https://learningapps.org/10877308


Etika 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában)  

 

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 feladatok leírása a 
classroomban 

 

 

3.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 91-93.óra: 
Az igéről tanultak 
összefoglalása, 
rendszerezése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

TK.82.o.Táblázat 
 
http://www.fejlesztelek.hu/ny
elvtan/nyelvtan4/nyelvtan1.p
hp?k=kezd 
 
http://www.fejlesztelek.hu/ny
elvt 
an/nyelvtan8/nyelvtan1.php 
 
http://www.fejlesztelek.hu/ny
elvtan/nyelvtan9/nyelvtan1.p
hp 
http://www.fejlesztelek.hu/ny
elvtan/nyelvtan11/nyelvtan1.
php 
http://www.fejlesztelek.hu/ny
elvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.
php 

Nyelvtan szabályok 
ismétlése 
 
Az öt  játékos nyelvtan 
feladat pontszámának 
beküldése. 
Összesen 50 pont 
szerezhető. 
 
 

http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan4/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan4/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan4/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan8/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan8/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan8/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan9/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan9/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan9/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan11/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan11/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan11/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan12/nyelvtan1.php


Irodalom 119-121.óra: 
Dr. Oláh Andor : Hajoljatok le 
a földig! 
Nemes Nagy Ágnes: 
Kakukkfű 
Rápóti Jenő-Romváry Vilmos: 
Fűben-fában orvosság 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 128-129.o. 
 
https://wordwall.net/play/162
6/032/577 
 
A kamilla: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=lVtkNmKvFaI 
 
 

Mf.77/2. táblázat  
kitöltése,javítás  
megoldókulccsal 
 
Wordwall játék az 
olvasmányhoz 
 
Hangos olvasás gyakorlása 

Matematika 120-122. óra 
Törtek bevezetése, 
felismerése  
 
 
 
 
 
Törtek a mindennapi életben 

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

tch?v=HTGRB_RoLdk 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=qVkhiZj_Y9U 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=984do5ZWbNQ 

  

https://wordwall.net/hu/res
ource/992250/matek/t%c3
%b6rtek 
 

Mf. 66-67-68. oldalon a 
feladatok megoldása,  
javítás megoldókulccsal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Néhány mondatos 
értékelés, a javítás 
eredményéről. 

Környezetismeret 31. Az ártéri ház és porta Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tkv.80-81.o., 
Mf.65.o.1.2.3.4. 
https://prezi.com/h78ibw_9s1
qc/arteri-haz/ 

A Mf. feladatainak elküldése 

Angol normál 90-91.óra: 
New vocabulary: clothes 
Song 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.85/1.2.; 86/1. 
CD 57.58.59. 
 
https://wordwall.net/play/159
4/235/648 
https://wordwall.net/play/159
4/235/844 
https://wordwall.net/play/159
4/235/493 

Mf.77.o.elküldése 
Szavak szótározása, 
gyakorlása / wordwall/ 
megtanulása 

https://wordwall.net/play/1626/032/577
https://wordwall.net/play/1626/032/577
https://www.youtube.com/watch?v=lVtkNmKvFaI
https://www.youtube.com/watch?v=lVtkNmKvFaI
https://www.youtube.com/watch?v=HTGRB_RoLdk
https://www.youtube.com/watch?v=HTGRB_RoLdk
https://www.youtube.com/watch?v=qVkhiZj_Y9U
https://www.youtube.com/watch?v=qVkhiZj_Y9U
https://www.youtube.com/watch?v=984do5ZWbNQ
https://www.youtube.com/watch?v=984do5ZWbNQ
https://wordwall.net/hu/resource/992250/matek/t%c3%b6rtek
https://wordwall.net/hu/resource/992250/matek/t%c3%b6rtek
https://wordwall.net/hu/resource/992250/matek/t%c3%b6rtek
https://prezi.com/h78ibw_9s1qc/arteri-haz/
https://prezi.com/h78ibw_9s1qc/arteri-haz/
https://wordwall.net/play/1594/235/648
https://wordwall.net/play/1594/235/648
https://wordwall.net/play/1594/235/844
https://wordwall.net/play/1594/235/844
https://wordwall.net/play/1594/235/493
https://wordwall.net/play/1594/235/493


Angol két tanítási nyelvű 148-150.óra: 
Cartoon story: Max at the 
rodeo 
Action story: My favourite  
place 
Writing exercise:  
My favourite  
place 
Riddle 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.62-64.o. 
Mf.56.o. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=8OWDdOQnUjA&t=2
454s 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=-
oHadbRWAfQ&t=807s 

Tk.65.o.visszaküldése 

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Játékos tanulás online: 

magyar irodalom és nyelvtan. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) http://www.okosdoboz.hu/ 

 

Megoldott 4 feladat fotója. 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Running 
Sit-up test  
Strengthening exercises 
Ball games. 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Family workout 
Sit-up test at home (2:42- 
3:10) 
One-hand set shot 
How to kick a football   
Training of young handball 
goalkeepers 

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

Ének - zene 
 61-62. óra: Köszöntjük az 

édesanyákat (anyák napi 
dalok ismétlése), hallás utáni 
daltanulás: “Buba éneke…” 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Anyák napjára  

Rajz-technika normál Rajz 
Anyák napi ajándék készítése 
Az előző órai munka 
folytatása 
 
Technika 
Kertgondozás, növényápolás 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladat leírása a 

classroomban 

 

https://learningapps.org/519
0158 

https://learningapps.org/108
77308 

A fotó küldése 

https://www.youtube.com/watch?v=8OWDdOQnUjA&t=2454s
https://www.youtube.com/watch?v=8OWDdOQnUjA&t=2454s
https://www.youtube.com/watch?v=8OWDdOQnUjA&t=2454s
https://www.youtube.com/watch?v=-oHadbRWAfQ&t=807s
https://www.youtube.com/watch?v=-oHadbRWAfQ&t=807s
https://www.youtube.com/watch?v=-oHadbRWAfQ&t=807s
http://www.okosdoboz.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=ebnWlxLAkpg
https://www.youtube.com/watch?v=8BNpHeNnBYI
https://www.youtube.com/watch?v=Wv66_-GKNlQ
https://www.youtube.com/watch?v=V506VuFVXdI
https://www.youtube.com/watch?v=rxR4JkFKx6k
https://www.youtube.com/watch?v=rxR4JkFKx6k
https://wordwall.net/hu/resource/1480001/nyelvtan/any%c3%a1k-napja
https://learningapps.org/5190158
https://learningapps.org/5190158
https://learningapps.org/10877308
https://learningapps.org/10877308


Testnevelés normál 148 - 150. óra 
 
Játékhét 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=cwhoP-0XP74 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=6yL8yYJJ7Kw 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=JvcW5haJQ8c 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=VJ-jWdzJgD4 

Április 30-ig küldj egy fotót 
arról, hogy mi volt a 
kedvenc mozgásod, játékod 
a héten! 
 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Mother’s day 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 7. hét. rajz 3. osztály 

7.hét technika 3. osztály 

 

 

 

Etika  Google Classroom (kód a 
Krétában)  

 

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 feladatok leírása a 
classroomban 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cwhoP-0XP74
https://www.youtube.com/watch?v=cwhoP-0XP74
https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw
https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw
https://www.youtube.com/watch?v=JvcW5haJQ8c
https://www.youtube.com/watch?v=JvcW5haJQ8c
https://www.youtube.com/watch?v=VJ-jWdzJgD4
https://www.youtube.com/watch?v=VJ-jWdzJgD4
https://drive.google.com/open?id=1J03u4eL4Mkmd4re0tPxuh5_Sgxq7lnn7
https://drive.google.com/open?id=19SPB6JVLFu459LZ9EMNhxwa-DlhuGXr8

