
   

2020. április 6-17.  
Hétfő, kedd szerda, ...tavaszi szünet..., szerda, csütörtök, péntek  

 

1.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 221. óra Nevek gyűjtése 
(város-és keresztnevek)  
O, Ó, Ö, Ő kezdőbetűkkel 
 
 
 
223. óra Másolás 
 
 
 
 
225. óra Húsvéti szavak 
másolása 
 
 
 
 
 
227. óra A C, Cs írása, 
kapcsolása 
 
 
 
 
 
230. óra Az i, í, u, ú, ü, ű t a 
szavakban 

https://classroom.google.co

m/ 

kurzus kódja:onwrak2 

 
Első olvasókönyvem 38. 
oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Első írásfüzetem a 
nagybetűkhöz 
 
 
 
 
 
i,í,u,ú,ü,ű,t-szavakban 

Írjál összesen 10 O, Ó, Ö, Ő 

betűvel kezdődő város illetve 

keresztnevet az írásfüzetbe ! 

( neveket nagybetűvel  a 

kezdőbetűket színessel írd!) 

Április 
A titkos nyelven kapott 
versszakot másoljátok le a 
mesefüzetbe! 
 
Húsvét 
Írj le a mesefüzetbe 10 
húsvéthoz kapcsolódó szót a 
szófelhőből és kettőt rajzolj 
is le! Mesefüzetbe cím-
húsvét (színessel) 
 
7. oldal 
A kétjegyű betűk írásánál 
nagyon fontos, hogy mindig 
csak az első betű a nagy 
alak! 
 
 
A játékban szereplő szavak 
másolása a másolófüzetbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mesefüzet feladatának 
elküldése fotón (1.a 
classroom) 
 
 
 
Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón (1.a 
classroom) 
 
 
 
másolófüzet feladatának 
elküldése fotón (1.a 
classroom) 

Irodalom 222. óra Gazdag Erzsi: 
Április 
 

Első olvasókönyvem 38. 
oldal 
Április 

Április 

Totó-Titkos nyelven leírt 

szavak keresése a versből 

Totó fotójának elküldése 
( 1.a classroom) 
 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/file/d/1bXIFoDdtpa4KvBOVv-eHW6RKMxLAkwvz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LvVcbrBT1kck5if8dmYrTTq7BZjxWb8M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EBslZmsOrTyvaGAhyW-YywyKGKuyNJWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LvVcbrBT1kck5if8dmYrTTq7BZjxWb8M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LvVcbrBT1kck5if8dmYrTTq7BZjxWb8M/view?usp=sharing


224. óra Húsvét, húsvéti 
locsolóversek 
 
 
226. óra Az egerek meg a 
macska (Magyar népmese) 
 
228-229. óra A teve és az 
egérke (Indiai népmese) 
 
 
 

Húsvét 
Első olvasókönyvem 100. 
oldal 
 
 
 
 
 
 

Olvasd el a Húsvét c. 

szöveget és a Húsvéti 

locsolóverseket! 

 
Az egerek meg a macska 
 
A teve és az egérke 
Egér 
https://redmenta.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
április 16. szövegértés 
dolgozat (Redmenta) 
 
 
 
 
 
 

Matematika 
 

 
 
 

110. óra: Differenciált egyéni 

képességfejlesztés I. - 

Megálló  

 

111. óra: Differenciált egyéni 

képességfejlesztés II. ‒ 

Megálló 

 

112. óra: Differenciált egyéni 

képességfejlesztés III. ‒ 

Megálló 

 

113. óra: III. Felmérés 

 

 

 

114. óra: A tizenhat fogalma 

 

115. óra: Számolás 0-tól 16-

ig. Összeadás, kivonás 

tízesátlépés nélkül. 

Google classroom: hrbqhxq 
 
 

Tk. II. 68−69. oldal feladatai 

 
 
 
Tk. II. 70. oldal feladatai 
 
 
 
Tk. II. 71. oldal feladatai 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tk. II. 72. oldal feladatai 
 
Tk. II. 73. oldal feladatai és 
74. oldal 1. feladat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Számolás 0-15-ig. A 15-ös 
számkörben elsajátított 
tudás értékelő 
számonkérése. 

 
 
 
Mf. 46. oldal 1., 2. feladat 
 
 
 
Mf. 46. oldal 3., 4. feladat 
 
 
 
Mf. 40. oldal 2. feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mf. II. 48-49. oldal feladatai 
 
Tk. II. 74. oldal 2., 3. feladat 

Testnevelés normál  
 

Google Classroom: 
w3np3t3 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1EBslZmsOrTyvaGAhyW-YywyKGKuyNJWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bVC1cvxQjZeiX0jiKplsJzTOta7-M08T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jNgmnvou8ZTwAMxUvWS4omCBUQeAVDxM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oTY1Ez1NKyITVRu1Oy03ZeG3DF_82_FG/view?usp=sharing
https://redmenta.com/


 
140. óra: Futóiskola 
gyakorlatok 
 
141. óra: Futóiskola 
gyakorlatok 
 
142. óra: Sarokemelés, 
térdemelés; Oldalazó futás, 
galoppszökdelés 
karlendítéssel 
 
143. óra: Kitartó futás 6 
percig 
 
144. óra: Állóképesség 
fejlesztése – Gimnasztikai 
gyakorlatok 
 
 
145. óra: Állóképesség 
fejlesztése – Gimnasztikai 
gyakorlatok 
 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Fr8ICYatUgw 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=HvH5WZk0f90 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Fr8ICYatUgw 
https://www.youtube.com/w
atch?v=HvH5WZk0f90 
 
 
 
 
https://wordwall.net/resourc
e/1135113/testnevel%c3%a
9s/tesi-
szerencseker%c3%a9k 
 
https://wordwall.net/resourc
e/1135113/testnevel%c3%a
9s/tesi-
szerencseker%c3%a9k 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szerencsekerék 
megpörgetése ötször. 
 
 
 
A szerencsekerék 
megpörgetése ötször. 

Testnevelés két tanítási 
nyelvű 
 

Családközpontú, kreatív 
célbadobó-, ugró-, és 
tornagyakorlatok. 
Kitartó futás. 
Kurzus kód: kd3kjl4 

https://wordwall.net/hu/reso
urce/938172/testnevel%c3%a
9s/5a-
er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s 

https://www.szuloklapja.hu/j
atek-tippek/6455/47-benti-
mozgasos-jatek-
gyerekeknek:-a-legjobb-
jatekok-otthonra-ha-a-
gyerek-nem-bir-egy-
helyben-megulni.html 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=LC-CycAXfLA 

Szerencsekerekes erősítés. 
Kitartó futás a szabadban. 
Benti, kreatív, családdal 
együtt játszható mozgásos 
feladatok. Plüss állatos 
torna. 

Egy-két mondatos 
beszámoló a privát kurzus 
megjegyzésben a kedvenc 
gyakorlatról, sportról.  

Környezetismeret 
 

29. óra 
Vadon élő állatok 

Tk.: 64-65. oldal 
Kurzus kódja: mnr65bu 

Tk. 64. o.: Zelk Zoltán: 
Három róka c. vers 

Fotó feltöltése a megoldott 
tankockákról. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fr8ICYatUgw
https://www.youtube.com/watch?v=Fr8ICYatUgw
https://www.youtube.com/watch?v=HvH5WZk0f90
https://www.youtube.com/watch?v=HvH5WZk0f90
https://www.youtube.com/watch?v=Fr8ICYatUgw
https://www.youtube.com/watch?v=Fr8ICYatUgw
https://www.youtube.com/watch?v=HvH5WZk0f90
https://www.youtube.com/watch?v=HvH5WZk0f90
https://wordwall.net/resource/1135113/testnevel%c3%a9s/tesi-szerencseker%c3%a9k
https://wordwall.net/resource/1135113/testnevel%c3%a9s/tesi-szerencseker%c3%a9k
https://wordwall.net/resource/1135113/testnevel%c3%a9s/tesi-szerencseker%c3%a9k
https://wordwall.net/resource/1135113/testnevel%c3%a9s/tesi-szerencseker%c3%a9k
https://wordwall.net/resource/1135113/testnevel%c3%a9s/tesi-szerencseker%c3%a9k
https://wordwall.net/resource/1135113/testnevel%c3%a9s/tesi-szerencseker%c3%a9k
https://wordwall.net/resource/1135113/testnevel%c3%a9s/tesi-szerencseker%c3%a9k
https://wordwall.net/resource/1135113/testnevel%c3%a9s/tesi-szerencseker%c3%a9k
https://wordwall.net/hu/resource/938172/testnevel%c3%a9s/5a-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/938172/testnevel%c3%a9s/5a-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/938172/testnevel%c3%a9s/5a-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/938172/testnevel%c3%a9s/5a-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
https://www.szuloklapja.hu/jatek-tippek/6455/47-benti-mozgasos-jatek-gyerekeknek:-a-legjobb-jatekok-otthonra-ha-a-gyerek-nem-bir-egy-helyben-megulni.html
https://www.szuloklapja.hu/jatek-tippek/6455/47-benti-mozgasos-jatek-gyerekeknek:-a-legjobb-jatekok-otthonra-ha-a-gyerek-nem-bir-egy-helyben-megulni.html
https://www.szuloklapja.hu/jatek-tippek/6455/47-benti-mozgasos-jatek-gyerekeknek:-a-legjobb-jatekok-otthonra-ha-a-gyerek-nem-bir-egy-helyben-megulni.html
https://www.szuloklapja.hu/jatek-tippek/6455/47-benti-mozgasos-jatek-gyerekeknek:-a-legjobb-jatekok-otthonra-ha-a-gyerek-nem-bir-egy-helyben-megulni.html
https://www.szuloklapja.hu/jatek-tippek/6455/47-benti-mozgasos-jatek-gyerekeknek:-a-legjobb-jatekok-otthonra-ha-a-gyerek-nem-bir-egy-helyben-megulni.html
https://www.szuloklapja.hu/jatek-tippek/6455/47-benti-mozgasos-jatek-gyerekeknek:-a-legjobb-jatekok-otthonra-ha-a-gyerek-nem-bir-egy-helyben-megulni.html
https://www.szuloklapja.hu/jatek-tippek/6455/47-benti-mozgasos-jatek-gyerekeknek:-a-legjobb-jatekok-otthonra-ha-a-gyerek-nem-bir-egy-helyben-megulni.html
https://www.youtube.com/watch?v=LC-CycAXfLA
https://www.youtube.com/watch?v=LC-CycAXfLA


elolvasása. 
Képek megtekintése. 
Tananyaghoz tartozó 
tankockák megoldása. 

Angol normál 56. óra 
Vocabulary related to food 
 
57. óra 
Expressing likes and dislikes 

1ab normál angol 
kurzus kódja: d7lgwhg 
 
Student”s Book 55-57. oldal 
Workbook 58-59. oldal 
 

Fruit and vegetables 
 
 

Wordwall feladatok: 
Colours 1 
Colours 2 
 

Angol két tanítási nyelvű 139.óra: Test 3. Unit 3. My 
body 
140. óra: Unit 4. My face: To 
present and practice new 
vocabulary 
141. óra:Festivals: Easter 
142. óra: Festivals: Easter 
143-144. óra: To extend the 
unit vocabulary set, to 
practise the vocabulary with 
a chant 

1a két. tan. classroom 
kurzus kódja:jizqhzz 
 
Pupil’ Book 28-29. oldal 
Activity Book 25-26. oldal 
Teacher’s Book - Evaluation 
3. 

Wordwall feladatok: Easter 
Easter1 
Easter2 
Easter3 
 

lefotózva beküldeni 
füzetben:Test 3. - ápr. 6. 

Ének - zene 
 

55-56. óra: Húsvét; 
Ünnepeink, hagyományaink, 
népszokásaink;húsvéti 
jelképeink 
57-58. óra:  (tavaszi szünet 
után) Daltanulás;Ritmusírás 
a füzetbe 

Kurzus kódja: kea4czd Húsvéti dalok éneklése 
 
Húsvéti hagyományaink, 
szokásaink 
 
Ritmustaps hanganyaga 
 

Játékos húsvéti feladatok 
megoldása. 
 
 
A füzetben elkészített 
feladatról fotó küldése. 

Etika 29. A család és a rokonság 
kurzus kódja:lkwvpmt 

Bartos Erika versei: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=kszLeLFgcLo 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=YfEmDagIEIo 
Családrajz készítése. 

Családrajz elküldése. 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 
 

Rajz: Komponálás adott 
képelem beépítésével 
 
Technika: Origami rabbit 

kurzus kódja: jfs2n4m Rajz 
 
Technika 
Youtube 

Munkák fotójának feltöltése 
a kurzusba 

https://classroom.google.com/c/NTM1NTY1OTI1NTFa
https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo
https://wordwall.net/hu/resource/862337/inglese/colours
https://wordwall.net/hu/resource/674900/angol/colours
https://classroom.google.com/c/NTM1NTY1OTI1ODFa
https://wordwall.net/hu/resource/1118924/easter
https://wordwall.net/hu/resource/1110733/angielski/easter
https://wordwall.net/hu/resource/1222323/inglese/easter-count-eggs
https://wordwall.net/hu/resource/1132315/%c3%a9nek/%c3%a9nek-h%c3%basv%c3%a9t
https://wordwall.net/hu/resource/990657/irodalom/h%c3%basv%c3%a9t
https://wordwall.net/hu/resource/990657/irodalom/h%c3%basv%c3%a9t
https://drive.google.com/open?id=1KppzsUEDXXlnydtp4GsgLGjfZQHXNoU5
https://www.youtube.com/watch?v=kszLeLFgcLo
https://www.youtube.com/watch?v=kszLeLFgcLo
https://www.youtube.com/watch?v=YfEmDagIEIo
https://www.youtube.com/watch?v=YfEmDagIEIo
https://drive.google.com/file/d/1OUcUsoloj9ADJAR28BJWlUGwdkeEVwkB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g716HRJ_3qkrKAMzomT2whIo12YGvLtZ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=06Dj152IOl4&fbclid=IwAR2aDZmR-mywiEtYmtRHG1rfewHJKersGDMxQIFRtGdx9ocow4F7liiARhM


Rajz normál 28. tananyag 
Komponálás adott képelem 
beépítésével 

Kurzus kódja: zblrwew 
Feladatleírás a Classroom-
ban megtalálható. 

A elkészült munkák 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

Technika normál 29. óra 
Jeles napok: Húsvét 

Kurzus kódja: ac65o4b Választható feladatok: 
Tojásfestés: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=-CHd_YpHltk 
Zokni nyuszi készítése: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=O-82ryfWTUs 

Elkészült munkák fotójának 
feltöltése a kurzusba. 

Napközi  kurzus kódja:2fnxceu   

 

 

1.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 221. óra Nevek gyűjtése 
(város-és keresztnevek)  
O, Ó, Ö, Ő kezdőbetűkkel 
 
 
 
223. óra Húsvéti szavak 
másolása 
 
 
 
 
 
225. óra Másolás 
 
 
 
 
 

https://classroom.google.co

m/ 

kurzus kódja:k6y3r5l 

 
 
 
 
 
 
 
 
Első olvasókönyvem 38. 
oldal 
 
 
 

Írjál összesen 10 O, Ó, Ö, Ő 

betűvel kezdődő város illetve 

keresztnevet az írásfüzetbe ! ( 

neveket nagybetűvel  a 

kezdőbetűket színessel írd!) 

Húsvét 
Írj le a mesefüzetbe 10 

húsvéthoz kapcsolódó szót a 

szófelhőből és kettőt rajzolj is 

le!Mesefüzetbe cím -húsvét 

(színessel) 

 
Április 
A titkos nyelven kapott 

versszakot másoljátok le a 

mesefüzetbe! 

 
 
 
 
 
 
 
mesefüzet feladatának 
elküldése fotón (1.b 
classroom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-CHd_YpHltk
https://www.youtube.com/watch?v=-CHd_YpHltk
https://www.youtube.com/watch?v=O-82ryfWTUs
https://www.youtube.com/watch?v=O-82ryfWTUs
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/file/d/1EBslZmsOrTyvaGAhyW-YywyKGKuyNJWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LvVcbrBT1kck5if8dmYrTTq7BZjxWb8M/view?usp=sharing


227. óra A C, Cs írása, 
kapcsolása 
 

 
Első írásfüzetem a 
nagybetűkhöz 

 

 

7. oldal 
A kétjegyű betűk írásánál 
nagyon fontos, hogy mindig 
csak az első betű a nagy 
alak! 

 
Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón (1.b 
classroom) 

Irodalom 
220. óra Tavaszi táj -

képregénykészítés 

 

 
222. óra Húsvét, húsvéti 
locsolóversek 
 
 
 
224. óra Gazdag Erzsi: Április 
 
 
 
226. óra Az egerek meg a 
macska (Magyar népmese) 
 
 
228-229. óra A teve és az 
egérke (Indiai népmese) 
 

 
https://www.storyboardthat.c
om/hu 
 
 
 
Húsvét 
Első olvasókönyvem 100. 
oldal 
 
 
Első olvasókönyvem 38. 
oldal 
Április 
 
 
 
 

Készítsd el a tavaszi 
képregényedet! 
 
 
 
 

Olvasd el a Húsvét c. 

szöveget és a Húsvéti 

locsolóverseket! 

 

 
Április 

Totó-Titkos nyelven leírt 

szavak keresése a versből 

 

 
Az egerek meg a macska 
 

 
A teve és az egérke 
Egér-1.b 
https://redmenta.com 

 

Elkészült képregények 
elküldése fotón (1.b 
classroom)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Totó fotójának elküldése 
( 1.b classroomba) 
 
 
 
 
 
 
 
április 17. Szövegértés 
dolgozat (Redmenta) 

Matematika 
 

 
 
 

110. óra: Differenciált egyéni 

képességfejlesztés I. - 

Megálló  

 

111. óra: Differenciált egyéni 

képességfejlesztés II. ‒ 

Megálló 

 

Google classroom: 6vqlexc 
 
 

Tk. II. 68−69. oldal feladatai 

 
 
 
Tk. II. 70. oldal feladatai 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mf. 46. oldal 1., 2. feladat 
 
 
 
Mf. 46. oldal 3., 4. feladat 
 
 
 

https://www.storyboardthat.com/hu
https://www.storyboardthat.com/hu
https://drive.google.com/file/d/1EBslZmsOrTyvaGAhyW-YywyKGKuyNJWN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LvVcbrBT1kck5if8dmYrTTq7BZjxWb8M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LvVcbrBT1kck5if8dmYrTTq7BZjxWb8M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bVC1cvxQjZeiX0jiKplsJzTOta7-M08T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jNgmnvou8ZTwAMxUvWS4omCBUQeAVDxM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16g0hOgCnWspBnR_XNnlYldhDRfs8CITL/view?usp=sharing
https://redmenta.com/


112. óra: Differenciált egyéni 

képességfejlesztés III. ‒ 

Megálló 

 

113. óra: III. Felmérés 

 

 

 

114. óra: A tizenhat fogalma 

 

115. óra: Számolás 0-tól 16-

ig. Összeadás, kivonás 

tízesátlépés nélkül. 

Tk. II. 71. oldal feladatai 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tk. II. 72. oldal feladatai 
 
Tk. II. 73. oldal feladatai és 
74. oldal 1. feladat 
 
 

 
 
 
 
 
Számolás 0-15-ig. A 15-ös 
számkörben elsajátított tudás 
értékelő számonkérése. 

Mf. 40. oldal 2. feladat 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mf. II. 48-49. oldal feladatai 
 
Tk. II. 74. oldal 2., 3. feladat 

Környezetismeret 
 

29. óra 
Vadon élő állatok 

Tk.: 64-65. oldal 
Kurzus kódja: ecr5kvv 

Tk. 64. o.: Zelk Zoltán: Három 
róka c. vers elolvasása. 
Képek megtekintése. 
Tananyaghoz tartozó 
tankockák megoldása. 

Fotó feltöltése a kurzusba a 
megoldott tankockákról. 

Angol normál 56. óra 
Vocabulary related to food 
 
57. óra 
Expressing likes and dislikes 

1ab normál angol 
kurzus kódja: d7lgwhg 
 
Student”s Book 55-57. oldal 
Workbook 58-59. oldal 
 

Fruit and vegetables 
 
 

Wordwall feladatok: 
Colours 1 
Colours 2 
 

Angol két tanítási nyelvű Easter (Húsvét) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My Face:  
Story/Shapes (formák) 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód: sjwzfiq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ütemezett feladat április 15-
ére, szünet után: 
kurzuskód: sjwzfiq 
 

Húsvétra: Dalok és egy 
online játék: 
Five Little Bunnies Song for 
Kids | Easter Bunny Song  
 
Easter Egg Hunt | Easter 
Songs | Kids Songs | 
 
Play Easter Egg Hunt | Free 
Online Mobile and Tablet 
Games. KidzSearch.com 
 
Tk 32.o 9. Story 
Mf 29.o 9. 
Tk 33.o 10.,11. formák 
Mf 30.o 10 

 

https://classroom.google.com/c/NTM1NTY1OTI1NTFa
https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo
https://wordwall.net/hu/resource/862337/inglese/colours
https://wordwall.net/hu/resource/674900/angol/colours
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1pF7JpvUhcQ
https://www.youtube.com/watch?v=1pF7JpvUhcQ
https://www.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ
https://www.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ
http://games.kidzsearch.com/computer/title/easter-egg-hunt-ks120414-122107
http://games.kidzsearch.com/computer/title/easter-egg-hunt-ks120414-122107
http://games.kidzsearch.com/computer/title/easter-egg-hunt-ks120414-122107


  

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvû 
 

Running and strengthening 
exercises. 
Balancing exercises. 
Rope climb. 

Google classrom kurzuskód: 

k5ixhkz 

running exercises   
workout for kids 
balancing exercise 
rope climb   

Beszámoló írása a 
gyakorlatokról. 
Állóképességi futás: 8-10 
perc. 

Testnevelés normál  
 
 
140. óra: Futóiskola 
gyakorlatok 
 
141. óra: Futóiskola 
gyakorlatok 
 
142. óra: Sarokemelés, 
térdemelés; Oldalazó futás, 
galoppszökdelés 
karlendítéssel 
 
143. óra: Kitartó futás 6 
percig 
 
144. óra: Állóképesség 
fejlesztése – Gimnasztikai 
gyakorlatok 
 
 
145. óra: Állóképesség 
fejlesztése – Gimnasztikai 
gyakorlatok 
 

Google Classroom: w3np3t3 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Fr8ICYatUgw 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=HvH5WZk0f90 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Fr8ICYatUgw 
https://www.youtube.com/w
atch?v=HvH5WZk0f90 
 
 
 
 
https://wordwall.net/resourc
e/1135113/testnevel%c3%a
9s/tesi-
szerencseker%c3%a9k 
 
https://wordwall.net/resourc
e/1135113/testnevel%c3%a
9s/tesi-
szerencseker%c3%a9k 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szerencsekerék 
megpörgetése ötször. 
 
 
 
A szerencsekerék 
megpörgetése ötször. 

 

Ének - zene 
 

56-57. óra: Húsvét; 
Ünnepeink, hagyományaink, 
népszokásaink;húsvéti 
jelképeink 
58-59. óra:  (tavaszi szünet 
után) Daltanulás; Ritmusírás 
a füzetbe 

Kurzus kódja: i43qnii Nyuszis dalok éneklése 
 
Húsvéti hagyományaink, 
szokásaink 
 
 
Ritmustaps hanganyaga 

Játékos húsvéti feladatok 
megoldása. 
 
 
A füzetben elkészített 
feladatról fotó küldése. 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Technika: Easter 
Rajz: Komponálás adott 
képelem beépítésével 

Google Classroom:  

jvkregd 

4.héten a szünet miatt az 
órák elmaradnak 
5. hét.docx 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fr8ICYatUgw
https://www.youtube.com/watch?v=dhCM0C6GnrY
https://www.youtube.com/watch?v=juDiMXeCULU
https://www.youtube.com/watch?v=dsiyoLvWEok
https://www.youtube.com/watch?v=Fr8ICYatUgw
https://www.youtube.com/watch?v=Fr8ICYatUgw
https://www.youtube.com/watch?v=HvH5WZk0f90
https://www.youtube.com/watch?v=HvH5WZk0f90
https://www.youtube.com/watch?v=Fr8ICYatUgw
https://www.youtube.com/watch?v=Fr8ICYatUgw
https://www.youtube.com/watch?v=HvH5WZk0f90
https://www.youtube.com/watch?v=HvH5WZk0f90
https://wordwall.net/resource/1135113/testnevel%c3%a9s/tesi-szerencseker%c3%a9k
https://wordwall.net/resource/1135113/testnevel%c3%a9s/tesi-szerencseker%c3%a9k
https://wordwall.net/resource/1135113/testnevel%c3%a9s/tesi-szerencseker%c3%a9k
https://wordwall.net/resource/1135113/testnevel%c3%a9s/tesi-szerencseker%c3%a9k
https://wordwall.net/resource/1135113/testnevel%c3%a9s/tesi-szerencseker%c3%a9k
https://wordwall.net/resource/1135113/testnevel%c3%a9s/tesi-szerencseker%c3%a9k
https://wordwall.net/resource/1135113/testnevel%c3%a9s/tesi-szerencseker%c3%a9k
https://wordwall.net/resource/1135113/testnevel%c3%a9s/tesi-szerencseker%c3%a9k
https://wordwall.net/hu/resource/1132315/%c3%a9nek/%c3%a9nek-h%c3%basv%c3%a9t
https://wordwall.net/hu/resource/990657/irodalom/h%c3%basv%c3%a9t
https://wordwall.net/hu/resource/990657/irodalom/h%c3%basv%c3%a9t
https://drive.google.com/open?id=1KppzsUEDXXlnydtp4GsgLGjfZQHXNoU5
https://drive.google.com/open?id=1kb4Yxr_P8hutEjaqEVLV1lTuKtvuTaFy


 

Rajz normál 28. tananyag 
Komponálás adott képelem 
beépítésével 

Kurzus kódja: zblrwew 
Feladatleírás a Classroom-ban 

megtalálható. 

Az elkészült munkák 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

Technika normál 29. óra 
Jeles napok: Húsvét 

Kurzus kódja: ac65o4b Választható feladatok: 
Tojásfestés: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=-CHd_YpHltk 
Zokni nyuszi készítése: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=O-82ryfWTUs 

Az elkészült munkák 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

Etika 29. A család és a rokonság 
kurzus kódja. lkwvpmt 

Bartos Erika versei: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=kszLeLFgcLo 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=YfEmDagIEIo 
Családrajz készítése. 

Családrajz elküldése. 

Napközi     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-CHd_YpHltk
https://www.youtube.com/watch?v=-CHd_YpHltk
https://www.youtube.com/watch?v=O-82ryfWTUs
https://www.youtube.com/watch?v=O-82ryfWTUs
https://www.youtube.com/watch?v=kszLeLFgcLo
https://www.youtube.com/watch?v=kszLeLFgcLo
https://www.youtube.com/watch?v=YfEmDagIEIo
https://www.youtube.com/watch?v=YfEmDagIEIo

