
   

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

 

2.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 
97-99. óra Kiejtéstől eltérő 
helyesírású szavak ( -dt ) 

 

 

100-102. óra ( szünet után ) 
Kiejtéstől eltérő helyesírású 
szavak - Szabály írása 

 

 

 

 

 

 

Nyelvtan- helyesírás 
tankönyv : 90-91 o. 
 
 
Nyelvtan helyesírás mf: 72-
73. o. 
 
Nyelvtan kisfüzet 
 
 
 
kurzus kódja : ghvrbqp 

Játékos feladat :  KIRAKÓ   
https://learningapps.org/348
8585 
 
 
 
 

Gyakorlás :  Helyes ?  
Helytelen ?  
https://learningapps.org/216
3870 

 

 
 
 
 
 
 
 
Szabályok lemásolása a 
kisfüzetbe- word 
dokumentumból 

Irodalom 126-128. óra : Szövegértés -
röpdolgozat 
 
 
129-131. óra ( szünet után ) 
Jókai Mór : Hol kezdtem a 
kertészkedést ? 

Feladatlap :  szerkeszthető 
word dokumentum 
 
Feladat :  youtube videó 
utasításainak követése, 
feladatok megoldása, 
ellenőrzése 
 
kurzus kódja : ghvrbqp 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=jF2g8tak7hk HÚSVÉTI 
NÉPSZOKÁSOK 
 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=jiz-nB5uqms  
YOUTUBE ÓRA 

Röpdolgozat : “ Rossz vicc 
című elbeszélés   
 
 
 
 

https://learningapps.org/3488585
https://learningapps.org/3488585
https://learningapps.org/2163870
https://learningapps.org/2163870
https://learningapps.org/2163870
https://learningapps.org/2163870
https://www.youtube.com/watch?v=jF2g8tak7hk
https://www.youtube.com/watch?v=jF2g8tak7hk
https://www.youtube.com/watch?v=jiz-nB5uqms
https://www.youtube.com/watch?v=jiz-nB5uqms


 

Matematika 112.óra: Maradékos osztás 
8-cal 
113.óra: A 2-es, a 4-es és a 
8-as szorzótábla kapcsolata 
114.óra:  A számolási 
készség fejlesztése a 80-as 
számkörben 
115.óra: Számlálások a 90-
es számkörben. Számok 
tulajdonságai 
116. óra:Összeadás, kivonás 
0-tól 90-ig 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód:li5haky 

Classroom ppt-j  
Tankönyv II.kötet 63. oldal 
Tankönyv II. kötet 64/2. 
Tankönyv II. kötet 65. oldal 
Tankönyv II. kötet 68-70. o. 
Munkafüzet II. kötet 43/1. 3.  
Munkafüzet II. kötet 44. oldal 
 
 
 

Teszt: Röpdolgozat a 80-as 
számkörből 

Környezetismeret 
 

28.óra: Az anyagok mérhető 
tulajdonságai 
29. óra: Szilárd anyagok 

Kurzus kódja: 6zc5o4h 
Tk.: 68-71. oldal 
Mf.: 48-51. oldal 

A feladatok leírása 
megtalálható a Classroom-
ban. 
 
 

Elkészített feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba.  

Angol normál 56. óra: Unit 5. All about 
time! Vocabulary revision 
and extension: 11, 12 
57. óra: Expressing time 

2ab normál csoport 
kurzus kódja:nq73a7s 
 
Student’s Book 45. oldal 
Workbook 47-49. oldal 

Clock song Wordwall feladatok: 
What's the time? 
Numbers 1-12 
 

Angol két tanítási nyelvű Things we do  
Unit 8 

google classroom: cvnz5r7 2.a 4.hét  
5.hét :  
lesson 141 skype élő 
lesson 142: mf. 66. oldal 
lesson 143: mf. 67. oldal  
 
 

 

Testnevelés normál 
 

139.óra: Kitartó futás: 1600m 

140.óra: Relaxációs 

gyakorlatok 

141.óra: Egykezes felső 

átadás megtanulása 

142.óra: Szabadtéri népi 

játékok 

143. óra: Futóiskola 

gyakorlatok 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód:fbf2ac4 

A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

Beszámoló az elvégzett 
feladatokról. 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/c/NTM1NTY1OTI0OTda
https://www.youtube.com/watch?v=vOcqZ86USNk
https://wordwall.net/hu/resource/962851/angol/whats-time-oclock
https://wordwall.net/hu/resource/390578/esl-tefl/numbers-1-12
https://drive.google.com/open?id=1FG7_GZ1sKmACWlDi8y5HQ4Se3ydgu_Qk
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


144.óra:Sportjáték 

egyszerűsített szabályokkal 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű 

Családközpontú, kreatív 
célbadobó-, ugró-, és 
tornagyakorlatok. 
Kitartó futás. 
Kurzus kód: bwqj6xx 
 

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/w
atch?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.  

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

Kurzus kódja: hu75v2j Nyuszis dalok éneklése 
 
Húsvéti hagyományaink 
(ismétlés) 
 
Ritmustaps hanganyaga 

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

Rajz-technika normál Rajz   (4.-5. hét)   
Kedvenc időtöltésem 
 
Technika    (4.-5.hét) 
Húsvét    
Tojásfestés 
 
 
 

Google classroom: hizfskf A feladatok leírása a 
classroomban 
Választható feladatok 

fotó elküldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: Easter symbols and 

traditions (4.hét) 

Rajz: Signs and their 

meanings (5.hét) 

Technika: Paper and their 

environment (5.hét) 

Google classroom:kby43xk 4. hét.pdf 
5.hét április 16-17..pdf 
 

 

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
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=1UVqi2gUVAzqI1lNk4EwcYd6lQdTXgeFZ
https://drive.google.com/open?id=1NdqzbJQi0HFf_mMmivbAspg9khmetUjK


Etika 29. Kicsi és nagy kurzus kódja: j37dmey 
Válaszadás a feladatlap 

alapján.  

Rajz: időbeli vagy térbeli 

utazás. 

Feladatok elküldése.. 

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

kurzuskód: oz4c2vw Megoldókulcsok a 
classroomban. 

 

 
 
 

 

 

2.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 
97-99. óra Kiejtéstől eltérő 
helyesírású szavak ( -dt ) 

 

 

100-102. óra ( szünet után ) 
Kiejtéstől eltérő helyesírású 
szavak - Szabály írása 

 

Nyelvtan- helyesírás 
tankönyv : 90-91 o. 
 
 
Nyelvtan helyesírás mf: 72-
73. o. 
 
Nyelvtan kisfüzet 
 
 
 
kurzus kódja : ghvrbqp 

Játékos feladat :  KIRAKÓ   
https://learningapps.org/3
488585 
 
 
 
 

Gyakorlás :  Helyes ?  
Helytelen ?  
https://learningapps.org/2
163870 

 

 
 
 
 
 
 
 
Szabályok lemásolása a 
kisfüzetbe- word 
dokumentumból 

Irodalom 126-128. óra : Szövegértés -
röpdolgozat 
 
 
129-131. óra ( szünet után ) 

Feladatlap :  szerkeszthető 
word dokumentum 
 
Feladat :  youtube videó 
utasításainak követése, 

https://www.youtube.com/w
atch?v=jF2g8tak7hk 
HÚSVÉTI NÉPSZOKÁSOK 
 
 

Röpdolgozat : “ Rossz vicc 
című elbeszélés   
 
 
 

https://learningapps.org/3488585
https://learningapps.org/3488585
https://learningapps.org/2163870
https://learningapps.org/2163870
https://learningapps.org/2163870
https://learningapps.org/2163870
https://www.youtube.com/watch?v=jF2g8tak7hk
https://www.youtube.com/watch?v=jF2g8tak7hk


Jókai Mór : Hol kezdtem a 
kertészkedést ? 

feladatok megoldása, 
ellenőrzése 
 
kurzus kódja : ghvrbqp 
 

https://www.youtube.com/w
atch?v=jiz-nB5uqms  
YOUTUBE ÓRA 

 

Matematika 111.óra: Maradékos osztás 8-
cal 
112.óra: A 2-es, a 4-es és a 
8-as szorzótábla kapcsolata 
113.óra:  A számolási 
készség fejlesztése a 80-as 
számkörben 
114.óra: Számlálások a 90-es 
számkörben. Számok 
tulajdonságai 
115. óra:Összeadás, kivonás 
0-tól 90-ig 
 
 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód:li5haky 

Classroom ppt-j  
Tankönyv II.kötet 63. oldal 
Tankönyv II. kötet 64/2. 
Tankönyv II. kötet 65. oldal 
Tankönyv II. kötet 68-70. o. 
Munkafüzet II. kötet 43/1. 3.  
Munkafüzet II. kötet 44. o. 

Teszt: Röpdolgozat a 80-as 
számkörből 

Környezetismeret 
 

28.óra: Az anyagok mérhető 
tulajdonságai 
29. óra: Szilárd anyagok 

Kurzus kódja: 2skrmdb 
Tk.: 68-71. oldal 
Mf.. 48-51. oldal 

A feladatok leírása 
megtalálható a Classroom-
ban. 

A megoldott feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba.  

Angol normál 56. óra: Unit 5. All about time! 
Vocabulary revision and 
extension: 11, 12 
57. óra: Expressing time 

2ab normál csoport 
kurzus kódja:nq73a7s 
 
Student’s Book 45. oldal 
Workbook 47-49. oldal 

Clock song Wordwall feladatok: 
What's the time? 
Numbers 1-12 
 

Angol két tanítási nyelvű Easter (Húsvét) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Film Studio Island: Welcome 2 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód: atoddif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ütemezett feladat április 15-ére, 

szünet után:  
kurzuskód: atoddif 

Húsvétra egy szókereső, 
egy dal és egy rajzfilm: 
Easter games for kids 
learning English 
 
Easter Egg Hunt | Easter 
Songs | 
 
Peppa Pig - CHOCOLATE 
EGG HUNT 
 
Tk 5.o.4.,5. 
Mf 3.o 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szavak, kifejezések kiírása a 
szótárfüzetbe 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jiz-nB5uqms
https://www.youtube.com/watch?v=jiz-nB5uqms
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/c/NTM1NTY1OTI0OTda
https://www.youtube.com/watch?v=vOcqZ86USNk
https://wordwall.net/hu/resource/962851/angol/whats-time-oclock
https://wordwall.net/hu/resource/390578/esl-tefl/numbers-1-12
https://classroom.google.com/
https://www.anglomaniacy.pl/easter-games.htm
https://www.anglomaniacy.pl/easter-games.htm
https://www.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ
https://www.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ
https://www.youtube.com/watch?v=IS_LQNCleio
https://www.youtube.com/watch?v=IS_LQNCleio


Testnevelés normál 
 

139.óra: Kitartó futás: 1600m 

140.óra: Relaxációs 

gyakorlatok 

141.óra: Egykezes felső 

átadás megtanulása 

142.óra:Szabadtéri népi 

játékok  

143. óra: Futóiskola 

gyakorlatok 

144.óra:Sportjáték 

egyszerűsített szabályokkal 

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód:fbf2ac4 

A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

Beszámoló az elvégzett 
feladatokról. 

Testnevelés és 
tömegsport kéttannyelvű 

Családközpontú, kreatív 
célbadobó-, ugró-, és 
tornagyakorlatok. 
Kitartó futás. 
Kurzus kód: bwqj6xx 

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

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

https://www.youtube.com/wat
ch?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.  

Ének - zene 
 

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

Kurzus kódja: 56duct2 Nyuszis dalok éneklése 
 
Húsvéti hagyományaink 
(ismétlés) 
 
Ritmustaps hanganyaga 

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

Rajz-technika normál Rajz   (4.-5. hét)     
Kedvenc időtöltésem 
 
Technika   (4.-5. hét) 
Húsvét    
Tojásfestés 

Google classroom: hizfskf 
A feladatokt leírása a 
classroomban 

Választható feladatok 

fotó elküldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: Easter symbols and 

traditions (4.hét) 

Google classroom:kby43xk 4. hét.pdf 
 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
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
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=1UVqi2gUVAzqI1lNk4EwcYd6lQdTXgeFZ


 

Rajz: Signs and their 

meanings (5.hét) 

 

Technika: Paper and their 

environment (5.hét) 

5.hét április 16-17..pdf 
 
 

Etika 29. Kicsi és nagy kurzus kódja: j37dmey 
Válaszadás a feladatlap 

alapján. 

Rajz: időbeli vagy térbeli 

utazás. 

Feladatok elküldése. 

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

https://classroom.google.com/ 
kurzuskód:h6tsg2g 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1NdqzbJQi0HFf_mMmivbAspg9khmetUjK
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/

