
   

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

 

3.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 84-87.óra: Az igekötő és az 
ige között más szó áll 
Ismétlés,gyakorló óra   

Google classroom: 
o7wknxw 

Ny.tk.76/1.abc 
http://www.fejlesztelek.hu/n
yelvtan/nyelvtan11/nyelvtan
1.php?k=3 

Tk.77/4.ab;5.a javítás 
megoldókulcs alapján 
 
szabály tanulása 

Irodalom 111-114.óra 
Itthon telelő énekesmadarak 
A füstifecske 
A húsvét története 
Hollókői húsvét 

Google classroom: 
o7wknxw 

Tk.123.o. 
Tk.125.o. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=taLJTh5qRZo 
https://www.youtube.com/w
atch?v=RYon27SVasU&t=3
9s 

Feladatlap beküldése 
 
Felelés versből:  
Nagy László: 
Dióverés /videó/ 

Matematika 111 - 115. óra 
Írásbeli osztás egyjegyű 
osztóval 

Google classroom: 
pamfyxp 

Mf. 57-60.o. 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Xi9th6MKE2c&t=95
s 
 
https://bit.ly/2wzmd2r      

A munkafüzet feladatainak 
elküldése fotón.  
 
A kijelölt learningapps-es 
okos doboz feladatainak 
elvégzése. 

Környezetismeret 
 

28. óra 
Témazáró felmérés 

Kurzus kódja: khornxy Projektmunka 
Feladatleírás megtalálható 
a Classroom-ban. 

Elkészült munka fotójának 
feltöltése a kurzusba. 

Angol normál My world Test Unit 7 
 
My clothes Unit 8 

Google classroom: 
q6a23bm 

Test (április 06.) 
https://redmenta.com/My+w
orld+3.a 
4. hét  
5.hét Lesson 87: skype élő 

 

Angol két tanítási nyelvű 137. óra Test 7 - Unit 7 
138-139. óra: Festivals in 

3.a két tan nyelvű 
kurzus kódja: nlflg62 

Easter in Britain 
 

Test 7: Google Űrlap - ápr. 8. 
 

http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan11/nyelvtan1.php?k=3
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan11/nyelvtan1.php?k=3
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan11/nyelvtan1.php?k=3
https://www.youtube.com/watch?v=taLJTh5qRZo
https://www.youtube.com/watch?v=taLJTh5qRZo
https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9th6MKE2c&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9th6MKE2c&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9th6MKE2c&t=95s
https://bit.ly/2wzmd2r
https://redmenta.com/My+world+3.a
https://redmenta.com/My+world+3.a
https://drive.google.com/open?id=1PnxJVkNsEp7Kq6podlzMI_mQ5cApXkQp
https://classroom.google.com/w/NTM1NjE5NzY0NzJa/t/all
https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs


Britain 
140-141. óra: Unit 8. TV 
Vocabulary extension: TV 
programmes and adverbs of 
frequency 
142. óra: Expressing 
people’s preferences 
143. óra: Short interviews 

 
Pupil’s Book p 52. 
Activity Book p44, 46 
Teacher’s Resource Pack 
 
Lektori angol: 
Easter 1 
Easter 2 
Easter 3 

Wordwall:  
Easter 1 
Easter 2 
 

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Az internet veszélyei és 

lehetőségei 

Kurzus kódja: tt4v7j6 A feladat leírása a 
Classroomban. 

Teszt 

Testnevelés normál 137-142. óra 
 
Futó állóképesség fejlesztése 
Erőfejlesztés 
Szabadtéri játék 

Google classroom:erl24fx 
https://www.youtube.com/w

atch?v=sHrVUME2P9Y 

https://www.youtube.com/w

atch?v=6yL8yYJJ7Kw 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QoR5MY8RsmM 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QoR5MY8RsmM 

 

Fekvőtámasz, felülés, 
törzsemelés számának 
elküldése 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Családközpontú, kreatív 
célbadobó-, ugró-, és 
tornagyakorlatok. 
Kitartó futás. 
Kurzus kód: kmcdtj4 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=sB4Ja-_aD4c
https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE
https://www.youtube.com/watch?v=5BH0LjFanSY
https://wordwall.net/hu/resource/234394/h-s/easter-vocabulary-year-1
https://wordwall.net/hu/resource/1244186/angol/easter
https://www.youtube.com/watch?v=sHrVUME2P9Y
https://www.youtube.com/watch?v=sHrVUME2P9Y
https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw
https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw
https://www.youtube.com/watch?v=QoR5MY8RsmM
https://www.youtube.com/watch?v=QoR5MY8RsmM
https://www.youtube.com/watch?v=QoR5MY8RsmM
https://www.youtube.com/watch?v=QoR5MY8RsmM
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


Ének - zene 
 

57-58. óra: Húsvét; 
Ünnepeink, hagyományaink, 
népszokásaink;húsvéti 
jelképeink 
59-60. óra:  (tavaszi szünet 
után) Daltanulás;Ritmusírás 
a füzetbe 

Kurzus kódja: 7yhwj6z Nyuszis dalok éneklése 
 
Húsvéti hagyományaink 
(ismétlés) 
 
Ritmustaps 

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: woseptd 
A feladatok  leírása a 
classroomban 

Választható feladatok 

fotó elküldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Rajz: Safe internet usage 

(4.hét) 

Technika: Recycling (4. hét) 

Rajz: Folk Art (5.hét) 

Google classroom:3chnhbu 
3.a 4-5.hét.pdf 

 

 

Etika 
28. A mi osztályunk 

kurzus kódja: t4x57bg Mondatok kiegészítése. 
Rajz: Közös élményünk 

Feladatok elküldése. 

Napközi 
 

    
 

 

3.b 

Tantárgy A tananyag 
Források 

 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 84-87.óra: Az igekötő és az Google classroom: Ny.tk.76/1.abc Tk.77/4.ab;5.a javítás 

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=1i5e6cW9df5c6wh1XesveNOsvLXZOkHmE


ige között más szó áll 
Ismétlés,gyakorló óra             

o7wknxw http://www.fejlesztelek.hu/ny
elvtan/nyelvtan11/nyelvtan1.
php?k=3 

megoldókulcs alapján 
 
szabály tanulása 

Irodalom 111-114.óra 
Itthon telelő énekesmadarak 
A füstifecske 
A húsvét története 
Hollókői húsvét 

Google classroom: 
o7wknxw 

 

Tk.123.o. 
Tk.125.o. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=taLJTh5qRZo 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=RYon27SVasU&t=39
s 

Feladatlap beküldése 
 
Felelés versből:  
Nagy László: 
Dióverés /videó/ 

Matematika 111 - 115. óra 
Írásbeli osztás egyjegyű 
osztóval 

Google classroom: 
pamfyxp 

Mf. 57-60.o. 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Xi9th6MKE2c&t=95s 
 
https://bit.ly/2wzmd2r   

A munkafüzet feladatainak 
elküldése fotón.  
 
A kijelölt learningapps-es 
okos doboz feladatainak 
elvégzése. 

Környezetismeret 29.”Tiszteld a múltat, és 
éltesd tovább!” 

kurzus kódja: okbckg7 
 

Tkv.74-77.o., Mf.61.o. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=RYon27SVasU 
 

Mf. feladatainak elküldése. 

Angol normál 83-86.óra: 
Cross-curricular 
Geography 
Vocabulary revision:weather 

Google classroom: 
m4ccwby 

Tk.81/1.2. 
CD 52. 53. 

Mf.73/1.2. elküldése 
 
What’s the time? 
What’s the weather like? 

Angol két tanítási nyelvű 137-142.óra: 
Vocabulary revision:Telling 
the time 
Understanding mini-dialogues 
Completing gaps in short 
dialogues and ordering them 
Show what you can do! 
Lektor: 
Easter egg hunt 
Easter song 
Vocabulary review 

Google classroom: 
cqovhse 
 

Tk.56/10. 58-59. 
 What’s the time?   
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Pht7dTlM0VA  
 
Lektor: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=sB4Ja-_aD4c 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=sOVFn2oZXWE 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=5BH0LjFanSY 

Mf.50/10.javítás 
önállóan,megoldókulccsal 
Feladatlap javítása 
megoldókulccsal 
What’s the time? 
 
Feladat beküldése 

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Az internet veszélyei és 

lehetőségei 

Kurzus kódja: tt4v7j6 A feladat leírása a 
Classroomban. 

Teszt 

http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan11/nyelvtan1.php?k=3
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan11/nyelvtan1.php?k=3
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan11/nyelvtan1.php?k=3
https://www.youtube.com/watch?v=taLJTh5qRZo
https://www.youtube.com/watch?v=taLJTh5qRZo
https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9th6MKE2c&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=Xi9th6MKE2c&t=95s
https://bit.ly/2wzmd2r
https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU
https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU
https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA
https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA
https://www.youtube.com/watch?v=sB4Ja-_aD4c
https://www.youtube.com/watch?v=sB4Ja-_aD4c
https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE
https://www.youtube.com/watch?v=sOVFn2oZXWE
https://www.youtube.com/watch?v=5BH0LjFanSY
https://www.youtube.com/watch?v=5BH0LjFanSY


Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Running and strengthening 
exercises. 
Ladder running or hopscotch 
Rope climb. 

Google classrom kurzuskód: 

f2w5rag 

workout for kids 
ladder drills 
hopscotch 
rope climb   

Beszámoló írása a 
gyakorlatokról. 
Állóképességi futás: 12 
perc. 
Szorgalmi: kép küldése az 
icka vagy a létra rajzáról. 

Ének - zene 
 

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

Kurzus kódja: 6eedxhx Nyuszis dalok éneklése 
 
Húsvéti hagyományaink 
(ismétlés) 
 
Ritmustaps 

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: woseptd 
A feladatok leírása a 
classroomban 

Választható feladatok 

fotó elküldése 

Testnevelés normál 137-142. óra 
 
Futó állóképesség fejlesztése 
Erőfejlesztés 
Szabadtéri játék 

Google classroom:erl24fx 
https://www.youtube.com/w

atch?v=sHrVUME2P9Y 

https://www.youtube.com/w

atch?v=6yL8yYJJ7Kw 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QoR5MY8RsmM 

https://www.youtube.com/w

atch?v=QoR5MY8RsmM 

Fekvőtámasz, felülés, 
törzsemelés számának 
elküldése 

https://www.youtube.com/watch?v=dhCM0C6GnrY
https://www.youtube.com/watch?v=ZLNYijRpYUY
https://www.youtube.com/watch?v=9ikg9qnWrDU
https://www.youtube.com/watch?v=dsiyoLvWEok
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=sHrVUME2P9Y
https://www.youtube.com/watch?v=sHrVUME2P9Y
https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw
https://www.youtube.com/watch?v=6yL8yYJJ7Kw
https://www.youtube.com/watch?v=QoR5MY8RsmM
https://www.youtube.com/watch?v=QoR5MY8RsmM
https://www.youtube.com/watch?v=QoR5MY8RsmM
https://www.youtube.com/watch?v=QoR5MY8RsmM


Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Rajz: Safe internet usage 

(4.hét) 

Technika: Recycling (5. hét) 

Rajz: Folk Art (5.hét) 

Google classroom:3chnhbu 
3.b 4.-5.hét.docx.pdf 

 

 

Etika 
28. A mi osztályunk 

kurzus kódja: t4x57bg Mondatok kiegészítése. 
Rajz: Közös élményünk 

Feladatok elküldése. 

Napközi     

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Ruw3_gw_GacLH3q5PPHcEHCLe7Zbv6lo

