
   

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

 

4.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Az –s, sz, -z, dz végű 
felszólítást kifejező igék 
helyesírása  

A felszólítást kifejező igék 
helyesírásának gyakorlása 

A –t végű felszólítást kifejező 
igék helyesírása  

google classroom zac3adm Ny.mf. 91/1.a, 2.a,b, 3.a,b, 

Ny. mf 92/4.5.       Felszólító 
módú igék helyesírása   
Felszólító módú az ige? 

Ny. tk. 85. o. 86/4. 

 

google űrlap kitöltése 
 
 

Irodalom Budapest- Andrássy út a 
Millenniumi Földalatti 
Vasúttal- Hősök tere  
 
A Duna, Ballag a vén Duna.. 

Árvíz  

 

Czifferszky István: Kutya az 
árban 

 

 

 

 

Jellemzés készítése  

google classroom zac3adm 

Ok. 162-163.o.+ ppt. 
 
Ok. 164. o. +ppt. 

Ok. 165.o. 

Ok. 166-167. o. 

Omf. 74/1. 4. 6. 
Budapest 
 

Omf. 76/1. 2. 3. 

Árvíz 

 

Omf. 77/1.b, 3. 

szómagyarázat 

Omf. 77/1.b 

Kutya az árban- párkereső 

események sorba rendezése 

szorgalmi 

Fogalmazás mf. 50/9. 

 

https://learningapps.org/join/
vwedsgn3 az osztályban 
levő feladatok megoldása 
 
Omf. 76.o. el lehet küldeni 
órai munka ötösért 
 

https://wordwall.net/hu/resource/1142539/nyelvtan/felsz%c3%b3l%c3%adt%c3%b3-m%c3%b3d%c3%ba-ig%c3%a9k-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://wordwall.net/hu/resource/1142539/nyelvtan/felsz%c3%b3l%c3%adt%c3%b3-m%c3%b3d%c3%ba-ig%c3%a9k-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://wordwall.net/hu/resource/1142908/nyelvtan/felsz%c3%b3l%c3%adt%c3%b3-m%c3%b3d%c3%ba-az-ige
https://wordwall.net/hu/resource/1142908/nyelvtan/felsz%c3%b3l%c3%adt%c3%b3-m%c3%b3d%c3%ba-az-ige
https://wordwall.net/hu/resource/1142908/nyelvtan/felsz%c3%b3l%c3%adt%c3%b3-m%c3%b3d%c3%ba-az-ige
https://learningapps.org/display?v=phbiahdya20
https://learningapps.org/display?v=pu7wyd2ka20
https://learningapps.org/display?v=ptniu5jwt20
https://learningapps.org/display?v=pif3odmtn20
https://learningapps.org/display?v=paup6d1mt20
https://learningapps.org/display?v=p1r74prhk17
https://learningapps.org/join/vwedsgn3
https://learningapps.org/join/vwedsgn3


Matematika A kétjegyű írásbeli osztás 
gyakorló feladatai: 
-folyamatos szorzás-
osztás gyakorlás 
-szöveges feladatok a 
kétjegyű osztásra 
-a szöveges feladatok 
megoldásának lépései 
-az osztás műveletének 
elnevezései (osztandó, 
osztó, hányados, 
maradék) 
-az írásbeli osztás 
alapműveletének az 
elmélyítése gyakorlással, 
ellenőrzéssel 
(112.ó-115.ó) 

Hétfő: 
Tk. 127.o./16., 18. 

Mf. 48.o./1.a)b 
Kedd: 
Mf.56.o./17.a) b)  57. o./18.  
Szorgalmi: Mf 57.o/19.  
 
Szünet után: 
Csütörtök 
Mf. 52. o./9. 
Péntek: 
Röpi:Mf 53. o./11. feladata 
 
Kurzus kódja:v6cvzys 

https://learningapps.org/jo
in/rzw11855   4.a 
learningapps  

https://learningapps.org/2
557974  szóbeli osztás-
szorzás puzzle 

https://learningapps.org/9
161135 szorzás-osztás 
fejben 1000-es 
számkörben 

https://www.youtube.com/
watch?v=R9WnH3hA2N8     
 szöveges feladatok 
menete 

https://www.youtube.com/
watch?v=RKmDyPfFgcg          
 szöveges feladat 
osztásra 

 
https://learningapps.org/1
0174206 osztás 
gyakorlása 

https://learningapps.org/7
201086 egyjegyű, 
kétjegyű osztás 

https://learningapps.org/3
958340  osztok-szorzok 3-
mal, 6-tal, 9-cel 

Beküldeni: 
Mf.56.o./17.a) b-feladatát 
Röpi:Mf 53. o./11. feladata 

Környezetismeret 57. Utazz, közlekedj! 
 
 
 

kurzus kódja: ldla6yt Tkv.82-83.o., Mf.52.o.3., 
53.o.4., 50.o.4.:  a 
következő linkek 
segítségével: 

Mf. feladatainak elküldése. 
 
 
 

https://learningapps.org/join/rzw11855
https://learningapps.org/join/rzw11855
https://learningapps.org/2557974
https://learningapps.org/2557974
https://learningapps.org/9161135
https://learningapps.org/9161135
https://www.youtube.com/watch?v=R9WnH3hA2N8
https://www.youtube.com/watch?v=R9WnH3hA2N8
https://www.youtube.com/watch?v=RKmDyPfFgcg
https://www.youtube.com/watch?v=RKmDyPfFgcg
https://learningapps.org/10174206
https://learningapps.org/10174206
https://learningapps.org/7201086
https://learningapps.org/7201086
https://learningapps.org/3958340
https://learningapps.org/3958340


 
 
 
 
 
 
 
 
58. Magyarország és 
környezete 

http://elvira.mav-
start.hu/elvira.dll/x/ 
https://www.menetrendek.hu
/ 
https://hun.zoom-maps.com/ 
vagy 
https://www.magyarorszag-
terkep.hu/ 
Tkv.84.o., Mf.54.o.1.2.3., 
https://learningapps.org/displa
y?v=pxekntqak16 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mf. feladatainak elküldése. 
 

Angol normál Easter (Húsvét) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 4: Story 

https://classroom.google.com/ 
 

kurzuskód: onp2x3d 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ütemezett feladat április 15-
ére, szünet után: 
kurzuskód: onp2x3d 
 
Tk 46-47.o 1.,2.,3. 
Mf 42.o 1. 
 

Húsvéti feladat, videó és 
játék a szünet előtt: 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/135793 
 
Surprise Eggs Toys for Kids 
from Steve and Maggie | 
 
Easter Egg Hunt - Online 
Games 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elküldeni: Új szavak kiírása 
a szótárfüzetbe és a mf 
feladata. 

Angol két tanítási nyelvű 138.óra Practising Present 
Progressive 
139-140.óra Present 
Progressive 
141.óra Sorszámnevek, 
hónapok gyakorlása 
142. óra Developing  reading 
and writing skills 
143. óra Revision of Present 
Simple and time adverbs 
 

4a két tan nyelvű 

kurzus kódja: 5yrv3hp 

 

 

Lektori angol: 

Easter A 

Easter B 

Easter C 

Student’s Book p.86/C, D 
Workbook p.66/C, D 
Top Grammar 1.p. 42-43. 
és p. 52-55. 
  

verb+ing 
Present Progressive 
Missing parts 
-ing form 
Present Progressive 2 

 
lefotózva visszaküldeni: Top 
Grammar p. 55 Speaking: 6 
mondat a füzetben 
p. 42-43. 

Informatika normál Az internet lehetőségei 1. kurzuskód: xoekjkz Az internet lehetőségei 1. google tesztek kitöltése 

http://elvira.mav-start.hu/elvira.dll/x/
http://elvira.mav-start.hu/elvira.dll/x/
https://www.menetrendek.hu/
https://www.menetrendek.hu/
https://hun.zoom-maps.com/
https://www.magyarorszag-terkep.hu/
https://www.magyarorszag-terkep.hu/
https://www.magyarorszag-terkep.hu/
https://www.magyarorszag-terkep.hu/
https://learningapps.org/display?v=pxekntqak16
https://learningapps.org/display?v=pxekntqak16
https://classroom.google.com/
https://wordwall.net/hu/resource/135793
https://wordwall.net/hu/resource/135793
https://www.youtube.com/watch?v=wF-1TojnzUg
https://www.youtube.com/watch?v=wF-1TojnzUg
https://www.softschools.com/games/puzzle_games/easter_egg_hunt/
https://www.softschools.com/games/puzzle_games/easter_egg_hunt/
https://classroom.google.com/w/NTM1NTY1NTg5MTJa/t/all
https://www.youtube.com/watch?v=fDICcgkwpGI
https://www.youtube.com/watch?v=nZFRg1GucZ8
https://www.youtube.com/watch?v=edOO0aV9gfk
https://wordwall.net/hu/resource/667056/verb-ing
https://wordwall.net/hu/resource/1027017/angol/present-progressive-order
https://wordwall.net/hu/resource/769685/english/present-continuous-missing-parts
https://wordwall.net/hu/resource/1097369/engleski-jezik/-ing-form-main-verb
https://wordwall.net/hu/resource/804222/english/present-continuous-questions
https://drive.google.com/file/d/19agEGN-IPwR8DBorQmFYfdw8Q-Ac9p_a/view?usp=sharing


Informatika két tanítási 
nyelvű  

Az internet lehetőségei 1. kurzuskód: ode6gak Az internet lehetőségei 1. google tesztek kitöltése 

Testnevelés és 
tömegsport -  két tanítási 
nyelvű 

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

Google classrom kurzuskód: 

g6gz4iw 

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. 

Testnevelés normál Négyütemű fekvőtámasz. 

Gimnasztikai 

szabadgyakorlatok. 

Kosárlabda: szem-kéz-láb 

koordináció fejlesztése 

(videó megtekintése) 

classroom:ij3p5ja 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=9LpubNeofVY 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=9aAmPfdt6_ 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=zks42FzFiOU 
 
 

 Max. 2 oldal (Word) egy 
sportág kiválasztása. 
classroomba küldése. 

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

Google classroom: aylidxy A feladaokt leírása 
classroomban 
Választható feladatok 

fotó elküldése 

Ének - zene Kodály Z. Háry János  kurzus kód: e6sucns Kodály Z. Háry János 
daljáték III.-IV. kaland 
átismétlése. 

https://www.youtube.com/
watch?v=Bg3kTB8wiuk – 
ébresztő 

https://www.youtube.com/
watch?v=9u7EKtldTBw – 
Napóleon csatája 

https://www.youtube.com/
watch?v=PLI1xzLdU3A – 
Sej, Nagyabonyban  

https://www.youtube.com/

 

https://drive.google.com/file/d/1FE0h4RyocgQsCSFSgN0MA0GuJt9srmH6/view?usp=sharing
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://www.youtube.com/watch?v=9LpubNeofVY
https://www.youtube.com/watch?v=9LpubNeofVY
https://www.youtube.com/watch?v=9aAmPfdt6_
https://www.youtube.com/watch?v=9aAmPfdt6_
https://www.youtube.com/watch?v=zks42FzFiOU
https://www.youtube.com/watch?v=zks42FzFiOU
https://www.youtube.com/watch?v=Bg3kTB8wiuk
https://www.youtube.com/watch?v=Bg3kTB8wiuk
https://www.youtube.com/watch?v=9u7EKtldTBw
https://www.youtube.com/watch?v=9u7EKtldTBw
https://www.youtube.com/watch?v=PLI1xzLdU3A
https://www.youtube.com/watch?v=PLI1xzLdU3A
https://www.youtube.com/watch?v=4E5YWLdKPO0


watch?v=4E5YWLdKPO0 
- Verbunk 
 

Rajz két tanítási nyelvű 56-57. óra: Hangulatot 
kifejező színek: Hideg színek 
használata 

4.a Rajz kéttan 
kurzus kódja: hqg6lsc 

Landscape - Cold colours kép beküldése lefotózva 

Technika két tanítási 
nyelvű 

28. óra: Húsvéti 
hagyományok 

4.a Technika kéttan 

kurzus kódja: k2r5zby 

DIY Easter eggs a gyerekek által megfestett 
húsvéti tojások fotójának 
elküldése 

Etika 28. Fantázia kurzus kódja:axzlwon Mesebefejezés és 
illusztráció készítése. 

A feladat elküldése. 

Napközi     

 

 

4.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Az –s, sz, -z, dz végű 
felszólítást kifejező igék 
helyesírása  

A felszólítást kifejező igék 
helyesírásának gyakorlása 

A –t végű felszólítást kifejező 
igék helyesírása 

google classroom pt5no6q Ny.mf. 91/1.a, 2.a,b, 3.a,b, 

Ny. mf 92/4.5.       Felszólító 
módú igék helyesírása   
Felszólító módú az ige? 

Ny. tk. 85. o.  86/4. 

 

google űrlap kitöltése 

Irodalom Budapest- Andrássy út a 
Millenniumi Földalatti 
Vasúttal- Hősök tere  
 
A Duna, Ballag a vén Duna.. 

Árvíz  

Czifferszky István: Kutya az 
árban 

google classroom pt5no6q 

Ok. 162-163.o.+ ppt. 
 
Ok. 164. o. +ppt. 

Ok. 165.o. 

Ok. 166-167. o. 

Omf. 74/1. 4. 6. 
Budapest 
Omf. 76/1. 2. 3. 

Árvíz 

 

Omf. 77/1.b, 3. 

https://learningapps.org/j
oin/vwedsgn3 az 
osztályban levő feladatok 
megoldása 
 
Omf. 76.o. el lehet 
küldeni órai munka 
ötösért 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4E5YWLdKPO0
https://classroom.google.com/c/NTM1NjE5Nzc3MTRa
https://i.pinimg.com/originals/99/87/8c/99878cb98fc52f93935ee4d1db7485c5.jpg
https://classroom.google.com/c/NTM1NjE5Nzc3Nzla
https://www.youtube.com/watch?v=xyZ8PP892ng
https://wordwall.net/hu/resource/1142539/nyelvtan/felsz%c3%b3l%c3%adt%c3%b3-m%c3%b3d%c3%ba-ig%c3%a9k-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://wordwall.net/hu/resource/1142539/nyelvtan/felsz%c3%b3l%c3%adt%c3%b3-m%c3%b3d%c3%ba-ig%c3%a9k-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://wordwall.net/hu/resource/1142908/nyelvtan/felsz%c3%b3l%c3%adt%c3%b3-m%c3%b3d%c3%ba-az-ige
https://wordwall.net/hu/resource/1142908/nyelvtan/felsz%c3%b3l%c3%adt%c3%b3-m%c3%b3d%c3%ba-az-ige
https://wordwall.net/hu/resource/1142908/nyelvtan/felsz%c3%b3l%c3%adt%c3%b3-m%c3%b3d%c3%ba-az-ige
https://learningapps.org/display?v=phbiahdya20
https://learningapps.org/display?v=pu7wyd2ka20
https://learningapps.org/join/vwedsgn3
https://learningapps.org/join/vwedsgn3


 

 

 

Jellemzés készítése 

szómagyarázat 

Omf. 77/1.b 

Kutya az árban- párkereső 

események sorba rendezése 

szorgalmi 

Fogalmazás mf. 50/9. 

 

 

Matematika A kétjegyű írásbeli osztás 
gyakorló feladatai: 
-folyamatos szorzás-
osztás gyakorlás 
-szöveges feladatok a 
kétjegyű osztásra 
-a szöveges feladatok 
megoldásának lépései 
-az osztás műveletének 
elnevezései (osztandó, 
osztó, hányados, 
maradék) 
-az írásbeli osztás 
alapműveletének az 
elmélyítése gyakorlással, 
ellenőrzéssel 
(112.ó-116.ó) 

Hétfő: 
Tk. 127.o./16., 18. 

Mf 48.o./1.a)b 
Kedd: 
Mf.56.o./17.a) b)  57. o./18.  
Szorgalmi: Mf 57.o/19.  
Szerda: 
Mf 56.o./16. (4.b) 
 
Szünet után: 
Szerda: 
Mf 52. o./9. 
Csütörtök: 
Röpi:Mf 53. o./11. feladata 
 
Kurzus kódja:5qth5px 

https://learningapps.org/join/w02
fnnt  4.b learningapps 

https://learningapps.org/2557
974  szóbeli osztás-szorzás 
puzzle 

https://learningapps.org/9161
135 szorzás-osztás fejben 
1000-es számkörben 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=R9WnH3hA2N8     
 szöveges feladatok 
menete 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=RKmDyPfFgcg          
 szöveges feladat 
osztásra 

 
https://learningapps.org/1017
4206 osztás gyakorlása 

https://learningapps.org/7201
086 egyjegyű, kétjegyű 
osztás 

Beküldeni: 
Mf.56.o./17.a) b-feladatát 
Röpi:Mf 53. o./11. feladata 

https://learningapps.org/display?v=ptniu5jwt20
https://learningapps.org/display?v=pif3odmtn20
https://learningapps.org/display?v=paup6d1mt20
https://learningapps.org/display?v=p1r74prhk17
https://learningapps.org/join/w0i2fnnt
https://learningapps.org/join/w0i2fnnt
https://learningapps.org/2557974
https://learningapps.org/2557974
https://learningapps.org/9161135
https://learningapps.org/9161135
https://www.youtube.com/watch?v=R9WnH3hA2N8
https://www.youtube.com/watch?v=R9WnH3hA2N8
https://www.youtube.com/watch?v=RKmDyPfFgcg
https://www.youtube.com/watch?v=RKmDyPfFgcg
https://learningapps.org/10174206
https://learningapps.org/10174206
https://learningapps.org/7201086
https://learningapps.org/7201086


https://learningapps.org/3958
340  osztok-szorzok 3-mal, 6-
tal, 9-cel 

Környezetismeret 57. Utazz, közlekedj! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58. Magyarország és 
környezete 
 

kurzus kódja: ldla6yt Tkv.82-83.o., Mf.52.o.3., 
53.o.4., 50.o.4.:   a következő 
linkek segítségével:   
http://elvira.mav-
start.hu/elvira.dll/x/ 
https://www.menetrendek.hu/ 
https://hun.zoom-maps.com/ 
vagy 
https://www.magyarorszag-
terkep.hu/ 
Tkv.84.o., Mf.54.o.1.2.3., 

https://learningapps.org/display?v
=pxekntqak16 

 

Mf. feladatainak 
elküldése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mf. feladatainak 
elküldése. 
 

Angol normál Easter (Húsvét) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 4: Story 

https://classroom.google.com/ 
 

kurzuskód: dmid2kb 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ütemezett feladat április 15-
ére, szünet után: 
kurzuskód: dmid2kb 
 
Tk 46-47.o 1.,2.,3. 
Mf 42.o 1. 

Húsvéti feladat, videó és játék a 
szünet előtt: 
https://wordwall.net/hu/resource/
135793 
 
Surprise Eggs Toys for Kids 
from Steve and Maggie | 
 
Easter Egg Hunt - Online 
Games 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elküldeni: Új szavak 
kiírása a szótárfüzetbe 
és a mf feladata. 

Angol két tanítási nyelvű Easter 
 
 
 
 
 
 

kurzuskód: qxxgrue 
 
 
 
 
 
 

Húsvétra: 2 videó a Brit húsvéti 
szokásokról (az egyik 
feladatokkal) és egy húsvéti 
recept: 
 
British Easter traditions - 
English ESL video lesson 

 
 
 
 
 
 
 

https://learningapps.org/3958340
https://learningapps.org/3958340
http://elvira.mav-start.hu/elvira.dll/x/
http://elvira.mav-start.hu/elvira.dll/x/
https://www.menetrendek.hu/
https://hun.zoom-maps.com/
https://www.magyarorszag-terkep.hu/
https://www.magyarorszag-terkep.hu/
https://www.magyarorszag-terkep.hu/
https://www.magyarorszag-terkep.hu/
https://learningapps.org/display?v=pxekntqak16
https://learningapps.org/display?v=pxekntqak16
https://classroom.google.com/
https://wordwall.net/hu/resource/135793
https://wordwall.net/hu/resource/135793
https://www.youtube.com/watch?v=wF-1TojnzUg
https://www.youtube.com/watch?v=wF-1TojnzUg
https://www.softschools.com/games/puzzle_games/easter_egg_hunt/
https://www.softschools.com/games/puzzle_games/easter_egg_hunt/
https://en.islcollective.com/video-lessons/british-easter-traditions
https://en.islcollective.com/video-lessons/british-easter-traditions


 
 
 
 
 
 
 
Module 6B 

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

 
A British Easter: Traditions 
 
Hot cross buns: the original 
recipe to make them fluffy and 
tasty! 
 
Tk 78.o 1., 2.A,B 
Mf 60.o A,61.o D 
 

Lektori órára: 
Tony Chestnut Loves Easter 🐰 
Easter Song 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
nZFRg1GucZ8  
 
Easter vocabulary 
 

 
 
 
 
 
 
 
Írd ki a ruhadarabokat a 
szótárfüzetbe és küldd 
el. 

Informatika normál Az internet lehetőségei 1.  kurzuskód: ag6vjjy Az internet lehetőségei 1. google tesztek kitöltése 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Az internet lehetőségei 1. kurzuskód: xhskwgp Az internet lehetőségei 1. google tesztek kitöltése 

Ének - zene 
 

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

Kurzus kódja: 3j6to74 Nyuszis dalok éneklése 
 
Húsvéti hagyományaink 
 
 
Ritmustaps 

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

Testnevelés normál 
 

Négyütemű fekvőtámasz. 

Gimnasztikai 

szabadgyakorlatok. 

Kosárlabda: szem-kéz-láb 

koordináció fejlesztése 

(videó megtekintése) 

classroom:ij3p5ja 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=9LpubNeofVY 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=9aAmPfdt6_ 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=zks42FzFiOU 
 

 Max. 2 oldal (Word) egy 
sportág kiválasztása, 
classroomba küldése. 

Testnevelés kéttannyelvű 
és tömegsport 

Családközpontú, kreatív 
célbadobó-, ugró-, és 
tornagyakorlatok. 
Kitartó futás. 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/938172/testnevel%c3%a9s
/5a-

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=UWtMkskB2Qg
https://www.youtube.com/watch?v=s59_b993hiI
https://www.youtube.com/watch?v=s59_b993hiI
https://www.youtube.com/watch?v=s59_b993hiI
https://www.youtube.com/watch?v=fDICcgkwpGI
https://www.youtube.com/watch?v=fDICcgkwpGI
https://www.youtube.com/watch?v=nZFRg1GucZ8
https://www.youtube.com/watch?v=nZFRg1GucZ8
https://www.youtube.com/watch?v=edOO0aV9gfk
https://drive.google.com/file/d/1BWO8TV1gbqzGvpAs4m0f6lzfOHD-jCmC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19agEGN-IPwR8DBorQmFYfdw8Q-Ac9p_a/view?usp=sharing
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://drive.google.com/open?id=1KppzsUEDXXlnydtp4GsgLGjfZQHXNoU5
https://www.youtube.com/watch?v=9LpubNeofVY
https://www.youtube.com/watch?v=9LpubNeofVY
https://www.youtube.com/watch?v=9aAmPfdt6_
https://www.youtube.com/watch?v=9aAmPfdt6_
https://www.youtube.com/watch?v=zks42FzFiOU
https://www.youtube.com/watch?v=zks42FzFiOU
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


Kurzus kód: ewuboyb er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s 

https://www.szuloklapja.hu/ja
tek-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 

Plüss állatos torna. sportról.  

Fejlesztés Hajni néni Fejlesztő, logikai feladatok classroom:gm2fjhg 
https://www.kfki.hu/~merse/f
ejtoro_feladvanyok.html 
 
https://www.storyboardthat.c
om/hu/storyboard-
k%c3%a9sz%c3%adt%c5%
91 
 

  

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

Google classroom : aylidxy A feladatok leírása a 
classroomban 
Választható feladatok 

fotó elküldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Technika: Knowledge of 
transport 
Rajz: Cold colours 

Google classroom:lglzlgj  
4-5. hét 4.b.pdf 

 

 

Etika 28. Fantázia kurzus kódja:axzlwon Mesebefejezés és illusztráció 
készítése. 

A feladat elküldése. 

Napközi     

 

 

 

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://www.kfki.hu/~merse/fejtoro_feladvanyok.html
https://www.kfki.hu/~merse/fejtoro_feladvanyok.html
https://www.storyboardthat.com/hu/storyboard-k%c3%a9sz%c3%adt%c5%91
https://www.storyboardthat.com/hu/storyboard-k%c3%a9sz%c3%adt%c5%91
https://www.storyboardthat.com/hu/storyboard-k%c3%a9sz%c3%adt%c5%91
https://www.storyboardthat.com/hu/storyboard-k%c3%a9sz%c3%adt%c5%91
https://drive.google.com/open?id=1t2zuz5ejuSocBtDC7_79uaUhoonDK_nX

