
   

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

 

6.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 56. óra 04.06. A névmások 
57. óra 04.16. A személyes 
és a birtokos névmás 
 
Normál: A névmások 

Tk.66-68.o 
TK. 69-70.o 
https://classroom.google.co 
m Kód:be7uu4w 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=73tQF4OV3Bo 

Tk.67.o feladata a zöld 
nyílnál:a 66. oldalon lévő 
szöveggel dolgozz! 
 

Nincs beadandó. 
Feladatok: 04.20-ra legyenek 
készen! Megoldókulccsal 
önálló javítás. A 
megoldókulcs a következő 
héten lesz feltéve a 
classroomba. 

Irodalom 70. óra 04.07.Témazáró: 
Arany János és a Toldi 
71.óra 04.08. A költészet 
üzenete 
72. óra 04.15.Felszállott a 
páva(népdal), Ady: 
Fölszállott a páva 

Tk.80. oldaltól 
 
Tk.170-171.o Verspárok 
 
https://classroom.google.co 
m Kód: 4oc2s3e  
Tk. 173.o-174.o 

 
 
Mf.172.o Kérdések:1. 
Gondolkodó 
2./1.2.3.4.(173.o!) 
Tk. 174/ 6. 
Tk.175./ gondolkodó 

04.07. 9:00-11:00-ig írható 
 

Feladatok:04.21-re legyenek 
készen! Önálló javítás. 
Nincs beadandó. 

Matematika Tengelyesen tükrös 
háromszögek, szerkesztése, 
területének kiszámítása. 
Szabályos sokszögek.  
Tengelyesen tükrös 
négyszögek. 

https://classroom.google.co
m/   Kurzus kódja: vop6hre 

 

Tankönyv 180. oldal/19 
munkafüzet 60. oldal/A/1 
tankönyv 186. oldal/B3 
munkafüzet 61. oldal/A/5  
  

 

Természetismeret 56. óra A vizek és vízpartok 
gerinces állatai I. Halak, 
kétéltűek, hüllők 
57. óra A vizek és vízpartok 
gerinces állatai II. Madarak 
és emlősök 

https://classroom.google.co
m 
kód: fsf4z4z 
Tk.: 110.-113. oldal 

https://learningapps.org/520
2165 
Mf. 103. oldal 5. feladat, 
105. o. 12. feladat 

 

Történelem Összefoglalás 
 
 

https://classroom.google.co 

m/ Kurzus kódja:gayv5ry 

 

Mf. 93.o-96.o 

https://www.nkp.hu/tankony

v/tortenelem_6/fejezet_04_o

tk. 141. o összefoglaló 
kérdések! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=73tQF4OV3Bo
https://www.youtube.com/watch?v=73tQF4OV3Bo
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/5202165
https://learningapps.org/5202165
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/fejezet_04_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/fejezet_04_osszefoglalas


 
 
Témazáró  

Tk. 141.o 

https://slideplayer.hu/slide/22

24987/ 

https://slideplayer.hu/slide/21

58493/   

 

sszefoglalas 7. feladat  
 
 
 
 
04.16.csütörtök 10 óra 
dolgozatírás a classroomban  

Angol normál 112. óra Revision. 
113. óra Test 3 - Module 3. 
114. óra Module 4 A modul 
témájának bemutatása 
115.óra A témához 
kapcsolódó szavak és 
kifejezések 
116.óra A Simple Past 
ismétlése 

6a normál angol 
kurzus kódja: x7fbefx 
Student’s Book p.48. 
 
Companion p.7 
 
 
Workbook p.42-43 / A, B, D, 
E 
 

Wordwall feladatok: 
Be going to 
To be 
Sentence building 
 
 
 
Famous People 
 
 
 
Youtube video:  
Buzz Aldrin 
Picasso 
 

Test 3 - Module 3. Google 
Űrlapon - ápr. 8. 

Angol magántanuló 25-26. óra 
Present Simple affirmative, 
negative, questions 

https://classroom.google.c
om Kurzus kód: w3rjf54 

Tankönyv 10. oldal 
1Vocabulary 
Szótár: 1. oldal 1a szavak 
átismétlése 
Tankönyv 11. oldal 4Listen 
Puzzle: Present Simple 
Tense (questions) - 
PUZZLES - English ESL 
Worksheets for distance 
learning and physical 
classrooms 
Munkafüzet 6. oldal: A, B, C 
feladatok 

 

Angol két tanítási nyelvű 
 
 

135-141. óra 
Reading and listening 
comprehension. 
Building up vocabulary. 
Szövegértés, hallás utáni 
szövegértés, és szókincs 

Kurzus kód:72ivxtj 
 
Lektori anyag: 
Easter 
The Story of Easter (The 
Last Supper) 

Peter Rabbit - Easter 
Special | Easter Bunnies | 
Cartoons for Kids 

 

https://slideplayer.hu/slide/2224987/
https://slideplayer.hu/slide/2224987/
https://slideplayer.hu/slide/2158493/
https://slideplayer.hu/slide/2158493/
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/fejezet_04_osszefoglalas
https://classroom.google.com/w/NTM1NjE5NzY1NzZa/t/all
https://wordwall.net/play/988/477/231
https://wordwall.net/play/673/463/500
https://wordwall.net/play/1021/857/883
https://wordwall.net/play/917/632/162
https://www.youtube.com/watch?v=9HvG6ZlpLrI
https://www.youtube.com/watch?v=33BCnqpS8NA
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/present-simple-tense/present-simple-tense-questions-puzzles/116852
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/present-simple-tense/present-simple-tense-questions-puzzles/116852
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/present-simple-tense/present-simple-tense-questions-puzzles/116852
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/present-simple-tense/present-simple-tense-questions-puzzles/116852
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/present-simple-tense/present-simple-tense-questions-puzzles/116852
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/present-simple-tense/present-simple-tense-questions-puzzles/116852
https://youtu.be/z-39h0xYqdE
https://www.youtube.com/watch?v=SigoALSS1R8
https://www.youtube.com/watch?v=SigoALSS1R8
https://www.youtube.com/watch?v=Yx8gVDBWVuY
https://www.youtube.com/watch?v=Yx8gVDBWVuY
https://www.youtube.com/watch?v=Yx8gVDBWVuY


bővítő feladatok The Story of Easter (Jesus' 
Sacrifice) 
April's Fool day 
Family 

Célnyelvi civilizáció 
 

29. April’s fool day Kurzus kód:72ivxtj Játékos feladatlap a 
classroomban 

 

Informatika normál 
Online tanulás 

Kurzus kódja: brcjkvu Feladat leírása a 
Classroomban 

Teszt 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Imagine Logo témazáró 
dolgozat 

kurzuskód:lzmaxse Imagine Logo témazáró 
dolgozat 

Témazáró dolgozat 
megírása-beküldése: 
április 7.- április 8. 

Technika Műszaki ábrázolás https://classroom.google.com/ 
 (Kurzuskód: jum4wxr ) 

feladat 
videó 

classroomban órai munka 
kitöltése( űrlap) 

Ének Joseph Haydn élete és 
munkássága 

Kurzus kód: kdw7pwn zenehallgatás és ppt. 
Haydn életéről 

https://www.youtube.com/
watch?v=3DM1eJxUT8k 
https://www.youtube.com/
watch?v=VL_jEzqyyPE&li
st=RDVL_jEzqyyPE&start
_radio=1&t=8 
 

feladatlap 

Rajz Barokk művészete 
(festészet) kurzus kód:rihenkr 

Tk.: 65-76. oldalig 

Csendélet 

Készíts csendéletet a 
stílus általános 
jellemzőinek 
felhasználásával. 

Tk.: 75.oldal 

Technika: tetszőleges 

Méret: A4 

 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű 

Different kinds of running 
and skipping. 

Google classroom 

kurzuskód: 3plbwdh 

running exercises 
workout for girls 

Beszámoló írása a 
gyakorlatokról. 

https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4
https://www.youtube.com/watch?v=HL8R158Ujp4
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMZQrXvNwlhndcCtcRcFPvsnM?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMZQrXvNwlhndcCtcRcFPvsnM?projector=1
https://drive.google.com/file/d/14qgWe8uNUnm0LTd9C1sRdwvX1RYHdLAW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14qgWe8uNUnm0LTd9C1sRdwvX1RYHdLAW/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/display?v=pndg6pdo320
https://www.youtube.com/watch?v=Bhgep-NrDPE
https://www.youtube.com/watch?v=3DM1eJxUT8k
https://www.youtube.com/watch?v=3DM1eJxUT8k
https://www.youtube.com/watch?v=VL_jEzqyyPE&list=RDVL_jEzqyyPE&start_radio=1&t=8
https://www.youtube.com/watch?v=VL_jEzqyyPE&list=RDVL_jEzqyyPE&start_radio=1&t=8
https://www.youtube.com/watch?v=VL_jEzqyyPE&list=RDVL_jEzqyyPE&start_radio=1&t=8
https://www.youtube.com/watch?v=VL_jEzqyyPE&list=RDVL_jEzqyyPE&start_radio=1&t=8
https://www.youtube.com/watch?v=Fr8ICYatUgw
https://www.youtube.com/watch?v=UBMk30rjy0o&t=241s


Strengthening exercises.  
Rope climb. 
Small ball throwing. 

strengthening exercises 
rope climb   
small ball throwing 

Állóképességi futás: 12 perc. 
 

Természettudományos 
gyakorlatok 28. óra Terepen 

https://classroom.google.co
m 
Kód: ar36uyo  

Ízeltlábú állat keresése a 
kertben, fotó készítése. 
Milyen állat lehet? 

 

Testnevelés normál 
Atlétika: Kitartó futás, 
távolugrás előkészítő 
gyakorlatok 

Kurzus kódja 
3jbozvr 
 

video  

Etika 
Tények és vélekedések 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/etika_6/lecke_03_021 
Google Tanterem 
Kurzus kódja: lli4c3n 

A tkv. interaktív feladatai Páros feladat feladatlappal 
(beküldendő) 

 

 

6.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 55. óra A számnév 
56. óra A számnév 
57. óra A számnév 

Kurzus kódja: gs4myz6 tollbamondás, a számnév 
helyesírása 

csak a tollbamondás beadása 
határidő: április 17. 

Irodalom 71. óra Arany János: Toldi 
72. óra Arany János: Toldi 
73. óra Arany János: Toldi 

Kurzus kódja: qgwtxt4 szövegértés: 

Virágvasárnap 

húsvét - wikipédia 

összefoglalás: 

Arany élete 

Keletkezés, műfaj 

cselekmény 

fogalmak 

költői képek 

költői képek2 

Toldi jellemzése 
 

versírás 

határidő: április 17. 

https://www.youtube.com/watch?v=j57HMjVM7Is
https://www.youtube.com/watch?v=dsiyoLvWEok
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s&t=124s
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_6/lecke_03_021
https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_6/lecke_03_021
https://archivum.szitakoto.com/folyoiratcikk.php?cikk=353
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
https://learningapps.org/5435130
https://learningapps.org/6568005
https://learningapps.org/6568005
https://learningapps.org/2728556
https://learningapps.org/2728556
https://learningapps.org/4583688
https://learningapps.org/4578326


Matematika Tengelyesen tükrös 
háromszögek, szerkesztése, 
területének kiszámítása. 
Szabályos sokszögek.  
Tengelyesen tükrös 
négyszögek. 

https://classroom.google.com/   
Kurzus kódja: vop6hre 

Tankönyv 180. oldal/19 
munkafüzet 60. oldal/A/1 
tankönyv 186. oldal/B3 
munkafüzet 61. oldal/A/5  

 

Természetismeret 56. óra A vizek és vízpartok 
gerinces állatai I. Halak, 
kétéltűek, hüllők 
57. óra A vizek és vízpartok 
gerinces állatai II. Madarak 
és emlősök 

https://classroom.google.com 
kód: fsf4z4z 
Tk.: 110.-113. oldal 

https://learningapps.org/520
2165 
Mf. 103. oldal 5. feladat, 
105. o. 12. feladat 

 

Történelem Témazáró 
 
 
04. 17.-i órára 

Magyarország a 
napóleoni háborúk 
korában 

Kurzus kód: 3w2g2tu redmenta 
 
 
 
tankönyv és mf. 

04.07 kedd 10 óra 
dolgozatírás a redmentában 
 
mf. feladatai 

Angol normál 111-115. óra 
Reading and listening 
comprehension. 
Building up vocabulary. 
Szövegértés, hallás utáni 
szövegértés, és szókincs 
bővítő feladatok 

Kurzus kódja:vtx66a2 
Online feladatlapok a 
classroomban. 
 

Funny little bunnies  

Angol két tanítási nyelvű 140-145. óra 
8d Fun at a theme park  

https://classroom.google.co
m Kurzus kód: xtz4ymq 

TK: 106-107. oldal 1, 2 A, 
B, 4 
Roller Coasters video 
exercise: 
Cool Facts About Roller 
Coasters. - English ESL 
video lesson 
MF: 82. oldal A, B feladatok 
Companion: 28. oldal 8d 
vocabulary 
Lektori anyag: 
April Fools | A Conversation 
about April Fool's Day 
  
We Are a Family | Jack 

8d Vocabulary test határideje: 
április 17-ig péntekig csatolni 
a Classroomban 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/5202165
https://learningapps.org/5202165
https://www.youtube.com/watch?v=xCthmJqXsuc&t=29s
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://en.islcollective.com/video-lessons/cool-facts-about-roller-coasters
https://en.islcollective.com/video-lessons/cool-facts-about-roller-coasters
https://en.islcollective.com/video-lessons/cool-facts-about-roller-coasters
https://www.youtube.com/watch?v=LZEb9i__AeU
https://www.youtube.com/watch?v=LZEb9i__AeU
https://www.youtube.com/watch?v=foptl0BeXnY


Hartmann 
 
APRIL FOOLS PRANKS!!   

We are family 

Célnyelvi civilizáció 28. óra 
British Education 

https://classroom.google.com 
Kurzus kód: yyvcuee 

  

Informatika normál Online tanulás Kurzus kódja: brcjkvu A feladat leírása a 
Classroom-ban.  

Teszt 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Imagine Logo témazáró 
dolgozat 

kurzus kód: xfq3lg5 Imagine Logo témazáró Témazáró dolgozat 
megírása-beküldése: április 
15.-április 16. 

Technika Műszaki ábrázolás https://classroom.google.com/ 
 (Kurzuskód: jum4wxr ) 

feladat 
videó 

classroomban órai munka 
kitöltése( űrlap) 

Ének Joseph Haydn élete és 
munkássága 

Kurzus kód: utudk5j zenehallgatás és ppt. 
Haydn életéről 

https://www.youtube.com/
watch?v=3DM1eJxUT8k 
https://www.youtube.com/
watch?v=VL_jEzqyyPE&li
st=RDVL_jEzqyyPE&start
_radio=1&t=8 

04.07 kedd 10 óra 
dolgozatírás a redmentában 

Rajz Barokk művészete 
(festészet) kurzus kód:rihenkr 

Tk.: 65-76. oldalig 

Csendélet 

Készíts csendéletet a 
stílus általános 
jellemzőinek 
felhasználásával. 

Tk.: 75.oldal 

Technika: tetszőleges 

Méret: A4 

 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Different kinds of running 
and skipping. 
Strengthening exercises.  

Google classroom kurzuskód: 

y65sgqb 

running exercises 
workout for girls 
strengthening exercises 

Beszámoló írása a 
gyakorlatokról. 
Állóképességi futás: 12 perc. 

https://www.youtube.com/watch?v=foptl0BeXnY
https://www.youtube.com/watch?v=hOezqiFdtZk
https://www.youtube.com/watch?v=XwLjtilAZDQ
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/file/d/1KxyvvMKRLxR_OmfQ647yKTEdlgYSYxeo/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/display?v=pndg6pdo320
https://www.youtube.com/watch?v=Bhgep-NrDPE
https://www.youtube.com/watch?v=3DM1eJxUT8k
https://www.youtube.com/watch?v=3DM1eJxUT8k
https://www.youtube.com/watch?v=VL_jEzqyyPE&list=RDVL_jEzqyyPE&start_radio=1&t=8
https://www.youtube.com/watch?v=VL_jEzqyyPE&list=RDVL_jEzqyyPE&start_radio=1&t=8
https://www.youtube.com/watch?v=VL_jEzqyyPE&list=RDVL_jEzqyyPE&start_radio=1&t=8
https://www.youtube.com/watch?v=VL_jEzqyyPE&list=RDVL_jEzqyyPE&start_radio=1&t=8
https://www.youtube.com/watch?v=Fr8ICYatUgw
https://www.youtube.com/watch?v=UBMk30rjy0o&t=241s
https://www.youtube.com/watch?v=j57HMjVM7Is


Rope climb. 
Small ball throwing. 

rope climb   
small ball throwing 

 

Fejlesztés(Hajni néni) Fejlesztő, logikai feladatok classroom:gm2fjhg 
https://www.kfki.hu/~merse/fej
toro_feladvanyok.html 
 
https://www.storyboardthat.co
m/hu/storyboard-
k%c3%a9sz%c3%adt%c5%9
1 
 

  

Testnevelés normál 
Atlétika: Kitartófutás, 
távolugrás előkészítő 
gyakorlatai 

Kurzus kódja 
3jbozvr 
 

video  

Természettudományos 
gyakorlatok Terepen 

https://classroom.google.com 
kurzuskód: dcvf3yv 

A Kiskunsági Nemzeti Park növény-állat fajlista 

Etika 
Tények és vélekedések 

https://www.nkp.hu/tankonyv/
etika_6/lecke_03_021 
Google Tanterem 
Kurzus kódja: lli4c3n 

A tkv. interaktív feladatai Páros feladat feladatlappal 
(beküldendő) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dsiyoLvWEok
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s&t=124s
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://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_6/lecke_03_021
https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_6/lecke_03_021

