
   

2020. április 27- 30.  
 

5.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 61. óra Egyszerűsítő 
írásmód 
62. óra Gyakorlás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ismétlés - alapelvek 

Kiejtés - szóelemzés - 

hagyományos 

Egyszerűsítés elve - 

összetett szavak 

Érvényesül - nem érvényesül 

Játék 

Egyjegyű - kétjegyű 

 

nincs beadandó 

online óra - kedd 10 óra 

webex meghívót küldök 

Irodalom 60. óra Múltunk a 
mítoszokban - összefoglalás 
61. óra Múltunk a 
mítoszokban - témazáró 
dolgozat 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 118-119.  

Thészeusz és Ariadné  

5.a gyak mítosz 

A mítoszok 

Három mítosz 

Mítoszok gyakorlás - 

összefoglalás 

 

 

 

témazáró dolgozat - ápr. 29., 

szerda, 8 óra - redmenta 

https://quizlet.com/257239604/jan-62-helyesirasi-alapelvek-flash-cards/
https://learningapps.org/9308925
https://learningapps.org/9308925
https://learningapps.org/4719725
https://learningapps.org/4719725
https://learningapps.org/4797055
https://learningapps.org/4796843
https://learningapps.org/4703661
https://www.youtube.com/watch?v=_i4spmvGu7o&t=43s
https://redmenta.com/?edit&ks_id=2126361514
https://redmenta.com/?sheet&ks_id=389577529&ref=edit_comp
https://redmenta.com/?solve&ks_id=119578023
https://redmenta.com/?sheet&ks_id=118986484
https://redmenta.com/?sheet&ks_id=118986484


Matematika 

121-124 óra 

Összefüggések, nyitott 
mondatok 

 Táblázatok, grafikonok 

Tk.: 127-128 oldalig 1. és 
2. kidolgozott példa 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Tk.: 229 oldal 1. és 2. 

feladat 

Tk.: 230 oldal 3. és 4. 
feladat 

 

https://redmenta.com/?sol
ve&ks_id=1928556915 

https://redmenta.com/?sol
ve&ks_id=1633614474 

https://redmenta.com/?sol
ve&ks_id=1248783660 

 

Természetismeret 60. óra: A települések 
jellemzői I. 
61. óra: A települések 
jellemzői II. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 124.-125. oldal 

települések jellemzőinek 
kijegyzetelése a munkafüzet 
132. oldalára a tankönyv 
alapján 
https://learningapps.org/375
6837 
https://learningapps.org/944
4358 

a könyvben szereplő négy 
projektfeladat 
valamelyikének kiválasztása, 
kidolgozása 

Történelem Témazáró Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 április 28.kedd 9. óra 
classroom feladatlap  
 

Angol normál Module 4C: Fun Places Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 54.o 1A, 1B 
Tk 55.o 2.,3. 
Mf 48.o A,B 
Mf 49.o C,E 

Visszaküldeni: Munkafüzet 
feladatai 

Angol két tanítási nyelvű 
 

144-147. óra 
Animals in danger 
Reading comprehension, 
Building up Vocabulary 
Lektori: wordsearch 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Endangered animals Videochat szerda 2.óra 

Célnyelvi civilizáció 
 

 Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Informatika normál  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

https://redmenta.com/?solve&ks_id=1928556915
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1928556915
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1633614474
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1633614474
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1248783660
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1248783660
https://learningapps.org/3756837
https://learningapps.org/3756837
https://learningapps.org/9444358
https://learningapps.org/9444358
https://www.liveworksheets.com/ly15999hd


Informatika két tanítási 
nyelvű 

The internet practice time Google Classroom (kód a 
Krétában) 

feladatleírás elkészített dokumentum 
visszaküldése,  
online teszt kitöltése 

Hon- és népismeret A magyar nyelvterület 
néprajzi tájai: Dunántúl 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Learningapps feladatok  

Technika A textil Google Classroom (kód a 
Krétában) 

rajzfilm 
tananyag 

teszt a classroomban 

Ének G.F. Handel élete és 
munkássága 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

zenehallgatás:  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=6bOjYTMt0j8&list=RD
6bOjYTMt0j8&start_radio=1
&t=523 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=RTHdOLBGXA4 

 

Rajz Egyiptom művészete 
Temetkezési szokások 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Tk.: 30-31. oldalig 

 

Szarkofágok díszítése. 

Tk.: 31. oldal, 2. feladat 

Testnevelés és 
tömegsport - két tanítási 
nyelvű 

Running 
Sit-up test  
Strengthening exercises 
Ball games 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Otthoni tesi WC-papírral 
Sit-up test at home (2:42- 
3:10) 
Kosárlabda tanoda 
labdavezetés (0:00- 22:50) 
Training of young handball 
goalkeepers 

Beszámoló készítése a 
héten végzett gyakorlatokról.  
A hasizom teszt 
eredményének megírása. 
Webex meeting: 
csütörtökön, 30-án 10:30-tól 
11:30-ig. 

Testnevelés normál Futás iram- és 

irányváltásokkal. 

 

Kislabdahajítás gyakorlása. 

Szabadtéri játékok: 

rollerezés., görkorcsolyázás, 

kerékpározás. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://youtu.be/TlYKNjjH5

HY 

 

https://youtu.be/pVBocDAf

RcY 

 

 

https://drive.google.com/file/d/139iRz7kX5IdvmHjmcv2dbg7E3hGaYaoz/view?usp=sharing
https://videa.hu/videok/allatok/a-kisvakond-nadragja-h9vjKTmKAsPTjS9n
https://drive.google.com/file/d/1LZJr9hxuAYkV71K1kxl7Uw-HzalXF4NF/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=6bOjYTMt0j8&list=RD6bOjYTMt0j8&start_radio=1&t=523
https://www.youtube.com/watch?v=6bOjYTMt0j8&list=RD6bOjYTMt0j8&start_radio=1&t=523
https://www.youtube.com/watch?v=6bOjYTMt0j8&list=RD6bOjYTMt0j8&start_radio=1&t=523
https://www.youtube.com/watch?v=6bOjYTMt0j8&list=RD6bOjYTMt0j8&start_radio=1&t=523
https://www.youtube.com/watch?v=RTHdOLBGXA4
https://www.youtube.com/watch?v=RTHdOLBGXA4
https://www.youtube.com/watch?v=nl4UvxuMPFk
https://www.youtube.com/watch?v=8BNpHeNnBYI
https://www.youtube.com/watch?v=CQ0trkZh4ZA
https://www.youtube.com/watch?v=CQ0trkZh4ZA
https://www.youtube.com/watch?v=rxR4JkFKx6k
https://www.youtube.com/watch?v=rxR4JkFKx6k
https://youtu.be/TlYKNjjH5HY
https://youtu.be/TlYKNjjH5HY
https://youtu.be/pVBocDAfRcY
https://youtu.be/pVBocDAfRcY


Etika május 1 miatt nincs 
megtartva 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Természettudományos 
gyakorlatok 

A talaj termőképessége Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.agroinform.hu/sz
antofold/mi-hatarozza-meg-
a-talajok-termenyseget-
14033 

 

Fejlesztés (Éva néni) Gyakorló feladatok Google Classroom (kód a 
Krétában 

A feladatok leírása 
classroomban 

 

 

 

5.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 04.29. 60.óra: Az 
egyjelentésű, többjelentésű 
és azonos alakú szavak 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
TK.85-86. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=DY4m1DCShQg 

Mf.89./1. alul 90./2.3. 91./5. 
https://wordwall.net/hu/resour
ce/671751/azonos-
alak%C3%BA-szavak-quiz 
https://wordwall.net/hu/resour
ce/1008193/azonos-
alak%C3%BA-vagy-
t%C3%B6bbjelent%C3%A9s
%C5%B1 

 

Irodalom 04.28.61.óra: A Biblia világa 
A Bibliáról 
04.29.62. óra Az 
Ószövetség: A világ 
teremtése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.122-126.o 
https://www.youtube.com/w
atch?v=6mqHTrfWtBc 

Mf.80./2 81./4. 82./1.a,b,c 2. 
https://wordwall.net/hu/resour
ce/935448/irodalom/biblia 
 
https://wordwall.net/hu/resour
ce/297701/biblia-
j%C3%A1t%C3%A9k-5-
oszt%C3%A1ly 
 

 

https://www.agroinform.hu/szantofold/mi-hatarozza-meg-a-talajok-termenyseget-14033
https://www.agroinform.hu/szantofold/mi-hatarozza-meg-a-talajok-termenyseget-14033
https://www.agroinform.hu/szantofold/mi-hatarozza-meg-a-talajok-termenyseget-14033
https://www.agroinform.hu/szantofold/mi-hatarozza-meg-a-talajok-termenyseget-14033
https://www.youtube.com/watch?v=DY4m1DCShQg
https://www.youtube.com/watch?v=DY4m1DCShQg
https://wordwall.net/hu/resource/671751/azonos-alak%C3%BA-szavak-quiz
https://wordwall.net/hu/resource/671751/azonos-alak%C3%BA-szavak-quiz
https://wordwall.net/hu/resource/671751/azonos-alak%C3%BA-szavak-quiz
https://wordwall.net/hu/resource/1008193/azonos-alak%C3%BA-vagy-t%C3%B6bbjelent%C3%A9s%C5%B1
https://wordwall.net/hu/resource/1008193/azonos-alak%C3%BA-vagy-t%C3%B6bbjelent%C3%A9s%C5%B1
https://wordwall.net/hu/resource/1008193/azonos-alak%C3%BA-vagy-t%C3%B6bbjelent%C3%A9s%C5%B1
https://wordwall.net/hu/resource/1008193/azonos-alak%C3%BA-vagy-t%C3%B6bbjelent%C3%A9s%C5%B1
https://wordwall.net/hu/resource/1008193/azonos-alak%C3%BA-vagy-t%C3%B6bbjelent%C3%A9s%C5%B1
https://www.youtube.com/watch?v=6mqHTrfWtBc
https://www.youtube.com/watch?v=6mqHTrfWtBc
https://wordwall.net/hu/resource/935448/irodalom/biblia
https://wordwall.net/hu/resource/935448/irodalom/biblia
https://wordwall.net/hu/resource/297701/biblia-j%C3%A1t%C3%A9k-5-oszt%C3%A1ly
https://wordwall.net/hu/resource/297701/biblia-j%C3%A1t%C3%A9k-5-oszt%C3%A1ly
https://wordwall.net/hu/resource/297701/biblia-j%C3%A1t%C3%A9k-5-oszt%C3%A1ly
https://wordwall.net/hu/resource/297701/biblia-j%C3%A1t%C3%A9k-5-oszt%C3%A1ly


Matematika Gyakorlófeladatok 
megoldása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.matific.com/ 

tankönyv 221. oldal/110/a, b, 
c, d 
tankönyv 222. oldal/ 115/a 
tankönyv 222. oldal/ 117/a, 
118/a 

Hétfő 10:00-11:00: cisco 
webex meeting  
redmenta direktcím: 
tizedestörtek_04 
 

Természetismeret Az Északi-középhegység Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.112-113.+ mf.117-119. 
okostankönyv 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
termeszetismeret_5/lecke_06
_005 

Határidő: április 30. 

Történelem Témazáró 
 
 
 
 
Vándorlás a pusztán  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/

tortenelem_5/lecke_05_039 

Tk . 148-152.o 

Mf 114.o-116.o 6f.-10 f. 

 Témazáró: Hétfő 9-10 ig 
classroom  
 
 
 
 
 
 
Mf 114.o-116.o 6f.-10 f. 

Határidő: május 3 

Angol normál Module 4C: Fun Places Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 54.o 1A, 1B 
Tk 55.o 2.,3. 
Mf 48.o A,B 
Mf 49.o C,E 

Visszaküldeni: Munkafüzet 
feladatai 

Angol két tanítási nyelvű Animals in danger Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg. 68-69. 
Workbook pg. 52. 
 
https://redmenta.com  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=gveS0JfECsY (lektor) 

 wordsearch a classroomban 

A gyakorló és a beadandó 
feladatok beküldési 
határideje:április 30. 

https://www.matific.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_5/lecke_06_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_5/lecke_06_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_5/lecke_06_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_05_039
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_05_039
https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gveS0JfECsY
https://www.youtube.com/watch?v=gveS0JfECsY


Célnyelvi civilizáció 
Practice time:Thanksiving 
Day and Carnivals in the UK 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Prezentáció a classroomban 
https://redmenta.com 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=faUYJ9fMiGg 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=3dtrenz1Bb8 

A redmentás dolgozat 
elkészítésének 
határideje:Április 29. 19 óra 

Informatika normál  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Informatika két tanítási 
nyelvű 

The internet practice time Google Classroom (kód a 
Krétában) 

feladatleírás elkészített word 
dokumentum beküldése, 
online teszt kitöltése 

Hon- és népismeret A magyar nyelvterület 
néprajzi tájai: Dunántúl 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Learningapps feladatok  

Technika A textil Google Classroom (kód a 
Krétában) 

rajzfilm 
tananyag 

teszt a classroomban 

Ének G.F. Handel élete és 
munkássága 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

zenehallgatás:  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=6bOjYTMt0j8&list=RD6
bOjYTMt0j8&start_radio=1&t
=523 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=RTHdOLBGXA4 

Feladatlap kitöltése 

Rajz ---- 
(Május 1.) 

  

 

Testnevelés és tömegsport 
- két tanítási nyelvű 

Running 
Sit-up test  
Strengthening exercises 
Ball games 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Otthoni tesi WC-papírral 
Sit-up test at home (2:42- 
3:10) 
Kosárlabda tanoda 
labdavezetés (0:00- 22:50) 
Training of young handball 

Beszámoló készítése a 
héten végzett 
gyakorlatokról.  
A hasizom teszt 
eredményének megírása. 
Webex meeting: 

https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=faUYJ9fMiGg
https://www.youtube.com/watch?v=faUYJ9fMiGg
https://www.youtube.com/watch?v=3dtrenz1Bb8
https://www.youtube.com/watch?v=3dtrenz1Bb8
https://drive.google.com/file/d/139iRz7kX5IdvmHjmcv2dbg7E3hGaYaoz/view?usp=sharing
https://videa.hu/videok/allatok/a-kisvakond-nadragja-h9vjKTmKAsPTjS9n
https://drive.google.com/file/d/1LZJr9hxuAYkV71K1kxl7Uw-HzalXF4NF/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=6bOjYTMt0j8&list=RD6bOjYTMt0j8&start_radio=1&t=523
https://www.youtube.com/watch?v=6bOjYTMt0j8&list=RD6bOjYTMt0j8&start_radio=1&t=523
https://www.youtube.com/watch?v=6bOjYTMt0j8&list=RD6bOjYTMt0j8&start_radio=1&t=523
https://www.youtube.com/watch?v=6bOjYTMt0j8&list=RD6bOjYTMt0j8&start_radio=1&t=523
https://www.youtube.com/watch?v=RTHdOLBGXA4
https://www.youtube.com/watch?v=RTHdOLBGXA4
https://www.youtube.com/watch?v=nl4UvxuMPFk
https://www.youtube.com/watch?v=8BNpHeNnBYI
https://www.youtube.com/watch?v=CQ0trkZh4ZA
https://www.youtube.com/watch?v=CQ0trkZh4ZA
https://www.youtube.com/watch?v=rxR4JkFKx6k


goalkeepers csütörtökön, 30-án 10:30-tól 
11:30-ig. 

Testnevelés normál Futás iram- és 

irányváltásokkal. 

 

Kislabdahajítás gyakorlása. 

Szabadtéri játékok: 

rollerezés., 

görkorcsolyázás, 

kerékpározás. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://youtu.be/TlYKNjjH5H

Y 

https://youtu.be/pVBocDAfR

cY 

 
 

 

Természettudományos 
gyakorlatok 

A talaj termőképessége Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.agroinform.hu/sz
antofold/mi-hatarozza-meg-a-
talajok-termenyseget-14033 

 

Etika május 1 miatt nincs 
megtartva 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rxR4JkFKx6k
https://youtu.be/TlYKNjjH5HY
https://youtu.be/TlYKNjjH5HY
https://youtu.be/pVBocDAfRcY
https://youtu.be/pVBocDAfRcY
https://www.agroinform.hu/szantofold/mi-hatarozza-meg-a-talajok-termenyseget-14033
https://www.agroinform.hu/szantofold/mi-hatarozza-meg-a-talajok-termenyseget-14033
https://www.agroinform.hu/szantofold/mi-hatarozza-meg-a-talajok-termenyseget-14033

