
 

2020. május 18- 22.  

 
 

1.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 

Magyar nyelv 261. óra Az E, É írása, 
kapcsolása 
 
 
 
 
263. óra I, Í, K írása, 
kapcsolása 
 
 
 
265. óra Másolás 
 
 
 
 
 
 
267. óra A J, H írása, 
kapcsolása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

E, É írása, kapcsolása 
 
 
 
 
 
I, Í, K írása, kapcsolása 
 
 
 
 
Másolás 
 
 
 
 
 
 
A J, H írása, kapcsolása 
 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.a 

classroom, videós óra 

 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.a 

classroom, videós óra 

mesefüzet önálló 

ellenőrzése megoldókulcs 

segítségével  

 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.a 

classroom, videós óra 

 

Irodalom 260. óra Differenciált 
szövegfeldolgozás: A róka 
 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Első olvasókönyvem 50-
51.oldal 
 
 
 
 

Skype online óra május 18. 
9:00 
tankönyv 51. oldal 
feladatainak elküldése fotón-
1.a classroom 
 

https://drive.google.com/open?id=1t816qRyXV7XGl8U_xIreL32gmvjmRYrO
https://drive.google.com/file/d/1I7zn8Bstumj7lf6pD67K7PO3kZD1Pny5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qVdcE2b9MYDQitsbnS6H85Kyn7o2Tz3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1__HyxZBqzkF2T21W9UFxV1vEJMhZxodn/view?usp=sharing


262. óra Az őz, Zelk Zoltán: 
Hova futsz, te kicsi őz? 
 
 
 
264. óra A ló-jó barát 
 
 
 
266. óra A jegesmedve 

Az őz 
 
 
 
 
A ló-jó barát 
 
 
 
A jegesmedve 
 

tankönyv önálló ellenőrzése 
megoldókulcs segítségével  
1.a napközis classroom 
 
mesefüzet feladatainak 
elküldése fotón-1.a 
classroom 
 
tankönyv önálló ellenőrzése 
megoldókulcs segítségével 
1.a napközis classroom 

Matematika 
 

 
 
 
129. óra: Megálló I.  
- A 20-as számkörben 
megszerzett ismeretek 
megszilárdítása, elmélyítése 
 
130. óra: Megálló II.  
- Kombinatórikai feladatok, 
sorozatok, táblázat kitöltése 
szabálykövetéssel, 
szöveges feladatok 
 
131. óra: Kitekintő I. és 
Számolási rutin fejlesztése, 
összeadás, kivonás, pótlás a 
20-as számkörben 
 
132. óra: Témazáró felmérő 
a 20-as számkörben 
 
 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 
 

Tk. II. 100−101. oldal 

feladatai 

https://learningapps.org/  
(05.18-22. mappa feladatai) 
 
Tk. II. 102-103. oldal 
feladatai 
 
 
 
 
Tk. II. 104-105.oldal 
feladatai 
 

 
 
 
Házi feladat (Mf. II. 68. oldal 
2., 3. feladat) 
 
 
 
Házi feladat (a feltöltött 
feladatlap elvégzése) 
 
 
 
 
A feltöltött feladatlap 
kinyomtatása, kitöltése! 
 
 
 
Témazáró feladatlap 
kitöltése 

Testnevelés normál  
 
 
164. óra: Futás feladatokkal, 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 
 
https://www.youtube.com/wa

 

https://drive.google.com/open?id=1BizSp9qVULhfuC_Mh6tak7i8n3kOrnnE
https://drive.google.com/file/d/1vEDe8xD_isOaFj9YDbFPbgh4LdT_jbLa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXVgLe58f8qO3QuahQkLFJTe0J-QNL-O/view?usp=sharing
https://learningapps.org/
https://www.youtube.com/watch?v=sHrVUME2P9Y


szökkenések gyakorlása 
 
165. óra: Vágtafutás kb. 30 
méteren 
 
166. óra: Helyből távolugrás 
gyakorlása (két lábról 
elugrás, két lábra érkezés) 
 
167. óra: Szabadtéri óra a 
játszótéren 
 
168. óra:Szabadtéri óra a 
játszótéren 
 

tch?v=sHrVUME2P9Y 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=6yL8yYJJ7Kw 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=BIc-wEDN4kc 
 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=9U1bTlWuL9U 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=XUYdrJpMALA 
 

Testnevelés két tanítási 
nyelvű 
 

Feladatok alternatív 
sportokra: 
 
-kondipark 
-bringapark 
-aerobic 
-zoomba 
-fitt ball 
-jóga 
-frizbi 
A helyből távolugrás 
felmérése a Netfit alapján. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=PjukuapL1wo NETFIT 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Q3-XGwLy5SU A 
frizbi fogása 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=L1y5WlOQfdQ 
Hogyan dobd a frizbit 
ANGOLUL! 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=XXDDTpVtvjo 
Frizbizik az egész suli 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=5QoyyO9_9vY Napi 

torna alsó tagozatosoknak 

 

 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=XeZXdZPCnX8 
Egy kis menő street workout 
kezdőknek 

https://www.youtube.com/
watch?v=vMnXa4WcgGI 
Hermina Bringapark 

https://www.youtube.com/
watch?v=U5ONYMDfWYg 
Jókedvre derítő 
jógagyakorlatok 

https://www.youtube.com/
watch?v=7MWrBU2C2Bg 
Gyerekaerobic Katus 
Attilával 

https://www.youtube.com/
watch?v=dkH1nZkkNbY 
Zumba Kids 

https://www.youtube.com/

A helyből távolugrás 
eredményének a beküldése. 

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=BIc-wEDN4kc
https://www.youtube.com/watch?v=BIc-wEDN4kc
https://www.youtube.com/watch?v=9U1bTlWuL9U
https://www.youtube.com/watch?v=9U1bTlWuL9U
https://www.youtube.com/watch?v=XUYdrJpMALA
https://www.youtube.com/watch?v=XUYdrJpMALA
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=Q3-XGwLy5SU
https://www.youtube.com/watch?v=Q3-XGwLy5SU
https://www.youtube.com/watch?v=L1y5WlOQfdQ
https://www.youtube.com/watch?v=L1y5WlOQfdQ
https://www.youtube.com/watch?v=XXDDTpVtvjo
https://www.youtube.com/watch?v=XXDDTpVtvjo
https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/watch?v=XeZXdZPCnX8
https://www.youtube.com/watch?v=XeZXdZPCnX8
https://www.youtube.com/watch?v=vMnXa4WcgGI
https://www.youtube.com/watch?v=vMnXa4WcgGI
https://www.youtube.com/watch?v=U5ONYMDfWYg
https://www.youtube.com/watch?v=U5ONYMDfWYg
https://www.youtube.com/watch?v=7MWrBU2C2Bg
https://www.youtube.com/watch?v=7MWrBU2C2Bg
https://www.youtube.com/watch?v=dkH1nZkkNbY
https://www.youtube.com/watch?v=dkH1nZkkNbY
https://www.youtube.com/watch?v=gaRHDnNasxM


 watch?v=gaRHDnNasxM 
Fitlabda gyakorlatok Péntek 
Enikővel 

Környezetismeret 
 

33.óra:Miről tanultunk? 
Mit tudtam meg az 
évszakokról? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.:70.oldal 
Mf.:54.oldal 

PowerPoint bemutató és 
közös feladatmegoldás. 

Discord találkozó: 
2020.05.19. 10:00 óra 

Angol normál 64. óra: Fairy tales. 
Vocabulary related to parts 
of the body. 
 
 
 
 
 
 
65. óra: Talking about 
possession. Vocabulary 
related to actions. 

Student’s Book 68 - 70. oldal 
Workbook 70 - 72. oldal és 
76. oldal 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Body parts 
Fairy tales 
Fairy tales 2 
 
Aranyhaj 
Csizmás Kandúr 
 
 
 
Workbook Fairy tales 
72. oldal Let's play 
76. oldal Ismétlés 
 
Kis Hableány 
Pán Péter 

lefotózva beküldeni:  
Workbook 71. oldal 

Angol két tanítási nyelvű 164. óra: To practise the 
vocabulary. 
 
165. óra: To consolidate the 
unit language with a story. 
 
 
 
 
166. óra: To develop the 
cross curricular topic. 
 
 
167 - 168. óra: To review the 
unit language with a game. 
To personalize the unit 
language. 

Pupil’s Book 48 - 51. oldal 
Activity Book 43 - 45. oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 
 
Story Birthday 
Birthday 2. 
Birthday 3. 
 
 
Breakfast 1. 
Breakfast 2. 
 
 
 
Activity Szókereső 
Activity 2. 
Activity 3. 
 

Webex meeting: 2020. 
május 18. hétfő 11:30 
 
beküldeni lefotózva 
Student’s Book 51. oldal 

https://www.youtube.com/watch?v=gaRHDnNasxM
https://www.youtube.com/watch?v=UM6meCJryb4
https://www.youtube.com/watch?v=-IBpPIEGBco
https://www.youtube.com/watch?v=jHqBIKjZuZk
https://www.youtube.com/watch?v=iWESsMgpheo&t=132s
https://www.youtube.com/watch?v=sJByIHlpCpo&t=477s
https://www.youtube.com/watch?v=VI0N60pSk_o
https://www.youtube.com/watch?v=0aaeyJoH2fw
https://www.youtube.com/watch?v=8bXUYqCXx-A
https://www.youtube.com/watch?v=aLmiuOpWyOE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=fq2HJt5QjEI
https://www.youtube.com/watch?v=k_8LPLE-sKw
https://www.youtube.com/watch?v=bMOjGSJZMcU
https://www.youtube.com/watch?v=l6L2vh1JUXw
https://www.youtube.com/watch?v=AWDhKxjfx88
https://www.youtube.com/watch?v=CLJus52GO54
https://www.youtube.com/watch?v=TIk8IHia0Ik
https://www.youtube.com/watch?v=F14visbZHYY
https://www.youtube.com/watch?v=n1OGj8PrtT8


  

Ének - zene 
 

65. óra: Hallás utáni 
daltanulás: Zöld 
paradicsom… 
66. óra: A lá, szó, mi, dó 
hangok gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Hangfelvétel küldése a 
megtanult dalról. 

Etika 34. Mások, máshol Google Classroom (kód a 
Krétában) Feladatok leírása a 

Classroomban 

A megoldott feladatok 
elküldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 
 

Rajz:Tájékozódás a 
lakóhelyen és annak 
környékén vizuális elemek 
alapján. 
 
Technika:Ruhákkal 
kapcsolatos házimunka 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Rajz 
 
 
Technika 

Az elkészített feladatokról 
fénykép küldése 

Rajz normál 33.tananyag: Tájékozódás a 
lakóhelyen és annak 
környékén vizuális elemek 
alapján 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Feladatleírás megtalálható a 

Classroom-ban. 

Az elkészült rajz fotójának 
feltöltése a kurzusba. 

Technika normál 33.óra: Szerelőelemekkel 
végzett gyakorlatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Feladatleírás megtalálható a 

Classroom-ban. 

Az elkészült munkadarab 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 
 
 
 
Matematika napközi: Discord 
= csütörtök 14:00-tól  

 

 

1.b  

Tantárgy A tananyag Források Kapcsolódó feladatok Ellenőrző kérdések, 

https://drive.google.com/file/d/1ld1GH9YZFAOFfHgTyHJUeTrKqX0o2p7S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hqhgZffySO01KO4BIiR2Rk73isJ4v7Fm/view?usp=sharing


 beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 261. óra Az E, É írása, 
kapcsolása 
 
 
 
 
263. óra I, Í, K írása, 
kapcsolása 
 
 
 
265. óra Másolás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

261. óra 
 
 
 
 
 
263. óra 
 
 
 
 
Másolás 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.b 

classroom, videós óra 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.b 

classroom, videós óra 

mesefüzet önálló 

ellenőrzése megoldókulcs 

segítségével   

Irodalom 259. óra Medveotthon 
Veresegyházon 
 
 
260. óra Differenciált 
szövegfeldolgozás: A róka 
 
 
 
 
262. óra Az őz, Zelk Zoltán: 
Hova futsz, te kicsi őz? 
 
 
 
264. óra A ló-jó barát 
 
 
 
266. óra A jegesmedve 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://redmenta.com 

 
 
Első olvasókönyvem 50-
51.oldal 
 
 
 
 
Az őz 
 
 
 
 
264. óra 
 
 
 
A jegesmedve 
 

május 18. szövegértés 
dolgozat 9:00-9:45 
 
 
Skype online óra május 19. 
9:00 
tankönyv 51. oldal 
feladatainak elküldése fotón-
1.b classroom 
 
tankönyv önálló ellenőrzése 
megoldókulcs segítségével  
1.b napközis classroom 
 
 
mesefüzet feladatainak 
elküldése fotón-1.b 
classroom 
 
tankönyv önálló ellenőrzése 
megoldókulcs segítségével  
1.b napközis classroom 

Matematika  Google Classroom (kód a   

https://drive.google.com/open?id=14qps5WGX0Thv5sHHZlRd7oUYK62OBvzz
https://drive.google.com/file/d/1nxRlNoxXwlzNJHyL5-AvxHA_G6eEtcLe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qVdcE2b9MYDQitsbnS6H85Kyn7o2Tz3/view?usp=sharing
https://redmenta.com/
https://drive.google.com/open?id=1BizSp9qVULhfuC_Mh6tak7i8n3kOrnnE
https://drive.google.com/file/d/1mCl07f3I2ZeI67D3ZOhBi1gqHrPRLgmv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXVgLe58f8qO3QuahQkLFJTe0J-QNL-O/view?usp=sharing


  
 
129. óra: Megálló I.  
- A 20-as számkörben 
megszerzett ismeretek 
megszilárdítása, elmélyítése 
 
130. óra: Megálló II.  
- Kombinatórikai feladatok, 
sorozatok, táblázat kitöltése 
szabálykövetéssel, szöveges 
feladatok 
 
131. óra: Kitekintő I. és 
Számolási rutin fejlesztése, 
összeadás, kivonás, pótlás a 
20-as számkörben 
 
132. óra: Témazáró felmérő a 
20-as számkörben 
 
 
 
 
 

Krétában)  
 

Tk. II. 100−101. oldal 

feladatai 

https://learningapps.org/  
(05.18-22. mappa feladatai) 
 
 
Tk. II. 102-103. oldal feladatai 
 
 
 
 
Tk. II. 104-105.oldal feladatai 
 

 
 
Házi feladat (Mf. II. 68. oldal 
2., 3. feladat) 
 
 
 
 
Házi feladat (a feltöltött 
feladatlap elvégzése) 
 
 
 
A feltöltött feladatlap 
kinyomtatása, kitöltése! 
 
 
 
Témazáró feladatlap 
kitöltése! 

Környezetismeret 
 

33.óra:Miről tanultunk? 
Mit tudtam meg az 
évszakokról? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.:70.oldal 
Mf.:54.oldal 

PowerPoint bemutató és 
közös feladatmegoldás. 

Discord találkozó: 
2020.05.19. 11:00 óra 

Angol normál 64. óra: Fairy tales. 
Vocabulary related to parts of 
the body. 
 
 
 
 
 
 
65. óra: Talking about 
possession. Vocabulary 
related to actions. 

Student’s Book 68 - 70. 
oldal 
Workbook 70 - 72. oldal és 
76. oldal 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Body parts 
Fairy tales 
Fairy tales 2 
 
Aranyhaj 
Csizmás Kandúr 
 
 
 
Workbook Fairy tales 
72. oldal Let's play 
76. oldal Ismétlés 

lefotózva beküldeni:  
Workbook 71. oldal 

https://learningapps.org/
https://www.youtube.com/watch?v=UM6meCJryb4
https://www.youtube.com/watch?v=-IBpPIEGBco
https://www.youtube.com/watch?v=jHqBIKjZuZk
https://www.youtube.com/watch?v=iWESsMgpheo&t=132s
https://www.youtube.com/watch?v=sJByIHlpCpo&t=477s
https://www.youtube.com/watch?v=VI0N60pSk_o
https://www.youtube.com/watch?v=0aaeyJoH2fw
https://www.youtube.com/watch?v=8bXUYqCXx-A


 
Kis Hableány 
Pán Péter 

Angol két tanítási nyelvű Food Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 46.o Dal + Mf 41./4.,5. 
Tk 48.o Story + Mf 43./8.,9. 
Tk 49./10.,11. + Mf 
44./10.,11. 
 
Videó leckék a Classroomban 

Visszaküldeni:  
Mf 41. és 43.oldal 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 
 

Running 
Strengthening and balancing 
exercises 
Aerobics 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

On one leg 
Workout for kids        
Aerobics 
Family workout 
Stretching   

Rövid beszámoló készítése 
a héten végzett 
gyakorlatokról. 
Mérd le és írd meg, mennyi 
ideig tudsz függeszkedni! 
 
Webexes online óra: 
csütörtökön 10:00-10:45. 

Testnevelés normál  
 
 
164. óra: Futás feladatokkal, 
szökkenések gyakorlása 
 
165. óra: Vágtafutás kb. 30 
méteren 
 
166. óra: Helyből távolugrás 
gyakorlása (két lábról 
elugrás, két lábra érkezés) 
 
167. óra: Szabadtéri óra a 
játszótéren 
 
168. óra:Szabadtéri óra a 
játszótéren 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=sHrVUME2P9Y 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=6yL8yYJJ7Kw 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=BIc-wEDN4kc 
 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=9U1bTlWuL9U 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=XUYdrJpMALA 
 
 

 

Ének - zene 
 

66. óra: Hallás utáni 
daltanulás: Zöld 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 

Hangfelvétel küldése a 
megtanult dalról. 

https://www.youtube.com/watch?v=aLmiuOpWyOE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=fq2HJt5QjEI
https://www.youtube.com/watch?v=h6mbvmCSUvs
https://www.youtube.com/watch?v=_97QFX3w1E4
https://www.youtube.com/watch?v=KqSzgzsDeaU
https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo&t=570s
https://www.youtube.com/watch?v=Ji9vKgfWK88
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=BIc-wEDN4kc
https://www.youtube.com/watch?v=BIc-wEDN4kc
https://www.youtube.com/watch?v=9U1bTlWuL9U
https://www.youtube.com/watch?v=9U1bTlWuL9U
https://www.youtube.com/watch?v=XUYdrJpMALA
https://www.youtube.com/watch?v=XUYdrJpMALA


paradicsom… 
67. óra: A lá, szó, mi, dó 
hangok gyakorlása 

 
 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: Tájékozódás a 
lakóhelyen és annak 
környékén vizuális elemek 
alapján 
 
Technika: Waiting for guests 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

10.hét.mp4 
 
Waiting for guests.mp4 
 

 

Rajz normál 33.tananyag: Tájékozódás a 
lakóhelyen és annak 
környékén vizuális elemek 
alapján 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Feladatleírás megtalálható a 

Classroom-ban. 

Az elkészült rajz fotójának 
feltöltése a kurzusba. 

Technika normál 33.óra: Szerelőelemekkel 
végzett gyakorlatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Feladatleírás megtalálható a 

Classroom-ban. 

Az elkészült munkadarab 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

Etika 34. Mások, máshol Google Classroom (kód a 
Krétában) Feladatok leírása a 

Classroomban 

A megoldott feladatok 
elküldése 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 
 
 
 
 
Matematika napközi: 
Discord: Csütörtök 14:00-tól 

 

 

2.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 

https://drive.google.com/open?id=1zNw-NgD-V-mdQMVb68VjMjhrUhNEyG7K
https://drive.google.com/open?id=1ihsVO4C6kDTAUFA-itqdrgO2bJydeW3v


 

Magyar nyelv 115-118. óra 
A kérdő mondat 1.  
A kérdő mondat 2. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Nyelvtan - helyesírás 
tankönyv :  101-103. oldal 
Nyelvtan - helyesírás 
munkafüzet:  82-83. oldal 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=EfMaaQb8a2U 1. rész 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=6JahEMEWuGA 2. 
rész  

Játékos gyakorlatok : 
wordwall - classroom 
osztályban 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
youtube óra 1. 
 
 
youtube óra 2 
 
BEKÜLDENDŐ :  
Munkafüzet : 83. oldal 
fotózása, beküldés, kis 
füzet fotózása , beküldése ( 
szabály, kérdőszavak ). 

Irodalom 147-150. óra: Tompa Mihály 
: A pitypang meséje  
 
 
 
 
 
Szövegértés- röpdolgozat ( 
mese ) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Melléklet :  feladatlap- 
szerkeszthető word 
dokumentum 

Hétszínvarázs olvasókönyv : 
50. oldal 
https://www.youtube.com/watc
h?v=8KFdMcUTeCI   Youtube óra 
Játékos gyakorlás : 
https://learningapps.org/474019
1 

https://www.youtube.com/watc
h?v=w3cNLM4Rw3I Pitypang dal  

 

Youtube óra   
 
 
 
 
 
 
BEKÜLDENDŐ :  

szövegértés röpdolgozat 
lefotózása beküldése 

Matematika 132.óra: Számonkérés-
Röpdolgozat 
133-134. óra: 
Hosszúságmérés: cm ‑  dm 
‒ m. Hosszúságok becslése, 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A röpdolgozat, a tananyag 
pdf-ben és a feldolgozását 
segítő ppt-k napi 
ütemezésben a Google 
Classroomban találhatók. 

Beadandó: 
a hétfői röpdolgozat 
 
Cisco Webex találkozó: 
kedd 9.00-10.00 

https://www.youtube.com/watch?v=EfMaaQb8a2U
https://www.youtube.com/watch?v=EfMaaQb8a2U
https://www.youtube.com/watch?v=6JahEMEWuGA
https://www.youtube.com/watch?v=6JahEMEWuGA
https://wordwall.net/hu/resource/1954410/k%C3%A9rd%C5%91-mondat-gyakorl%C3%A1sa
https://wordwall.net/hu/resource/1954410/k%C3%A9rd%C5%91-mondat-gyakorl%C3%A1sa
https://wordwall.net/hu/resource/1954410/k%C3%A9rd%C5%91-mondat-gyakorl%C3%A1sa
https://wordwall.net/hu/resource/1954410/k%C3%A9rd%C5%91-mondat-gyakorl%C3%A1sa
https://www.youtube.com/watch?v=8KFdMcUTeCI
https://www.youtube.com/watch?v=8KFdMcUTeCI
https://learningapps.org/4740191
https://learningapps.org/4740191
https://www.youtube.com/watch?v=w3cNLM4Rw3I
https://www.youtube.com/watch?v=w3cNLM4Rw3I


mérése 
135.óra:Tömegmérés: kg, 
dkg 

Környezetismeret 
 

33.óra:Összefoglalás 
Anyagok a környezetünkben 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.:80.oldal 
Mf.:60-61.oldal 

PowerPoint bemutató. Az elkészült feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

Angol normál 65. óra: Science: Where do 
they come from? 
 
 
 
 
 
66. óra: Revision.  

Student’s Book 61. és 64. 
oldal 
Workbook 63. oldal, 65 - 
66. oldal 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student's Book 61. oldal 
Workbook 65. oldal 
 
Hogyan készült a szövet 
Hogyan készül a ceruza 
Journey of cotton 
 
Revision 1. 
Revision 2. 

lefotózva beküldeni 
Student’s Book 64. oldal 
és 
füzet 64 / 1.  

Angol két tanítási nyelvű Lesson 163 Revision 
Lesson 164 Revision 
Lesson 165 Test 
Lesson 166 New words 
Lesson 167 New structure 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

10.hét 2.a angol KT.pdf 
 

Online meeting Skype 
május 22. péntek 
 
Témazáró: május 20. 
Redmenta 

Testnevelés normál 
 

163.óra: Téri tájékozódás 
fejlesztése 
164.óra: Zenés gimnasztika  
165.óra:Labdás ügyességi 
gyakorlatok focilabdával vagy 
gumilabdával 
166.óra: Szabadtéri játékóra 
167.óra: Közlekedj okosan!      

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

Beszámoló a labdás 
ügyességi gyakorlatokról 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű 

Feladatok alternatív 
sportokra: 
 
-kondipark 
-bringapark 
-aerobic 
-zoomba 
-fitt ball 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/w
atch?v=PjukuapL1wo 
NETFIT 

https://www.youtube.com/w

 

https://www.youtube.com/w
atch?v=XeZXdZPCnX8 Egy 
kis menő street workout 
kezdőknek 

A helyből távolugrás 
eredményének a 
beküldése. 

https://www.youtube.com/watch?v=tHZexG8feAE
https://www.youtube.com/watch?v=zGOFLERE42A
https://www.youtube.com/watch?v=Bda9K4wycVI
https://www.youtube.com/watch?v=sDtKZc-418I&t=526s
https://www.youtube.com/watch?v=orKBbm9lJ1s&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=HKDU0tuhhg4
https://www.youtube.com/watch?v=oQgNl7twQNw
https://drive.google.com/open?id=1-0t58f9DuVr0SSrTOlI3Y6tj3A-G1KB3
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=Q3-XGwLy5SU
https://www.youtube.com/watch?v=XeZXdZPCnX8
https://www.youtube.com/watch?v=XeZXdZPCnX8


-jóga 
-frizbi 
A helyből távolugrás 
felmérése a Netfit alapján. 

atch?v=Q3-XGwLy5SU A 
frizbi fogása 

https://www.youtube.com/w
atch?v=L1y5WlOQfdQ 
Hogyan dobd a frizbit 
ANGOLUL! 

https://www.youtube.com/w
atch?v=XXDDTpVtvjo 
Frizbizik az egész suli 

https://www.youtube.com/w
atch?v=5QoyyO9_9vY 
Napi torna alsó 

tagozatosoknak 

 

 

 

https://www.youtube.com/w
atch?v=vMnXa4WcgGI 
Hermina Bringapark 

https://www.youtube.com/w
atch?v=U5ONYMDfWYg 
Jókedvre derítő 
jógagyakorlatok 

https://www.youtube.com/w
atch?v=7MWrBU2C2Bg 
Gyerekaerobic Katus Attilával 

https://www.youtube.com/w
atch?v=dkH1nZkkNbY 
Zumba Kids 

https://www.youtube.com/w
atch?v=gaRHDnNasxM 
Fitlabda gyakorlatok Péntek 
Enikővel 

Ének - zene 65. óra: Hallás utáni 
daltanulás: Azt hallotam… 
66. óra: Lá, szó, ré, mi, dó, 
lá; a hanglétra hangjai 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Szolmizációs hanglépcső Hangfelvétel küldése a 
megtanult dalról. 

Rajz-technika normál Madarak és fák napja Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Játékos feladatok 
Szókereső 
Vers, népdal,madárhang 
hallgatása 
Madár készítése 

A fotó küldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Technika: Waiting for guests 

 

Rajz: Imaginary homes in 
Hundertwasser's style 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Waiting for guests.mp4 

Imaginary homes in 
Hundertwasser's style 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3-XGwLy5SU
https://www.youtube.com/watch?v=L1y5WlOQfdQ
https://www.youtube.com/watch?v=L1y5WlOQfdQ
https://www.youtube.com/watch?v=XXDDTpVtvjo
https://www.youtube.com/watch?v=XXDDTpVtvjo
https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/watch?v=vMnXa4WcgGI
https://www.youtube.com/watch?v=vMnXa4WcgGI
https://www.youtube.com/watch?v=U5ONYMDfWYg
https://www.youtube.com/watch?v=U5ONYMDfWYg
https://www.youtube.com/watch?v=7MWrBU2C2Bg
https://www.youtube.com/watch?v=7MWrBU2C2Bg
https://www.youtube.com/watch?v=dkH1nZkkNbY
https://www.youtube.com/watch?v=dkH1nZkkNbY
https://www.youtube.com/watch?v=gaRHDnNasxM
https://www.youtube.com/watch?v=gaRHDnNasxM
https://wordwall.net/hu/resource/1770476/szolmiz%C3%A1ci%C3%B3s-hangl%C3%A9pcs%C5%91
https://drive.google.com/open?id=1ihsVO4C6kDTAUFA-itqdrgO2bJydeW3v
https://youtu.be/Mi4RqdNtCG8
https://youtu.be/Mi4RqdNtCG8


 

Etika 34. A jó és a gonosz harca Google Classroom (kód a 
Krétában) Feladatok leírása a 

Classroomban 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Ck7LTG8f_OU 

 

A megoldott feladatok 
elküldése 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 
 

2.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 115-118. óra 
A kérdő mondat 1.  
 
 
 
A kérdő mondat 2. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Nyelvtan - helyesírás 
tankönyv :  101-103. oldal 
Nyelvtan - helyesírás 
munkafüzet:  82-83. oldal 

https://www.youtube.com/w

atch?v=EfMaaQb8a2U 1. 
rész 

https://www.youtube.com/w

atch?v=6JahEMEWuGA 2. 
rész  

Játékos gyakorlatok : 

 
 
 
 
 
 
 
youtube óra 1. 
 
 
youtube óra 2 
 
BEKÜLDENDŐ :  
Munkafüzet : 83. oldal 

https://www.youtube.com/watch?v=Ck7LTG8f_OU
https://www.youtube.com/watch?v=Ck7LTG8f_OU
https://www.youtube.com/watch?v=EfMaaQb8a2U
https://www.youtube.com/watch?v=EfMaaQb8a2U
https://www.youtube.com/watch?v=6JahEMEWuGA
https://www.youtube.com/watch?v=6JahEMEWuGA


wordwall - classroom 
osztályban 

 

 

 

fotózása, beküldés, kis füzet 
fotózása , beküldése ( 
szabály, kérdőszavak ). 

Irodalom 147-150. óra: Tompa 
Mihály : A pitypang meséje  
 
 
 
Szövegértés- röpdolgozat ( 
mese ) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Melléklet :  feladatlap- 
szerkeszthető word 
dokumentum 

Hétszínvarázs olvasókönyv 
: 50. oldal 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=8KFdMcUTeCI   Youtube 
óra 
Játékos gyakorlás : 
https://learningapps.org/4740
191 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=w3cNLM4Rw3I Pitypang 
dal  

 

Youtube óra   
 
 
 
 
 
BEKÜLDENDŐ :  

szövegértés röpdolgozat 
lefotózása beküldése 

Matematika 131.óra: Számonkérés-
Röpdolgozat 
132-133. óra: 
Hosszúságmérés: cm ‑  dm 
‒ m. Hosszúságok becslése, 
mérése 
134.óra:Tömegmérés: kg, 
dkg 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A röpdolgozat, a tananyag 
pdf-ben és a feldolgozását 
segítő ppt-k napi 
ütemezésben a Google 
Classroomban találhatók. 

Beadandó: 
hétfői röpdolgozat 
 
Cisco Webex találkozó: 
kedd 9.00-10.00 
 
 

Környezetismeret 
 

33.óra:Összefoglalás 
Anyagok a környezetünkben 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.:80.oldal 
Mf.:60-61.oldal 

PowerPoint bemutató Az elkészült feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

Angol normál 65. óra: Science: Where do 
they come from? 
 
 

Student’s Book 61. és 64. 
oldal 
Workbook 63. oldal, 65 - 66. 
oldal 

Student's Book 61. oldal 
Workbook 65. oldal 
 
Hogyan készült a szövet 

lefotózva beküldeni 
Student’s Book 64. oldal 
és 
füzet: 64 / 1.  

https://wordwall.net/hu/resource/1954410/k%C3%A9rd%C5%91-mondat-gyakorl%C3%A1sa
https://wordwall.net/hu/resource/1954410/k%C3%A9rd%C5%91-mondat-gyakorl%C3%A1sa
https://wordwall.net/hu/resource/1954410/k%C3%A9rd%C5%91-mondat-gyakorl%C3%A1sa
https://wordwall.net/hu/resource/1954410/k%C3%A9rd%C5%91-mondat-gyakorl%C3%A1sa
https://www.youtube.com/watch?v=8KFdMcUTeCI
https://www.youtube.com/watch?v=8KFdMcUTeCI
https://learningapps.org/4740191
https://learningapps.org/4740191
https://www.youtube.com/watch?v=w3cNLM4Rw3I
https://www.youtube.com/watch?v=w3cNLM4Rw3I
https://www.youtube.com/watch?v=tHZexG8feAE
https://www.youtube.com/watch?v=zGOFLERE42A
https://www.youtube.com/watch?v=Bda9K4wycVI


 
 
 
66. óra: Revision.  

 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Hogyan készül a ceruza 
Journey of cotton 
 
Revision 1. 
Revision 2. 

Angol két tanítási nyelvű Unit 1:Wider World 
 
Unit 2: Animals 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 12./15.,16 és 13./17. 
 
Tk 14./1.,2. + Mf 12./1.,2. 
Tk 15./3.,4. + Mf 13./3.,4. 
 
Videó leckék a 
Classroomban 

Visszaküldeni:  
Mf 12. és 13. oldal 

Testnevelés normál 
 

163.óra: Téri tájékozódás 
fejlesztése 
164.óra: Zenés gimnasztika  
165.óra:Labdás ügyességi 
gyakorlatok focilabdával 
vagy gumilabdával 
166.óra: Szabadtéri játékóra 
167.óra: Közlekedj okosan!  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

Beszámoló a labdás 
ügyességi gyakorlatokról 

Testnevelés és tömegsport 
kéttannyelvű 

Feladatok alternatív 
sportokra: 
 
-kondipark 
-bringapark 
-aerobic 
-zoomba 
-fitt ball 
-jóga 
-frizbi 
A helyből távolugrás 
felmérése a Netfit alapján. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=PjukuapL1wo NETFIT 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Q3-XGwLy5SU A frizbi 
fogása 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=L1y5WlOQfdQ Hogyan 
dobd a frizbit ANGOLUL! 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=XXDDTpVtvjo Frizbizik 
az egész suli 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=5QoyyO9_9vY Napi 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=XeZXdZPCnX8 
Egy kis menő street workout 
kezdőknek 

https://www.youtube.com/
watch?v=vMnXa4WcgGI 
Hermina Bringapark 

https://www.youtube.com/
watch?v=U5ONYMDfWYg 
Jókedvre derítő 
jógagyakorlatok 

https://www.youtube.com/
watch?v=7MWrBU2C2Bg 
Gyerekaerobic Katus 

A helyből távolugrás 
eredményének a beküldése. 

https://www.youtube.com/watch?v=sDtKZc-418I&t=526s
https://www.youtube.com/watch?v=orKBbm9lJ1s&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=HKDU0tuhhg4
https://www.youtube.com/watch?v=oQgNl7twQNw
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=Q3-XGwLy5SU
https://www.youtube.com/watch?v=Q3-XGwLy5SU
https://www.youtube.com/watch?v=L1y5WlOQfdQ
https://www.youtube.com/watch?v=L1y5WlOQfdQ
https://www.youtube.com/watch?v=XXDDTpVtvjo
https://www.youtube.com/watch?v=XXDDTpVtvjo
https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/watch?v=XeZXdZPCnX8
https://www.youtube.com/watch?v=XeZXdZPCnX8
https://www.youtube.com/watch?v=vMnXa4WcgGI
https://www.youtube.com/watch?v=vMnXa4WcgGI
https://www.youtube.com/watch?v=U5ONYMDfWYg
https://www.youtube.com/watch?v=U5ONYMDfWYg
https://www.youtube.com/watch?v=7MWrBU2C2Bg
https://www.youtube.com/watch?v=7MWrBU2C2Bg


torna alsó tagozatosoknak 

 

 

 

Attilával 

https://www.youtube.com/
watch?v=dkH1nZkkNbY 
Zumba Kids 

https://www.youtube.com/
watch?v=gaRHDnNasxM 
Fitlabda gyakorlatok Péntek 
Enikővel 

Ének - zene 
 

65. óra: Hallás utáni 
daltanulás: Azt hallotam… 
66. óra: Lá, szó, ré, mi, dó, 
lá; a hanglétra hangjai 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Szolmizációs hanglépcső Hangfelvétel küldése a 
megtanult dalról. 

Rajz-technika normál Madarak és fák napja Google Classroom (kód a 
Krétában) Játékos feladatok 

Szókereső 

Vers,népdal ,madárhang 
hallgatása 

Madár készítése 

A fotó küldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: Imaginary homes in 
Hundertwasser's style 
 
Technika: Waiting for 

guests 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Imaginary homes in 
Hundertwasser's style 
 

Waiting for guests.mp4 

 

 

Etika 34. A jó és a gonosz harca Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladatok leírása a 

Classroomban 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Ck7LTG8f_OU 

A megoldott feladatok 
elküldése 

https://www.youtube.com/watch?v=dkH1nZkkNbY
https://www.youtube.com/watch?v=dkH1nZkkNbY
https://www.youtube.com/watch?v=gaRHDnNasxM
https://www.youtube.com/watch?v=gaRHDnNasxM
https://wordwall.net/hu/resource/1770476/szolmiz%C3%A1ci%C3%B3s-hangl%C3%A9pcs%C5%91
https://youtu.be/Mi4RqdNtCG8
https://youtu.be/Mi4RqdNtCG8
https://drive.google.com/open?id=1ihsVO4C6kDTAUFA-itqdrgO2bJydeW3v
https://www.youtube.com/watch?v=Ck7LTG8f_OU
https://www.youtube.com/watch?v=Ck7LTG8f_OU


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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 

 

3.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 100.óra: A melléknevek 
helyesírása 
101.óra: A melléknevek 
felismerésének, 
használatának és 
helyesírásának gyakorlása 
102.óra:Felmérés: A 
melléknév 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://drive.google.com/file/
d/1vqJRNsojtV6JNMioSvY
MjI7TD-
R2VqMI/view?usp=drive_w
eb&authuser=0 
 
https://learningapps.org/dis
play?v=p3q7b82gk18 
https://learningapps.org/wat
ch?v=pj71wrkb318 
https://redmenta.com/Mell%
C3%A9kn%C3%A9v+tud%
C3 

A melléknév  ppt 
 
 
 
 
Gyakorló feladatok 
 
 
 
 
Redmenta tudáspróba: A 
melléknév 

Irodalom 130-131.óra: Kiss Bitay Éva: 
Élet a birtokon 
132-133.óra: A nagy kócsag 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.132-133.o. 
https://redmenta.com/A+na
gy+k%C3%B3csag%3B+%
C3%89let+a+birtok 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=I69EfF5sfoQ&t=36s 

Redmenta szövegértés 
feladatlap az 
olvasmányokhoz 
 
A hangos olvasás fejlesztése 
Ismeretterjesztő kisfilm a 
nagy kócsagról 

Matematika 130 -133. óra 
Tükrözések, szimmetria 
 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

youtube tanár 
-
https://www.youtube.com/w
atch?v=0rK27_FiLjE 
 
https://www.youtube.com/w

Javítás az elküldött 
javítókulcsok segítségével.  
 
Visszaküldeni a a Mf. 92-93. 
oldal feladatait kell. 

https://drive.google.com/file/d/1vqJRNsojtV6JNMioSvYMjI7TD-R2VqMI/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1vqJRNsojtV6JNMioSvYMjI7TD-R2VqMI/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1vqJRNsojtV6JNMioSvYMjI7TD-R2VqMI/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1vqJRNsojtV6JNMioSvYMjI7TD-R2VqMI/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1vqJRNsojtV6JNMioSvYMjI7TD-R2VqMI/view?usp=drive_web&authuser=0
https://learningapps.org/display?v=p3q7b82gk18
https://learningapps.org/display?v=p3q7b82gk18
https://learningapps.org/watch?v=pj71wrkb318
https://learningapps.org/watch?v=pj71wrkb318
https://redmenta.com/Mell%C3%A9kn%C3%A9v+tud%C3
https://redmenta.com/Mell%C3%A9kn%C3%A9v+tud%C3
https://redmenta.com/Mell%C3%A9kn%C3%A9v+tud%C3
https://redmenta.com/A+nagy+k%C3%B3csag%3B+%C3%89let+a+birtok
https://redmenta.com/A+nagy+k%C3%B3csag%3B+%C3%89let+a+birtok
https://redmenta.com/A+nagy+k%C3%B3csag%3B+%C3%89let+a+birtok
https://www.youtube.com/watch?v=I69EfF5sfoQ&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=I69EfF5sfoQ&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=0rK27_FiLjE
https://www.youtube.com/watch?v=0rK27_FiLjE
https://www.youtube.com/watch?v=1Tqzsmg-xvw


 
 
 
 
Év végi ismétlés 

atch?v=1Tqzsmg-xvw 
 
Mf. 82-83. oldal 

 
 

Mf. 92-93. oldal            
 

Környezetismeret 
 

33.óra: Élet az ártereken Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.:82-83.oldal 
Mf.:66.oldal 

Videó megtekintése. 
Népdal meghallgatása. 

Az elkészült feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

Angol normál Lesson 99 Test unit 8 
 
Lesson 100 Év végi 
összefoglalás (Revision) 
 
Lesson 101  Év végi 
összefoglalás (Revision) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

10.hét angol normál 3.a pdf 
 

 

Angol két tanítási nyelvű 162. óra: Test 9 - Unit 9. 
 
 
 
 
163 - 164. óra: Unit 10. Fun 
time: Vocabulary revision: 
freetime activities. 
Sing the song: Jungle Party.  
 
165. óra: Reading and 
writing activity. 
 
 
166. óra: Cartoon Story: Mr 
Crocodile and Dr Kangaroo. 
 

Pupil’s Book 66. oldal, 68 - 
69. oldal 
Activity book 58. oldal 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 
 
 
lektori angol:  
Song 
Song 2. 
Job Song 

 
 
 
 
 
Unit 10. Jungle Party Song 
 
 
 
 
Jungle Party 2. 
Activity Book Fun Time 
 
 
Activity Book Fun Time 2. 
Mr Crocodile Story 1. 
Mr Crocodile Story 2. 

Test 9 - Unit 9.  
Test 1. 
Test 2. 
beküldeni a füzetet lefotózva 
 
Webex meeting: 2020. május 
20. szerda 9:00 
 
 
 
 

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Összefoglalás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

LearningApps tankockák Tankockák megoldása 

https://www.youtube.com/watch?v=1Tqzsmg-xvw
https://www.youtube.com/watch?v=0rK27_FiLjE
https://drive.google.com/open?id=1wC82BbtH662fj2PbGIl7u-9aSE-HBoBy
https://www.youtube.com/watch?v=-RYeneL4RNo
https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU
https://www.youtube.com/watch?v=mHwz6ceMNCg
https://www.youtube.com/watch?v=JrAocR1SXB0
https://www.youtube.com/watch?v=L0vmWATv3hs
http://classroom.google.com/w/NTM1NTY1OTI1NTFa/t/all
https://www.youtube.com/watch?v=imJu2VUSc6s
https://www.youtube.com/watch?v=QYA6xZ8zyBk
https://www.youtube.com/watch?v=Ap5TMgi6xXw
https://www.youtube.com/watch?v=B_vRepH_pWQ
https://www.youtube.com/watch?v=3tI-zYVgbSU


Testnevelés normál 160-164. óra 
Futóiskola 
 
 
 
 
Lépcsőzés 
 
 
 
 
 
Családi kihívás otthon 
 
 
 
 
Kitartó futás 
 
 
 
 
 
Autogén tréning 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/re

sults?search_query=fut%C
3%A1s+gyerekeknek 

https://www.youtube.com/w
atch?v=Df0s1KUpSgU 

https://www.youtube.com/re
sults?search_query=fut%C
3%A1s+gyerekeknek 

https://www.youtube.com/w
atch?v=ubs62u7KIsg 

https://www.youtube.com/w
atch?v=GGGv3jfBPvk 

https://www.youtube.com/w
atch?v=TLMvhoBZB3E 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=7uQgMZCq8x 

Május 22-ig írd meg, milyen 
mozgást végeztél a 
legszívesebben a héten! 
 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Feladatok alternatív 
sportokra: 
 
-kondipark 
-bringapark 
-aerobic 
-zoomba 
-fitt ball 
-jóga 
-frizbi 
A helyből távolugrás 
felmérése a Netfit alapján. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=PjukuapL1wo NETFIT 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Q3-XGwLy5SU A frizbi 
fogása 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=L1y5WlOQfdQ Hogyan 
dobd a frizbit ANGOLUL! 

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

 

https://www.youtube.com/
watch?v=XeZXdZPCnX8 
Egy kis menő street 
workout kezdőknek 

https://www.youtube.com/
watch?v=vMnXa4WcgGI 
Hermina Bringapark 

https://www.youtube.com/
watch?v=U5ONYMDfWYg 
Jókedvre derítő 
jógagyakorlatok 

A helyből távolugrás 
eredményének a beküldése. 

https://www.youtube.com/results?search_query=fut%C3%A1s+gyerekeknek
https://www.youtube.com/results?search_query=fut%C3%A1s+gyerekeknek
https://www.youtube.com/results?search_query=fut%C3%A1s+gyerekeknek
https://www.youtube.com/watch?v=Df0s1KUpSgU
https://www.youtube.com/watch?v=Df0s1KUpSgU
https://www.youtube.com/results?search_query=fut%C3%A1s+gyerekeknek
https://www.youtube.com/results?search_query=fut%C3%A1s+gyerekeknek
https://www.youtube.com/results?search_query=fut%C3%A1s+gyerekeknek
https://www.youtube.com/watch?v=ubs62u7KIsg
https://www.youtube.com/watch?v=ubs62u7KIsg
https://www.youtube.com/watch?v=GGGv3jfBPvk
https://www.youtube.com/watch?v=GGGv3jfBPvk
https://www.youtube.com/watch?v=TLMvhoBZB3E
https://www.youtube.com/watch?v=TLMvhoBZB3E
https://www.youtube.com/watch?v=7uQgMZCq8xg
https://www.youtube.com/watch?v=7uQgMZCq8xg
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=Q3-XGwLy5SU
https://www.youtube.com/watch?v=Q3-XGwLy5SU
https://www.youtube.com/watch?v=L1y5WlOQfdQ
https://www.youtube.com/watch?v=L1y5WlOQfdQ
https://www.youtube.com/watch?v=XXDDTpVtvjo
https://www.youtube.com/watch?v=XXDDTpVtvjo
https://www.youtube.com/watch?v=XeZXdZPCnX8
https://www.youtube.com/watch?v=XeZXdZPCnX8
https://www.youtube.com/watch?v=vMnXa4WcgGI
https://www.youtube.com/watch?v=vMnXa4WcgGI
https://www.youtube.com/watch?v=U5ONYMDfWYg
https://www.youtube.com/watch?v=U5ONYMDfWYg


az egész suli 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=5QoyyO9_9vY Napi 

torna alsó tagozatosoknak 

 

 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=7MWrBU2C2Bg 
Gyerekaerobic Katus 
Attilával 

https://www.youtube.com/
watch?v=dkH1nZkkNbY 
Zumba Kids 

https://www.youtube.com/
watch?v=gaRHDnNasxM 
Fitlabda gyakorlatok Péntek 
Enikővel 

Ének - zene 
 66. óra: daltanulás hallás 

után: Gervaise: Táncdal 

67. óra: A műdal jellemzői; 
fúvós hangszerek 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Rajz-technika normál 
A valóság és a jellemző 
formái 

Mozaikkép 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Papírmozaik készítése 

A feladat leírása a 
classroomban 

A fotó küldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Technika: Transportation 

Rajz: Spring 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Google űrlap kitöltése a 

classroomban 

10.hét 3.a.b Rajz.pdf 

 

 

Etika 
32. Együttműködés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladatok leírása a 

Classroomban 

Az elkészített feladatok 
elküldése 

https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/watch?v=7MWrBU2C2Bg
https://www.youtube.com/watch?v=7MWrBU2C2Bg
https://www.youtube.com/watch?v=dkH1nZkkNbY
https://www.youtube.com/watch?v=dkH1nZkkNbY
https://www.youtube.com/watch?v=gaRHDnNasxM
https://www.youtube.com/watch?v=gaRHDnNasxM
https://drive.google.com/open?id=1r_s_XOVyPRqY3wJAHklzHfr0kG3W3zyt


 

Fejlesztés 
Gyakorló feladatok 

Google Classroom (kód 
Krétában) A feladat leírása a 

classroomban 

 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 
 

 

3.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 99.óra: A melléknevek 
helyesírása 
100.óra: A melléknevek 
felismerésének, 
használatának és 
helyesírásának gyakorlása 
101.óra:Felmérés: A 
melléknév 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://drive.google.com/file/
d/1vqJRNsojtV6JNMioSvYM
jI7TD-
R2VqMI/view?usp=drive_we
b&authuser=0 
 
https://learningapps.org/displ
ay?v=p3q7b82gk18 
https://learningapps.org/watc
h?v=pj71wrkb318 
https://redmenta.com/Mell%
C3%A9kn%C3%A9v+tud%
C3 

A melléknév  ppt 
 
 
 
 
Gyakorló feladatok 
 
 
 
 
Redmenta tudáspróba:A 
melléknév 

Irodalom 129-130.óra: Kiss Bitay Éva: 
Élet a birtokon 
131-132.óra: A nagy kócsag 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.132-133.o. 
https://redmenta.com/A+nag
y+k%C3%B3csag%3B+%C
3%89let+a+birtok 
 

Redmenta szövegértés 
feladatlap az 
olvasmányokhoz 
 
A hangos olvasás 

https://drive.google.com/file/d/1vqJRNsojtV6JNMioSvYMjI7TD-R2VqMI/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1vqJRNsojtV6JNMioSvYMjI7TD-R2VqMI/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1vqJRNsojtV6JNMioSvYMjI7TD-R2VqMI/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1vqJRNsojtV6JNMioSvYMjI7TD-R2VqMI/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1vqJRNsojtV6JNMioSvYMjI7TD-R2VqMI/view?usp=drive_web&authuser=0
https://learningapps.org/display?v=p3q7b82gk18
https://learningapps.org/display?v=p3q7b82gk18
https://learningapps.org/watch?v=pj71wrkb318
https://learningapps.org/watch?v=pj71wrkb318
https://redmenta.com/Mell%C3%A9kn%C3%A9v+tud%C3
https://redmenta.com/Mell%C3%A9kn%C3%A9v+tud%C3
https://redmenta.com/Mell%C3%A9kn%C3%A9v+tud%C3
https://redmenta.com/A+nagy+k%C3%B3csag%3B+%C3%89let+a+birtok
https://redmenta.com/A+nagy+k%C3%B3csag%3B+%C3%89let+a+birtok
https://redmenta.com/A+nagy+k%C3%B3csag%3B+%C3%89let+a+birtok


https://www.youtube.com/wa
tch?v=I69EfF5sfoQ&t=36s 

fejlesztése 
Ismeretterjesztő kisfilm a 
nagy kócsagról 

Matematika 130 -133. óra 
Tükrözések, szimmetria 
 
 
 
 
 
 
 
 
Év végi ismétlés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

youtube tanár 
-
https://www.youtube.com/wa
tch?v=0rK27_FiLjE 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=1Tqzsmg-xvw 
 
Mf. 82-83. oldal 

 
 

Mf. 92-93. oldal     

Javítás az elküldött 
javítókulcsok segítségével.  
 
Visszaküldeni a a Mf. 92-
93. oldal feladatait kell. 

Környezetismeret 34. A víz és az ember 
kapcsolata 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

ppt és feladat leírása a 
Classroomban 

A feladat megoldásainak 
elküldése 

Angol normál 97.óra: Let’s play 
98.óra:Game: Actions 
99.óra: Traditional costumes 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.90-91.o. 
Mf.82-83.o. 

Webex meeting: 
május 19.kedd 10.00-10.45 

Angol két tanítási nyelvű 160-161.óra: Cartoon story: 
Mr Crocodile and Dr 
Kangaroo 
162.óra:Mr Matt story: The 
school party 
163-164.óra: Holidays in 
Australia 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Cartoon story: 
Mr Crocodile and Dr 
Kangaroo Tk.68-69.o. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=eobjTxChTJU 
 
Tk.70.o. 
Mf.60-61.o. 

Webex meeting: 
május 19.kedd 11.00-11.45 

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Összefoglalás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

LearningApps tankockák Tankockák megoldása 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Running 
Strengthening exercises 
Dance 
Football  
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Workout for kids        
Stretching   
Just dance 
Football exercises with 
warm up 
Football drills - passes 

Rövid beszámoló készítése 
a héten végzett 
gyakorlatokról. 
Mérd le és írd meg, mennyi 
ideig tudsz függeszkedni! 

https://www.youtube.com/watch?v=I69EfF5sfoQ&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=I69EfF5sfoQ&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=0rK27_FiLjE
https://www.youtube.com/watch?v=0rK27_FiLjE
https://www.youtube.com/watch?v=1Tqzsmg-xvw
https://www.youtube.com/watch?v=1Tqzsmg-xvw
https://www.youtube.com/watch?v=eobjTxChTJU
https://www.youtube.com/watch?v=eobjTxChTJU
https://www.youtube.com/watch?v=_97QFX3w1E4
https://www.youtube.com/watch?v=Ji9vKgfWK88
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=glvJSIZRsjk
https://www.youtube.com/watch?v=glvJSIZRsjk
https://www.youtube.com/watch?v=0DxCVtaCEQg&feature=youtu.be


Ének - zene 
 67. óra: daltanulás hallás 

után: Gervaise: Táncdal 

68. óra: A műdal jellemzői; 
fúvós hangszerek 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Rajz-technika normál 
A valóság és a jellemző 
formái 

Mozaikkép 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Papírmozaik készítése 

A feladat leírása a 
classroomban 

A fotó küldése 

Testnevelés normál 160-164. óra 
Futóiskola 
 
 
 
 
Lépcsőzés 
 
 
 
 
 
Családi kihívás otthon 
 
 
 
 
Kitartó futás 
 
 
 
 
 
Autogén tréning 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/re

sults?search_query=fut%C3
%A1s+gyerekeknek 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Df0s1KUpSgU 

https://www.youtube.com/re
sults?search_query=fut%C3
%A1s+gyerekeknek 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ubs62u7KIsg 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=GGGv3jfBPvk 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=TLMvhoBZB3E 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=7uQgMZCq8x 

Május 22-ig írd meg, milyen 
mozgást végeztél a 
legszívesebben a héten! 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Technika: Transportation 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Google űrlap kitöltése a 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=fut%C3%A1s+gyerekeknek
https://www.youtube.com/results?search_query=fut%C3%A1s+gyerekeknek
https://www.youtube.com/results?search_query=fut%C3%A1s+gyerekeknek
https://www.youtube.com/watch?v=Df0s1KUpSgU
https://www.youtube.com/watch?v=Df0s1KUpSgU
https://www.youtube.com/results?search_query=fut%C3%A1s+gyerekeknek
https://www.youtube.com/results?search_query=fut%C3%A1s+gyerekeknek
https://www.youtube.com/results?search_query=fut%C3%A1s+gyerekeknek
https://www.youtube.com/watch?v=ubs62u7KIsg
https://www.youtube.com/watch?v=ubs62u7KIsg
https://www.youtube.com/watch?v=GGGv3jfBPvk
https://www.youtube.com/watch?v=GGGv3jfBPvk
https://www.youtube.com/watch?v=TLMvhoBZB3E
https://www.youtube.com/watch?v=TLMvhoBZB3E
https://www.youtube.com/watch?v=7uQgMZCq8xg
https://www.youtube.com/watch?v=7uQgMZCq8xg


Rajz: Spring 

 

classroomban 

10.hét 3.a.b Rajz.pdf 

 

Etika 32. Együttműködés Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladatok leírása a 

Classroomban 

A megoldott feladatok 
elküldése 

Fejlesztés Gyakorló feladatok Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladat leírása a 

classroomban 

 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 
 

4.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv Az ige- témazáró felmérés 
 
 
 
Év végi ismétlés: A mondat 
1-2. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Redmenta teszt 
https://redmenta.com/?solve
&ks_id=485626739 
 
Ny. mf: 103/1.a,b,c,d, 2. 
Mondatfajták 
Mondatfajták- 
többválasztásos 
Mondatfajták- csoportosítós 

Redmenta teszt kitöltése 
 
 
 
learningapps feladatok az 
osztály mappában 
 
skype óra: máj. 22. 10 óra 

Irodalom Szent- Györgyi Albert, a C- 
vitamin felfedezője  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ok. 182. o. Omf. 85/2. +ppt. 
https://learningapps.org/displ

 
learningapps feladatok az 

https://drive.google.com/open?id=1r_s_XOVyPRqY3wJAHklzHfr0kG3W3zyt
https://redmenta.com/?solve&ks_id=485626739
https://redmenta.com/?solve&ks_id=485626739
https://learningapps.org/display?v=p7ovr9r8519
https://learningapps.org/display?v=p6cwapws317
https://learningapps.org/display?v=p6cwapws317
https://learningapps.org/display?v=pbdwap39201
https://learningapps.org/display?v=p6s5iafd218


 
 
Mit hagytak ránk 
feltalálóink? 
 
 
 
 
 
Egy kis olimpiatörténet 
Levél írása 

ay?v=p6s5iafd218 
 
Ok. 183. o. Omf. 86/1.b, 2. 
+ppt. 
https://wordwall.net/play/223
9/081/936 
https://wordwall.net/play/223
8/811/690 
 
Ok. 184. o. Omf. 86/2.4.5 
Fogalmazás mf: 63/9.a,b,c, 
10.a,b, + ppt. 
Fogalmak gyakorlása 
 

osztály mappában 
 
skype óra: máj. 22. 10 óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fogalmazás mf: 10.a,b, 

Matematika 130. óra   
V. Témazáró dolgozat 
megírása 
131. óra Javítás 
132. óra 
Ismétlés-az alsó tagozaton 
tanultak rendszerezése(1-8 
óra) 
Számszomszédok, kerekítés 
133. óra 
A római számok, számok 
bontása: alaki, helyi és 
valódi érték 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

V. Témazáró: MF.78./1., 2., 
3., 4.  79./ 5., 6., 7., 8. 

Tk 152/2.Tk 153/3. a)b) 

Mf 84/1. 2. 3. 
Mf 85 /4. 5.b) c) 
Mf 86/ 6. 

https://www.youtube.com/watch
?v=wm1kcXtu9Jw Kerekítés 1. 

https://www.youtube.com/watch
?v=hxe_hUoqgWM Kerekítés 2. 

https://www.youtube.com/watch
?v=VzVTnmUwyUI Kerekítés 3. 

Az alapszámolási készséget 
gyakoroltató feladatok: 

https://learningapps.org/211
4640 Fejszámolás 
számpiramisokkal 

https://learningapps.org/568
1617 Az okos matekosok 
iskolája 

https://learningapps.org/215
6333 Gondoltam egy számra 

 

BEKÜLDÉS: MF.78./1., 2., 
3., 4.  79./ 5., 6., 7., 8. 

MF 85. o./ 5. b) c)  

Mf 85./ 4.  

  

 

Környezetismeret 67. A Dunántúli-
középhegység, Hazánk 
legnagyobb tava a Balaton 
 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mf. 61./1.2.3.6.7., 62./1.3.5. 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=X_AfShhrcJY 

 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=5GxXQE_JpvI 

A Mf. feladatainak elküldése 

https://learningapps.org/display?v=p6s5iafd218
https://wordwall.net/play/2239/081/936
https://wordwall.net/play/2239/081/936
https://wordwall.net/play/2238/811/690
https://wordwall.net/play/2238/811/690
https://wordwall.net/hu/resource/1555246/fogalmaz%c3%a1s/p%c3%a1ros%c3%adts%c3%a1tok-fogalmakat-megfelel%c5%91-defin%c3%adci%c3%b3khoz
https://www.youtube.com/watch?v=wm1kcXtu9Jw
https://www.youtube.com/watch?v=wm1kcXtu9Jw
https://www.youtube.com/watch?v=hxe_hUoqgWM
https://www.youtube.com/watch?v=hxe_hUoqgWM
https://www.youtube.com/watch?v=VzVTnmUwyUI
https://www.youtube.com/watch?v=VzVTnmUwyUI
https://learningapps.org/2114640
https://learningapps.org/2114640
https://learningapps.org/5681617
https://learningapps.org/5681617
https://learningapps.org/2156333
https://learningapps.org/2156333
https://www.youtube.com/watch?v=X_AfShhrcJY
https://www.youtube.com/watch?v=X_AfShhrcJY
https://www.youtube.com/watch?v=5GxXQE_JpvI
https://www.youtube.com/watch?v=5GxXQE_JpvI


68. A Dunántúli-dombság  
Mf.63./1.2.3.5. 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=ZEIkuEzMjfw 

 

Angol normál People at work Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.54./ 1.,2. és 55./3.,4.,5. 
Mf.50./1.,2. és 51./3.,4. 
 
Videó leckék a 
Classroomban 

Visszaküldeni: Szótárfüzet 
Tk 55.o és Mf 50./1. 

Angol két tanítási nyelvű 162. óra: 7b., A picnic in the 
park. 
 
 
163 - 164. óra: A múlt 
eseményeinek bemutatása.  
Past Simple: Kérdés, 
tagadás. 
 
165. óra: Beszélgetés a 
múltbeli eseményekről. 
 
 
166. óra: Past Simple: 
Kérdés, tagadás. 
 

Top Grammar 66 - 69. oldal 
Student’s Book 92 - 93. oldal 
és 100 / E. 
Workbook 70 - 71. oldal és 
76 / E. 
 
 
 
 
lektori angol: 
Occupations Alphabet 
Occupations Song 
Jobs 
 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

7ab Szógyakorló 
7a A picnic in the park. 
 
 
Simple Past Tense 
Questions, Negative 
Workbook 70. oldal 
 
 
The goat story 
Irregular 2. 
 
 
Workbook exercises 
Practise Simple Past 

Webex meeting: 2020. 
május 19. kedd 11:00 
 
lefotózva beküldeni: füzet - 
táblázat 
Google Űrlap - Irregular 1. 
 

Informatika normál Internet összefoglalás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Online teszt Online teszt kitöltése 

Informatika két tanítási 
nyelvű  

Internet összefoglalás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Online teszt Online teszt kitöltése 

Testnevelés és 
tömegsport -  két tanítási 

Running 
Strengthening exercises 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Online PE 4     
Workout for kids        

Rövid beszámoló készítése 
a héten végzett 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEIkuEzMjfw
https://www.youtube.com/watch?v=ZEIkuEzMjfw
https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw
https://www.youtube.com/watch?v=BOv4EnaeM9w
https://www.youtube.com/watch?v=G5UHA2sf-IE
https://www.youtube.com/watch?v=JqZB_1I7nE0
https://www.youtube.com/watch?v=llj1aZs8MIc
https://www.youtube.com/watch?v=2ZbIsZU0VEQ
https://www.youtube.com/watch?v=gAh3D36TVzg
https://www.youtube.com/watch?v=uOmRHwn4tsg
https://www.youtube.com/watch?v=AW8puuLwYFI
https://www.youtube.com/watch?v=-vDE4Ab2ERw
https://www.youtube.com/watch?v=UmiXN805ztg
https://www.youtube.com/watch?v=pZx24tmhbB4
https://forms.gle/2ZfznNmZrzBCfgHfA
https://forms.gle/2ZfznNmZrzBCfgHfA
https://www.youtube.com/watch?v=re9yr9nl0JI
https://www.youtube.com/watch?v=_97QFX3w1E4


nyelvű Dance 
Football  
 

Stretching   
Just dance 
Football exercises with warm 
up 
Football drills - passes 

gyakorlatokról. 
Mérd le és írd meg, mennyi 
ideig tudsz függeszkedni! 

Testnevelés normál Futás ritmus- és 

irányváltásokkal. Futás 

rövid távon (3-5 m) 

különböző 

alakzatokban.Előre – 

hátrafelé futás sprintben 

kitámasztással 

csípőforgatás nélkül 

 (max. 5-10 m 

távon).Tartásjavító torna, 

gerinc-mobilizációs 

gyakorlatok.  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Gerinc mobilizáló 
gyakorlatok word 
dokumentum a 
classroomban. 

 

Rajz-technika normál Vissza a múltba 
A varázsló 
Varázserejű tárgyak 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Választható feladat 
Varázsköpeny vagy 
nyáridéző dob tervezése 
A feladat leírása a 
clasroomban 

A fotó küldése 

Ének - zene 
Ácintos, pácintos 

Ismétlés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=F3I0T3kW5zg 

gyűjtőmunka visszaküldése 

Rajz két tanítási nyelvű 66 - 67. óra: Természeti 
formák. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

MODEM Fentről le fotó beküldése legalább egy 
elvégzett feladatról 

Technika két tanítási 
nyelvű 

32. óra: Alapteríték. Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Setting the table 
Setting pdf 

fotó beküldése a terített 
asztalról, üzenet írása az 
elvégzett feladatokról 

Etika 32. Kezdet és vég Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladatok leírása a 
Clasroomban 

Az elkészített feladatok 
elküldése 

https://www.youtube.com/watch?v=Ji9vKgfWK88
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=glvJSIZRsjk
https://www.youtube.com/watch?v=glvJSIZRsjk
https://www.youtube.com/watch?v=0DxCVtaCEQg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=F3I0T3kW5zg
https://www.youtube.com/watch?v=F3I0T3kW5zg
https://drive.google.com/open?id=1-UjI_-ezn3hPxp913jvlabiw3d81_XSu
https://www.youtube.com/watch?v=b8F0a1SsyK8
https://drive.google.com/open?id=1MpPVurNVqICemKIi75YjgC5hNdWaHaP6


http://www.szozat.org/index.

php/ertekeink/tartalommutat

o/11290-gyurkovics-tibor-

gyermekszuletes 

 

Fejlesztés Gyakorló feladatok Google classroom (kód a 
Krétában) 

A feladat leírása a 
classroomban 

 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 

 

4.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv Az ige- témazáró felmérés 
 
 
 
Év végi ismétlés: A mondat 
1-2. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Redmenta teszt 
https://redmenta.com/?solve
&ks_id=485626739 
 
Ny. mf: 103/1.a,b,c,d, 2. 
Mondatfajták 
Mondatfajták- 
többválasztásos 
Mondatfajták- csoportosítós 

Redmenta teszt kitöltése 
 
 
 
learningapps feladatok az 
osztály mappában 
 
webex óra: máj. 22. péntek 9 
óra 

Irodalom Szent- Györgyi Albert, a C- 
vitamin felfedezője  
 
 
Mit hagytak ránk 
feltalálóink? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ok. 182. o. Omf. 85/2. +ppt. 
https://learningapps.org/displ
ay?v=p6s5iafd218 
 
Ok. 183. o. Omf. 86/1.b, 2. 
+ppt. 

learningapps feladatok az 
osztály mappában 
 
webex óra: máj. 22. péntek  
9 óra 
 

http://www.szozat.org/index.php/ertekeink/tartalommutato/11290-gyurkovics-tibor-gyermekszuletes
http://www.szozat.org/index.php/ertekeink/tartalommutato/11290-gyurkovics-tibor-gyermekszuletes
http://www.szozat.org/index.php/ertekeink/tartalommutato/11290-gyurkovics-tibor-gyermekszuletes
http://www.szozat.org/index.php/ertekeink/tartalommutato/11290-gyurkovics-tibor-gyermekszuletes
https://redmenta.com/?solve&ks_id=485626739
https://redmenta.com/?solve&ks_id=485626739
https://learningapps.org/display?v=p7ovr9r8519
https://learningapps.org/display?v=p6cwapws317
https://learningapps.org/display?v=p6cwapws317
https://learningapps.org/display?v=pbdwap39201
https://learningapps.org/display?v=p6s5iafd218
https://learningapps.org/display?v=p6s5iafd218


 
 
 
 
 
Egy kis olimpiatörténet 
 
Levél írása 

https://wordwall.net/play/223
9/081/936 
https://wordwall.net/play/223
8/811/690 
 
Ok. 184. o. Omf. 86/2.4.5. 
+ppt. 
Fogalmazás mf: 63/9.a,b,c, 
10.a,b, + ppt. 
Fogalmak gyakorlása 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fogalmazás mf: 10.a,b, 

Matematika 132. óra   
V. Témazáró dolgozat 
megírása 
133. óra Javítás 
134. óra 
Ismétlés-az alsó tagozaton 
tanultak rendszerezése(1-8 
óra) 
Számszomszédok, kerekítés 
135. óra 
A római számok, számok 
bontása: alaki, helyi és 
valódi érték 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

V. Témazáró: MF.78./1., 2., 
3., 4.  79./ 5., 6., 7., 8. 

Tk 152/2.Tk 153/3. a)b) 

Mf 84/1. 2. 3. 
Mf 85 /4. 5.b) c) 
Mf 86/ 6. 

https://www.youtube.com/watch
?v=wm1kcXtu9Jw Kerekítés 1. 

https://www.youtube.com/watch
?v=hxe_hUoqgWM Kerekítés 2. 

https://www.youtube.com/watch
?v=VzVTnmUwyUI Kerekítés 3. 

Az alapszámolási készséget 
gyakoroltató feladatok: 

https://learningapps.org/211
4640 Fejszámolás 
számpiramisokkal 

https://learningapps.org/568
1617 Az okos matekosok 
iskolája 

https://learningapps.org/215
6333 Gondoltam egy számra 

 

BEKÜLDÉS: MF.78./1., 2., 
3., 4.  79./ 5., 6., 7., 8. 

MF 85. o./ 5. b) c)  

Mf 85./ 4.  

  

 

Környezetismeret 67. A Dunántúli-
középhegység, Hazánk 
legnagyobb tava a Balaton 
 
 
 
 
68. A Dunántúli-dombság 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mf. 61./1.2.3.6.7., 62./1.3.5. 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=X_AfShhrcJY 

 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=5GxXQE_JpvI 
 
Mf.63./1.2.3.5. 

A Mf. feladatainak elküldése 

https://wordwall.net/play/2239/081/936
https://wordwall.net/play/2239/081/936
https://wordwall.net/play/2238/811/690
https://wordwall.net/play/2238/811/690
https://wordwall.net/hu/resource/1555246/fogalmaz%c3%a1s/p%c3%a1ros%c3%adts%c3%a1tok-fogalmakat-megfelel%c5%91-defin%c3%adci%c3%b3khoz
https://www.youtube.com/watch?v=wm1kcXtu9Jw
https://www.youtube.com/watch?v=wm1kcXtu9Jw
https://www.youtube.com/watch?v=hxe_hUoqgWM
https://www.youtube.com/watch?v=hxe_hUoqgWM
https://www.youtube.com/watch?v=VzVTnmUwyUI
https://www.youtube.com/watch?v=VzVTnmUwyUI
https://learningapps.org/2114640
https://learningapps.org/2114640
https://learningapps.org/5681617
https://learningapps.org/5681617
https://learningapps.org/2156333
https://learningapps.org/2156333
https://www.youtube.com/watch?v=X_AfShhrcJY
https://www.youtube.com/watch?v=X_AfShhrcJY
https://www.youtube.com/watch?v=5GxXQE_JpvI
https://www.youtube.com/watch?v=5GxXQE_JpvI


https://www.youtube.com/wa

tch?v=ZEIkuEzMjfw 

 
 

Angol normál People at work Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.54./ 1.,2. és 55./3.,4.,5. 
Mf.50./1.,2. és 51./3.,4. 
 
Videó leckék a 
Classroomban 

Visszaküldeni: Szótárfüzet 
Tk 55.o és Mf 50./1. 

Angol két tanítási nyelvű Revision 
Culture Page 
Song 
 
 
 
Lektori: Jobs or occupations 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 86.o + Mf 66-67.oű 
Tk 87.o 
Tk 88.o 
 
Videó anyagok a 
Classroomban 
Lektori: 
Alphabet Jobs 
Occupations Song ♫  
Jobs and Occupations 

Visszaküldeni: Tk és mf 
összefoglalás 
 
 
Webex óra: 
05.20., szerda 11:30-12:00 
 
 

Informatika normál Internet összefoglalás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Online teszt Online teszt kitöltése 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Internet összefoglalás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Online teszt Online teszt kitöltése 

Ének - zene 
 

67-68. óra: 
Kodály: Háry IV. kaland 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Kodály: Háry IV. kaland  

Testnevelés normál 
 

Futás ritmus- és 

irányváltásokkal. Futás 

rövid távon (3-5 m) 

különböző 

alakzatokban.Előre – 

hátrafelé futás sprintben 

kitámasztással 

csípőforgatás nélkül 

 (max. 5-10 m 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Gerinc mobilizáló 
gyakorlatok word 
dokumentum a 
classroomban. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEIkuEzMjfw
https://www.youtube.com/watch?v=ZEIkuEzMjfw
https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw
https://www.youtube.com/watch?v=BOv4EnaeM9w
https://www.youtube.com/watch?v=G5UHA2sf-IE
https://forms.gle/2ZfznNmZrzBCfgHfA
https://forms.gle/2ZfznNmZrzBCfgHfA
https://www.youtube.com/watch?v=lDWUOD9NVRk


távon).Tartásjavító torna, 

gerinc-mobilizációs 

gyakorlatok.  

Testnevelés kéttannyelvű 
és tömegsport 

Feladatok alternatív 
sportokra: 
 
-kondipark 
-bringapark 
-aerobic 
-zoomba 
-fitt ball 
-jóga 
-frizbi 
A helyből távolugrás 
felmérése a Netfit alapján. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=PjukuapL1wo NETFIT 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Q3-XGwLy5SU A 
frizbi fogása 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=L1y5WlOQfdQ 
Hogyan dobd a frizbit 
ANGOLUL! 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=XXDDTpVtvjo 
Frizbizik az egész suli 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=5QoyyO9_9vY Napi 

torna alsó tagozatosoknak 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
watch?v=XeZXdZPCnX8 
Egy kis menő street workout 
kezdőknek 

https://www.youtube.com/
watch?v=vMnXa4WcgGI 
Hermina Bringapark 

https://www.youtube.com/
watch?v=U5ONYMDfWYg 
Jókedvre derítő 
jógagyakorlatok 

https://www.youtube.com/
watch?v=7MWrBU2C2Bg 
Gyerekaerobic Katus 
Attilával 

https://www.youtube.com/
watch?v=dkH1nZkkNbY 
Zumba Kids 

https://www.youtube.com/
watch?v=gaRHDnNasxM 
Fitlabda gyakorlatok Péntek 
Enikővel 

A helyből távolugrás 
eredményének a beküldése. 

Fejlesztés (Hajni néni) Memória torna. 

Szelektív figyelem. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

http://egyszervolt.hu/jatek/m
ega-memoria.html 
https://www.megajatek.hu/jat
ekok/%C3%9Atveszt%C5%9
1 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=Q3-XGwLy5SU
https://www.youtube.com/watch?v=Q3-XGwLy5SU
https://www.youtube.com/watch?v=L1y5WlOQfdQ
https://www.youtube.com/watch?v=L1y5WlOQfdQ
https://www.youtube.com/watch?v=XXDDTpVtvjo
https://www.youtube.com/watch?v=XXDDTpVtvjo
https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/watch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/watch?v=XeZXdZPCnX8
https://www.youtube.com/watch?v=XeZXdZPCnX8
https://www.youtube.com/watch?v=vMnXa4WcgGI
https://www.youtube.com/watch?v=vMnXa4WcgGI
https://www.youtube.com/watch?v=U5ONYMDfWYg
https://www.youtube.com/watch?v=U5ONYMDfWYg
https://www.youtube.com/watch?v=7MWrBU2C2Bg
https://www.youtube.com/watch?v=7MWrBU2C2Bg
https://www.youtube.com/watch?v=dkH1nZkkNbY
https://www.youtube.com/watch?v=dkH1nZkkNbY
https://www.youtube.com/watch?v=gaRHDnNasxM
https://www.youtube.com/watch?v=gaRHDnNasxM
http://egyszervolt.hu/jatek/mega-memoria.html
http://egyszervolt.hu/jatek/mega-memoria.html
https://www.megajatek.hu/jatekok/%C3%9Atveszt%C5%91
https://www.megajatek.hu/jatekok/%C3%9Atveszt%C5%91
https://www.megajatek.hu/jatekok/%C3%9Atveszt%C5%91


Rajz-technika normál Vissza a múltba 
A varázsló 
Varázserejű tárgyak 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Választható feladat 
Varázsköpeny vagy 
nyáridéző dob tervezése 
A feladat leírása a 
classroomban 

A fotó küldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: Spring 
Technika: Szobám 
kitakarítása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 10.hét 4. b osztály.pdf 

 

 

Etika 32. Kezdet és vég Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladatok leírása a 
Classroomban 

http://www.szozat.org/index.

php/ertekeink/tartalommutat

o/11290-gyurkovics-tibor-

gyermekszuletes 

Az elkészített feladatok 
elküldése 

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

A feladat leírása a 
classroomban 

 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 

 

5.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 67. óra Hangalak és jelentés 
68. óra Hangalak és jelentés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Hangalak és jelentés- 

bevezetés 

Hangalak és jelentés 

webex - kedd 10 óra 

https://drive.google.com/open?id=1d3lwAdKb7TqmgwpSDwbyWTzBH6-7G-Rl
http://www.szozat.org/index.php/ertekeink/tartalommutato/11290-gyurkovics-tibor-gyermekszuletes
http://www.szozat.org/index.php/ertekeink/tartalommutato/11290-gyurkovics-tibor-gyermekszuletes
http://www.szozat.org/index.php/ertekeink/tartalommutato/11290-gyurkovics-tibor-gyermekszuletes
http://www.szozat.org/index.php/ertekeink/tartalommutato/11290-gyurkovics-tibor-gyermekszuletes
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5/fejezet_05_fejezetnyito
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5/fejezet_05_fejezetnyito
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5/lecke_05_041


Hangalak és jelentés - ppt 

 

Irodalom 65. óra A Biblia 
66. óra Ez a föld a mi 
hazánk  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://wordart.com/ 

Ez az otthonunk 

Honfoglalás 

Ezt a földet választottam 

Wass Albert: Üzenet haza 

Nélküled 

Ez az ország a Te hazád 

webex - kedd 10 óra 

- számonkérés - kedd 
10 óra 

Biblia - kahoot  

 

- szófelhő beküldése 

Matematika 
Óraszám: 132-135 óra 

Témakör: Összefüggések, 
nyitott mondatok 

Anyag: Egyenlet, 
egyenlőtlenség 

Tk.: 239.-től 241. oldalig, 1-
től 5. kidolgozott példa 
értelmezése 

 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Tk.: 241. oldal B/3 feladat. 

 

 

https://www.matific.com 

 

Természetismeret 65. óra: Év végi 
összefoglalás: Élet a kertben 
66. óra: Év végi 
összefoglalás: Ház körül élő 
állatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 

növények a kertben 
mi a helyes sorrend? 
háziállatok 

 

Történelem Az államalapítás-gyakorlás  
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 161.o-164.o 

https://view.genial.ly/5eb5a8

webex meeting 05.22 péntek 
10 óra 

https://drive.google.com/open?id=17QlrOxSD-LtumTjnls7O4RHVWYULe4jD
https://wordart.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cpOCTHM0LSA&list=PL583DFC9E50A6801D&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=9QrcBRcJO18&list=PL583DFC9E50A6801D&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=K0kwVENep_8&list=PL583DFC9E50A6801D&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=UPA83NHnk68
https://www.youtube.com/watch?v=KmUMvShEq-E
https://www.youtube.com/watch?v=vMhP45d4s3g
https://kahoot.it/challenge/01a46788-eeef-4774-a30d-1168d22db94e_1589568918302
https://www.matific.com/hu/hu/home/
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=434&select_osztaly_search=5-osztaly&select_tantargy_search=termeszetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=438&select_osztaly_search=5-osztaly&select_tantargy_search=termeszetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=609&select_osztaly_search=5-osztaly&select_tantargy_search=termeszetismeret&select_temakor_search=osszes-temakor
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koronázási jelképeink  

5a8c034e0d162d3b9c/game-

untitled-

genially?fbclid=IwAR3D0M

zc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q

_GXvUEF0PPBGvvwtB1mf

zux8oO_OB7wo 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=IPEO0qkOsGg 

https://view.genial.ly/5eb5a8

5a8c034e0d162d3b9c/game

-untitled-

genially?fbclid=IwAR3D0Mz

c9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_

GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzu

x8oO_OB7wo 

Angol normál Revision 
Culture page 
Song 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 60.o + Mf 52-53.o 
Tk 61.o 
Tk 62.o 
 
 
Videó lecke a Classroomban 

Visszaküldeni: Tk és mf 
összefoglalás 
(Tk 60.o + Mf 52-53.o) 
 
Webex óra: 
05.20., szerda 9:00-9:30 

Angol két tanítási nyelvű 
 

157-161. óra 
Revision  
Test writing 
Evaluation of the test 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

To The Top 2 Module 5 
Words 
 
Redmenta gyakorló teszt 
elérhető hétfő 8-tól. 
Practice teszt 
 

Témazáró dolgozat 
csütörtökön 6. órában 
Redmenta Angol 5.a KT 
csoport 

Direktcím:angol5akt58005
7 

Online meeting: szerda 

https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://www.youtube.com/watch?v=IPEO0qkOsGg
https://www.youtube.com/watch?v=IPEO0qkOsGg
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://quizlet.com/506788601/to-the-top-2-module-5-flash-cards/?i=2uti4h&x=1qqW
https://quizlet.com/506788601/to-the-top-2-module-5-flash-cards/?i=2uti4h&x=1qqW
https://redmenta.com/?sheet&ks_id=159714748


Covid 19 Time capsule 

 
Lektori anyag: 
What do you want to be in 
the future?  
 
Astronaut song 

 

2. óra 
 

Célnyelvi civilizáció 
 

31. óra 
Ismétlés 
Tea, pubs 
(afternoon tea in the UK) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

English afternoon tea 
etiquette 
 
 
Funny way to make some 
tea by Mr Bean 

Classroomban található 
feladatlap visszaküldése 
(afternoon tea in the UK) 
Extra feladat: Egy választott 
angol teasütemény 
receptjének leírása angolul, 
vagy esetleg elkészítése és 
a süti nevének és fotójának 
elküldése. 
 

Informatika normál Ismétlés/összefoglalás 1. 
 
Ismétlés/összefoglalás 2. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

LearningApps tankockák Tankockák megoldása 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Internet revision Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás 
 
Online teszt 

Online teszt kitöltése 
Word dokumentumos feladat 
elkészítése 

Hon- és népismeret A magyar nyelvterület 
néprajzi nagytájai: Erdély és 
a Részek 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tkv., ppt, online feladatok learningapps 
liveworksheets 
wordwall 
thinglink 

Technika Vízi közlekedés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

tananyag 
szorgalmi 

hajó makett fotóját feltölteni 
a classroomba 
webex meeting V.22.11 óra 

Ének Az opera Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=5wMsWob_Mrs 

Kérdésekre válasz 
visszaküldése 

https://www.liveworksheets.com/hp144994pg
https://www.youtube.com/watch?v=Oj0M0k5WE-M
https://www.youtube.com/watch?v=Oj0M0k5WE-M
https://www.youtube.com/watch?v=HSYaEBcl8xI
https://www.youtube.com/watch?v=vKA7b7Zxi7A
https://www.youtube.com/watch?v=vKA7b7Zxi7A
https://www.youtube.com/watch?v=bS1ePEZZCDY
https://www.youtube.com/watch?v=bS1ePEZZCDY
https://drive.google.com/file/d/1lVxYipddQRO2-W-AWCXU3_aGXgKr4Hcn/view?usp=sharing
https://forms.gle/6B2nrvt2dD9exPfr8
https://youtu.be/94R7alhls94
https://learningapps.org/5028611
https://www.youtube.com/watch?v=5wMsWob_Mrs
https://www.youtube.com/watch?v=5wMsWob_Mrs


Rajz 

Egyiptom művészete 

Anyag: Szobrászat 

Tk.: 40-41. oldalig 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Vállgallér tervezés 

Tk.: 41. oldal, 2. feladat 

 

Méret: A5 

Technika: tetszőleges 

 

Testnevelés és 
tömegsport - két tanítási 
nyelvű 

Running 
Strengthening exercises 
Dance 
RG basics 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Online PE 4    
Cardio  
Stretching   
Just dance 
Beam exercises 
 

Rövid beszámoló készítése 
a héten végzett 
gyakorlatokról. 
Mérd le és írd meg, mennyi 
ideig tudsz függeszkedni! 
 
Webexes online óra:  
kedden 11:00-11:45 

Testnevelés normál  

Labdarúgás:átadások 

gyakorlása álló helyben, 

haladással. Levegőből 

érkező labda átvétele 

belsővel. Partdobás. 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://youtu.be/0DxCVtaCE
Qg 
https://youtu.be/uvnYa_C_5
4M 
 
 

 

Etika A vallás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

kisfilm 
feladat 

órai munka a classroomban 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Komposztálás 
Írj 10-15 mondatot a 
komposztálás lényegéről, 
fontosságáról! 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

 

 

5.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

https://www.youtube.com/watch?v=re9yr9nl0JI
https://www.youtube.com/watch?v=hQU08BlmYG4
https://www.youtube.com/watch?v=Ji9vKgfWK88
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=n5IHI7yR0XM&t=503s
https://youtu.be/0DxCVtaCEQg
https://youtu.be/0DxCVtaCEQg
https://youtu.be/uvnYa_C_54M
https://youtu.be/uvnYa_C_54M
https://vimeo.com/124385005
https://learningapps.org/6849675


Magyar nyelv 05.20. 65. óra: A szavak 
szerkezete: egyszerű és 
összetett szavak; toldalékos 
szavak 
05.22. 66. óra: 
Összefoglalás: Hangalak és 
jelentés; A szavak 
szerkezete 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.95-99.o 
 
 
Tk.80-100.o 

Mf.102./2. 103./ 1. 
mf.108/12.13.14. 
 
 
 
 
A munkafüzet ki nem töltött 
feladatai gyakorláshoz 

 
 
Tz. előkészítéséhez 
feladatlap a classroomban 
lesz 05.22-én. 
 
Tz 05.27. 8:00-10:00 / 
aznap küldöm/ 

Irodalom 05.19.67.óra:Petőfi Sándor: 
Az alföld 
 
 
05.20.68.óra: Molnár 
Ferenc: A Pál utcai fiúk 
A regény cselekménye és 
szerkezete: Az előkészítő 
rész 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában)tk.143-144.o 
 
 
Tk.152-155.o (A zászlók) 
 
 
https://prezi.com/bqt8__8lm
gpc/molnar-ferenc-a-pal-
utcai-fiuk/ 
 
 

mf.90.o/3.a 91./ 3.b c 4.5. 
https://learningapps.org/8108
819 
https://wordwall.net/hu/resour
ce/1464212/pet%C5%91fi-
az-alf%C3%B6ld 
 
mf.99./1.2.a,b,c 100./4. 
 
https://learningapps.org/3620
160 
 
https://learningapps.org/5218
507 

Könyv nélkül: Petőfi Sándor: 
Az alföld c. verse 
Határidő:06.02-ig Aki 
hamarabb megtanulja, 
mondhatja hamarabb is. 
Videochaten 
felelés(messenger) Előtte 
hívjatok és egyeztetünk 
időpontot. 

Matematika Egyenes-, fordított 
arányosság, egyenlet, 
egyenlőtlenség 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=lR22 
Nxtsuqw  

Tk. 237. oldal/19, Tk. 238. 
oldal/22/a, b, c 
Tk. 241. oldal/B3 
Tk. 242. oldal/ B10 

webex: hétfő 10:00 

Természetismeret A Kisalföld 
 
 
 
Fővárosunk, Budapest 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.:118-119. + mf. feladatai 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
termeszetismeret_5/lecke_06
_008 
Tk.:120-121. 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
termeszetismeret_5/lecke_06
_009 
 

https://learningapps.org/952
1286 
 
 
https://learningapps.org/344
4556 
https://learningapps.org/722
2928 

https://prezi.com/bqt8__8lmgpc/molnar-ferenc-a-pal-utcai-fiuk/
https://prezi.com/bqt8__8lmgpc/molnar-ferenc-a-pal-utcai-fiuk/
https://prezi.com/bqt8__8lmgpc/molnar-ferenc-a-pal-utcai-fiuk/
https://learningapps.org/8108819
https://learningapps.org/8108819
https://wordwall.net/hu/resource/1464212/pet%C5%91fi-az-alf%C3%B6ld
https://wordwall.net/hu/resource/1464212/pet%C5%91fi-az-alf%C3%B6ld
https://wordwall.net/hu/resource/1464212/pet%C5%91fi-az-alf%C3%B6ld
https://learningapps.org/3620160
https://learningapps.org/3620160
https://learningapps.org/5218507
https://learningapps.org/5218507
https://www.youtube.com/watch?v=lR22Nxtsuqw
https://www.youtube.com/watch?v=lR22Nxtsuqw
https://www.youtube.com/watch?v=lR22Nxtsuqw
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_5/lecke_06_008
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_5/lecke_06_008
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_5/lecke_06_008
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_5/lecke_06_009
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_5/lecke_06_009
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_5/lecke_06_009
https://learningapps.org/9521286
https://learningapps.org/9521286
https://learningapps.org/3444556
https://learningapps.org/3444556
https://learningapps.org/7222928
https://learningapps.org/7222928


Történelem Az államalapítás-gyakorlás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koronázási jelképeink  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 161.o-164.o 

https://view.genial.ly/5eb5a85

a8c034e0d162d3b9c/game-

untitled-

genially?fbclid=IwAR3D0Mz

c9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_

GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzu

x8oO_OB7wo 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=IPEO0qkOsGg 

https://view.genial.ly/5eb5a85

a8c034e0d162d3b9c/game-

untitled-

genially?fbclid=IwAR3D0Mzc

9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GX

vUEF0PPBGvvwtB1mfzux8o

O_OB7wo 

webex meeting 05.21.  
csütörtök 10 óra 

Angol normál Revision 
Culture page 
Song 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 60.o + Mf 52-53.o 
Tk 61.o 
Tk 62.o 
 
 
Videó lecke a Classroomban 

Visszaküldeni: Tk és mf 
összefoglalás 
(Tk 60.o + Mf 52-53.o) 
 
Webex óra: 
05.20., szerda 9:00-9:30 

Angol két tanítási nyelvű In fashion Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg. 73-75. 
Workbook pg.56-57. 
Top grammar pg.73-74. 
https://redmenta.com 

A gyakorló és beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 22. 
 

https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://www.youtube.com/watch?v=IPEO0qkOsGg
https://www.youtube.com/watch?v=IPEO0qkOsGg
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://view.genial.ly/5eb5a85a8c034e0d162d3b9c/game-untitled-genially?fbclid=IwAR3D0Mzc9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GXvUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO_OB7wo
https://redmenta.com/


https://www.youtube.com/wat
ch?v=Q_EwuVHDb5U 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Oj0M0k5WE-M 

https://www.youtube.com/watch

?v=HSYaEBcl8xI  (lektor) 

Webex meeting online 
angol: május 20 (szerda) 9 
óra 

Célnyelvi civilizáció 
Practice time (Easter and 
St.Patrick’s Day) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Prezentáció a classroomban. 
https://redmenta.com  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=hkMTKYRNp60 

A redmentás dolgozat 
kitöltési határideje: május 
22. 

Informatika normál Ismétlés/összefoglalás 1. 
 
Ismétlés/összefoglalás 2. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Learningapps tankockák Tankockák megoldása 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

The internet revision Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Online teszt 
 
Feladatleírás 

Online teszt kitöltése 
 
Word dokumentumos 
feladat elkészítése 

Hon- és népismeret A magyar nyelvterület 
néprajzi nagytájai: Erdély és 
a Részek 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tkv., ppt, online feladatok learningapps 
liveworksheets 
wordwall 
thinglink 

Technika Vízi közlekedés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

tananyag 
szorgalmi 

hajó makett fotóját feltölteni 
a classroomba 

Ének Az opera Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=5wMsWob_Mrs 

Kérdésekre válasz 
visszaküldése 

Rajz 

Egyiptom művészete 

Anyag: Szobrászat 

Tk.: 40-41. oldalig 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Vállgallér tervezés 

Tk.: 41. oldal, 2. feladat 

Méret: A5 

Technika: tetszőleges 

Testnevelés és tömegsport Running Google Classroom (kód a Online PE 4    Rövid beszámoló készítése 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U
https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U
https://www.youtube.com/watch?v=Oj0M0k5WE-M
https://www.youtube.com/watch?v=Oj0M0k5WE-M
https://www.youtube.com/watch?v=HSYaEBcl8xI
https://www.youtube.com/watch?v=HSYaEBcl8xI
https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=hkMTKYRNp60
https://www.youtube.com/watch?v=hkMTKYRNp60
https://forms.gle/6B2nrvt2dD9exPfr8
https://drive.google.com/file/d/1lVxYipddQRO2-W-AWCXU3_aGXgKr4Hcn/view?usp=sharing
https://youtu.be/94R7alhls94
https://learningapps.org/5028611
https://www.youtube.com/watch?v=5wMsWob_Mrs
https://www.youtube.com/watch?v=5wMsWob_Mrs
https://www.youtube.com/watch?v=re9yr9nl0JI


- két tanítási nyelvű Strengthening exercises 
Dance 
RG basics 
 

Krétában) Cardio  
Stretching   
Just dance 
Beam exercises 
 

a héten végzett 
gyakorlatokról. 
Mérd le és írd meg, mennyi 
ideig tudsz függeszkedni! 
 
Webexes online óra: 
kedden 11:00-11:45 

Testnevelés normál Labdarúgás:átadások 

gyakorlása álló helyben, 

haladással. Levegőből 

érkező labda átvétele 

belsővel. Partdobás. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://youtu.be/0DxCVtaCE
Qg 
https://youtu.be/uvnYa_C_54
M 
 
 

 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Komposztálás 
Írj 10-15 mondatot a 
komposztálás lényegéről, 
fontosságáról! 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Etika A vallás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

kisfilm 
feladat 

órai munka a classroomban 

 

 

6.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 05.18. 65.óra: Mit tanultunk 
az igenevekről? 
05.21. 66. óra: 
Összefoglalás: 
Határozószók, névmások, 
igenevek 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
tk.77-79.o 
 
tk.64-79.o 

 
Mf.124/2.a 3.a 125./5. 
 
Mf.126./3.a127./5. a,b 
128./7.a,b 
 

 
 
 
 
Témazáró:05. 25.   8:00-
10:00 
 
 

Irodalom 05.19. 83. óra: Gárdonyi Google Classroom (kód a Feladatok:  

https://www.youtube.com/watch?v=hQU08BlmYG4
https://www.youtube.com/watch?v=Ji9vKgfWK88
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=n5IHI7yR0XM&t=503s
https://youtu.be/0DxCVtaCEQg
https://youtu.be/0DxCVtaCEQg
https://youtu.be/uvnYa_C_54M
https://youtu.be/uvnYa_C_54M
https://vimeo.com/124385005
https://learningapps.org/6849675


Géza: Egri csillagok - A cím 
értelmezése; cselekmény 
05.20. 84.óra: Gárdonyi 
Géza:Egri csillagok - 
szereplők 
05.21. 85.óra:Egri csillagok -
helyszínek 
05.18. Normál:Egri csillagok 
- film 

Krétában) 
 
https://olvasonaplopo.eu/olva
sonaplo-kerdesek/# 
 
https://olvasonaplopo.eu/jelle
mzesek/ 
 
https://olvasonaplopo.eu/ma
gyar-rabok-hettoronyban/ 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=2gsB07qLEyg 
https://videa.hu/videok/film-
animacio/egri-csillagok-
felujitott-gardonyi-geza-
WqlOJUOFL1QK5z0M 

1.Értelmezd röviden a 
regény és az öt fejezet 
címét! / 83.óra/ 
2.Nézz utána, hogyan 
alakul Gergely és Vicuska 
kapcsolata! Foglald össze 
8-10 mondatban! /84. óra/ 
3.Jellemezd 6-8 mondattal  
Bornemissza Gergelyt és 
Jumurdzsákot is! /84. óra/ 
4.Gyűjtsd össze, milyen 
különleges fegyverei voltak 
Gergelynek! /84. óra/ 
5.Készíts rövid (6-8 
mondatnyi) ismertetőt a 
Héttoronyról! /85.óra/ 
 
 
 
 

Témazáró: 05.26. 
8:55-10:55 
 
Gárdonyi géza élete és az 
Egri csillagok 

Matematika Egyenletek, 
egyenlőtlenségek 
Szöveges feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/watc

h?v=H9r42FRJLrI 

https://www.youtube.com/watc
h?v=2J1McBHkO 

https://www.youtube.com/watc
h?v=nmym5UVOtIY 

Tk. 215. oldal/B3/a, b, c, d, e, 
f  

Tk. 218. oldal/11/a, b 

Tk.  219. oldal/13  

webex: kedd 10:00 

Természetismeret 65. óra: Az érzékelés 
66. óra: A bőr 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 130-137. oldal 
egyszer volt... a szem 
a szem felépítése 

https://learningapps.org/881
8648 
https://learningapps.org/881
1503 
 

 

https://olvasonaplopo.eu/olvasonaplo-kerdesek/
https://olvasonaplopo.eu/olvasonaplo-kerdesek/
https://olvasonaplopo.eu/jellemzesek/
https://olvasonaplopo.eu/jellemzesek/
https://olvasonaplopo.eu/magyar-rabok-hettoronyban/
https://olvasonaplopo.eu/magyar-rabok-hettoronyban/
https://www.youtube.com/watch?v=2gsB07qLEyg
https://www.youtube.com/watch?v=2gsB07qLEyg
https://videa.hu/videok/film-animacio/egri-csillagok-felujitott-gardonyi-geza-WqlOJUOFL1QK5z0M
https://videa.hu/videok/film-animacio/egri-csillagok-felujitott-gardonyi-geza-WqlOJUOFL1QK5z0M
https://videa.hu/videok/film-animacio/egri-csillagok-felujitott-gardonyi-geza-WqlOJUOFL1QK5z0M
https://videa.hu/videok/film-animacio/egri-csillagok-felujitott-gardonyi-geza-WqlOJUOFL1QK5z0M
https://www.youtube.com/watch?v=H9r42FRJLrI
https://www.youtube.com/watch?v=H9r42FRJLrI
https://www.youtube.com/watch?v=2J1McBHkOQk
https://www.youtube.com/watch?v=2J1McBHkOQk
https://www.youtube.com/watch?v=nmym5UVOtIY
https://www.youtube.com/watch?v=nmym5UVOtIY
https://www.youtube.com/watch?v=v1lkhvsfFE0
https://www.youtube.com/watch?v=yzyphSTkW2U
https://learningapps.org/8818648
https://learningapps.org/8818648
https://learningapps.org/8811503
https://learningapps.org/8811503


egyszer volt... a fül 
a hallás 
a szaglás 
egyszer volt... a bőr 
pattanások 

Történelem Témazáró dolgozat 
 
 
 
A forradalom kezdete 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatlap a classroomban 
 
 
 
Tk.168.o-171.o 
https://zanza.tv/tortenelem/u
jkor-reformkor-forradalom-
es-szabadsagharc-
magyarorszagon/az-1848-
forradalom 
 
https://view.genial.ly/5ebe98
c94a81770d9df4e4c1/learni
ng-experience-challenges-
marciusi-helyszinek 

május 19. kedd 10 óra a 
classroomban 

Angol normál 132. óra: Top Skills - It’s a 
mistery! 
 
 
133. óra: Történet 
elmondása. Érzelmek 
leírása. 
 
134 - 135. óra: Történet 
elmesélése - Időrendiség. Az 
érzelmeket leíró 
melléknevek. 

Student’s Book 56 - 57. oldal 
Workbook 49. oldal, 134 - 
135. oldal 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Adverbs of manner 1. 
Adverbs of manner 2. 
Adverbs of manner 3. 
 
Top Skills Vocabulary 
A visitor 
 
 
Top Skills Student's Book 
Student's Book Writing 
Writing 2. 
Workbook 1. 
 
Mr Bean at the cinema 
 

videóüzenet: 5 mondat -  
adverbs Workbook 135. oldal 
Google Űrlap 

Angol magántanuló 31. óra 
1c My room - Reading  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

I love my room - there is - 
there are - Interactive 
worksheet 

TK. 14-15. oldal 2. A és B 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tc8F42RrffA
https://www.fuldugo.hu/hallas-wiki/hogyan-mukodik-a-fulunk
https://www.youtube.com/watch?v=o-Fj8sH5XVQ
https://www.youtube.com/watch?v=tv-5Eh902Z4
http://www.okosdoboz.hu/video?id=70
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/az-1848-forradalom
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/az-1848-forradalom
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/az-1848-forradalom
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/az-1848-forradalom
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/az-1848-forradalom
https://view.genial.ly/5ebe98c94a81770d9df4e4c1/learning-experience-challenges-marciusi-helyszinek
https://view.genial.ly/5ebe98c94a81770d9df4e4c1/learning-experience-challenges-marciusi-helyszinek
https://view.genial.ly/5ebe98c94a81770d9df4e4c1/learning-experience-challenges-marciusi-helyszinek
https://view.genial.ly/5ebe98c94a81770d9df4e4c1/learning-experience-challenges-marciusi-helyszinek
https://www.youtube.com/watch?v=e1eio9SafU4
https://www.youtube.com/watch?v=VJstse8Ywck
https://www.youtube.com/watch?v=iED1BRb-gas
https://www.youtube.com/watch?v=M-JNi6VUJjs
https://www.youtube.com/watch?v=KMxcaKmhJlY
https://www.youtube.com/watch?v=1bkcsHbvc_c
https://www.youtube.com/watch?v=lLCcpeK4CMA
https://www.youtube.com/watch?v=65LSVd0V7Kw
https://www.youtube.com/watch?v=ZLjJtK068cI
https://www.youtube.com/watch?v=3aIfMX7FBbI
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/There_is_-_there_are/I_love_my_room_-_there_is_-_there_are_pg5502do
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/There_is_-_there_are/I_love_my_room_-_there_is_-_there_are_pg5502do
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/There_is_-_there_are/I_love_my_room_-_there_is_-_there_are_pg5502do


feladat 

Munkafüzet 10. oldal B 
feladat 

Angol két tanítási nyelvű 
 
 

160-164. óra 
Revision  
Test writing 
Evaluation of the test 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Redmenta gyakorló teszt 
elérhető hétfő 8-tól. 
Practice test Module 3 
 
 
Word practice TTT2 Module 
3-Flashcards 
 
Covid 19 Time Capsule 
 
Lektori anyag: 
What do you want to be?-
song 
 
When I grow up-short story 

Témazáró dolgozat 
Csütörtök 2. órában 
Redmenta Angol 6.a KT 
csoport 
Direktkód:6akt286847 
 
Online meeting: kedd 5. óra 
 

Célnyelvi civilizáció 
 

34. óra 
Revision Britain-Table 
manner (worksheets a 
Classroomban) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mr Bean at the restaurant 
 
 
Mr Bean worksheet 

A videohoz tartozó feladatlap 
kitöltése, amit a 
Redmentában készítettem 
feladatként..  

Informatika normál Év végi dolgozat 
Év végi dolgozat javítása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Online teszt és 
LearningApps feladatok 

Online teszt kitöltése. 
Tankockák megoldása 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Networks revision Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás 
 
Online teszt 

Online teszt kitöltése 
Word dokumentumos feladat 
elkészítése 

Technika Összefoglalás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

1.rész 
2. rész 

megnézni az összefoglalás 
videókat, tanulni (dolgozat: 
VI.2. 10 óra) 

Ének Beethoven élete és 
munkássága 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/w

atch?v=COGoHEyr6y0 

 

 

https://redmenta.com/?sheet&ks_id=522405388
https://quizlet.com/506774584/to-the-top-3-module-3-flash-cards/?i=2uti4h&x=1qqW
https://quizlet.com/506774584/to-the-top-3-module-3-flash-cards/?i=2uti4h&x=1qqW
https://www.liveworksheets.com/hp144994pg
https://www.youtube.com/watch?v=nfzYoNTcAn8
https://www.youtube.com/watch?v=nfzYoNTcAn8
https://www.youtube.com/watch?v=OE3OPA-VFM0
https://www.youtube.com/watch?v=YtfQLyy43Xg
https://redmenta.com/?share&ks_id=1638177659
https://drive.google.com/file/d/1XYKhRlbrQP5B8Mtmrnm_LdOCrG9T1iXP/view?usp=sharing
https://forms.gle/MNyBPwoE98jGMAgk7
https://youtu.be/uf1qxknGodI
https://youtu.be/lp-RtELjZr0
https://www.youtube.com/watch?v=COGoHEyr6y0
https://www.youtube.com/watch?v=COGoHEyr6y0


Rajz 

Gótika 

Anyag: Lovagi kultúra 

Tk.: 46.- 47. oldal 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Saját címered 

Tervezd meg a saját 
címeredet 

Tk.: 47.oldal 

Meríts ötleteket a netről. 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű 

Running 
Strengthening exercises 
Dance 
RG basics 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Online PE 4    
Cardio  
Stretching   
Just dance 
Beam exercises 
 

Rövid beszámoló készítése 
a héten végzett 
gyakorlatokról. 
Mérd le és írd meg, mennyi 
ideig tudsz függeszkedni! 

Természettudományos 
gyakorlatok 32. óra: Terepen 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
nagyvárosi madarak 

Készíts fajlistát a filmben 
látható madárfajokról! Húzd 
alá a listán azokat a fajokat, 
amelyekkel már Ebesen is 
találkoztál! 

 

T.estnevelés normál 
Nyújtó hatású gyakorlatok,  

Atlétika mozgásanyag:hajító 
mozgás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

video Rövid visszajelzés az 
elvégzett gyakorlatokról 

Etika 
Fantázia és alkotás 2 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Szöveg + Feladatlap Feladatlap 

 

 

6.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

https://www.youtube.com/watch?v=re9yr9nl0JI
https://www.youtube.com/watch?v=hQU08BlmYG4
https://www.youtube.com/watch?v=Ji9vKgfWK88
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=n5IHI7yR0XM&t=503s
https://www.youtube.com/watch?v=9nlUAumo9do&t=950s


Magyar nyelv 65. óra A névmások 
66. óra A névmások 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Okostankönyv - a 

személyes és a birtokos 

névmás 

Személyes névmás 

birtokos névmás - wordwall 

Egy birtok-több birtok 

 

 

webex - szerda 9 óra 

Irodalom 82. óra Gárdonyi Géza: Egri 
csillagok 
83. óra Gárdonyi Géza: Egri 
csillagok 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Gárdonyi Géza: Egri 

csillagok - regény 

Egri csillagok - hangoskönyv 

Egri csillagok - film 

Okostankönyv - Egri 

csillagok 

Olvasónaplopó - a regény 

címe 

 

 

webex - szerda 9 óra 

Matematika Egyenlet, egyenlőtlenség 
Szöveges feladatok 
megoldása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/watch

?v=H9r42FRJLrI 

https://www.youtube.com/watch
?v=2J1McBHkO 

https://www.youtube.com/watch
?v=nmym5UVOtIY 

Tk. 215. oldal/B3/a, b, c, d, e, f  

Tk. 218. oldal/11/a, b 

Tk.  219. oldal/13  

webex: csütörtök 10:00 

Természetismeret 65. óra: Az érzékelés 
66. óra: A bőr 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 130-137. oldal 
egyszer volt... a szem 

https://learningapps.org/881
8648 
https://learningapps.org/881
1503 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_027
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_027
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_027
https://redmenta.com/?sheet&ks_id=1347491564
https://wordwall.net/play/2308/422/819
https://wordwall.net/play/1241/102/133
https://mek.oszk.hu/00600/00656/html/
https://mek.oszk.hu/00600/00656/html/
http://diszmami.hu/2016/02/02/v-resz-8-23-fejezet/
https://videa.hu/videok/film-animacio/egri-csillagok-1968-gardonyi-geza-Ltx96wAcHIl9AYNu
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_035
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_035
https://olvasonaplopo.eu/a-regeny-es-reszei-cimeinek-ertelmezese-egri-csillagok/
https://olvasonaplopo.eu/a-regeny-es-reszei-cimeinek-ertelmezese-egri-csillagok/
https://www.youtube.com/watch?v=H9r42FRJLrI
https://www.youtube.com/watch?v=H9r42FRJLrI
https://www.youtube.com/watch?v=2J1McBHkOQk
https://www.youtube.com/watch?v=2J1McBHkOQk
https://www.youtube.com/watch?v=nmym5UVOtIY
https://www.youtube.com/watch?v=nmym5UVOtIY
https://www.youtube.com/watch?v=v1lkhvsfFE0
https://learningapps.org/8818648
https://learningapps.org/8818648
https://learningapps.org/8811503
https://learningapps.org/8811503


a szem felépítése 
egyszer volt... a fül 
a hallás 
a szaglás 
egyszer volt... a bőr 
pattanások 

 

Történelem Témazáró dolgozat Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Angol normál 130-133. óra 
Practice 
Reading and listening 
comprehension 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mr Bean at the restaurant 
 
 
Food flashcards 
 
Covid 19 Time Capsule 

A videó megnézése után ki 
kell tölteni a Redmenta 
feladatlapot.  Ezt kell kitöltve 
visszaküldeni.  

Angol két tanítási nyelvű 165-169. óra 

1c At work  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Job Descriptions Game | 
ESL Games 

Learn English | Jobs 

TK. 12. oldal 2AB feladatok 
Past Simple Tense - English 
grammar tutorial video 
lesson 

Simple Past Tense: Past 

simple worksheet 

Past Simple Tense Game, 

Regular/Irregular Verbs- 

Snakes and Ladders Game 

 
How to use "used to" in 
English 

Unit 1 grammar 2 - 

Interactive worksheet 

MF. 8. oldal A feladat 
1c Vocabulary - Companion 
4. oldal 
Lektori anyag: 

A beadandó feladatok 
visszaküldési határideje a 
Classroomban: május 22. 

https://www.youtube.com/watch?v=yzyphSTkW2U
https://www.youtube.com/watch?v=tc8F42RrffA
https://www.fuldugo.hu/hallas-wiki/hogyan-mukodik-a-fulunk
https://www.youtube.com/watch?v=o-Fj8sH5XVQ
https://www.youtube.com/watch?v=tv-5Eh902Z4
http://www.okosdoboz.hu/video?id=70
https://www.youtube.com/watch?v=YtfQLyy43Xg&t=152s
https://quizlet.com/62627672/food-flash-cards/
https://www.liveworksheets.com/hp144994pg
https://www.englishclub.com/esl-games/vocabulary/cloze-jobs-2.htm
https://www.englishclub.com/esl-games/vocabulary/cloze-jobs-2.htm
https://www.gamestolearnenglish.com/jobs/
https://www.youtube.com/watch?v=xLA58CSIf3M
https://www.youtube.com/watch?v=xLA58CSIf3M
https://www.youtube.com/watch?v=xLA58CSIf3M
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Simple_Past_Tense_ts35901ms
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Past_simple/Simple_Past_Tense_ts35901ms
http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/New_Snakes_%20Ladders/Past_simple_tense.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/New_Snakes_%20Ladders/Past_simple_tense.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/New_Snakes_%20Ladders/Past_simple_tense.html
https://www.youtube.com/watch?v=EvjdYDhyfv4
https://www.youtube.com/watch?v=EvjdYDhyfv4
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Unit_1_grammar_2_at26638em
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Used_to/Unit_1_grammar_2_at26638em


https://www.youtube.com/wa
tch?v=nfzYoNTcAn8   

When I Grow Up by Andrew 
Daddo & Jonathan Bentley 

Célnyelvi civilizáció 32. óra 

Law and Order in Britain 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Prezentáció a Classroomban 
Pomp and tradition for the 
opening of British Parliament 

 

Informatika normál Év végi dolgozat 
Év végi dolgozat javítása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Online teszt és 
LearningApps feladatok 

Online teszt kitöltése. 
Tankockák megoldása 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Networks revision Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Online teszt 
 
Feladatleírás 

Online teszt kitöltése 
 
Word dokumentumos feladat 
elkészítése 

Technika Összefoglalás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

1.rész 
2. rész 

megnézni az összefoglalás 
videókat, tanulni (dolgozat: 
VI.2. 10 óra) 

Ének A bécsi klasszicizmusról 
tanultak összefoglalása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 feladatok megoldása 

Rajz 

Gótika 

Anyag: Lovagi kultúra 

Tk.: 46.- 47. oldal 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Saját címered 

Tervezd meg a saját 
címeredet 

Tk.: 47.oldal 

Meríts ötleteket a netről. 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Running 
Strengthening exercises 
Dance 
RG basics 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Online PE 4    
Cardio  
Stretching   
Just dance 
Beam exercises 
 

Rövid beszámoló készítése 
a héten végzett 
gyakorlatokról. 
Mérd le és írd meg, mennyi 
ideig tudsz függeszkedni! 

Fejlesztés(Hajni néni) Memória torna. 

Szelektív figyelem. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

http://egyszervolt.hu/jatek/m
ega-memoria.html 
https://www.megajatek.hu/jat

 

https://www.youtube.com/watch?v=nfzYoNTcAn8
https://www.youtube.com/watch?v=nfzYoNTcAn8
https://www.youtube.com/watch?v=OE3OPA-VFM0
https://www.youtube.com/watch?v=OE3OPA-VFM0
https://www.youtube.com/watch?v=oUQv1Edpq5M
https://www.youtube.com/watch?v=oUQv1Edpq5M
https://forms.gle/MNyBPwoE98jGMAgk7
https://drive.google.com/file/d/1oIlOKcGx3gSvYbVqzCv2innU1r6YLfG4/view?usp=sharing
https://youtu.be/uf1qxknGodI
https://youtu.be/lp-RtELjZr0
https://www.youtube.com/watch?v=re9yr9nl0JI
https://www.youtube.com/watch?v=hQU08BlmYG4
https://www.youtube.com/watch?v=Ji9vKgfWK88
https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=n5IHI7yR0XM&t=503s
http://egyszervolt.hu/jatek/mega-memoria.html
http://egyszervolt.hu/jatek/mega-memoria.html
https://www.megajatek.hu/jatekok/%C3%9Atveszt%C5%91


ekok/%C3%9Atveszt%C5%9
1 
 

Testnevelés normál 
Nyújtó hatású gyakorlatok 

Atlétika mozgásanyag: hajító 
mozgás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

video Rövid visszajelzés az 
elvégzett gyakorlatokról 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Terepen 
Duna-Dráva Nemzeti Park 
 
növény és állat fajlista írása 
a videó megtekintése után 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=tLzVLdjzyXo&t=14s 

 

Etika 
Fantázia és alkotás 2 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Szöveg + Feladatlap Feladatlap 

 

 

7.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 65. óra Szóösszetételek 
66. óra Szóösszetételek 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) alárendelő szóösszetétel1. 

alárendelő szóösszetétel2. 

Nyelvhelyesség 

 

webex - kedd 9 óra 

Irodalom 66. óra Kisepikai alkotások 
67. óra Kisepikai alkotások 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mikszáth Kálmán: Bede 

Anna tartozása - 

okostankönyv 

webex - kedd 9 óra 

https://www.megajatek.hu/jatekok/%C3%9Atveszt%C5%91
https://www.megajatek.hu/jatekok/%C3%9Atveszt%C5%91
https://www.youtube.com/watch?v=tLzVLdjzyXo&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=tLzVLdjzyXo&t=14s
https://wordwall.net/play/1046/739/8420
https://wordwall.net/play/1051/000/642
https://redmenta.com/?sheet&ks_id=1061262184
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_7/lecke_06_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_7/lecke_06_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_7/lecke_06_001


Bede Anna tartozása - 

hangoskönyv 

 

 

Matematika 
128-131 óra 

Témakör: Sokszögek 

Anyag  Négyszögek, 
Trapéz, trapéz 
szerkesztése, 
Paralelogramma, 
paralelogramma 
szerkesztése 

Tk.208 - 209.oldal 

Tk.210. oldal 

Tk. 214 - 215.oldal 

 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Feladatok: 

● 208.o. 28. a,b,c  
● 211.oldal. 35 és 

213.oldal. B25. a,b! 
● 215.oldal. 37 és 38., 

218.o. 50. a,b)  
feladatok  

 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=368&v=L
PiV9IvSaIk&feature=emb_lo
go 

 

Történelem Magyarország a gazdasági 
válság idején  
 
 
 
 
 
A Harmadik Birodalom 
árnyékában  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 159.o-162.o 
Mf. 90.o-91.o 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=N2SPU-
GVTQg&fbclid=IwAR1U72yT
DHxLrZkD8-
ztbQSjk3UUTe8xwzDAgFZ8
8YPDiDhLdFdmOPiZdLk 
 
Tk. 163.o-165.o 

Mf. 90.o-91.o.Határidő 
05.24.  

Angol normál Grammar revise Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Workbook pg.132-133,135. 
https://redmenta.com 

A gyakorló és beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 22. 

https://www.youtube.com/watch?v=04zi_0t13Ek
https://www.youtube.com/watch?v=04zi_0t13Ek
https://www.youtube.com/watch?time_continue=368&v=LPiV9IvSaIk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=368&v=LPiV9IvSaIk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=368&v=LPiV9IvSaIk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=368&v=LPiV9IvSaIk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=N2SPU-GVTQg&fbclid=IwAR1U72yTDHxLrZkD8-ztbQSjk3UUTe8xwzDAgFZ88YPDiDhLdFdmOPiZdLk
https://www.youtube.com/watch?v=N2SPU-GVTQg&fbclid=IwAR1U72yTDHxLrZkD8-ztbQSjk3UUTe8xwzDAgFZ88YPDiDhLdFdmOPiZdLk
https://www.youtube.com/watch?v=N2SPU-GVTQg&fbclid=IwAR1U72yTDHxLrZkD8-ztbQSjk3UUTe8xwzDAgFZ88YPDiDhLdFdmOPiZdLk
https://www.youtube.com/watch?v=N2SPU-GVTQg&fbclid=IwAR1U72yTDHxLrZkD8-ztbQSjk3UUTe8xwzDAgFZ88YPDiDhLdFdmOPiZdLk
https://www.youtube.com/watch?v=N2SPU-GVTQg&fbclid=IwAR1U72yTDHxLrZkD8-ztbQSjk3UUTe8xwzDAgFZ88YPDiDhLdFdmOPiZdLk
https://www.youtube.com/watch?v=N2SPU-GVTQg&fbclid=IwAR1U72yTDHxLrZkD8-ztbQSjk3UUTe8xwzDAgFZ88YPDiDhLdFdmOPiZdLk
https://redmenta.com/


https://www.youtube.com/wa
tch?v=_XP4le29BAM 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=StyV3acYm0g 

Angol két tanítási nyelvű 155-159. óra 
1d Going out  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Hobby and free time activities 
- English ESL video lesson 

The place where I live 
(multiple choice) - Interactive 
worksheet 
TK. 14-15. oldal 2AB, 3 
feladatok 
MF. 8. oldal A, B feladatok 

Quarantine days writing - 
Interactive worksheet 

1d Vocabulary – Companion 
5-6. oldal 
 
Lektori anyag: 
Career Personality Quiz   
  
What Job Would You Have in 
The Harry Potter World? 

A gyakorló és beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 22. 

Célnyelvi civilizáció 34. óra 
Famous Americans 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 A beadandó feladatok 
visszaküldési határideje a 
Classroomban: május 22. 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

67-68. óra  
Project - Fake news 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Projekt a Classroomban 

leírtak alapján 

Beszámolók: 
kedden 11:00 
 videomeeting formájában 

Informatika normál 61 - 62. óra 
Weblapszerkesztés 
 
Videók feliratozása, narráció 
készítése. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tananyag és a segédletek 
a Classroomban. 

Videochat 05.19. 9.00 - 
Discord 

https://www.youtube.com/watch?v=_XP4le29BAM
https://www.youtube.com/watch?v=_XP4le29BAM
https://www.youtube.com/watch?v=StyV3acYm0g
https://www.youtube.com/watch?v=StyV3acYm0g
https://en.islcollective.com/video-lessons/hobby-and-free-time-activities
https://en.islcollective.com/video-lessons/hobby-and-free-time-activities
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Places_in_the_city/The_place_where_I_live_(multiple_choice)_xf131mn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Places_in_the_city/The_place_where_I_live_(multiple_choice)_xf131mn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Places_in_the_city/The_place_where_I_live_(multiple_choice)_xf131mn
https://www.liveworksheets.com/xd97797ky
https://www.liveworksheets.com/xd97797ky
https://www.youtube.com/watch?v=Z3jirshrbmM
https://www.youtube.com/watch?v=uLeALWH9qj8
https://www.youtube.com/watch?v=uLeALWH9qj8


Fizika 62. óra Összefoglalás 
63. óra VII. A fény  
projektmunka leadása 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tanórákhoz kapcsolódó 
pdf anyagok áttekintése. 
 
Csatlakozz a 7. évfolyam 
fizika LearningApps 
osztályhoz és gyakorolj a 
feladatok segítségével.  

A classroomban megjelölt 
projektfeladatot folytassátok 
a csoportban és pénteki 
határidővel adjátok le!  
Kedden és pénteken a 
tananyag feldolgozásához a 
webex meeting felületén 
segítséget nyújtok.  

Kémia Molekulák képződése Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/kemia_7/lecke_04_001 
 
online óra az egész 
évfolyamnak szerdán 10:00-
kor 
 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=_k_QtXTDpH4 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=npTfDGwwKeo&t=1s 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=wK2DUXhpWow&t=6
s 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Állathangok Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://learningapps.org/224
2200 
https://learningapps.org/224
2041 

 

Biológia 65. óra: A tengerek élővilága 
III.: Nyílt- és mélytengerek 
66. óra: Összefoglalás: Az 
élővilág övezetessége 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 137.-142. oldal 
interaktív merülés 

nyílt vizek állatai 
élőhelyek és környezeti 
problémák 
hol él? 

Webex osztályfőnöki óra: 
csütörtök 11:30 
Szorgalmi ötösért: 
mélytengeri zóna 
ismertetése az interaktív 
merülés alapján. 

Földrajz két tanítási nyelvű 34. óra China Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Drive: Asia folder 

China.pptx 
https://wordwall.net/play/233
4/609/412 
Redmenta teszt: 
https://redmenta.com/?solve
&ks_id=1874883280 

Földrajz normál 34. óra: Természetföldrajzi 
övezetesség Amerikában 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_05_002 
 
https://learningapps.org/707
1310 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=oWIx3Erswh8&t=90s 

Tk. 130. o. 1.2 fea. (a térkép 
alatt) 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_001
https://www.youtube.com/watch?v=_k_QtXTDpH4
https://www.youtube.com/watch?v=_k_QtXTDpH4
https://www.youtube.com/watch?v=npTfDGwwKeo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=npTfDGwwKeo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wK2DUXhpWow&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=wK2DUXhpWow&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=wK2DUXhpWow&t=6s
https://learningapps.org/2242200
https://learningapps.org/2242200
https://learningapps.org/2242041
https://learningapps.org/2242041
https://neal.fun/deep-sea/?fbclid=IwAR04vG4uRmjVe9EHcGGcfyVU0-GpAlHstXoxdWWCK7MKFDhJn0V-bGLETj4
https://learningapps.org/8566706
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=2097&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=2097&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1939&select_osztaly_search=5-8-osztaly&select_tantargy_search=biologia&select_temakor_search=osszes-temakor
http://wordwall_china/
http://wordwall_china/
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1874883280
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1874883280
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_002
https://learningapps.org/7071310
https://learningapps.org/7071310
https://www.youtube.com/watch?v=oWIx3Erswh8&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=oWIx3Erswh8&t=90s


Technika Megélhetés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

bérekről 
videó 

feladatlap a classroomban 

Ének 
Smetana: Moldva 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=gTKsHwqaIr4 

 

Rajz 

Rajzolás, festés, mintázás 

Anyag: Többértelmű 
ábrák 

Tk.: 90.- 91. oldalig 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Csomagolás tervezése 

Tk.: 91. oldal 2. feladat 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Milyen bevételei lehetnek 
egy diáknak? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

tankönyv 56-57.o 
videó 
játék 

feladatlap a classroomban 

Testnevelés 
 

NETFIT gyakorlatok 
 
Szökdelő gyakorlatok 
 
Rubint Réka torna 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=PjukuapL1wo&t=11s 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=bGVnxGlP24E 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=qJuQVtdXrXw 

A PDF-ben szereplő NETFIT 
-tesztek eredménye 

Fejlesztés(Hajni néni) Memória torna. 

Szelektív figyelem. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

http://egyszervolt.hu/jatek/m
ega-memoria.html 
https://www.megajatek.hu/jat
ekok/%C3%9Atveszt%C5%9
1 
 

 
 

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

A feladatok leírása a 
classroomban 

 

Etika Senki sem önálló sziget 2 Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Szöveg + feladatlap Feladatlap 

https://npp.munka.hu/szulok/keresok/ber?formdata=a175411b-06a1-4dd9-86b21fd3adc04994&FeorSzam=&FoglalkozasNev=&KivalasztottTerulet=0&MinimumFizetes=&Maximum%20Fizetes=&ListSize=100&dir=Ascending&col=Nev&sort=Teljesber&sortdir=ASC
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=yDXc5z7rKcA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gTKsHwqaIr4
https://www.youtube.com/watch?v=gTKsHwqaIr4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=M2pNPnx5aTY&feature=emb_logo
http://www.okosdoboz.hu/jatek?id=623&AbilityArea=-1&NatTemakor=-1
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=bGVnxGlP24E
https://www.youtube.com/watch?v=bGVnxGlP24E
https://www.youtube.com/watch?v=qJuQVtdXrXw
https://www.youtube.com/watch?v=qJuQVtdXrXw
http://egyszervolt.hu/jatek/mega-memoria.html
http://egyszervolt.hu/jatek/mega-memoria.html
https://www.megajatek.hu/jatekok/%C3%9Atveszt%C5%91
https://www.megajatek.hu/jatekok/%C3%9Atveszt%C5%91
https://www.megajatek.hu/jatekok/%C3%9Atveszt%C5%91


 
 

7.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 65. óra  Szóösszetételek 
66. óra  Szóösszetételek 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) alárendelő szóösszetétel1. 

alárendelő szóösszetétel2. 

Nyelvhelyesség 

 

webex - szerda 13 óra 

Irodalom 65. óra Kisepikai alkotások 
66. óra Kisepikai alkotások 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mikszáth Kálmán: Bede 

Anna tartozása - 

okostankönyv 

 

Bede Anna tartozása - 

hangoskönyv 

 

webex - szerda 13 óra 

Matematika 129 - 132. óra 
Négyszögek területe. 
Négyzet, téglalap, 
paralelogramma, rombusz 
és trapéz területe. 
Háromszög területe. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tananyag és segédletek a 
classroomban. 

Videochat 05.18. 9.00 - 
Discord 

Történelem Magyarország a gazdasági 
válság idején  
 
 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 159.o-162.o 
Mf. 90.o-91.o 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=N2SPU-
GVTQg&fbclid=IwAR1U72yT
DHxLrZkD8-
ztbQSjk3UUTe8xwzDAgFZ8
8YPDiDhLdFdmOPiZdLk 

Mf. 90.o-91.o.Határidő 
05.24.  

https://wordwall.net/play/1046/739/8420
https://wordwall.net/play/1051/000/642
https://redmenta.com/?sheet&ks_id=1061262184
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_7/lecke_06_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_7/lecke_06_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_7/lecke_06_001
https://www.youtube.com/watch?v=04zi_0t13Ek
https://www.youtube.com/watch?v=04zi_0t13Ek
https://www.youtube.com/watch?v=N2SPU-GVTQg&fbclid=IwAR1U72yTDHxLrZkD8-ztbQSjk3UUTe8xwzDAgFZ88YPDiDhLdFdmOPiZdLk
https://www.youtube.com/watch?v=N2SPU-GVTQg&fbclid=IwAR1U72yTDHxLrZkD8-ztbQSjk3UUTe8xwzDAgFZ88YPDiDhLdFdmOPiZdLk
https://www.youtube.com/watch?v=N2SPU-GVTQg&fbclid=IwAR1U72yTDHxLrZkD8-ztbQSjk3UUTe8xwzDAgFZ88YPDiDhLdFdmOPiZdLk
https://www.youtube.com/watch?v=N2SPU-GVTQg&fbclid=IwAR1U72yTDHxLrZkD8-ztbQSjk3UUTe8xwzDAgFZ88YPDiDhLdFdmOPiZdLk
https://www.youtube.com/watch?v=N2SPU-GVTQg&fbclid=IwAR1U72yTDHxLrZkD8-ztbQSjk3UUTe8xwzDAgFZ88YPDiDhLdFdmOPiZdLk
https://www.youtube.com/watch?v=N2SPU-GVTQg&fbclid=IwAR1U72yTDHxLrZkD8-ztbQSjk3UUTe8xwzDAgFZ88YPDiDhLdFdmOPiZdLk


A Harmadik Birodalom 
árnyékában  

 
Tk. 163.o-165.o 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=BZgqIOT2aD8 
 

Angol normál Grammar revise Google Classroom (kód a 
Kréttában) 

Workbook pg.132-133,135. 
https://redmenta.com 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=_XP4le29BAM 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=StyV3acYm0g 

A gyakorló és beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 22. 

Angol két tanítási nyelvű 154-158. óra 
Preparing for the test 
Revision 
Evaluation of the test 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Covid 19 Time Capsule 
 
Flashcards C, D, E 
 
Redmenta practice test 
Lektor 
Carrier personality test 
 
What job would you have in 
Harry Potter World? 
 
 

Témazáró dolgozat 
csütörtök 5.óra 

Célnyelvi civilizáció 34. óra 
Practice 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Facts about USA Wordwall 
 
US Landmarks 
 
 
US Symbols 
 

Feladatlap a classroomban 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

67-68. óra  
Project - Fake news 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Projekt a Classroomban 

leírtak alapján 

Beszámolók: 
kedden 10.50 
 videomeeting formájában 

Informatika normál 60 - 61. óra 
Weblapszerkesztés 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tananyag és a segédletek 
a Classroomban. 

Videochat 05.19. 9.00 - 
Discord 

https://www.youtube.com/watch?v=BZgqIOT2aD8
https://www.youtube.com/watch?v=BZgqIOT2aD8
https://www.youtube.com/watch?v=Z3jirshrbmM
https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_XP4le29BAM
https://www.youtube.com/watch?v=_XP4le29BAM
https://www.youtube.com/watch?v=StyV3acYm0g
https://www.youtube.com/watch?v=StyV3acYm0g
https://www.liveworksheets.com/hp144994pg
https://quizlet.com/506801872/to-the-top-4-c-d-e-flash-cards/
https://redmenta.com/?sheet&ks_id=159714748
https://www.youtube.com/watch?v=Z3jirshrbmM
https://www.youtube.com/watch?v=uLeALWH9qj8
https://www.youtube.com/watch?v=uLeALWH9qj8
https://wordwall.net/hu/resource/49526/%C3%B6sszek%C3%B6t%C5%91-usa
https://wordwall.net/hu/resource/520951/angol/usa-symbols
https://wordwall.net/hu/resource/520951/angol/usa-symbols


Videók feliratozása, narráció 
készítése. 

Fizika 62. óra Összefoglalás 
63. óra VII. A fény  
projektmunka leadása 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tanórákhoz kapcsolódó 
pdf anyagok áttekintése. 
 
Csatlakozz a 7. évfolyam 
fizika LearningApps 
osztályhoz és gyakorolj a 
feladatok segítségével.  

A classroomban megjelölt 
projektfeladatot folytassátok 
a csoportban és pénteki 
határidővel adjátok le!  
Kedden és pénteken a 
tananyag feldolgozásához a 
webex meeting felületén 
segítséget nyújtok.  

Kémia Molekulák képződése Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/kemia_7/lecke_04_001 
 
online óra az egész 
évfolyamnak szerdán 10:00-
kor 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=_k_QtXTDpH4 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=npTfDGwwKeo&t=1s 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=wK2DUXhpWow&t=6
s 

Biológia  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Földrajz két tanítási nyelvű 34. óra China Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Drive: Asia folder 

China.pptx 
https://wordwall.net/play/233
4/609/412 
Redmenta teszt: 
https://redmenta.com/?solve
&ks_id=1874883280 

Földrajz normál 34. óra: Természetföldrajzi 
övezetesség Amerikában 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_05_002 
 
https://learningapps.org/707
1310 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=oWIx3Erswh8&t=90s 

Tk. 130. o. 1.2 fea. (a térkép 
alatt) 

Technika Megélhetés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

bérekről 
videó 

feladatlap a classroomban 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_001
https://www.youtube.com/watch?v=_k_QtXTDpH4
https://www.youtube.com/watch?v=_k_QtXTDpH4
https://www.youtube.com/watch?v=npTfDGwwKeo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=npTfDGwwKeo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wK2DUXhpWow&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=wK2DUXhpWow&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=wK2DUXhpWow&t=6s
http://wordwall_china/
http://wordwall_china/
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1874883280
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1874883280
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_002
https://learningapps.org/7071310
https://learningapps.org/7071310
https://www.youtube.com/watch?v=oWIx3Erswh8&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=oWIx3Erswh8&t=90s
https://npp.munka.hu/szulok/keresok/ber?formdata=a175411b-06a1-4dd9-86b21fd3adc04994&FeorSzam=&FoglalkozasNev=&KivalasztottTerulet=0&MinimumFizetes=&Maximum%20Fizetes=&ListSize=100&dir=Ascending&col=Nev&sort=Teljesber&sortdir=ASC
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=yDXc5z7rKcA&feature=emb_logo


Ének 
Smetana: Moldva 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=gTKsHwqaIr4 

 

Rajz 

Rajzolás, festés, mintázás 

Anyag: Többértelmű ábrák 

Tk.: 90.- 91. oldalig 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Csomagolás tervezése 

Tk.: 91. oldal 2. feladat 

 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Milyen bevételei lehetnek 
egy diáknak? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

tankönyv 56-57.o 
videó 
játék 

feladatlap a classroomban 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Állathangok Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://learningapps.org/224
2200 
https://learningapps.org/224
2041 

 

Testnevelés Erősítő gyakorlatok 
Netfit gyakorlatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

video  

Etika  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

 

 

8.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 05.19. 05.21. 68-69.óra:Év 
végi ismétlés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

mf.161./3.4.a 162./5.6.a,b 
163./9. 
https://learningapps.org/4408
131 

 

Irodalom 05.20. 83. óra:Számonkérés: 
Esszéírás: József Attila/ Radnóti 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 

Beadandó:05.26. 

https://www.youtube.com/watch?v=gTKsHwqaIr4
https://www.youtube.com/watch?v=gTKsHwqaIr4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=M2pNPnx5aTY&feature=emb_logo
http://www.okosdoboz.hu/jatek?id=623&AbilityArea=-1&NatTemakor=-1
https://learningapps.org/2242200
https://learningapps.org/2242200
https://learningapps.org/2242041
https://learningapps.org/2242041
https://learningapps.org/4408131
https://learningapps.org/4408131


Miklós 
05.21.84. óra: Újabb irodalmunk: 
Illyés Gyula: A kamaszizmok 
tündérszárnyán 

 
Tk.126-129. 

 
Tk.129./ 2-8.feladatok 

Matematika 144 - 148. óra 
Hasonló háromszögek 
szerkesztése. 
Hasonló síkidomok 
területének aránya. 
Hasonló testek térfogatának 
aránya. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tananyag és a segédletek a 
Classroomban. 

Videochat 05.19. 13.00 - 
Discord 

Történelem A roma kisebbség helyzete        
 
 
 
 
 
Hazánk külpolitikája és a 
határainkon túli magyarok 
helyzete a rendszerváltás 
után  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 173.o-175.o 

https://www.youtube.com/watch

?v=4OYcg9_vDe8 
 

 

 

Tk. 176.o-180.o 

MF. 92-93.oTk 

 

https://zanza.tv/tortenelem/demo

kratikus-viszonyok-

megteremtese-es-kiepitese-

magyarorszagon/hataron-tuli-

magyarok 

 

Vázlatírás és Mf. 92.-93.o 
határidő: 05.25 

Angol normál English across the curriculum Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg. 77. 
Prezentáció a classroomban. 
https://redmenta.com  

https://en.islcollective.com/en
glish-esl-
worksheets/grammar/modals/
health-should/5304 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=JFC0qG-gGaw 

A gyakorló és beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 22. 

https://www.youtube.com/watch?v=4OYcg9_vDe8
https://www.youtube.com/watch?v=4OYcg9_vDe8
https://www.youtube.com/watch?v=4OYcg9_vDe8
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/hataron-tuli-magyarok
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/hataron-tuli-magyarok
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/hataron-tuli-magyarok
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/hataron-tuli-magyarok
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/hataron-tuli-magyarok
https://redmenta.com/
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/modals/health-should/5304
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/modals/health-should/5304
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/modals/health-should/5304
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/modals/health-should/5304
https://www.youtube.com/watch?v=JFC0qG-gGaw
https://www.youtube.com/watch?v=JFC0qG-gGaw


Angol két tanítási nyelvű 162-166. óra 
7e Creating atmosphere 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Furniture: online and pdf 
exercise 
 
Progress test-2-1 - Interactive 

worksheet 

TK. 100-101. oldal 1, 3AB 

feladatok 

MF. 73. oldal A, B feladatok 

Porfolio: Famous people / 

Colours 

7e Vocabulary – Companion 

38. oldal 

Lektori anyag: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=cyXADWE7KPo&t=344
s   

What Job Would You Have in 
The Harry Potter World? 

A beadandó feladatok 
visszaküldési határideje a 
Classroomban: május 22. 

Célnyelvi civilizáció 34. óra 
Education System and 
School Life in Hungary 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Can You Name a Country? 

COLLEGE KIDS EAT 
HUNGARIAN FOOD | College 
Kids Vs. Food 

 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

64-65. óra 
Revision 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Drive Hétfőn 11.00 órakor video 
meeting 
Redmenta feladatlap 

Informatika normál 65 - 66. óra 
Táblázatkezelés 
összefoglalás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tananyag és a segédletek a 
Classroomban. 

Videochat 05.19. 14.30 - 
Discord 

Fizika 
Energiatakarékosság a 
háztartásban 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Tk.  100-103. oldal 

https://www.nkp.hu/tankonyv/
fizika_8/lecke_05_004 

https://redmenta.com/ 

a direktcím: 
egy_kis_odafigyelés 
 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Furniture/Furniture_qu124180ea
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Furniture/Furniture_qu124180ea
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Furniture/Progress_test-2-1_ms237920eq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Furniture/Progress_test-2-1_ms237920eq
https://www.youtube.com/watch?v=cyXADWE7KPo&t=344s
https://www.youtube.com/watch?v=cyXADWE7KPo&t=344s
https://www.youtube.com/watch?v=cyXADWE7KPo&t=344s
https://www.youtube.com/watch?v=uLeALWH9qj8
https://www.youtube.com/watch?v=uLeALWH9qj8
https://www.youtube.com/watch?v=kRh1zXFKC_o
https://www.youtube.com/watch?v=a9oSm6xrFVk
https://www.youtube.com/watch?v=a9oSm6xrFVk
https://www.youtube.com/watch?v=a9oSm6xrFVk
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/lecke_05_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/lecke_05_004
https://redmenta.com/


https://docs.google.com/pres
entation/d/1_lF9hAiBbGS_QJ
QbjV2YEVLzwAs2viiOBhBL0
bnhURU/edit?usp=sharing  

 

Kémia Fertőtlenítő és fehérítőszerek 
 
 
A fémek korróziója 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.nkp.hu/tankonyv/
kemia_8/lecke_04_006 
 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
kemia_8/lecke_04_007 

Semmelweis Ignác 
https://www.youtube.com/w
atch?v=lHxsec6IZnk&t=1s 

Biológia Az idegrendszer felépítése Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk:84-85 old. Szorgalmi: 
Ppt.készítése(hormonok) 

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

64-65. óra 
Északi-khg 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Drive  

Földrajz A tenger szerepe az európai 
népek életében 
 
 
 
 
 
Az északi fejlődési modell 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 146. o-149.o  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=aaPPrHVDoso 

https://www.nkp.hu/tankonyv/
foldrajz_8/lecke_05_001 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=hnfEA3hP5wk 

Tk.150.o-153.o 

Mf. 87.o-89.o 

https://online.seterra.com/hu/v
gp/3018 

 

Mf. 87.o-89.o határidő: 
05.24. 

Ének 

Megzenésített versek 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/wat

ch?v=cJsOMcArlOw&list=PL
dEGx3x1vjuHwg1im1eESQB
1tuHpYvQ-8&index=18 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1_lF9hAiBbGS_QJQbjV2YEVLzwAs2viiOBhBL0bnhURU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_lF9hAiBbGS_QJQbjV2YEVLzwAs2viiOBhBL0bnhURU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_lF9hAiBbGS_QJQbjV2YEVLzwAs2viiOBhBL0bnhURU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_lF9hAiBbGS_QJQbjV2YEVLzwAs2viiOBhBL0bnhURU/edit?usp=sharing
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_006
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_006
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_007
https://www.youtube.com/watch?v=lHxsec6IZnk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lHxsec6IZnk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=aaPPrHVDoso
https://www.youtube.com/watch?v=aaPPrHVDoso
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_05_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_05_001
https://www.youtube.com/watch?v=hnfEA3hP5wk
https://www.youtube.com/watch?v=hnfEA3hP5wk
https://online.seterra.com/hu/vgp/3018
https://online.seterra.com/hu/vgp/3018
https://www.youtube.com/watch?v=cJsOMcArlOw&list=PLdEGx3x1vjuHwg1im1eESQB1tuHpYvQ-8&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=cJsOMcArlOw&list=PLdEGx3x1vjuHwg1im1eESQB1tuHpYvQ-8&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=cJsOMcArlOw&list=PLdEGx3x1vjuHwg1im1eESQB1tuHpYvQ-8&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=cJsOMcArlOw&list=PLdEGx3x1vjuHwg1im1eESQB1tuHpYvQ-8&index=18


https://www.youtube.com/wat
ch?v=bha8bkhCOCg 

Rajz 

Emberábrázolás 

Anyag: Mozgás 
megjelenítése 

Tk.: 82-83. oldalig 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Tk.: 83. oldal a), b) feladat Árnyfigura készítése 

A feladat alapján készíts 
árnyfigurát. 

Technika: tetszőleges, 

Méret: A4 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Adósságkezelés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

tankönyv 112.o 
GDP    Videó 

feladatlap a classroomban 

Etika Embertársainkhoz való 
viszonyulás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 szabadulószoba a 
classroomban 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Terepen 
Duna-Dráva Nemzeti Park 
 
növény és állat fajlista írása a 
videó megtekintése után 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=tLzVLdjzyXo&t=14s 

 

Testnevelés Általános nyújtó gyakorlatok Google Classroom (kód a 
Krétában) 

video  

 

 

 

8.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bha8bkhCOCg
https://www.youtube.com/watch?v=bha8bkhCOCg
https://www.youtube.com/watch?v=hBqWRayc1kE
https://www.youtube.com/watch?v=9uV5UTjorNM
https://www.youtube.com/watch?v=tLzVLdjzyXo&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=tLzVLdjzyXo&t=14s


Magyar nyelv 05.19. 05.22. 66-67.óra:Év 
végi ismétlés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

mf.161./3.4.a 162./5.6.a,b 
163./9. 

 

Irodalom 
 

05.18.. 80. óra:Számonkérés: 
Esszéírás: József Attila/ Radnóti 
Miklós 
05.20.81. óra: Újabb irodalmunk: 
Illyés Gyula: A kamaszizmok 
tündérszárnyán 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.126-129. 

Tk.129./ 2-8.feladatok Beadandó:05.26. 

Matematika Hozzárendelés, függvény 
Hőmérséklet- változás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) //www.youtube.com/watch?v=n

CCKkooT2xw 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=XVhfpS2yf54 

Tk. 257. oldal/4, 5/a, b, d 

TK. 258. oldal/7 

szerda: webex 9:00 

Történelem A roma kisebbség helyzete        
 
 
 
 
 
Hazánk külpolitikája és a 
határainkon túli magyarok 
helyzete a rendszerváltás 
után  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 173.o-175.o 

https://www.youtube.com/watch

?v=4OYcg9_vDe8 
 

 

 

Tk. 176.o-180.o 

MF. 92-93.oTk 

 

https://zanza.tv/tortenelem/demo

kratikus-viszonyok-

megteremtese-es-kiepitese-

magyarorszagon/hataron-tuli-

magyarok 

 

Vázlatírás és Mf. 92.-93.o 
határidő: 05.26. 

Angol normál 131-134. óra 
6D Kids  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Free time: Free Time 
activities exercise 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nCCKkooT2xw
https://www.youtube.com/watch?v=nCCKkooT2xw
https://www.youtube.com/watch?v=XVhfpS2yf54
https://www.youtube.com/watch?v=XVhfpS2yf54
https://www.youtube.com/watch?v=4OYcg9_vDe8
https://www.youtube.com/watch?v=4OYcg9_vDe8
https://www.youtube.com/watch?v=4OYcg9_vDe8
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/hataron-tuli-magyarok
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/hataron-tuli-magyarok
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/hataron-tuli-magyarok
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/hataron-tuli-magyarok
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/hataron-tuli-magyarok
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Free_Time_activities/Free_time_yh20090tz
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Free_Time_activities/Free_time_yh20090tz


TK. 74-75. oldal 1b, 2, 3ab 
feladatok 
MF. 60. oldal 1, 2 
feladatok 

should/shouldn't 

Must or mustn't (classroom 
rules) - Interactive worksheet 

Angol két tanítási nyelvű Bargain hunting Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg. 109-111. 
Workbook pg. 80-81. 
Top grammar pg. 133. 
https://redmenta.com  

https://en.islcollective.com/en
glish-esl-
worksheets/grammar/conjunti
ons-connectives/bothand-
eitheror-neither-nor-
exercises/98092 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=t2721ABFC_8 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=-1hklDCrpww&t=273s 

https://www.youtube.com/watch

?v=cyXADWE7KPo&t=344s 

https://www.youtube.com/watch

?v=uLeALWH9qj8 (lektor) 

A gyakorló és beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 22. 

Célnyelvi civilizáció Practice time Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Prezentáció a classroomban. 
https://redmenta.com 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=dVW4_NEV7_M 

https://www.youtube.com/wat

A gyakorló feladat és a PPT 
elkészítésének határideje: 
május 22. 

https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_05_022e?cc=hu&selLanguage=hu
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Must_or_mustn't/Must_or_mustn't_(classroom_rules)_lo2137pn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Must_or_mustn't/Must_or_mustn't_(classroom_rules)_lo2137pn
https://redmenta.com/
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/conjuntions-connectives/bothand-eitheror-neither-nor-exercises/98092
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/conjuntions-connectives/bothand-eitheror-neither-nor-exercises/98092
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/conjuntions-connectives/bothand-eitheror-neither-nor-exercises/98092
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/conjuntions-connectives/bothand-eitheror-neither-nor-exercises/98092
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/conjuntions-connectives/bothand-eitheror-neither-nor-exercises/98092
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/grammar/conjuntions-connectives/bothand-eitheror-neither-nor-exercises/98092
https://www.youtube.com/watch?v=t2721ABFC_8
https://www.youtube.com/watch?v=t2721ABFC_8
https://www.youtube.com/watch?v=-1hklDCrpww&t=273s
https://www.youtube.com/watch?v=-1hklDCrpww&t=273s
https://www.youtube.com/watch?v=cyXADWE7KPo&t=344s
https://www.youtube.com/watch?v=cyXADWE7KPo&t=344s
https://www.youtube.com/watch?v=uLeALWH9qj8
https://www.youtube.com/watch?v=uLeALWH9qj8
https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dVW4_NEV7_M
https://www.youtube.com/watch?v=dVW4_NEV7_M
https://www.youtube.com/watch?v=3M0mvzkBzP0


ch?v=3M0mvzkBzP0 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Br_hc2dvQmQ 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

64-65. óra 
Revision 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Drive Hétfőn 11.00 órakor video 
meeting 
Redmenta feladatlap 

Informatika normál 60 - 61. óra 
Táblázatkezelés 
összefoglalás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tananyag és a segédletek a 
Classroomban. 

Videochat 05.19. 14.30 - 
Discord 

Fizika 
Energiatakarékosság a 
háztartásban 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Tk.  100-103. oldal 

https://www.nkp.hu/tankonyv/
fizika_8/lecke_05_004 

https://docs.google.com/pres
entation/d/1_lF9hAiBbGS_QJ
QbjV2YEVLzwAs2viiOBhBL0
bnhURU/edit?usp=sharing  

 

 

https://redmenta.com/ 

a direktcím: 

egy_kis_odafigyelés 
 
 

Kémia Fertőtlenítő és fehérítőszerek 
 
 
A fémek korróziója 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.nkp.hu/tankonyv/
kemia_8/lecke_04_006 
 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
kemia_8/lecke_04_007 

Semmelweis Ignác 
https://www.youtube.com/w
atch?v=lHxsec6IZnk&t=1s 
 
online óra péntek 13:00 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Terepen 
Duna-Dráva Nemzeti Park 
 
növény és állat fajlista írása a 
videó megtekintése után 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=tLzVLdjzyXo&t=14s 

 

Biológia Az idegrendszer felépítése Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk:84-85 old. Szorgalmi:Ppt 
készítés(hormonok) 

https://www.youtube.com/watch?v=3M0mvzkBzP0
https://www.youtube.com/watch?v=Br_hc2dvQmQ
https://www.youtube.com/watch?v=Br_hc2dvQmQ
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/lecke_05_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/lecke_05_004
https://docs.google.com/presentation/d/1_lF9hAiBbGS_QJQbjV2YEVLzwAs2viiOBhBL0bnhURU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_lF9hAiBbGS_QJQbjV2YEVLzwAs2viiOBhBL0bnhURU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_lF9hAiBbGS_QJQbjV2YEVLzwAs2viiOBhBL0bnhURU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_lF9hAiBbGS_QJQbjV2YEVLzwAs2viiOBhBL0bnhURU/edit?usp=sharing
https://redmenta.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_006
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_006
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_007
https://www.youtube.com/watch?v=lHxsec6IZnk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lHxsec6IZnk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=tLzVLdjzyXo&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=tLzVLdjzyXo&t=14s


Földrajz két tanítási 
nyelvű 

64-65. óra 
Északi-khg 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Drive  

Földrajz A tenger szerepe az európai 
népek életében 
 
 
 
 
 
Az északi fejlődési modell 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 146. o-149.o  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=aaPPrHVDoso 

https://www.nkp.hu/tankonyv/
foldrajz_8/lecke_05_001 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=hnfEA3hP5wk 

Tk.150.o-153.o 

Mf. 87.o-89.o 

https://online.seterra.com/hu/v
gp/3018 

 

Mf. 87.o-89.o határidő: 
05.24. 

Ének 

Megzenésített versek 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/wat

ch?v=cJsOMcArlOw&list=PL
dEGx3x1vjuHwg1im1eESQB
1tuHpYvQ-8&index=18 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=bha8bkhCOCg 

 

Rajz 

Emberábrázolás 

Anyag: Mozgás 
megjelenítése 

Tk.: 82-83. oldalig 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Tk.: 83. oldal a), b) feladat Árnyfigura készítése 

A feladat alapján készíts 
árnyfigurát. 

Technika: tetszőleges, 

Méret: A4 

https://www.youtube.com/watch?v=aaPPrHVDoso
https://www.youtube.com/watch?v=aaPPrHVDoso
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_05_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_05_001
https://www.youtube.com/watch?v=hnfEA3hP5wk
https://www.youtube.com/watch?v=hnfEA3hP5wk
https://online.seterra.com/hu/vgp/3018
https://online.seterra.com/hu/vgp/3018
https://www.youtube.com/watch?v=cJsOMcArlOw&list=PLdEGx3x1vjuHwg1im1eESQB1tuHpYvQ-8&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=cJsOMcArlOw&list=PLdEGx3x1vjuHwg1im1eESQB1tuHpYvQ-8&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=cJsOMcArlOw&list=PLdEGx3x1vjuHwg1im1eESQB1tuHpYvQ-8&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=cJsOMcArlOw&list=PLdEGx3x1vjuHwg1im1eESQB1tuHpYvQ-8&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=bha8bkhCOCg
https://www.youtube.com/watch?v=bha8bkhCOCg


Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Adósságkezelés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

tankönyv 112.o 
GDP    Videó 

feladatlap a classroomban 

Fejlesztés(Hajni néni) Memória torna. 

Szelektív figyelem. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

http://egyszervolt.hu/jatek/me
ga-memoria.html 
https://www.megajatek.hu/jat
ekok/%C3%9Atveszt%C5%9
1 
 

 

Testnevelés Általános nyújtó gyakorlatok Google Classroom (kód a 
Krétában) 

video  

Etika Visszatekintő Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Szöveg+ feladatlap+ 
interaktív feladat 

Feladatlap 

 

 

 

 

Művészeti tanszakok 
 

 

Tanszak A tananyag címe Források Kapcsolódó feladatok 
Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív, 

hangfelvétel, fénykép 

Grafika 1-3. - Alapf. müv. 
okt. képző- és 
iparművészeti csoport 

Alkalmazott grafika 
Mesebeli természet 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Mesés természet 

Készíts mesealakok 
felhasználásával egy 
képzeletbeli természetet. 

 Technika: tetszőleges 

Méret: A4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hBqWRayc1kE
https://www.youtube.com/watch?v=9uV5UTjorNM
http://egyszervolt.hu/jatek/mega-memoria.html
http://egyszervolt.hu/jatek/mega-memoria.html
https://www.megajatek.hu/jatekok/%C3%9Atveszt%C5%91
https://www.megajatek.hu/jatekok/%C3%9Atveszt%C5%91
https://www.megajatek.hu/jatekok/%C3%9Atveszt%C5%91


Grafika 4-8. - Alapf. müv. 
okt. képző- és 
iparművészeti csoport 

Alkalmazott grafika 
Mesebeli természet 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Mesés természet 

Készíts mesealakok 
felhasználásával egy 
képzeletbeli természetet. 

 Technika: tetszőleges 

Méret: A4 

 

Zongora (Batta Katalin) Skálák és a darabok 
gyakorlása. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Napi 1 óra gyakorlás. 
 
Zongoraóra 

Hangfelvétel küldése a 
skáláról és a darabokról. 
 

Zongora (Fodor Barbara) Skálák, gyakorlatok, 
darabok, népdalok 
gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Feladatok személyre szabva  
Kották: 
Zongoraiskola(Komjáthy) 1. 
kezdőknek 
Papp Lajos: Zongora.ABC1. 
2. 

https://www.youtube.com/watch
?v=kh28h0HZ9XY 

https://www.youtube.com/watch
?v=0nJHeQIb-7U&t=3s 

https://www.youtube.com/watch
?v=k1-2AoDA8G4 

 

Hangfelvétel küldése, video 
messenger órák megtartása 

Zongora (Szabóné Tóth 
Katalin) 
 

Skálák, gyakorlatok, 
darabok, népdalok 
gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Hangfelvétel küldése, video 
messenger órák megtartása 

Dráma - Színjáték 1-3. évfolyam :  Frakk a 
macskák réme 1-3. rész 
megtekintése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/watch

?v=sz7-
so38ies&list=PLWDetJwccP5c
ZiBfDpUMS2WxFQIzM5BTX&i
ndex=3 

https://www.youtube.com/watch
?v=IA1SEt8st-
8&list=PLWDetJwccP5cZiBfDp
UMS2WxFQIzM5BTX&index=2 

https://www.youtube.com/watch

A legviccesebb jelenet 
lerajzoláse, lefotózása, 
beküldése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZQWhyx9PG4
https://www.youtube.com/watch?v=kh28h0HZ9XY
https://www.youtube.com/watch?v=kh28h0HZ9XY
https://www.youtube.com/watch?v=0nJHeQIb-7U&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=0nJHeQIb-7U&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=k1-2AoDA8G4
https://www.youtube.com/watch?v=k1-2AoDA8G4
https://www.youtube.com/watch?v=sz7-so38ies&list=PLWDetJwccP5cZiBfDpUMS2WxFQIzM5BTX&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sz7-so38ies&list=PLWDetJwccP5cZiBfDpUMS2WxFQIzM5BTX&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sz7-so38ies&list=PLWDetJwccP5cZiBfDpUMS2WxFQIzM5BTX&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sz7-so38ies&list=PLWDetJwccP5cZiBfDpUMS2WxFQIzM5BTX&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sz7-so38ies&list=PLWDetJwccP5cZiBfDpUMS2WxFQIzM5BTX&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=IA1SEt8st-8&list=PLWDetJwccP5cZiBfDpUMS2WxFQIzM5BTX&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IA1SEt8st-8&list=PLWDetJwccP5cZiBfDpUMS2WxFQIzM5BTX&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IA1SEt8st-8&list=PLWDetJwccP5cZiBfDpUMS2WxFQIzM5BTX&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IA1SEt8st-8&list=PLWDetJwccP5cZiBfDpUMS2WxFQIzM5BTX&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=zC-UKUUW7l0&list=PLWDetJwccP5cZiBfDpUMS2WxFQIzM5BTX&index=1


 
3-6. évfolyam : SMS - ék , 
telefonos dolgaink című 
gyermekelőadás 
megtekintése 

?v=zC-
UKUUW7l0&list=PLWDetJwcc
P5cZiBfDpUMS2WxFQIzM5BT
X&index=1 

 

  

https://www.youtube.com/watch
?v=TlPGLypgciU&t=8s 

 

 

Kb : 4-5 mondatos elemzés 
a darab egészéről , a 
szereplők játékáról 
mozgásról. Az elemzés 
lefotózása, beküldése. 

Furulya  Etüdök  
Előadási darabok  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 A heti tananyagot 
megtaláljátok személyre 
szabottan a classroom-ban 
és a Kréta naplóban is. A 
megadott határidőre 
készítsetek hangfelvételt a 
gyakorlásotokról, melyet 
küldjetek vissza a megadott 
határidőre. Jó gyakorlást 
kívánok!  

Klarinét Skálák  
Etüdök  
Előadási darabok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 A heti tananyagot 
megtaláljátok személyre 
szabottan a classroom-ban 
és a Kréta naplóban is. A 
megadott határidőre 
készítsetek hangfelvételt a 
gyakorlásotokról, melyet 
küldjetek vissza a megadott 
határidőre. Jó gyakorlást 
kívánok!  

Kerámia Gyurmázás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Színes lepkék, virágok 
készítése gyurmából, só-liszt 
gyurmából 

Fénykép az alkotásokról 

Ütő  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=zC-UKUUW7l0&list=PLWDetJwccP5cZiBfDpUMS2WxFQIzM5BTX&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zC-UKUUW7l0&list=PLWDetJwccP5cZiBfDpUMS2WxFQIzM5BTX&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zC-UKUUW7l0&list=PLWDetJwccP5cZiBfDpUMS2WxFQIzM5BTX&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zC-UKUUW7l0&list=PLWDetJwccP5cZiBfDpUMS2WxFQIzM5BTX&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=TlPGLypgciU&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=TlPGLypgciU&t=8s


Szolfézs Feladatsor:  
Henry Purcell: g-moll 
Menuet (szolmizálás és 
ábécés hangok gyakorlása); 
A régi és az új stílusú 
magyar népdalok jellemzői 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Kottázás gyakorlása a 
füzetbe 

Korrepetíció Gyakorlás figyelve a 
tempóra. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Beethoven: Marmotte 

Han Kim 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iADt2jrwKYo
https://www.youtube.com/watch?v=H6m6UaPw5do

