
 

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 
 
 
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) 

Első olvasókönyvem 50-
51.oldal 
 
 
Az őz 
 
 
 
 
A ló-jó barát 
 
 
A jegesmedve 
 

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

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
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


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, 
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/wa
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 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

 

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

A helyből távolugrás 
eredményének a beküldése. 

https://learningapps.org/
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
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=XeZXdZPCnX8
https://www.youtube.com/watch?v=XeZXdZPCnX8


-zoomba 
-fitt ball 
-jóga 
-frizbi 
A helyből távolugrás 
felmérése a Netfit alapján. 

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/wat
ch?v=vMnXa4WcgGI Hermina 
Bringapark 

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

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

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

https://www.youtube.com/wat
ch?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 

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=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://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


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 

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. 

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


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, 
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 

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

 
 
Első olvasókönyvem 50-
51.oldal 

május 18. szövegértés 
dolgozat 9:00-9:45 
 
 
Skype online óra május 19. 
9:00 

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/


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

 
 
 
 
Az őz 
 
 
 
 
264. óra 
 
 
 
A jegesmedve 
 

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 
 

 
 
 
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! 

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
https://learningapps.org/


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 
 
Kis Hableány 
Pán Péter 

lefotózva beküldeni:  
Workbook 71. oldal 

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. 

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=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


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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 
 
 

Hangfelvétel küldése a 
megtanult dalról. 

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. 

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


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 

 


