
 

2020. május 18- 22.  

 

2.a 

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/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 

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://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


Matematika 132.óra: Számonkérés-
Röpdolgozat 
133-134. óra: 
Hosszúságmérés: cm ‑  dm 
‒ m. Hosszúságok becslése, 
mérése 
135.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: 
a 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? 
 
 
 
 
 
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 

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


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/w
atch?v=PjukuapL1wo 
NETFIT 

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

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 

A helyből távolugrás 
eredményének a 
beküldése. 

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. 

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
https://wordwall.net/hu/resource/1770476/szolmiz%C3%A1ci%C3%B3s-hangl%C3%A9pcs%C5%91


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 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1ihsVO4C6kDTAUFA-itqdrgO2bJydeW3v
https://youtu.be/Mi4RqdNtCG8
https://youtu.be/Mi4RqdNtCG8
https://www.youtube.com/watch?v=Ck7LTG8f_OU
https://www.youtube.com/watch?v=Ck7LTG8f_OU


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 : 
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/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 

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


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? 
 
 
 
 
 
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 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 

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


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 

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. 

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 

A fotó küldése 

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
https://wordwall.net/hu/resource/1770476/szolmiz%C3%A1ci%C3%B3s-hangl%C3%A9pcs%C5%91


hallgatása 

Madár készítése 

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 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 

 

 

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

