
 

2020. május 18- 22.  

 

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/
1vqJRNsojtV6JNMioSvYMjI7T
D-
R2VqMI/view?usp=drive_web
&authuser=0 
 
https://learningapps.org/displa
y?v=p3q7b82gk18 
https://learningapps.org/watch
?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 
 
 
 
 
 
 
Év végi ismétlés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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/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
https://www.youtube.com/watch?v=1Tqzsmg-xvw


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 

Testnevelés normál 160-164. óra 
Futóiskola 
 
 
 
 
Lépcsőzés 
 
 

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

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

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
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


 
 
 
Családi kihívás otthon 
 
 
 
 
Kitartó futás 
 
 
 
 
 
Autogén tréning 
 

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 

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 
az egész suli 

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

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=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


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 

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 

 
 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1r_s_XOVyPRqY3wJAHklzHfr0kG3W3zyt


 

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/1
vqJRNsojtV6JNMioSvYMjI7TD-
R2VqMI/view?usp=drive_web&
authuser=0 
 
https://learningapps.org/display
?v=p3q7b82gk18 
https://learningapps.org/watch?
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 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=I69EfF5sfoQ&t=36s 

Redmenta szövegértés 
feladatlap az 
olvasmányokhoz 
 
A hangos olvasás 
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. 

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/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
https://www.youtube.com/watch?v=1Tqzsmg-xvw


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! 

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 

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


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 

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 

A megoldott feladatok 
elküldése 

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

classroomban 

 

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://drive.google.com/open?id=1r_s_XOVyPRqY3wJAHklzHfr0kG3W3zyt


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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 
 


