
 

2020. május 18- 22.  

 

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 

Hangalak és jelentés - ppt 

 

webex - kedd 10 óra 

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 

 

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
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/


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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koronázási jelképeink  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 161.o-164.o 

https://view.genial.ly/5eb5a85a

8c034e0d162d3b9c/game-

untitled-

genially?fbclid=IwAR3D0Mzc

9CBLwn1LlTxOdgA0T_q_GX

vUEF0PPBGvvwtB1mfzux8oO

_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 

webex meeting 05.22 péntek 
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 

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
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


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 
 
Covid 19 Time capsule 

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

 

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

Direktcím:angol5akt58005
7 
Online meeting: szerda 
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 

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
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


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 

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) 

  

 

 

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
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


5.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

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 

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


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 

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 

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
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


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 

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) 

A gyakorló és beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 22. 
 
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 

https://redmenta.com/
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


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 
- 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_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 

 

 

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

