
 

2020. május 25- 28.  

 

1.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 

Magyar nyelv 269. óra A kis fa (Puskin 
meséje nyomán)-b-p 
differenciálása 
 
 
 
 
271. óra L, Ly, D, Dz, Dzs 
írása, kapcsolása 
 
 
 
273. óra Az X, Y, Q, W 
írása, kapcsolása 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

b-p differenciálása 
 
 
 
 
 
 
271. óra 
 
 
 
 
X, Y, Q, W írása, kapcsolása 
 
 
 

mesefüzet önálló 

ellenőrzése megoldókulcs 

segítségével az 1. a 

napközis classroom 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1. a 

classroom, videós óra 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1. a 

classroom 

Irodalom 268. óra Boriska fája 
 
270. óra A család-Weöres 
Sándor: Szunnyadj, kisbaba 
Csorba Piroska: Mesélj 
rólam! 
 
272. óra Janikovszky Éva: 
Kire ütött ez a gyerek? 
 
274. óra Év végi felmérés-
szövegértés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Boriska fája 
 
 
A család 
 
 
Janikovszky Éva: Kire ütött 
ez a gyerek? 
 

https://redmenta.com 

nincs beadandó 
 
mesefüzet feladatainak 
elküldése fotón-1. a 
classroom, videós óra 
 
tankönyv önálló ellenőrzése 
megoldókulcs segítségével 
az 1. a napközis classroom 
 
 
Év végi szövegértés 
május 28. 9.00-9:45 

https://drive.google.com/file/d/199RuLSru9KoqAi38mbgCteif0rMl7wCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14a06MmeLV8qYIZuLV775gANZmOgo0GCO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12rUYPpKNfMTKyODDAHq7FE9vghvtcCnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VSCLpbGvhAJOo5dA6annOidHK5A_WsAI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GX8UUHLBIG5E_mgZ_vB3Vb3XUbTDRW91/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10CVfe3tXzZL_Mbvu6Nit4F_aNfSu_nJN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10CVfe3tXzZL_Mbvu6Nit4F_aNfSu_nJN/view?usp=sharing
https://redmenta.com/


Matematika 
 

 
 
 
133-135. óra: Ismétlés, 
rendszerezés 
 
A számokról tanultak 
rendszerezése, alkalmazása 
a húszas számkörben 
(műveletek, sorozatok, 
nyitott mondatok, szöveges 
feladatok). 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 
 
PowerPoint és Tankönyv 
feladatai: 106-112. oldalig. 
 
https://wordwall.net/resource
/1249379/matek/fejsz%c3%
a1mol%c3%a1s-
mozg%c3%a1ssal 

 
 
 
Házi feladat: Munkafüzet 72-
74. oldalig és 75. oldal 1. 
feladat. 

Testnevelés normál  
 
 
169. óra: Ütemezett hasizom 
teszt 
 
 
 
170. óra: Törzsemelés teszt 
 
 
 
171. óra: Ütemezett 
fekvőtámasz teszt 
 
 
172. óra: Helyből távolugrás 
teszt 

Google Classroom (kód a  
Krétában) 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=216&v=8
BNpHeNnBYI&feature=emb
_logo 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=sCHLbapWsKw&featu
re=emb_logo 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=C9l3uWf8x-
E&feature=emb_logo 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=PjukuapL1wo&feature
=emb_logo 
 

 Teszt eredmények 

feltüntetése: Google Űrlap 

https://forms.gle/n7LKZinBz

RU5M9ar7 

 

Testnevelés két tanítási 
nyelvű 
 

Páros játékok 
-tollaslabda 
-asztalitenisz 
-strandröplabda 
Mozgásos, tartásos 
gyakorlatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Mozgások a 

szerencsekeréken 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/622892/testnevel%c3%a
9s/mozg%c3%a1sok-3 

 

Nincs beadandó. 

https://wordwall.net/resource/1249379/matek/fejsz%c3%a1mol%c3%a1s-mozg%c3%a1ssal
https://wordwall.net/resource/1249379/matek/fejsz%c3%a1mol%c3%a1s-mozg%c3%a1ssal
https://wordwall.net/resource/1249379/matek/fejsz%c3%a1mol%c3%a1s-mozg%c3%a1ssal
https://wordwall.net/resource/1249379/matek/fejsz%c3%a1mol%c3%a1s-mozg%c3%a1ssal
https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=8BNpHeNnBYI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=8BNpHeNnBYI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=8BNpHeNnBYI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=8BNpHeNnBYI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sCHLbapWsKw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sCHLbapWsKw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sCHLbapWsKw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=C9l3uWf8x-E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=C9l3uWf8x-E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=C9l3uWf8x-E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo&feature=emb_logo
https://forms.gle/n7LKZinBzRU5M9ar7
https://forms.gle/n7LKZinBzRU5M9ar7
https://wordwall.net/hu/resource/622892/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sok-3
https://wordwall.net/hu/resource/622892/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sok-3
https://wordwall.net/hu/resource/622892/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sok-3


Környezetismeret 
 

35.óra:Év végi összefoglalás 
Mit tudtam meg az 
emberekről? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

PowerPoint bemutató. 
Munkafüzeti feladatok 
megoldása. 

Discord találkozó: 
2020.05.26. 10:00 óra 

Angol normál 66. óra: Story: Pinocchio. 
Revision of vocabulary. 

Student’s Book 71 - 74. oldal 
Workbook 73 - 75. oldal 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student's Book Elephant 
Elephant 2 
Student's Book Pinocchio 
Workbook feladatok 
 
Elephants 
Pinocchio Song 

lefotózva beküldeni a 
Workbook 74. oldalát 

Angol két tanítási nyelvű 169. óra: To provide an 
opportunity for self - 
evaluation. 
 
170. óra: Unit 7. Clothes - To 
present new vocabulary. 
 
 
171. óra: To present and 
practise new vocabulary. 
 
172 - 173. óra: To revise the 
Lesson 1 vocabulary with a 
chant, to present the new 
structure. 
 
 

Pupil’s Book 52 - 53. oldal 
és 59. oldal 
Activity Book 46 - 47. oldal 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unit 7 Clothes 
Clothes Activity Book 
Clothes Practice 
 
Student's Book 53. oldal 
Activity Book feladatok 1 
Activity Book feladatok 2 
 

Evaluation 6. 
lefotózva beküldeni a 
megoldásokat a füzetben 
 
Webex meeting: 2020. 
május 25. hétfő 11:30 - 
12:15 
 
 
 
 
 
 
lefotózva beküldeni  
Activity Book 47. oldal 
 

Ének - zene 
 

67. óra: hallás utáni 
daltanulás: Kis kece 
lányom… 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Gryllus Vilmos: Kis kece 
lányom... 

 

Etika 35. Ismétlés (Én és a 
közösségem) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladatok leírása a 

Classroomban 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=BlMQUoYR9js 

A megoldott feladatok 
elküldése 

https://www.youtube.com/watch?v=9QnAeA0WAKY
https://www.youtube.com/watch?v=Xw2UrwUniRg
https://www.youtube.com/watch?v=b7dkKTksUdM
https://www.youtube.com/watch?v=EsrogFKG7D8
https://www.youtube.com/watch?v=LpzwxDqVDtc
https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA
https://www.youtube.com/watch?v=zyyVWXYHpGw
https://www.youtube.com/watch?v=3zwzJbUwHWk
https://www.youtube.com/watch?v=LKzZEdVUN2Y
https://www.youtube.com/watch?v=YUN3seaHkGY
https://www.youtube.com/watch?v=AcYTRmaDXxQ
https://www.youtube.com/watch?v=PFB-o9t1aAQ
https://www.youtube.com/watch?v=rVJKcTfDEwc
https://www.youtube.com/watch?v=c61-_AVK3aE
https://www.youtube.com/watch?v=c61-_AVK3aE
https://www.youtube.com/watch?v=BlMQUoYR9js
https://www.youtube.com/watch?v=BlMQUoYR9js


Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 
 

Rajz: A jelenségek, formák 
grafikai jelekkel leírható 
felületei. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Rajz Fénykép küldése az 
elkészített munkáról 

Rajz-technika  normál 34. tananyag: A jelenségek, 
formák grafikai jelekkel 
leírható felületei 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Bővebb feladatleírás 

megtalálható a Classroom-
ban. 

Az elkészült rajzról fotó 
feltöltése a kurzusba.  

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 

 

1.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 267. óra A J, H írása, 
kapcsolása 
 
 
 
 
269. óra A kis fa (Puskin 
meséje nyomán)-b-p 
differenciálása 
 
 
271. óra L, Ly, D, Dz, Dzs 
írása, kapcsolása 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

május 25. 
 
 
 
 
 
b-p differenciálása 
 
 
 
 
május 28. 
 
 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1. b 

classroom, videós óra 

mesefüzet önálló 

ellenőrzése megoldókulcs 

segítségével az 1. b 

napközis classroom 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1. b 

classroom, videós óra 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-cMHUMegR5Xh9JedrGbtINuxlIHMiJIO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fnjW6I4R3BB_GAS8XERsIaG7T7BYwAWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/199RuLSru9KoqAi38mbgCteif0rMl7wCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h8k5e1aX3ajsS9xErdHZnFl5aR2rdHt-/view?usp=sharing


Irodalom 268. óra Boriska fája 
 
 
 
 
270. óra A család-Weöres 
Sándor: Szunnyadj, kisbaba 
Csorba Piroska: Mesélj 
rólam! 
 
272. óra  Év végi felmérés-
szövegértés 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Boriska fája 
 
 
 
 
 
május 27. 
 
 
 

https://redmenta.com 

 

nincs beadandó 
 

 

mesefüzet feladatainak 

elküldése fotón-1. b 

classroom, videós óra 

 
 
Év végi szövegértés 
május 28. 11.00-11:45 
 

Matematika 
 

 
 
133-135. óra: Ismétlés, 
rendszerezés 
 
 
 
 
A számokról tanultak 
rendszerezése, alkalmazása 
a húszas számkörben 
(műveletek, sorozatok, nyitott 
mondatok, szöveges 
feladatok). 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 
 
PowerPoint és Tankönyv 
feladatai: 106-112. oldalig. 
 
 
 
https://wordwall.net/resource/
1249379/matek/fejsz%c3%a1
mol%c3%a1s-
mozg%c3%a1ssal 

 
 
 
Házi feladat: Munkafüzet 72-
74. oldalig és 75. oldal 1. 
feladat. 

Környezetismeret 
 

35.óra:Év végi összefoglalás 
Mit tudtam meg az 
emberekről? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

PowerPoint bemutató. 
Munkafüzeti feladatok 
megoldásai. 

 

Angol normál 66. óra: Story: Pinocchio. 
Revision of vocabulary. 

Student’s Book 71 - 74. 
oldal 
Workbook 73 - 75. oldal 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student's Book Elephant 
Elephant 2 
Student's Book Pinocchio 
Workbook feladatok 
 
Elephants 
Pinocchio Song 
 
 

lefotózva beküldeni a 
Workbook 74. oldalát 

https://drive.google.com/file/d/1VSCLpbGvhAJOo5dA6annOidHK5A_WsAI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oobUJ0cds5Qxr4OI-T9lul4I_ONfg_j8/view?usp=sharing
https://redmenta.com/
https://wordwall.net/resource/1249379/matek/fejsz%c3%a1mol%c3%a1s-mozg%c3%a1ssal
https://wordwall.net/resource/1249379/matek/fejsz%c3%a1mol%c3%a1s-mozg%c3%a1ssal
https://wordwall.net/resource/1249379/matek/fejsz%c3%a1mol%c3%a1s-mozg%c3%a1ssal
https://wordwall.net/resource/1249379/matek/fejsz%c3%a1mol%c3%a1s-mozg%c3%a1ssal
https://www.youtube.com/watch?v=9QnAeA0WAKY
https://www.youtube.com/watch?v=Xw2UrwUniRg
https://www.youtube.com/watch?v=b7dkKTksUdM
https://www.youtube.com/watch?v=EsrogFKG7D8
https://www.youtube.com/watch?v=LpzwxDqVDtc
https://www.youtube.com/watch?v=JV-D_K4drsA


Angol két tanítási nyelvű Food: Round-up 
 
Clothes: Vocabulary 
extension 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 50.o 13. és 51.o 15.,16. 
Mf 45.o 12.,13. 
Tk 51.o 1.,2. 
Mf 46.o 1. 
 
Videó leckék a Classroomban 

Visszaküldeni: 
Mf 46.o 1. 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 
 

Running and strengthening 
exercises 
Stretching 
FX: Revision: Rolls and 
shoulder stand 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Warm-up2 
Workout for kids 
Warm-up and stretching   
Shoulder stand 
Rolls 
Lottery wheel - ball 
 
 

Szorgalmi: rövid beszámoló 
készítése a héten végzett 
gyakorlatokról. 

Testnevelés normál  
 
 
169. óra: Ütemezett hasizom 
teszt 
 
 
 
170. óra: Törzsemelés teszt 
 
 
 
171. óra: Ütemezett 
fekvőtámasz teszt 
 
 
172. óra: Helyből távolugrás 
teszt 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
https://www.youtube.com/w
atch?time_continue=216&v
=8BNpHeNnBYI&feature=e
mb_logo 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=sCHLbapWsKw&fea
ture=emb_logo 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=C9l3uWf8x-
E&feature=emb_logo 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=PjukuapL1wo&featu
re=emb_logo 
 
 

 Teszt eredmények 

feltüntetése: Google Űrlap 

https://forms.gle/n7LKZinBz

RU5M9ar7 

 

Ének - zene 
 

68. óra: Hallás utáni 
daltanulás: Kis kece 
lányom… 
69. óra: A tá és a ti-ti 
gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Gryllus Vilmos: Kis kece 
lányom… 
 
Ritmussor párosító 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WZtBez7bxp8
https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0
https://www.youtube.com/watch?v=AB1Go5Kpp9k
https://www.youtube.com/watch?v=0CiaHCD5Iig
https://www.youtube.com/watch?v=FM3wPefR544&t=53s
https://wordwall.net/hu/resource/1284857/testnevel%c3%a9s/labd%c3%a1s-j%c3%a1t%c3%a9kok
https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=8BNpHeNnBYI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=8BNpHeNnBYI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=8BNpHeNnBYI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=216&v=8BNpHeNnBYI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sCHLbapWsKw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sCHLbapWsKw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sCHLbapWsKw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=C9l3uWf8x-E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=C9l3uWf8x-E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=C9l3uWf8x-E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo&feature=emb_logo
https://forms.gle/n7LKZinBzRU5M9ar7
https://forms.gle/n7LKZinBzRU5M9ar7
https://www.youtube.com/watch?v=c61-_AVK3aE
https://www.youtube.com/watch?v=c61-_AVK3aE
https://wordwall.net/hu/resource/1073678/%C3%A9nek/ritmusmot%C3%ADvumok


Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

A jelenségek, formák grafikai 
jelekkel leírható felületei 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

34.tananyag 
 

 

Rajz-technika normál 34. tananyag: A jelenségek, 
formák grafikai jelekkel 
leírható felületei 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Bővebb feladatleírás 

megtalálható a kurzusban. 

Az elkészült rajzról fotó 
feltöltése a kurzusba.  

Etika 35. Ismétlés (Én és a 
közösségem) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladatok leírása a 

Classroomban 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=BlMQUoYR9js 

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/JumesopghQc
https://www.youtube.com/watch?v=BlMQUoYR9js
https://www.youtube.com/watch?v=BlMQUoYR9js

