
   

2020. május 5- 8.  

Hétfőn nincs tanítás (tanítás nélküli munkanap) 
 

1.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 

Magyar nyelv 246. óra S, Sz írása, 
kapcsolása 
 
 
 
 
 
 
248. óra A T, Ty, F írása, 
kapcsolása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250. óra Mondatok 
másolása 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 

Első írásfüzetem a 

nagybetűkhöz 10. oldal 

https://www.bandicam.com/hu/ 

 

Első írásfüzetem a 

nagybetűkhöz 11. oldal 

 

 

 

 

Másolás 
Első olvasókönyvem 31. 
oldal 
 
 
 
 
 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.a 

classroom 

videós óra 

 
 
Skype online óra-május 6. 
9:00 
 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.a 

classroom 

 
 
 
 
nincs beadandó 
 
 
 

https://www.bandicam.com/hu/
https://drive.google.com/file/d/183_4RgPoQnq6jjEk5eLAnsldU8aoK0qA/view?usp=sharing


Irodalom 247. óra Csoóri Sándor: 
Csodakutya 
 
 
 
 
 
249. óra Légy jó! 
 
 
 
 
 
251. óra Barátaink: az 
állatok, a fák, a virágok-Ma-
Fan-To: Állatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Első olvasókönyvem 

25.oldal 

https://www.bandicam.com/hu 

 

Első olvasókönyvem 31. 

oldal Légy jó! 

 

 

https://www.bandicam.com/hu 

Első olvasókönyvem 
44.oldal 
 

vers megtanulása május 11. 
hangfelvétel elküldése 1.a 
classroom 
videós óra 
 
 
 
nincs beadandó 
 
 
 
 
 
füzet feladatainak beküldése 
fotón 1. classroom 
videós óra 

Matematika 
 

 
 
 
122. óra: Számolás 0-18-ig; 
Összeadás, kivonás 
tízesátlépéssel. 
 
123. óra: Kitekintő 
 
 
 
124. óra: Számolás 0-tól 18-
ig; Ismétlés, gyakorlás 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google Classroomba 
feltöltött feladatlapok 
kitöltése 

 
 
 
Tk. II. 87-88. oldal feladatai 
 
 
 
Tk. II. 90. oldal feladatai 

 
 
 
Házi feladat Mf. II. 58-59. 
oldal feladatai 
 
 
Házi feladat Mf. II. 60-61. 
oldal feladatai 
Szorgalmi: Tk. II. 91. oldal 
feladatai 

Testnevelés normál Kresz - nap 
 
 
 
 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 
 
 
 
 

ults?sp=mAEB&search_quer
y=stop+k%C3%B6zlekedj+o
kosan+1.+r%C3%A9szhttps:
//www.youtube.com/watch?v
=Gr58o6mL3Dw 
 
https://www.youtube.com/res
ults?search_query=bubor%

 

https://www.bandicam.com/hu/
https://drive.google.com/file/d/1EtDe_kIiQstX0KjZZ3oWqmCCn4zUOzk8/view?usp=sharing
https://www.bandicam.com/hu/
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k


 
 
 
 
 
155. óra: Ugrókötelezés 
gyakorlása álló helyben és 
haladással. Gimnasztikai 
gyakorlatok. 
 
156. óra: Állandó 
gyakorlatok: 
fekvőtámaszban karhajlítás-
nyújtás. 
 
157. óra: Kitartó futás 10 
percig. 
 
158. óra: Gyógytestnevelési 
feladat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feladat leírása a Google 
Classroomban! 

C3%A9k+egy%C3%BCttes+
k%C3%B6zleked%C3%A9si
+jelz%C5%91t%C3%A1bl%
C3%A1k 
 
 

Testnevelés két tanítási 
nyelvű 
 

Kresz - nap 
Játékhét:az eddigi feladatok 
játékos gyakorlása: 
-babzsákos/plüsis 
szerencsekerék 
-mozgásfejlesztés állat 
utánzással 
-”macskabölcsö”, gumizás 
-labdaiskola a fal mellett 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=HTSxcN9Ih5M&featur
e=emb_rel_end 
Macskabölcső 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/677254/testnevel%c3%a
9s/babzs%c3%a1k 
Babzsákos szerencsekerék 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/1041495/testnevel%c3%
a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%
c3%a9s 

https://anapfenyillata.cafeblo
g.hu/2014/06/17/jatekok-
szajrol-szajra-gumizas-es-a-

ults?sp=mAEB&search_quer
y=stop+k%C3%B6zlekedj+o
kosan+1.+r%C3%A9szhttps:
//www.youtube.com/watch?v
=Gr58o6mL3Dw 
 
https://www.youtube.com/res
ults?search_query=bubor%
C3%A9k+egy%C3%BCttes+
k%C3%B6zleked%C3%A9si
+jelz%C5%91t%C3%A1bl%
C3%A1k 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/watch?v=HTSxcN9Ih5M&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=HTSxcN9Ih5M&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=HTSxcN9Ih5M&feature=emb_rel_end
https://wordwall.net/hu/resource/677254/testnevel%c3%a9s/babzs%c3%a1k
https://wordwall.net/hu/resource/677254/testnevel%c3%a9s/babzs%c3%a1k
https://wordwall.net/hu/resource/677254/testnevel%c3%a9s/babzs%c3%a1k
https://wordwall.net/hu/resource/1041495/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/1041495/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/1041495/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/1041495/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%c3%a9s
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/17/jatekok-szajrol-szajra-gumizas-es-a-tobbiek/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/17/jatekok-szajrol-szajra-gumizas-es-a-tobbiek/
https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/17/jatekok-szajrol-szajra-gumizas-es-a-tobbiek/
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k


tobbiek/ Gumizás ötletek 

 

Környezetismeret 
 

32.óra: Témazáró felmérés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Online óratartás 
Discord 
2020.05.05.  10:00 

Angol normál 61. óra: Vocabulary related 
to parts of the face. 

Student’s Book 65. oldal 
Workbook 67. oldal 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

My body 
My body 2. 

 

Angol két tanítási nyelvű 155. óra: To practise the 
vocabulary with a song. 
 
156. óra: To review the unit 
language with a game. 
 
157 - 158. óra: To 
consolidate the unit 
language with a story. 
To integrate other areas of 
the curriculum into the class. 
 

Pupil’s Book 38. oldal, 40 - 
43. oldal 
Activity Book 36 - 38. oldal 
 
 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Animals Song 
Animals Gyakorló 
 
 
 
 
Lindy and Joe Story 
Activity Book 36. oldal 
Animals Science 

lefotózva beküldeni Pupil’s 
Book 43. oldal 
 
Webex meeting: 2020. 
május 6. szerda 10:00 

Ének - zene 
 

61. óra: “Recse, recse 
pogácsa…” (hallás utáni 
daltanulás) 
62. óra: Gryllus Vilmos: 
Maszkabál (zenehallgatás) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ppt. A  I  ᴨ  és a lá szó mi dó 
gyakorlása. Tk. 50/3. 
 
Gryllus Vilmos: Maszkabál 

 

Etika 32. Iskolás vagyok Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/wat

ch?v=KdUdq2ITFm 

További feladatok a 
Clasroomban. 

A megoldott feladatok 
elküldése. 

https://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/17/jatekok-szajrol-szajra-gumizas-es-a-tobbiek/
https://www.youtube.com/watch?v=OZBGcxQHq7U
https://www.youtube.com/watch?v=b-VqHtQ9LPM
https://www.youtube.com/watch?v=ijqWYXNoRRk
https://www.youtube.com/watch?v=J_CvTA4sKPc
https://www.youtube.com/watch?v=MjAKLvNuKi8
https://www.youtube.com/watch?v=TL_jOMgZTN4
https://www.youtube.com/watch?v=9bGvMnhocrw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh9IhzlVxvLtbRTQ9YI5zH6--QitwKXor
https://www.youtube.com/watch?v=KdUdq2ITFm4
https://www.youtube.com/watch?v=KdUdq2ITFm4


Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 
 

Rajz:Komponálás 
körformában 
 
Technika : Zöldségemberkék 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Rajz 
 
Technika 

Az elkészített munkákról 
fénykép feltöltése  

Rajz normál 31.tananyag: 
Komponálás körformában 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Feladatleírás megtalálható a 

Classroom-ban.  

Az elkészült rajzok fotójának 
feltöltése a kurzusba. 

Technika normál 32. óra: KRESZ nap Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

Május 7. csüt. 14:00-tól 
online napközi a Discordon 
(A heti matematika házi 
feladatok ellenőrzése.) 

 

1.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 
244. óra Az o, ó, ö, ő a 

szavakban 

 

246. óra S, Sz írása, 

kapcsolása 

 

 

248. óra A T, Ty, F írása, 
kapcsolása 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://learningapps.org/joinCl

ass.php?class=h44egim3 

o-ó-ö-ő  szavakban 

Első írásfüzetem a 

nagybetűkhöz 10. oldal 

https://www.bandicam.com/hu/ 

 

Első írásfüzetem a 

nagybetűkhöz 11. oldal 

 

 
nincs beadandó 
 
 
 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.b 

classroom-videós óra 

 
 
 
Skype online óra május 7. 
10:00 

https://drive.google.com/file/d/1zu2nEXgLGszzj7HftuoKFhVCJYBmnu7h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GKD_dw1IFaJbGw1DDLbxU5NE7GVg606K/view?usp=sharing
https://learningapps.org/joinClass.php?class=h44egim3
https://learningapps.org/joinClass.php?class=h44egim3
https://drive.google.com/file/d/186skDAvhdU9LvKJUvzM8oIB6KU_uZWlO/view?usp=sharing
https://www.bandicam.com/hu/


 
 
 
 
 
 
250. óra Mondatok másolása 
 

 
 
 
 
 
Másolás 
Első olvasókönyvem 31. oldal 
 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.b 

classroom 

 
 
 
nincs beadandó 

Irodalom 245. óra Tóth Krisztina: A 
londoni mackók 
 
 
 
 
 
247. óra Csoóri Sándor: 
Csodakutya 
 
 
 
 
249. óra Légy jó! 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.bandicam.com/hu/ 

házi feladat 
Első olvasókönyvem 24. oldal 
 

 

https://www.bandicam.com/hu/  

Első olvasókönyvem 25.oldal 

 

Első olvasókönyvem 31. oldal 

Légy jó! 

 

tankönyv, mesefüzet 

feladatainak elküldése fotón-

1.b classroom -videós óra 

 
 
vers megtanulása május 11. 
hangfelvétel elküldése 1.b 
classroom 
videós óra 

 

nincs beadandó 

Matematika 
 

 
 
 
122. óra: Számolás 0-18-ig; 
Összeadás, kivonás 
tízesátlépéssel. 
 
123. óra: Kitekintő 
 
 
 
124. óra: Számolás 0-tól 18-
ig; Ismétlés, gyakorlás 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google Classroomba 
feltöltött feladatlapok 
kitöltése 
 

 
 
 
Tk. II. 87-88. oldal feladatai 
 
 
 
Tk. II. 90. oldal feladatai 

 
 
 
Házi feladat Mf. II. 58-59. 
oldal feladatai 
 
 
Házi feladat Mf. II. 60-61. 
oldal feladatai 
Szorgalmi: Tk. II. 91. oldal 
feladatai 

https://drive.google.com/file/d/183_4RgPoQnq6jjEk5eLAnsldU8aoK0qA/view?usp=sharing
https://www.bandicam.com/hu/
https://drive.google.com/file/d/1UpMShoIz91YkWBVmY8k0Kq4qT-wyPZN_/view?usp=sharing
https://www.bandicam.com/hu/
https://drive.google.com/file/d/1EtDe_kIiQstX0KjZZ3oWqmCCn4zUOzk8/view?usp=sharing


Környezetismeret 
 

32.óra: Témazáró felmérés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Online óratartás 
Discord 
2020.05.05.   11:00 

Angol normál 61. óra: Vocabulary related to 
parts of the face. 

Student’s Book 65. oldal 
Workbook 67. oldal 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

My body  
My body 2. 

 

Angol két tanítási nyelvű Animals: Story and Science Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 40.o Story 
Mf 36.o 8., 9. 
Tk 41.o 10.,11. 
Mf 37.o 10.,11. 

Visszaküldeni: A 
munkafüzet feladatai 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 
 

Kresz - nap 
 
Running 
Running drills 
Trunk lift test 
Exercises to correct body 
posture 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

ults?sp=mAEB&search_quer
y=stop+k%C3%B6zlekedj+ok
osan+1.+r%C3%A9szhttps://
www.youtube.com/watch?v=
Gr58o6mL3Dw 
 
https://www.youtube.com/res
ults?search_query=bubor%C
3%A9k+egy%C3%BCttes+k
%C3%B6zleked%C3%A9si+j
elz%C5%91t%C3%A1bl%C3
%A1k 
 
Running drills 
Exercises to correct body 
posture 
Workout for kids 
Exercises with a wheel 

Rövid beszámoló készítése 
a héten végzett 
gyakorlatokról.  
A törzsemelés teszt 
eredményének megírása. 

Testnevelés normál  Kresz - nap 
 
 
 
 
 
 
155. óra: Ugrókötelezés 
gyakorlása álló helyben és 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 
 
 
 
 
 

ults?sp=mAEB&search_quer
y=stop+k%C3%B6zlekedj+ok
osan+1.+r%C3%A9szhttps://
www.youtube.com/watch?v=
Gr58o6mL3Dw 
 
https://www.youtube.com/res
ults?search_query=bubor%C
3%A9k+egy%C3%BCttes+k

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZBGcxQHq7U
https://www.youtube.com/watch?v=b-VqHtQ9LPM
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/watch?v=uCYSMM5TPSE
https://www.youtube.com/watch?v=gFvqHTegg48
https://www.youtube.com/watch?v=gFvqHTegg48
https://www.youtube.com/watch?v=oL4aAhfwZCM
https://wordwall.net/hu/resource/951336/testnevel%c3%a9s/nagymozg%c3%a1sok-ut%c3%a1nz%c3%a1sa
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k


haladással. Gimnasztikai 
gyakorlatok. 
 
156. óra: Állandó gyakorlatok: 
fekvőtámaszban karhajlítás-
nyújtás. 
 
157. óra: Kitartó futás 10 
percig. 
 
158. óra: Gyógytestnevelési 
feladat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feladat leírása a Google 
Classroomban! 

%C3%B6zleked%C3%A9si+j
elz%C5%91t%C3%A1bl%C3
%A1k 

Ének - zene 
 

63. óra: “Recse, recse 
pogácsa…” (hallás utáni 
daltanulás) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ppt. A  I  ᴨ  és a lá szó mi dó 
gyakorlása. Tk. 50/3. 

 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: Komponálás 
körformában  
Technika: Madarak és fák 
napja 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

8.hét.pdf 
Madarak és fák napja 
 

 

Rajz normál 31. tananyag: 
Komponálás körformában 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Feladatleírás megtalálható a 

Classroom-ban. 

Az elkészült rajzok fotójának 
feltöltése a kurzusba. 

Technika normál 32. óra 
KRESZ nap 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Etika 32. Iskolás vagyok Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/wat

ch?v=KdUdq2ITFm 

További feladatok a 
Clasroomban. 

 

A megoldott feladatok 
elküldése. 

Napközi Előző heti feladatok 
ellenőrzése. Segítségadás az 
eheti feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

Május 7. csüt. 14:00-tól 
online napközi a Discordon 
(A heti matematika házi 

https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://drive.google.com/open?id=1hCZRmLw39rFXfXGH2Q4MoBTZapAqfsw1
https://www.youtube.com/watch?v=TrO2GIUC8UU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KdUdq2ITFm4
https://www.youtube.com/watch?v=KdUdq2ITFm4


megoldásában. feladatok ellenőrzése.) 

 


