
 

 

2020. május 11- 15.  
 

1.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 

Magyar nyelv 252. óra A  P,B,R írása, 
kapcsolása 
 
 
 
254. óra A d, t 
differenciálása 
 
 
256. óra Másolás (“ötsoros”) 
 
 
258. óra N, Ny, M írása, 
kapcsolása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

252. óra írás 
 
  
 
 
d, t a szavakban 
 
 
 
Ötsoros 
 
 
N, Ny, M írása, kapcsolása 
 

 

Az írásfüzet, másolófüzet 

feladatának elküldése fotón -

1.a classroom, videós óra 

 
füzet önálló ellenőrzése 
megoldókulcs segítségével 
az 1.a napközis classroom 
 
nincs beadandó 
 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.a 

classroom, videós óra 

 
 

Irodalom 253. óra Az állatok vitája 
 
255. óra A tyúk 
 
 
257. óra A baromfiudvar 
lakói 
 
259. óra Medveotthon 
Veresegyházán 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Az állatok vitája 
 
A tyúk 
 
 
A baromfiudvar lakói 
 
 

https://redmenta.com 

 

nincs beadandó 
 
videós óra, nincs beadandó 
 
mesefüzet önálló 
ellenőrzése megoldókulcs 
segítségével az 1.a napközis 
classroom 
 
május 15. szövegértés 
dolgozat 8:00-8:45 

https://drive.google.com/file/d/1b6a41pBrr8vXJpoL7fX1V4rsOwsDf9mS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pDoItxVG_vj1xnFZ4oSnTh4y0MqL78y9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12yIrDP9HAeHd5q8i3uzCydt_MGY94LWg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nlc51yH2qLfsHqLaFSNavo04C0lv4XkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yaM_5Yt3p_nw0KtaiWyuqwEbsrUnwNR0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Frt_mh_92EXjUbR9l4ksugASozZ9Pnz1
https://drive.google.com/file/d/1TJ5hL558DtcG5wRr6k7zxWeQiD5NmZX7/view?usp=sharing
https://redmenta.com/


Matematika 
 

125. óra A 19 fogalma – 

Számolás 0-19-ig 

 

 

126. óra Műveletek a 19-es 

számkörben 

 

 

 

127. óra A 20 fogalma  - 

Számolás 0-20-ig 

 

 

 

 

128. óra ·   Számolás 0-tól 

20-ig – a szerzett tudás 

elmélyítése különböző 

megközelítésben 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. II. 92. 93. oldal feladatai 

 
 

 

Tk. II. 94. 95. oldal feladatai 

https://wordwall.net/resource

/837290/matematika/m%c5

%b1veletek 

 

Tk. 96. 97. oldal feladatai 

 

 

 

Tk. II. 98-99. oldal feladatai 

https://wordwall.net/resource

/408590/matek/m%c5%b1ve

letek-gyakorl%c3%a1sa-20-

sz%c3%a1mk%c3%b6rben 

 
Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-
ban. 

Online óra a Discord 
alkalmazáson keresztül 
10:00-kor.  
 
 
Az elkészült feladatok 
feltöltése. 
 
 
Online óra a Discord 
alkalmazáson keresztül 
10:00-kor.  
 
 
 
Az elkészült feladatok 
feltöltése.  

Testnevelés normál 159. óra  tartásjavító torna  
 
 
160.óra távolugrás egy 
lábról két lábra 
 
 
 
161. óra tartásjavító torna 
 
 
 
162. óra Játékos feladatok 
 
 
163. óra Kitartó futás ( 12 
perc )  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ZslW5kimFuk 
 
https://sek.videotorium.hu/hu
/recordings/2588/a-
tavolugras-oktatasa 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=qBF_ogxb3Gc 
 
 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=qCQ7BcTG4yQ 

Rövid beszámoló a 

legkedvesebb feladatról  

Testnevelés két tanítási Atlétikai mozgásformák, Google Classroom (kód a https://www.youtube.com/wat Beadandó: kommentben 

https://wordwall.net/resource/837290/matematika/m%c5%b1veletek
https://wordwall.net/resource/837290/matematika/m%c5%b1veletek
https://wordwall.net/resource/837290/matematika/m%c5%b1veletek
https://wordwall.net/resource/408590/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://wordwall.net/resource/408590/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://wordwall.net/resource/408590/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://wordwall.net/resource/408590/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://www.youtube.com/watch?v=ZslW5kimFuk
https://www.youtube.com/watch?v=ZslW5kimFuk
https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/2588/a-tavolugras-oktatasa
https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/2588/a-tavolugras-oktatasa
https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/2588/a-tavolugras-oktatasa
https://www.youtube.com/watch?v=qBF_ogxb3Gc
https://www.youtube.com/watch?v=qBF_ogxb3Gc
https://www.youtube.com/watch?v=qCQ7BcTG4yQ
https://www.youtube.com/watch?v=qCQ7BcTG4yQ
https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s


nyelvű 
 

gyaloglás, futás, dobás, 
helyből távolugrás 
Online tesióra alsósoknak 
1.-5. részek 

Krétában) ch?v=rFTnQj4Cd0s 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VqVaMlRxnR8 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=_OenY9rZ1Ws 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=T5147BQI69w&list=PLZqP
GIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q8
91qA&index=127&t=0s 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SC-uKMZAGig 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=PjukuapL1wo NETFIT 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Wfqs3TBqH1 

leírni, hogy ment a helyből 
távolugrás gyakorlása. A 
jövő héten mérjük. 

Környezetismeret 
 

33.óra: Itt a nyár! Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 68-69.oldal 
Mf.: 52-53.oldal 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Q8MvYbGga40 
Beszélgetés a szülőkkel 
megadott szempontok 
alapján. 
Mf.: 52.o./2. feladat 
       53.o./3,4,5,6. feladat 
Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-
ban. 

Az megoldott feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

Angol normál 62. óra: Mini-dialogue: Tina 
is ill. 
 
63. óra: Game: Find the 
body parts. 
Vocabulary related to parts 
of the body. 

Student’s Book 66 - 67. oldal 
Workbook 68 - 69. oldal 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Body parts 
Body 66. oldal 
 
Workbook 69. oldal 
Workbook Colouring 
 
Head and shoulders 

lefotózva beküldeni: 
Workbook 69. oldal 

Angol két tanítási nyelvű 159. óra: To personalize the 
unit language, to provide an 
opportunity for self 
evaluation. 
 

Pupil’s Book 44 - 46. oldal 
Activity Book 39 - 41. oldal 
Teacher’s Book - Evaluation 
sheet 5. 
 

Evaluation 5. 
 
 
 
 

Webex meeting 2020. május 
11. hétfő 11:30 
 
beküldendő lefotózva 
Evaluation 5. a füzetben és 

https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s
https://www.youtube.com/watch?v=VqVaMlRxnR8
https://www.youtube.com/watch?v=VqVaMlRxnR8
https://www.youtube.com/watch?v=_OenY9rZ1Ws
https://www.youtube.com/watch?v=_OenY9rZ1Ws
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SC-uKMZAGig
https://www.youtube.com/watch?v=SC-uKMZAGig
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=Wfqs3TBqH1A
https://www.youtube.com/watch?v=Wfqs3TBqH1A
https://www.youtube.com/watch?v=Q8MvYbGga40
https://www.youtube.com/watch?v=Q8MvYbGga40
https://www.youtube.com/watch?v=UM6meCJryb4
https://www.youtube.com/watch?v=_NeclMKiabM
https://www.youtube.com/watch?v=u6pSR-s-9kU
https://www.youtube.com/watch?v=-M1FlDN9ry0
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=d2AXk3JR66A


160. óra: Unit 6. Food: To 
present new vocabulary. 
 
 
161. óra: To revise the 
Lesson 1. vocabulary with a 
chant. 
 
162 - 163. óra: To practise 
the vocabulary with a song. 
 

 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Unit 7 Food 
Food 2 
 
 
Chant Food 
Food Practice 
I like food 
 
Song I like 
Activity page 41. 

Activity Book 41. oldal 

Ének - zene 
 

63. óra: Hallás utáni 
daltanulás: “Az én lovam 
hintaló…” 
64. óra: A  I  ᴨ  Z 
A lá szó mi dó gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A lá-szó-mi-dó gyakorlása  

Etika 33. Iskolás vagyok Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/wat

ch?v=pcPr3A3Dot0 

A feladatok leírása a 
Classroomban 

Az elkészített feladatok 
beküldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 
 

Rajz: Környezetünk épületei, 
a valós és az elképzelt kép 
összehasonlítása 
 
Technika: Szobám 
kitakarítása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Rajz 
 
Technika 

Elkészített feladatokról 
fénykép készítése és 
beküldése 

Rajz normál 32.tananyag: Környezetünk 
épületei, a valós és az 
elképzelt kép 
összehasonlítása. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-
ban. 

Az elkészült rajzok fotójának 
feltöltése a kurzusba. 

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

Madarak és fák napja 
alkalmából, madáretető 
készítése különböző 
technikákkal. 
Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-

Az elkészült munkadarab 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

https://www.youtube.com/watch?v=NqpMnxFaGzY
https://www.youtube.com/watch?v=xlaDQDLeEGI
https://www.youtube.com/watch?v=Z88YsUeY2fo
https://www.youtube.com/watch?v=XrSZGMLakwU
https://www.youtube.com/watch?v=ayZtj-ySQd8
https://www.youtube.com/watch?v=4qdbA896pho
https://www.youtube.com/watch?v=1xuA8hMVwNQ
https://wordwall.net/hu/resource/1809424/k%C3%A9zjel-szolmiz%C3%A1ci%C3%B3s-hang-1o-mi-sz%C3%B3-l%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=pcPr3A3Dot0
https://www.youtube.com/watch?v=pcPr3A3Dot0
https://drive.google.com/file/d/1F6aAGldQXZ5MzYygpVP0ttSyKODiMmMg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WHv7-RyQkDwLDrSssv0QIMZCJphaGNyz/view?usp=sharing


ban. 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

Online óra 05.14-én 
csütörtökön ( napközi 
Matematika 14:00-tól a 
discord alkalmazáson )  

 

 

1.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 252. óra A P, B, R írása, 
kapcsolása 
 
 
 
254. óra A d, t differenciálása 
 
 
 
256. óra Másolás (“ötsoros”) 
 
258. óra N, Ny, M írása, 
kapcsolása 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

252. óra 
 
 
 
 
d, t a szavakban 
 
 
 
Ötsoros 
 
N, Ny, M írása 
 
 
 

Az írásfüzet, másolófüzet 

feladatának elküldése fotón 

-1.b classroom, videós óra 

 
füzet önálló ellenőrzés 
megoldókulcs segítségével 
az 1.b napközis classroom 
 
nincs beadandó 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.b 

classroom, videós óra 

 

Irodalom 251. óra Barátaink: az állatok, 
a fák, a virágok-Ma-Fan-To: 
Állatok 
 
 
253. óra Az állatok vitája 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 251. óra olvasás 

 
 
 

Az állatok vitája 

füzet feladatainak beküldése 

fotón 1. b classroom 

videós óra 
 

https://drive.google.com/file/d/1LHSt1vyEN-rn9_2_UjFGmAz5WG0fa34L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pDoItxVG_vj1xnFZ4oSnTh4y0MqL78y9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12yIrDP9HAeHd5q8i3uzCydt_MGY94LWg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1phYyM0HHC4JJ7l3VqLHPVgdBVfu7PEUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mlq2JqVskt8_yusuN1f7EbWu9z_Hg8E1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yaM_5Yt3p_nw0KtaiWyuqwEbsrUnwNR0/view?usp=sharing


 
 
255. óra A tyúk 
 
 
 
257. óra A baromfiudvar lakói 
 

 
 
 

A tyúk 
 
 
 
A baromfiudvar lakói 

nincs beadandó 
 
 
videós óra, nincs beadandó 
 
 
mesefüzet önálló ellenőrzés 
megoldókulcs segítségével 
az 1.b napközis classroom 

Matematika 
 

125. óra A 19 fogalma – 

Számolás 0-19-ig 

 

 

126. óra Műveletek a 19-es 

számkörben 

 

 

 

127. óra A 20 fogalma  - 

Számolás 0-20-ig 

 

 

 

 

128. óra ·   Számolás 0-tól 20-

ig – a szerzett tudás 

elmélyítése különböző 

megközelítésben 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. II. 92. 93. oldal feladatai 

 
 

 

Tk. II. 94. 95. oldal feladatai 

https://wordwall.net/resource/

837290/matematika/m%c5%b

1veletek 

 

Tk. 96. 97. oldal feladatai 

 

 

 

Tk. II. 98-99. oldal feladatai 

https://wordwall.net/resource/

408590/matek/m%c5%b1vele

tek-gyakorl%c3%a1sa-20-

sz%c3%a1mk%c3%b6rben 

 
Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-
ban. 

Online óra a Discord 
alkalmazáson keresztül 
12:00-kor.  
 
 
Az elkészült feladatok 
feltöltése. 
 
 
Online óra a Discord 
alkalmazáson keresztül 
12:00-kor.  
 
 
 
Az elkészült feladatok 
feltöltése.  

Környezetismeret 
 

33.óra: itt a nyár! Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 68-69.oldal 
Mf.: 52-53.oldal 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Q8MvYbGga40 
Beszélgetés a szülőkkel 
megadott szempontok 
alapján. 
Mf.: 52.o./2. feladat 
       53.o./3,4,5,6. feladat 
Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-

A megoldott feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

https://drive.google.com/file/d/1hft5YrnxZH-6UNFwK69Yg81Q9c2xOf_l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TJ5hL558DtcG5wRr6k7zxWeQiD5NmZX7/view?usp=sharing
https://wordwall.net/resource/837290/matematika/m%c5%b1veletek
https://wordwall.net/resource/837290/matematika/m%c5%b1veletek
https://wordwall.net/resource/837290/matematika/m%c5%b1veletek
https://wordwall.net/resource/408590/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://wordwall.net/resource/408590/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://wordwall.net/resource/408590/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://wordwall.net/resource/408590/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://www.youtube.com/watch?v=Q8MvYbGga40
https://www.youtube.com/watch?v=Q8MvYbGga40


ban. 

Angol normál 62. óra: Mini-dialogue: Tina is 
ill. 
 
63. óra: Game: Find the body 
parts. 
Vocabulary related to parts of 
the body. 

Student’s Book 66 - 67. 
oldal 
Workbook 68 - 69. oldal 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Body parts 
Body 66. oldal 
 
Workbook 69. oldal 
Workbook Colouring 
 
Head and shoulders 

lefotózva beküldeni: 
Workbook 69. oldal 
 

Angol két tanítási nyelvű Unit 5 Animals: I can do it! 
 
Unit 6 Food: Food vocabulary 
and Food, food - chant 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 43.o 15.,16. 
Mf 38.o 12.,13. 
Tk 44.o 1.,2. és 45.o 3.,4. 
Mf 39.o 1. és 40.o 2.,3. 
 
Videó leckék a Classroomban 
találhatóak 

Visszaküldeni: Mf 39., 40.o 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 
 

Running, running drills 
Movements of animals 
Relaxing exercises 
Strengthening exercises 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Running drills 
Movements of animals 
Hero exercises 
Yoga for kids 
Lucky wheel  
 
 

Rövid beszámoló készítése 
a héten végzett 
gyakorlatokról.  
Írd le, mi a kedvenc 
gyakorlatod testnevelésből?  

Testnevelés normál 159. óra  tartásjavító torna  
 
 
160.óra távolugrás egy lábról 
két lábra 
 
 
 
161. óra tartásjavító torna 
 
 
 
162. óra Játékos feladatok 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ZslW5kimFuk 
 
https://sek.videotorium.hu/hu/
recordings/2588/a-
tavolugras-oktatasa 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=qBF_ogxb3Gc 
 
 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=qCQ7BcTG4yQ 

Rövid beszámoló a 

legkedvesebb feladatról 

https://www.youtube.com/watch?v=UM6meCJryb4
https://www.youtube.com/watch?v=_NeclMKiabM
https://www.youtube.com/watch?v=u6pSR-s-9kU
https://www.youtube.com/watch?v=-M1FlDN9ry0
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=uCYSMM5TPSE
https://www.youtube.com/watch?v=GYeRDWZ1sd4&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=ign4jE5Py60
https://www.youtube.com/watch?v=d9fHbH6FY80
https://www.youtube.com/watch?v=ZslW5kimFuk
https://www.youtube.com/watch?v=ZslW5kimFuk
https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/2588/a-tavolugras-oktatasa
https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/2588/a-tavolugras-oktatasa
https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/2588/a-tavolugras-oktatasa
https://www.youtube.com/watch?v=qBF_ogxb3Gc
https://www.youtube.com/watch?v=qBF_ogxb3Gc
https://www.youtube.com/watch?v=qCQ7BcTG4yQ
https://www.youtube.com/watch?v=qCQ7BcTG4yQ


163. óra Kitartó futás ( 12 
perc ) 

Ének - zene 
 

64. óra: Hallás utáni 
daltanulás: “Az én lovam 
hintaló…” 
65. óra: A  I  ᴨ  Z 
A lá szó mi dó gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A lá-szó-mi-dó gyakorlása  

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Környezetünk épületei, a 
valós és az elképzelt kép 
összehasonlítása 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

1.b rajz  
 

 

Rajz normál 32.tananyag: Környezetünk 
épületei, a valós és az 
elképzelt kép 
összehasonlítása. 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Bővebb feladatleírás 

megtalálható a Classroom-

ban. 

Az elkészült rajzok fotójának 
feltöltése a kurzusba. 

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

Madarak és fák napja 
alkalmából, madáretető 
készítése különböző 
technikákkal. 
Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-
ban. 

Az elkészült munkadarab 
fotójának feltöltése a 
kurzusba.  

Etika 33. Iskolás vagyok Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/wat

ch?v=pcPr3A3Dot0 

A feladatok leírása a 
Classroomban 

Az elkészített feladatok 
beküldése 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

Online óra 05.14-én 
csütörtökön ( napközi 
Matematika 14:00-tól a 
discord alkalmazáson )  

 

 
 

https://wordwall.net/hu/resource/1809424/k%C3%A9zjel-szolmiz%C3%A1ci%C3%B3s-hang-1o-mi-sz%C3%B3-l%C3%A1
https://youtu.be/3OvSPDkUKtQ
https://www.youtube.com/watch?v=pcPr3A3Dot0
https://www.youtube.com/watch?v=pcPr3A3Dot0

