
 

 

2020. május 11- 15.  
 

2.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 111-114. óra 
A kijelentő mondat 
 
 
 
A kijelentő mondat 
felismerése,alkalmazása 
 
 
Mondatvégi írásjele, 
szabálya 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tankönyv : 80-81. oldal 
Munkafüzet: 98-99. oldal 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=sGJFuAnML7E 
 
 
Játékos gyak: 

https://wordwall.net/hu/resour
ce/1499422/kijelent%C5%91-
mondat-keresd-
kijelent%C5%91-mondatot 

https://wordwall.net/hu/resour
ce/1953931/kijelent%C5%91-
mondat-gyakorl%C3%A1sa 

https://wordwall.net/hu/resour
ce/2007244/olvas%c3%a1s/k
ijelent%c5%91-mondat 

 

youtube óra 
 
 
Beadandó:Munkafüzet 81. 
oldal lefényképezése  és 
beküldése   

https://www.youtube.com/watch?v=sGJFuAnML7E
https://www.youtube.com/watch?v=sGJFuAnML7E
https://wordwall.net/hu/resource/1499422/kijelent%C5%91-mondat-keresd-kijelent%C5%91-mondatot
https://wordwall.net/hu/resource/1499422/kijelent%C5%91-mondat-keresd-kijelent%C5%91-mondatot
https://wordwall.net/hu/resource/1499422/kijelent%C5%91-mondat-keresd-kijelent%C5%91-mondatot
https://wordwall.net/hu/resource/1499422/kijelent%C5%91-mondat-keresd-kijelent%C5%91-mondatot
https://wordwall.net/hu/resource/1953931/kijelent%C5%91-mondat-gyakorl%C3%A1sa
https://wordwall.net/hu/resource/1953931/kijelent%C5%91-mondat-gyakorl%C3%A1sa
https://wordwall.net/hu/resource/1953931/kijelent%C5%91-mondat-gyakorl%C3%A1sa
https://wordwall.net/hu/resource/2007244/olvas%c3%a1s/kijelent%c5%91-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/2007244/olvas%c3%a1s/kijelent%c5%91-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/2007244/olvas%c3%a1s/kijelent%c5%91-mondat


Irodalom 142-146. óra 
Bartos Erika : Utakon ( vers ) 
 
 
Hazánk szíve : Budapest  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kovács Zsolt: Állatkertek- 
Vadasparkok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Hétszínvarázs tkv : 121-124. 
oldal 
Hétszínvarázs mf :  74-76. 
oldal 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=z3KUYQBFruU 

     

https://www.youtube.com/wat
ch?v=n9q4sAMLlGI&t=65s 

  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GHDO9kdw1ns&t=340
s 

Feladatok a szövegekhez 

https://wordwall.net/hu/res
ource/1111729/irodalom/bar
tos-erika-utakon 

https://wordwall.net/hu/res
ource/489779/olvas%C3%A
1s/haz%C3%A1nk-
sz%C3%ADve-budapest 

https://www.youtube.com/w
atch?v=CEmVIGWHrHg  
Devecseri Gábor : Tréfás 
Állatkerti  Útmutató 

https://www.youtube.com/w
atch?v=V1jPQfa4WKg 
Koncz Zsuzsa :  Állatkerti 
útmutató - dal 

 

 

youtube óra 
 
 
 
youtube óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
youtube óra 
 
 
 
 
 
 
 
BEADANDÓ FELADAT :  
Munkafüzet 75. oldalának 
lefényképezése beküldése  
 
Munkafüzet 76. oldalának 
lefényképezése , beküldése 
 

Matematika 128.óra: Maradékos osztás 

129.óra: Valószínűségi 

megfigyelések, játékok, 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tananyag pdf-ben és a 
feldolgozását segítő ppt-k 
napi ütemezésben a Google 

Cisco Webex találkozó: 
kedd 9.00-10.00 

https://www.youtube.com/watch?v=z3KUYQBFruU
https://www.youtube.com/watch?v=z3KUYQBFruU
https://www.youtube.com/watch?v=n9q4sAMLlGI&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=n9q4sAMLlGI&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=n9q4sAMLlGI&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=n9q4sAMLlGI&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=GHDO9kdw1ns&t=340s
https://www.youtube.com/watch?v=GHDO9kdw1ns&t=340s
https://www.youtube.com/watch?v=GHDO9kdw1ns&t=340s
https://wordwall.net/hu/resource/1111729/irodalom/bartos-erika-utakon
https://wordwall.net/hu/resource/1111729/irodalom/bartos-erika-utakon
https://wordwall.net/hu/resource/1111729/irodalom/bartos-erika-utakon
https://wordwall.net/hu/resource/489779/olvas%C3%A1s/haz%C3%A1nk-sz%C3%ADve-budapest
https://wordwall.net/hu/resource/489779/olvas%C3%A1s/haz%C3%A1nk-sz%C3%ADve-budapest
https://wordwall.net/hu/resource/489779/olvas%C3%A1s/haz%C3%A1nk-sz%C3%ADve-budapest
https://wordwall.net/hu/resource/489779/olvas%C3%A1s/haz%C3%A1nk-sz%C3%ADve-budapest
https://www.youtube.com/watch?v=CEmVIGWHrHg
https://www.youtube.com/watch?v=CEmVIGWHrHg
https://www.youtube.com/watch?v=V1jPQfa4WKg
https://www.youtube.com/watch?v=V1jPQfa4WKg


kísérletek. Kombinatorikai 

feladatok 

130.óra: A tanult műveletek 

gyakorlása 

131.óra: A római számok 

írása, olvasása 20-ig 

Classroomban találhatók. 

Környezetismeret 
 

33.óra: A tűz Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 78-79.oldal 
Mf.: 58-59.oldal 

Kísérlet megtekintése. 
Vázlatírás. 
Tankockák megoldása. 
Munkafüzeti feladatok 
megoldása. 
 
 

A megoldott feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

Angol normál 63. óra: My likes. 
 
 
 
64. óra: Expressing 
preferences: I like / I don’ t 
like … . 

Student’s Book 57 - 59. 
oldal 
Workbook 60 - 61. oldal 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Story I like 
Állatok, tulajdonságok 
Silly sentences, opposites 
 
Student's Book Likes 
Guessing game 
Workbook like 
Workbook 61. oldal 

lefotózva beküldeni: 
Workbook 61. oldal 

Angol két tanítási nyelvű Lesson 158 Practise 
Lesson 159 Song 
Lesson 160 Story  
Lesson 161Sociel Science 
Lesson 162 Round up 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

9.hét 2.a angol csoport.pdf 
 
9.hét 2.a videó 
 
 
 

Online meeting május 15. 
 10 óra Skype 
 
I like/ I don’t like + Ving 
She/He likes +Ving 
She/He doesn’t like + Ving 
Do you like +Ving?  
Yes, I do. No, I don’t 
Does she/ he like + Ving? 
Yes, she/he does. 
No,she/he doesn’t. 
 

Testnevelés normál 
 

158.óra: Futás feladatokkal, 

szökkenések gyakorlása  

159.óra: Állórajt és 

vágtafutás 30 m-en. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

Beszámoló a felmérés 
eredményéről:  
Hogy sikerült a helyből 
távolugrás? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u-yXZ4KxpoY
https://www.youtube.com/watch?v=Ex1KkZOADYs
https://www.youtube.com/watch?v=KG3Dz3AFaLw
https://www.youtube.com/watch?v=teiumWx9pCo
https://www.youtube.com/watch?v=hNPy-Mq4Vlc
https://www.youtube.com/watch?v=f0pfEHgWcoM
https://www.youtube.com/watch?v=WLWh66zpUR4
https://drive.google.com/open?id=1F9-ctQ832XdHcvSuxChuF1oFs5oOKr4A
https://drive.google.com/open?id=1DPK2ExoaQXl2oMCtUsQZZKcaCw9JQP3e


160.óra: A tanulók motoros 

képességének felmérése: 

helyből távolugrás. 

161.óra: Szabadtéri óra 

különböző feladatokkal: 

átbújás, mászás, csúszás 

162.óra: Játékóra 

 

 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wat
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/wat
ch?v=PjukuapL1wo NETFIT 

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

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

Ének - zene 63. óra: hallás utáni 
daltanulás: “Lánc, lánc, 
lánc…” 
64. óra: A tá ti-ti tá-á 
gyakorlása, Egyenletes 
kíséret: tá szün ti-ti tá 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 
 
A tá, ti-ti, tá-á gyakorlása 

 

Rajz-technika normál Technika 

A növények életfeltételei 

Kertészkedés 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladat leírása a 
classroomban 

https://learningapps.org/1087

Szorgalmi feladat  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s
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://wordwall.net/hu/resource/744956/%C3%A9nek-1-2-oszt%C3%A1ly-ti-ti-t%C3%A1-kal%C3%A1nyos-melinda-2020
https://learningapps.org/10877308


Rajz 

Tenyérbe rajzolt állatok 

Fantázia történet 

Az előző órai munka 

folytatása 
 

7308 

https://wordwall.net/hu/resour
ce/333143/tanak-
n%C3%B6v%C3%A9nyek-
%C3%A9letfelt%C3%A9telei 

A fotó küldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Térképtervezés (Bartos 

Erika: Utakon című 

művéhez) 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Térképtervezés 

 

 

Etika 33. A jó és a gonosz harca Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladatok leírása a 
classroomban 

Az elkészített feladatok 
elküldése 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 
 
 

2.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 111-114. óra 
A kijelentő mondat 
 
 
 
A kijelentő mondat 
felismerése,alkalmazása 
 
 
Mondatvégi írásjele, szabály 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tankönyv : 80-81. oldal 
Munkafüzet: 98-99. oldal 
https://www.youtube.com/w
atch?v=sGJFuAnML7E 
Játékos gyak: 

https://wordwall.net/hu/reso
urce/1499422/kijelent%C5%
91-mondat-keresd-

youtube óra 
 
 
Beadandó:Munkafüzet 81. 
oldal lefényképezése  és 
beküldése   

https://learningapps.org/10877308
https://wordwall.net/hu/resource/333143/tanak-n%C3%B6v%C3%A9nyek-%C3%A9letfelt%C3%A9telei
https://wordwall.net/hu/resource/333143/tanak-n%C3%B6v%C3%A9nyek-%C3%A9letfelt%C3%A9telei
https://wordwall.net/hu/resource/333143/tanak-n%C3%B6v%C3%A9nyek-%C3%A9letfelt%C3%A9telei
https://wordwall.net/hu/resource/333143/tanak-n%C3%B6v%C3%A9nyek-%C3%A9letfelt%C3%A9telei
https://youtu.be/jlXW7meptkY
https://www.youtube.com/watch?v=sGJFuAnML7E
https://www.youtube.com/watch?v=sGJFuAnML7E
https://wordwall.net/hu/resource/1499422/kijelent%C5%91-mondat-keresd-kijelent%C5%91-mondatot
https://wordwall.net/hu/resource/1499422/kijelent%C5%91-mondat-keresd-kijelent%C5%91-mondatot
https://wordwall.net/hu/resource/1499422/kijelent%C5%91-mondat-keresd-kijelent%C5%91-mondatot


kijelent%C5%91-mondatot 

https://wordwall.net/hu/reso
urce/1953931/kijelent%C5%
91-mondat-
gyakorl%C3%A1sa 

https://wordwall.net/hu/reso
urce/2007244/olvas%c3%a
1s/kijelent%c5%91-mondat 

 

Irodalom 142-146. óra 
Bartos Erika : Utakon ( vers ) 
 
 
 
 
Hazánk szíve : Budapest  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kovács Zsolt: Állatkertek- 
Vadasparkok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Hétszínvarázs tkv : 121-
124. oldal 
Hétszínvarázs mf :  74-76. 
oldal 
https://www.youtube.com/w
atch?v=z3KUYQBFruU 
 
 

     

https://www.youtube.com/w
atch?v=n9q4sAMLlGI&t=65
s 

  
https://www.youtube.com/w
atch?v=GHDO9kdw1ns&t=3
40s 

Feladatok a szövegekhez 

https://wordwall.net/hu/re
source/1111729/irodalom/
bartos-erika-utakon 

https://wordwall.net/hu/re
source/489779/olvas%C3
%A1s/haz%C3%A1nk-
sz%C3%ADve-budapest 

https://www.youtube.com/

youtube óra 
 
 
 
youtube óra 
 
 
 
 
youtube óra 
 
 
 
 
 
BEADANDÓ FELADAT :  
Munkafüzet 75. oldalának 
lefényképezése beküldése  
 
Munkafüzet 76. oldalának 
lefényképezése , beküldése 
 

https://wordwall.net/hu/resource/1499422/kijelent%C5%91-mondat-keresd-kijelent%C5%91-mondatot
https://wordwall.net/hu/resource/1953931/kijelent%C5%91-mondat-gyakorl%C3%A1sa
https://wordwall.net/hu/resource/1953931/kijelent%C5%91-mondat-gyakorl%C3%A1sa
https://wordwall.net/hu/resource/1953931/kijelent%C5%91-mondat-gyakorl%C3%A1sa
https://wordwall.net/hu/resource/1953931/kijelent%C5%91-mondat-gyakorl%C3%A1sa
https://wordwall.net/hu/resource/2007244/olvas%c3%a1s/kijelent%c5%91-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/2007244/olvas%c3%a1s/kijelent%c5%91-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/2007244/olvas%c3%a1s/kijelent%c5%91-mondat
https://www.youtube.com/watch?v=z3KUYQBFruU
https://www.youtube.com/watch?v=z3KUYQBFruU
https://www.youtube.com/watch?v=n9q4sAMLlGI&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=n9q4sAMLlGI&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=n9q4sAMLlGI&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=n9q4sAMLlGI&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=n9q4sAMLlGI&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=GHDO9kdw1ns&t=340s
https://www.youtube.com/watch?v=GHDO9kdw1ns&t=340s
https://www.youtube.com/watch?v=GHDO9kdw1ns&t=340s
https://wordwall.net/hu/resource/1111729/irodalom/bartos-erika-utakon
https://wordwall.net/hu/resource/1111729/irodalom/bartos-erika-utakon
https://wordwall.net/hu/resource/1111729/irodalom/bartos-erika-utakon
https://wordwall.net/hu/resource/489779/olvas%C3%A1s/haz%C3%A1nk-sz%C3%ADve-budapest
https://wordwall.net/hu/resource/489779/olvas%C3%A1s/haz%C3%A1nk-sz%C3%ADve-budapest
https://wordwall.net/hu/resource/489779/olvas%C3%A1s/haz%C3%A1nk-sz%C3%ADve-budapest
https://wordwall.net/hu/resource/489779/olvas%C3%A1s/haz%C3%A1nk-sz%C3%ADve-budapest
https://www.youtube.com/watch?v=CEmVIGWHrHg


watch?v=CEmVIGWHrHg  

https://www.youtube.com/
watch?v=V1jPQfa4WKg  

 

 

Matematika 127.óra: Maradékos osztás 

128.óra: Valószínűségi 

megfigyelések, játékok, 

kísérletek. Kombinatorikai 

feladatok 

129.óra: A tanult műveletek 

gyakorlása 

130.óra: A római számok 

írása, olvasása 20-ig 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tananyag pdf-ben és a 
feldolgozását segítő ppt-k 
napi ütemezésben a Google 
Classroomban találhatók. 

Cisco Webex találkozó: 
kedd 9.00-10.00 

Környezetismeret 
 

33.óra: A tűz Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 78-79.oldal 
Mf.: 58-59.oldal 

Kísérlet megtekintése. 
Vázlatírás. 
Tankockák megoldása. 
Munkafüzeti feladatok 
megoldása. 
 

Az elkészült feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

Angol normál 63. óra: My likes. 
 
 
 
64. óra: Expressing 
preferences: I like / I don’ t 
like … . 

Student’s Book 57 - 59. oldal 
Workbook 60 - 61. oldal 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Story I like 
Állatok, tulajdonságok 
Silly sentences, opposites 
 
Student's Book Likes 
Guessing game 
Workbook like 
Workbook 61. oldal 

lefotózva beküldeni: 
Workbook 61. oldal 
 

Angol két tanítási nyelvű Unit 1: Free time 
Story/Do you like my 
house?/Round-up/Wider 
world 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 10.,11.,12.,13.o 
Mf 8.,9.,10.,11.o 
 
Story + Do you like my 
house? 1 
 
Do you like my house? 2 

Visszaküldeni: Mf 8.o és 10-
11.oldal 

https://www.youtube.com/watch?v=CEmVIGWHrHg
https://www.youtube.com/watch?v=V1jPQfa4WKg
https://www.youtube.com/watch?v=V1jPQfa4WKg
https://www.youtube.com/watch?v=u-yXZ4KxpoY
https://www.youtube.com/watch?v=Ex1KkZOADYs
https://www.youtube.com/watch?v=KG3Dz3AFaLw
https://www.youtube.com/watch?v=teiumWx9pCo
https://www.youtube.com/watch?v=hNPy-Mq4Vlc
https://www.youtube.com/watch?v=f0pfEHgWcoM
https://www.youtube.com/watch?v=WLWh66zpUR4
https://youtu.be/asvUHhYWYEU
https://youtu.be/asvUHhYWYEU
https://youtu.be/gAclWcQuDLM


 
Round-up 
 

Testnevelés normál 
 

158.óra: Futás feladatokkal, 

szökkenések gyakorlása  

159.óra: Állórajt és 

vágtafutás 30 m-en. 

160.óra: A tanulók motoros 

képességének felmérése: 

helyből távolugrás. 

161.óra: Szabadtéri óra 

különböző feladatokkal: 

átbújás, mászás, csúszás 

162.óra: Játékóra 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

Beszámoló a felmérés 
eredményéről:  
Hogy sikerült a helyből 
távolugrás? 
 

Testnevelés és tömegsport 
kéttannyelvű 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=rFTnQj4Cd0s 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=VqVaMlRxnR8 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=_OenY9rZ1Ws 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=T5147BQI69w&list=PLZ
qPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_
0Q891qA&index=127&t=0s 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=SC-uKMZAGig 

https://www.youtube.com/w
atch?v=PjukuapL1wo 
NETFIT 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Wfqs3TBqH1 

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

Ének - zene 
 

63. óra: hallás utáni 
daltanulás: “Lánc, lánc, 
lánc…” 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  
 
 
A tá, ti-ti, tá-á gyakorlása 

 

https://youtu.be/4FkkiamdCxY
https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s
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://wordwall.net/hu/resource/744956/%C3%A9nek-1-2-oszt%C3%A1ly-ti-ti-t%C3%A1-kal%C3%A1nyos-melinda-2020


64. óra: A tá ti-ti tá-á 
gyakorlása, Egyenletes 
kíséret: tá szün ti-ti tá 

Rajz-technika normál Technika 

A növények életfeltételei 

Kertészkedés 

 

Rajz 

Tenyérbe rajzolt állatok 

Fantázia történet 

Az előző órai munka 

folytatása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladat leírása a 
classroomban 

https://learningapps.org/108
77308 

https://wordwall.net/hu/reso
urce/333143/tanak-
n%C3%B6v%C3%A9nyek-
%C3%A9letfelt%C3%A9tele
i 

Szorgalmi feladat  
 
 
 
 
A fotó küldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Térképtervezés (Bartos 

Erika: Utakon című 

művéhez) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Térképtervezés 
 

 

Etika 33. A jó és a gonosz harca Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladatok leírása a 
classroomban 

Az elkészített feladatok 
elküldése 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 

 

https://learningapps.org/10877308
https://learningapps.org/10877308
https://wordwall.net/hu/resource/333143/tanak-n%C3%B6v%C3%A9nyek-%C3%A9letfelt%C3%A9telei
https://wordwall.net/hu/resource/333143/tanak-n%C3%B6v%C3%A9nyek-%C3%A9letfelt%C3%A9telei
https://wordwall.net/hu/resource/333143/tanak-n%C3%B6v%C3%A9nyek-%C3%A9letfelt%C3%A9telei
https://wordwall.net/hu/resource/333143/tanak-n%C3%B6v%C3%A9nyek-%C3%A9letfelt%C3%A9telei
https://wordwall.net/hu/resource/333143/tanak-n%C3%B6v%C3%A9nyek-%C3%A9letfelt%C3%A9telei
https://youtu.be/jlXW7meptkY

