
   

2020. május 5- 8.  

Hétfőn nincs tanítás (tanítás nélküli munkanap) 
 

3.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 94.óra: Témazáró 
dolgozat:Az ige 
95-96.óra: A melléknév 
fogalma,jelentése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://redmenta.com/T%C3
%A9maz%C3%A1r%C3%B
3%3AAz+ige 
 
Tk.86-87.o. 
 
http://www.fejlesztelek.hu/n
yelvtan/oktato/harmadik4/ny
elvtan1.php?k=kezd 
 
http://www.fejlesztelek.hu/n
yelvtan/nyelvtan5/nyelvtan1
.php?k=kezd 

Témazáró dolgozat: Az ige 
 
 
 
A tk-ben lévő feladatok 
javítása megoldókulccsal 
 
Gyakorlás: A melléknév 

Irodalom 123.óra:Kiss Bitay Éva: Miért 
színesek a virágok? 
124.óra: Szabó T. Anna: 
Pitypang 
125.óra: Csicsay Alajos: 
Mézelő méh 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://redmenta.com/Vir%C
3%A1gok%2Cm%C3%A9h
ek 

Szövegértés :gyakorló 
feladatlap az 
olvasmányokhoz 
 
A  hangos olvasás 
fejlesztése 

Matematika 123-125. óra 
Az idő mérése  
 
 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) http://www.fejlesztelek.hu/m

atek/harmadik/oktato/ora/or
a.php?k=kezd 

http://www.fejlesztelek.hu/m
atek/harmadik/oktato/ora4/o

A munkafüzet feladatainak 
javítása megoldókulccsal. 

Visszaküldeni a Mf. 73. 
oldalát, és a teszteken 

https://redmenta.com/T%C3%A9maz%C3%A1r%C3%B3%3AAz+ige
https://redmenta.com/T%C3%A9maz%C3%A1r%C3%B3%3AAz+ige
https://redmenta.com/T%C3%A9maz%C3%A1r%C3%B3%3AAz+ige
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/oktato/harmadik4/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/oktato/harmadik4/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/oktato/harmadik4/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan5/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan5/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan5/nyelvtan1.php?k=kezd
https://redmenta.com/Vir%C3%A1gok%2Cm%C3%A9hek
https://redmenta.com/Vir%C3%A1gok%2Cm%C3%A9hek
https://redmenta.com/Vir%C3%A1gok%2Cm%C3%A9hek
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora/ora.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora/ora.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora/ora.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora4/ora.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora4/ora.php?k=kezd


 
 
 
 
 
 
Római számok 

ra.php?k=kezd 

http://www.fejlesztelek.hu/m
atek/harmadik/oktato/ora5/o
ra.php?k=kezd 

https://www.youtube.com/w
atch?v=5zs3O5XmVUw 

 
 

elért eredményeket kell! 
 

Környezetismeret 
 

31.óra: Együtt élni a 
természettel 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás megtalálható 
a Classroom-ban. 

A feldolgozott tananyag 
fotóinak feltöltése a 
kurzusba.  

Angol normál Lesson 94 Our world 
Lesson 95 Let’s play 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

8.hét 3.a normál.pdf 
 
Online meeting Skype 
május 05. 9 óra 

 

Angol két tanítási nyelvű 153 - 154. óra: Test 8 - Unit 
8. 
Unit 9. Vocabulary revision: 
places. 
Describing favourite places. 
155. óra: Vocabulary 
revision: possessive 
pronouns. 
 
 
156. óra: Reading 
descriptions about people’s 
favourite places. 

Pupil’s Book 60 - 61. oldal 
Activity book 52 - 53. oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 
lektori angol:  
Family 
Wordsearch - Pippa 
 
 

 
 
 
 
 
Favourite places 
Favourite places 2 
 
 
 
Activity Book 53. oldal 
Pupil's Book 61. oldal 
Activity Book 53. oldal 
Kedvencek 
 
Heathrow 
National History Museum 

Google Űrlapon: Test 8 - 
Unit 8   május 6. szerda 
 
Webex meeting: 2020. május 
6. szerda 9:00  

http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora4/ora.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora5/ora.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora5/ora.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora5/ora.php?k=kezd
https://www.youtube.com/watch?v=5zs3O5XmVUw
https://www.youtube.com/watch?v=5zs3O5XmVUw
https://drive.google.com/open?id=1wCTD5EQQSAKRamG8kqhbQIh6phqmtoR5
https://www.youtube.com/watch?v=EknlWiVFZtI
https://drive.google.com/open?id=1M-Mo5GSVwU3OU0rw0WFlzfqCd4GBpDsW
https://www.youtube.com/watch?v=zPRTvcPkUFY
https://www.youtube.com/watch?v=bB2KTnc9h3o
https://www.youtube.com/watch?v=P6RmwESapds
https://www.youtube.com/watch?v=udh_26FMh00
https://www.youtube.com/watch?v=qOAFfum0L1s
https://www.youtube.com/watch?v=qOAFfum0L1s
https://www.youtube.com/watch?v=XOKTus0s7YU&t=261s
https://www.youtube.com/watch?v=Ufz_t7whxLo&t=504s


Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Online tanulás - 
Környezetismeret 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

okosdoboz.hu Feladatok elvégzését 
bemutató képernyőfotók. 

Testnevelés normál 151-154. óra 
 
Tartásjavító gyakorlatok 
 
Egyensúlygyakorlatok 
 
Küzdő jellegű feladatok 
 
Testérzékelést fejlesztő 
gyakorlatok 
 
 
 
Kresz-nap 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/watc

h?v=ZslW5kimFuk 

https://www.youtube.com/watc
h?v=ZslW5kimFuk 

https://www.youtube.com/watc
h?v=-wawO6tXbXU 

https://www.youtube.com/watc
h?v=cXyshU75E0Q 

https://www.youtube.com/resul
ts?search_query=kresz+tanfol
yam+live+29 

Május 9-ig írj egy pár 
mondatot arról, hogy mi volt 
a kedvenc mozgásod, 
játékod ezen a héten! 

  
 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/watch
?v=HTSxcN9Ih5M&feature=emb
_rel_end Macskabölcső 

https://wordwall.net/hu/resource/
677254/testnevel%c3%a9s/babz
s%c3%a1k Babzsákos 
szerencsekerék 

https://wordwall.net/hu/resource/
1041495/testnevel%c3%a9s/mo
zg%c3%a1sfejleszt%c3%a9s 

https://anapfenyillata.cafeblog.h
u/2014/06/17/jatekok-szajrol-
szajra-gumizas-es-a-tobbiek/ 
Gumizás ötletek 

https://wordwall.net/hu/resource/
1073138/testnevel%c3%a9s/spo
rt Sportágkirakó 
 

https://www.youtube.com/
results?search_query=kre
sz+tanfolyam+live+29 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZslW5kimFuk
https://www.youtube.com/watch?v=ZslW5kimFuk
https://www.youtube.com/watch?v=ZslW5kimFuk
https://www.youtube.com/watch?v=ZslW5kimFuk
https://www.youtube.com/watch?v=-wawO6tXbXU
https://www.youtube.com/watch?v=-wawO6tXbXU
https://www.youtube.com/watch?v=cXyshU75E0Q
https://www.youtube.com/watch?v=cXyshU75E0Q
https://www.youtube.com/results?search_query=kresz+tanfolyam+live+29
https://www.youtube.com/results?search_query=kresz+tanfolyam+live+29
https://www.youtube.com/results?search_query=kresz+tanfolyam+live+29
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://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://wordwall.net/hu/resource/1073138/testnevel%c3%a9s/sport
https://wordwall.net/hu/resource/1073138/testnevel%c3%a9s/sport
https://wordwall.net/hu/resource/1073138/testnevel%c3%a9s/sport
https://www.youtube.com/results?search_query=kresz+tanfolyam+live+29
https://www.youtube.com/results?search_query=kresz+tanfolyam+live+29
https://www.youtube.com/results?search_query=kresz+tanfolyam+live+29


Ének - zene 
63. óra: Eresz alól 
fecskefia…(daltanulás 
betűkottáról) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Rajz-technika normál 
A növények életfeltételei 

Kertészkedés Növényápolás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) google űrlap kitöltése a 

classroomban 

https://prezi.com/zftaaqvepo
ue/a-novenyek/ 

A feladatok megoldásának 
elküldése 

Fejlesztés (Éva néni) 
Gyakorló feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladat leírása a 

classroomban 

 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Rajz: Madarak és fák napja 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Madarak és fák napja  

+google űrlap kitöltése a 
classroomban 

 

 

Etika 
30. Közösség 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/wa

tch?v=YapnnsSaMkk 

További feladatok a 
Classroomban 

A megoldott feladatok 
elküldése 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 
 

 

 

https://prezi.com/zftaaqvepoue/a-novenyek/
https://prezi.com/zftaaqvepoue/a-novenyek/
https://www.youtube.com/watch?v=TrO2GIUC8UU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YapnnsSaMkk
https://www.youtube.com/watch?v=YapnnsSaMkk


3.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 94.óra: Témazáró dolgozat:Az 
ige 
95.óra: A melléknév 
fogalma,jelentése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://redmenta.com/T%C3
%A9maz%C3%A1r%C3%B
3%3AAz+ige 
 
Tk.86-87.o. 
 
http://www.fejlesztelek.hu/ny
elvtan/oktato/harmadik4/nyel
vtan1.php?k=kezd 
 
http://www.fejlesztelek.hu/ny
elvtan/nyelvtan5/nyelvtan1.p
hp?k=kezd 

Témazáró dolgozat: Az ige 
 
 
 
A tk-ben lévő feladatok 
javítása megoldókulccsal 
 
Gyakorlás: A melléknév 

Irodalom 122.óra:Kiss Bitay Éva: Miért 
színesek a virágok? 
123.óra: Szabó T. Anna: 
Pitypang 
124.óra: Csicsay Alajos: 
Mézelő méh 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://redmenta.com/Vir%C
3%A1gok%2Cm%C3%A9he
k 

Szövegértés :gyakorló 
feladatlap az 
olvasmányokhoz 
 
A  hangos olvasás 
fejlesztése 

https://redmenta.com/T%C3%A9maz%C3%A1r%C3%B3%3AAz+ige
https://redmenta.com/T%C3%A9maz%C3%A1r%C3%B3%3AAz+ige
https://redmenta.com/T%C3%A9maz%C3%A1r%C3%B3%3AAz+ige
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/oktato/harmadik4/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/oktato/harmadik4/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/oktato/harmadik4/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan5/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan5/nyelvtan1.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/nyelvtan/nyelvtan5/nyelvtan1.php?k=kezd
https://redmenta.com/Vir%C3%A1gok%2Cm%C3%A9hek
https://redmenta.com/Vir%C3%A1gok%2Cm%C3%A9hek
https://redmenta.com/Vir%C3%A1gok%2Cm%C3%A9hek


Matematika 123-125. óra 
Az idő mérése  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Római számok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) http://www.fejlesztelek.hu/m

atek/harmadik/oktato/ora/ora
.php?k=kezd 

http://www.fejlesztelek.hu/m
atek/harmadik/oktato/ora4/or
a.php?k=kezd 

http://www.fejlesztelek.hu/m
atek/harmadik/oktato/ora5/or
a.php?k=kezd 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=5zs3O5XmVUw 

 
 

A munkafüzet 
feladatainak javítása 
megoldókulccsal. 

Visszaküldeni a Mf. 73. 
oldalát, és a teszteken 
elért eredményeket kell! 
 

Környezetismeret 32. Élet az ártereken Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tkv.82-83.o., Mf.66.o. 
https://prezi.com/p/mfgvusgn
8ec-/elet-az-artereken/ 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=T7nm3yRm1G8 

A Mf. feladatainak 
elküldése. 

Angol normál Lesson 92 Young Stars 
Lesson 93 Young Stars 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://wordwall.net/play/159
4/235/235 
Mf.78-79.o. 
Tk.87/3.4. 

Új szavak gyakorlása 
wordwall feladattal 
Javítás megoldókulccsal 

Angol két tanítási nyelvű 151.óra: Vocabulary 
revision:What’s the time? 
152.óra: Vocabulary revision: 
Possessive pronouns 
153. óra: Revision 
Story:Pinky the elephant 
154.óra:Story 
The scared cat 

Google Classroom (kód a 
Krétában 

https://wordwall.net/play/798
/973/676 
 
https://wordwall.net/play/823
/564/776 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=wk5oBKnDb14 
Mf.54.o.és 57/11. 

Gyakorlás: What’s the time? 
 
Gyakorlás: Possessive 
pronouns 
Listening activity 
 
Reading and writing activity 
Javítás megoldókulccsal 
 

http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora/ora.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora/ora.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora/ora.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora4/ora.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora4/ora.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora4/ora.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora5/ora.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora5/ora.php?k=kezd
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora5/ora.php?k=kezd
https://www.youtube.com/watch?v=5zs3O5XmVUw
https://www.youtube.com/watch?v=5zs3O5XmVUw
https://prezi.com/p/mfgvusgn8ec-/elet-az-artereken/
https://prezi.com/p/mfgvusgn8ec-/elet-az-artereken/
https://www.youtube.com/watch?v=T7nm3yRm1G8
https://www.youtube.com/watch?v=T7nm3yRm1G8
https://wordwall.net/play/1594/235/235
https://wordwall.net/play/1594/235/235
https://wordwall.net/play/798/973/676
https://wordwall.net/play/798/973/676
https://wordwall.net/play/823/564/776
https://wordwall.net/play/823/564/776
https://www.youtube.com/watch?v=wk5oBKnDb14
https://www.youtube.com/watch?v=wk5oBKnDb14


Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Online tanulás - 
környezetismeret 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

okosdoboz.hu Feladatok elvégzését 
bemutató képernyőfotók. 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Kresz-nap 

Running 
Trunk lift test 
Exercises to correct body 
posture 
Hanging exercises 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/
results?search_query=kre
sz+tanfolyam+live+29 
 
Exercises to correct body 
posture 
Sole exercises 
Gymnastics at home 
Monkey bar exercises 

Beszámoló készítése a 
héten végzett 
gyakorlatokról.  
A törzsemelés teszt 
eredményének megírása. 

Ének - zene 
 63. óra: Eresz alól fecskefia… 

(daltanulás betűkottáról) 

64. óra: Kettes ütem, 
tetraton hangkészlet, 
szolmizálás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Rajz-technika normál 
A növények életfeltételei 

Kertészkedés Növényápolás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) google űrlap kitöltése a 

classroomban 

https://prezi.com/zftaaqvepo
ue/a-novenyek/ 

A feladatok megoldásának 
elküldése 

Fejlesztés (Éva néni) 
Gyakorló feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladat leírása a 

classroomban 

 

Testnevelés normál 151-154. óra 
 
Tartásjavító gyakorlatok 
 
Egyensúlygyakorlatok 
 
 
Küzdő jellegű feladatok 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/wa

tch?v=ZslW5kimFuk 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ZslW5kimFuk 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=-wawO6tXbXU 

Május 9-ig írj egy pár 
mondatot arról, hogy mi volt 
a kedvenc mozgásod, 
játékod ezen a héten! 

  

 

https://www.youtube.com/results?search_query=kresz+tanfolyam+live+29
https://www.youtube.com/results?search_query=kresz+tanfolyam+live+29
https://www.youtube.com/results?search_query=kresz+tanfolyam+live+29
https://www.youtube.com/watch?v=gFvqHTegg48
https://www.youtube.com/watch?v=gFvqHTegg48
https://www.youtube.com/watch?v=MjmrImV-Rs0
https://www.youtube.com/watch?v=jV_C2Gi5DcE
https://www.youtube.com/watch?v=8bppcsg07Rc
https://prezi.com/zftaaqvepoue/a-novenyek/
https://prezi.com/zftaaqvepoue/a-novenyek/
https://www.youtube.com/watch?v=ZslW5kimFuk
https://www.youtube.com/watch?v=ZslW5kimFuk
https://www.youtube.com/watch?v=ZslW5kimFuk
https://www.youtube.com/watch?v=ZslW5kimFuk
https://www.youtube.com/watch?v=-wawO6tXbXU
https://www.youtube.com/watch?v=-wawO6tXbXU


 
Testérzékelést fejlesztő 
gyakorlatok 
 
 
Kresz -nap 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=cXyshU75E0Q 

https://www.youtube.com/
results?search_query=kre
sz+tanfolyam+live+29 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Rajz: Madarak és fák napja 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Madarak és fák napja  

+google űrlap kitöltése a 
classroomban 

 

 

Etika 30. Közösség Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/wa

tch?v=YapnnsSaMkk 

További feladatok a 
Classroomban 

A megoldott feladatok 
elküldése 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cXyshU75E0Q
https://www.youtube.com/watch?v=cXyshU75E0Q
https://www.youtube.com/results?search_query=kresz+tanfolyam+live+29
https://www.youtube.com/results?search_query=kresz+tanfolyam+live+29
https://www.youtube.com/results?search_query=kresz+tanfolyam+live+29
https://www.youtube.com/watch?v=TrO2GIUC8UU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YapnnsSaMkk
https://www.youtube.com/watch?v=YapnnsSaMkk

