
 

 

2020. május 11- 15.  
 

3.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 97-99.óra: 
A melléknév fokozása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mf.94-95.o. 
https://www.okosdoboz.hu/f
eladatsor?id=125&select_o
sztaly_search=3-
osztaly&select_tantargy_se
arch=magyar-
nyelv&select_temakor_sear
ch=osszes-temakor 

Javítás megoldókulccsal 
Okosdoboz játékos feladat : 
mn.fokozása 

Irodalom 126.óra: Szövegértés 
felmérő 
127-128.óra: Lengyel 
Balázs: A zöld gyíkocska 
129.óra: Áprily Lajos: A 
somfa-csonk 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://redmenta.com/A+b%
C5%B1v%C3%B6s+%C3%
A1s%C3%B3++dolgozat 
 
Tk.134-135.o. 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=PvDzrOd4l50 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=0DwkRnLTHHM 

Redmenta szövegértés 
dolgozat 
 
 
A hangos olvasás fejlesztése 
 
Ismeretterjesztő kisfilmek a 
tk. anyagához: 
Zöld gyíkok a Zemplénben 
Ehető húsos som 

Matematika 126- 129. óra 
A testek 
A téglatest és a kocka 
Síkidomok 
Sokszögek 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://wordwall.net/hu/resourc

e/1750060/matek/testek-
s%c3%adkidomok-
v%c3%a1logat%c3%a1s-2 

https://wordwall.net/hu/resourc
e/838691/matek/csoportos%c3
%adt%c3%a1s 

Javítás megoldókulccsal. 

Kijavítva kérem 
visszaküldeni a Mf. 79. és 
80. oldalát! 
Írj néhány mondatot a 
játékok eredményéről! 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://redmenta.com/A+b%C5%B1v%C3%B6s+%C3%A1s%C3%B3++dolgozat
https://redmenta.com/A+b%C5%B1v%C3%B6s+%C3%A1s%C3%B3++dolgozat
https://redmenta.com/A+b%C5%B1v%C3%B6s+%C3%A1s%C3%B3++dolgozat
https://www.youtube.com/watch?v=PvDzrOd4l50
https://www.youtube.com/watch?v=PvDzrOd4l50
https://www.youtube.com/watch?v=0DwkRnLTHHM
https://www.youtube.com/watch?v=0DwkRnLTHHM
https://wordwall.net/hu/resource/1750060/matek/testek-s%c3%adkidomok-v%c3%a1logat%c3%a1s-2
https://wordwall.net/hu/resource/1750060/matek/testek-s%c3%adkidomok-v%c3%a1logat%c3%a1s-2
https://wordwall.net/hu/resource/1750060/matek/testek-s%c3%adkidomok-v%c3%a1logat%c3%a1s-2
https://wordwall.net/hu/resource/1750060/matek/testek-s%c3%adkidomok-v%c3%a1logat%c3%a1s-2
https://wordwall.net/hu/resource/838691/matek/csoportos%c3%adt%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/838691/matek/csoportos%c3%adt%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/838691/matek/csoportos%c3%adt%c3%a1s


https://wordwall.net/hu/resourc
e/1994514/matek/kocka-
%c3%a9s-t%c3%a9glatest 

https://wordwall.net/hu/resourc
e/1110027/s%C3%ADkidomok     
 
https://wordwall.net/hu/resourc
e/956858/matek/matematika-
testek    

Környezetismeret 
 

32.óra: Az ártéri ház és a 
porta. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 80-81.oldal 
Mf.: 64-65.oldal 

Prezentáció és videó 
megtekintése. 
Vázlatírás. 
Munkafüzeti feladatok 
megoldása. 
 

Az elkészült feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

Angol normál Lesson 96 Traditional 
costumes 
Lesson 97 Revision 
Lesson 98 Revision 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

9.hét 3.a normál.pdf 
 

Online meeting május 13. 
 9 óra Skype  
 

Angol két tanítási nyelvű 157. óra: Cartoon story: Max 
at the rodeo. 
 
 
158 - 159. óra: Describing 
favourite places. 
Recognising the gender of 
names. 
160. óra: Reading a short 
story: The scared cat. 
 
 
161. óra: Action story: My 
favourite place.  Your own 
version of a riddle. 
 

Pupil’s Book 62 - 65. oldal 
Activity book 54 - 57. oldal 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lektori angol:  
Mother's Day Pictures 
Song 
 

Max at the rodeo 
Max at the rodeo 2 
 
 
Activity Book 55 oldal 
 
 
 
The scared cat 
The scared cat 2 
 
 
Story My favourite place 
Activity Book 56 oldal 
Favourite place 65 oldal 
 
 

Webex meeting: 2020. május 
13. szerda 9:00 
 
 
lefotózva beküldeni: Activity 
Book 56. oldal 
 
 
 
 
 
 
Szorgalmi: Pupil’s Book 
65/11 külön lapon 

Informatika normál és két Online tanulás az Google Classroom (kód a http://www.okosdoboz.hu/gy 5 megoldott feladat fotózása, 

https://wordwall.net/hu/resource/1994514/matek/kocka-%c3%a9s-t%c3%a9glatest
https://wordwall.net/hu/resource/1994514/matek/kocka-%c3%a9s-t%c3%a9glatest
https://wordwall.net/hu/resource/1994514/matek/kocka-%c3%a9s-t%c3%a9glatest
https://wordwall.net/hu/resource/1110027/s%C3%ADkidomok
https://wordwall.net/hu/resource/1110027/s%C3%ADkidomok
https://wordwall.net/hu/resource/956858/matek/matematika-testek
https://wordwall.net/hu/resource/956858/matek/matematika-testek
https://wordwall.net/hu/resource/956858/matek/matematika-testek
https://drive.google.com/open?id=1EZVXeNLnpkEt-9xm-1ZbbfoAst-nX1yB
https://www.youtube.com/watch?v=8l0xXL9Bmpk
https://www.youtube.com/watch?v=_VaSqxGc4gU
https://www.youtube.com/watch?v=yxT0YNdZels
https://www.youtube.com/watch?v=HqeCYVgZCBk
https://www.youtube.com/watch?v=LLNUu9Out2w
https://www.youtube.com/watch?v=I7YfKn9UndQ
https://www.youtube.com/watch?v=wQSkR9EpeUM
https://www.youtube.com/watch?v=fDUDDI7iU7w
https://www.youtube.com/watch?v=nSZeHqbb9mU
https://www.youtube.com/watch?v=VhDC7RQMXNo
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/osszes-tantargy/osszes-temakor


tanítási nyelvű okosdoboz.hu oldalon, 
vegyes tantárgyi feladatok. 

Krétában) akorlas/3-osztaly/osszes-
tantargy/osszes-temakor 

feltöltése. 

Testnevelés normál 155-159. óra 
Ingafutás 
Ugrálókötél gyakorlatok 
Hajító mozdulat 
Talp gyakorlatok 
Kitartó futás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/w
atch?v=yyuS01eKIRE&t=23
s 

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Ht0Ye8K_ZsA 

https://www.youtube.com/w
atch?v=LqYVBIhgrEY&t=2s 

 https://www.youtube
.com/watch?v=6j3gKf80e6s 

https://www.youtube.com/w
atch?v=oFw5R4KWHU8 

Május 15-ig írd meg, 
hányszor tudtál bóját érinteni 
30 mp alatt az ingafutásban ! 
 

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/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. 

http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/osszes-tantargy/osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/osszes-tantargy/osszes-temakor
https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=Ht0Ye8K_ZsA
https://www.youtube.com/watch?v=Ht0Ye8K_ZsA
https://www.youtube.com/watch?v=LqYVBIhgrEY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LqYVBIhgrEY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s
https://www.youtube.com/watch?v=oFw5R4KWHU8
https://www.youtube.com/watch?v=oFw5R4KWHU8
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


Ének - zene 
 64. óra: Hallás utáni 

daltanulás: “Megfogtam egy 
szúnyogot…” 

65. óra: A tanult dalok 
ismétlése; Önálló 
nyolcad,Szinkópa,Kánon 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 
 
 
Ismétlés 

 

Rajz-technika normál Madarak és fák napja 

Játékos feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladat leírása a 
classroomban 
vers, népdalok, 
madárhangok hallgatása 
párosító, szókereső játékok 
rajzos feladat 

Szorgalmi feladat 
megoldásainak elküldése 

Fejlesztés (Éva néni) 
Gyakorló feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladat leírása a 

classroomban 

 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Térképtervezés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Térképtervezés 

 

 

Etika 
31. Mindennapi szabályok 

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

tch?v=I43UxxIBR_M 

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://wordwall.net/hu/resource/960397/%C3%A9nek-3oszt%C3%A1ly
https://youtu.be/jlXW7meptkY
https://www.youtube.com/watch?v=I43UxxIBR_M
https://www.youtube.com/watch?v=I43UxxIBR_M


3.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 96-98.óra: 
A melléknév fokozása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mf.94-95.o. 
https://www.okosdoboz.hu/fe
ladatsor?id=125&select_osz
taly_search=3-
osztaly&select_tantargy_sea
rch=magyar-
nyelv&select_temakor_searc
h=osszes-temakor 

Javítás megoldókulccsal 
Okosdoboz játékos feladat : 
mn.fokozása 

Irodalom 125.óra: Szövegértés felmérő 
126-127.óra: Lengyel Balázs: 
A zöld gyíkocska 
128.óra: Áprily Lajos: A 
somfa-csonk 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://redmenta.com/A+b%
C5%B1v%C3%B6s+%C3%
A1s%C3%B3++dolgozat 
 
Tk.134-135.o. 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=PvDzrOd4l50 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=0DwkRnLTHHM 

Redmenta szövegértés 
dolgozat 
 
 
A hangos olvasás 
fejlesztése 
Ismeretterjesztő kisfilmek a 
tk. anyagához: 
Zöld gyíkok a Zemplénben 
Ehető húsos som 

Matematika 126- 129. óra 
A testek 
A téglatest és a kocka 
Síkidomok 
Sokszögek 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://wordwall.net/hu/resourc

e/1750060/matek/testek-
s%c3%adkidomok-
v%c3%a1logat%c3%a1s-2 

https://wordwall.net/hu/resourc
e/838691/matek/csoportos%c3
%adt%c3%a1s 

https://wordwall.net/hu/resourc
e/1994514/matek/kocka-
%c3%a9s-t%c3%a9glatest 

https://wordwall.net/hu/resourc
e/1110027/s%C3%ADkidomok     

Javítás megoldókulccsal. 

Kijavítva kérem 
visszaküldeni a Mf. 79. és 
80. oldalát! 
Írj néhány mondatot a 
játékok eredményéről! 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://redmenta.com/A+b%C5%B1v%C3%B6s+%C3%A1s%C3%B3++dolgozat
https://redmenta.com/A+b%C5%B1v%C3%B6s+%C3%A1s%C3%B3++dolgozat
https://redmenta.com/A+b%C5%B1v%C3%B6s+%C3%A1s%C3%B3++dolgozat
https://www.youtube.com/watch?v=PvDzrOd4l50
https://www.youtube.com/watch?v=PvDzrOd4l50
https://www.youtube.com/watch?v=0DwkRnLTHHM
https://www.youtube.com/watch?v=0DwkRnLTHHM
https://wordwall.net/hu/resource/1750060/matek/testek-s%c3%adkidomok-v%c3%a1logat%c3%a1s-2
https://wordwall.net/hu/resource/1750060/matek/testek-s%c3%adkidomok-v%c3%a1logat%c3%a1s-2
https://wordwall.net/hu/resource/1750060/matek/testek-s%c3%adkidomok-v%c3%a1logat%c3%a1s-2
https://wordwall.net/hu/resource/1750060/matek/testek-s%c3%adkidomok-v%c3%a1logat%c3%a1s-2
https://wordwall.net/hu/resource/838691/matek/csoportos%c3%adt%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/838691/matek/csoportos%c3%adt%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/838691/matek/csoportos%c3%adt%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/1994514/matek/kocka-%c3%a9s-t%c3%a9glatest
https://wordwall.net/hu/resource/1994514/matek/kocka-%c3%a9s-t%c3%a9glatest
https://wordwall.net/hu/resource/1994514/matek/kocka-%c3%a9s-t%c3%a9glatest
https://wordwall.net/hu/resource/1110027/s%C3%ADkidomok
https://wordwall.net/hu/resource/1110027/s%C3%ADkidomok


 
https://wordwall.net/hu/resourc
e/956858/matek/matematika-
testek    

Környezetismeret 33. Megismerni, megszeretni, 
megvédeni 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tkv.86-87.o., 
Mf.68.o.1.2.3.4. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=eZLrzTLv9CU 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=1RJMypSHeAs 
 

A Mf. feladatainak elküldése 

Angol normál 94.óra:My school uniform 
95.óra:Present Progressive 
Yes/No questions and short 
answers 
96.óra:Fashion show 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 88-89.o. 
Ismétlés:  
Tk.85-87.o. 

Webex meeting: 
kedd 10.00-10.40 
 
Mf.80-81. beküldése 
 

Angol két tanítási nyelvű UNIT 10. Fun time 
155.óra: Song: Jungle party 
156.óra: Reading and writing 
activity 
157.óra: Story: I don’t like it 
here 
158.óra: Understanding mini- 
dialogues 
159.óra: Reading and writing 
activity 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.66-67.o. 
Ismétlés: 
Tk.60-65.o. 

Webex meeting: 
szerda 10.00-10.40 
 
Mf.58/1.2. beküldése 

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Online tanulás az 
okosdoboz.hu oldalon, 
vegyes tantárgyi feladatok. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

http://www.okosdoboz.hu/gy
akorlas/3-osztaly/osszes-
tantargy/osszes-temakor 

5 megoldott feladat 
fotózása, feltöltése. 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Running and running drills. 

Strengthening, balancing and 
hanging exercises. 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Running drills 
Balancing and strengthening 
exercises 
Monkey bar exercises 
Workout 
Lucky wheel 
 

Beszámoló készítése a 
héten végzett 
gyakorlatokról.  
Találj egy mozgásos/ 
workout videót, ami nagyon 
tetszik Neked, és küldd el a 
linkjét! 
 
Webexes online óra: 12-én, 

https://wordwall.net/hu/resource/956858/matek/matematika-testek
https://wordwall.net/hu/resource/956858/matek/matematika-testek
https://wordwall.net/hu/resource/956858/matek/matematika-testek
https://www.youtube.com/watch?v=eZLrzTLv9CU
https://www.youtube.com/watch?v=eZLrzTLv9CU
https://www.youtube.com/watch?v=1RJMypSHeAs
https://www.youtube.com/watch?v=1RJMypSHeAs
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/osszes-tantargy/osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/osszes-tantargy/osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/osszes-tantargy/osszes-temakor
https://www.youtube.com/watch?v=uCYSMM5TPSE
https://www.youtube.com/watch?v=DwOS8C2rdf4
https://www.youtube.com/watch?v=DwOS8C2rdf4
https://www.youtube.com/watch?v=8bppcsg07Rc
https://www.youtube.com/watch?v=Mvo2snJGhtM
https://wordwall.net/hu/resource/1000635/testnevel%c3%a9s/2a-pe-lucky-wheel


 kedden 9:30-10:15 

Ének - zene 
 65. óra: Hallás utáni 

daltanulás: “Megfogtam egy 
szúnyogot…” 

66. óra: A tanult dalok 
ismétlése; Önálló 
nyolcad,Szinkópa,Kánon 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 
 
 
Ismétlés 

 

Rajz-technika normál Madarak és fák napja 

Játékos feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladat leírása a 
classroomban 
vers, népdalok, 
madárhangok hallgatása 
párosító, szókereső játékok 
rajzos feladat 

Szorgalmi feladat 
megoldásainak elküldése 

Fejlesztés (Éva néni) 
Gyakorló feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladat leírása a 

classroomban 

 

Testnevelés normál 155-159. óra 
Ingafutás 
Ugrálóköté lgyakorlatok 
Hajító mozdulat 
Talp gyakorlatok 
Kitartó futás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=yyuS01eKIRE&t=23s 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ht0Ye8K_ZsA 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=LqYVBIhgrEY&t=2s 

 https://www.youtube.
com/watch?v=6j3gKf80e6s 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=oFw5R4KWHU8 

Május 15-ig írd meg, 
hányszor tudtál bóját 
érinteni 30 mp alatt az 
ingafutásban ! 
 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Térképtervezés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Térképtervezés 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/960397/%C3%A9nek-3oszt%C3%A1ly
https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=Ht0Ye8K_ZsA
https://www.youtube.com/watch?v=Ht0Ye8K_ZsA
https://www.youtube.com/watch?v=LqYVBIhgrEY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LqYVBIhgrEY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s
https://www.youtube.com/watch?v=oFw5R4KWHU8
https://www.youtube.com/watch?v=oFw5R4KWHU8
https://youtu.be/jlXW7meptkY


Etika 
31. Mindennapi szabályok 

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

tch?v=I43UxxIBR_M 

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://www.youtube.com/watch?v=I43UxxIBR_M
https://www.youtube.com/watch?v=I43UxxIBR_M

