
 

 

2020. május 11- 15.  
 

7.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 63. óra Szóalkotási módok 
64. óra A szóösszetétel 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Szóalkotási módok 1. 

A szóösszetétel 

tk. 91-92. old. 

 

webex - kedd, 9 óra 

Irodalom 64. óra A romantika 
irodalma összefoglalás 
65. óra A romantika 
irodalma számonkérés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

tk. 11-106. old. - segítség webex - kedd, 9 óra 
A romantika magyar 
irodalma - 
SZABADULÓSZOBA 
 

Matematika 
Óraszám: 124-127 

Háromszögek 
szerkesztése: 

Tk.198 - 200.o. elméleti 
emlékeztetők átolvasása 
(1-4. példa) 

Háromszögek 
egybevágósága és 
nevezetes vonalai: 

Elméleti háttér: Tk. 
201.oldaltól  203.oldalig 

. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Videós segítség a 
szerkesztéshez a 
mellékletben:  
https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=1&v=7Pa
KMEfxcyc&feature=emb_log
o 
https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=1&v=s7H
zYeUMydM&feature=emb_lo
go 
 
 
https://learningapps.org/836
2667 
https://learningapps.org/474
4392 
 

Háromszög szerkesztése  
Oldd meg a mellékletben 
lévő feladatokat  
(200.oldal 20. a,b – /csak az 
első két sor kell!!/)!  
 
Háromszög szerkesztése  
Videós segítség a 
szerkesztéshez: 
https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=1&v=9Si
v8HlbkbM&feature=emb_log
o 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=_hpuu_VshbE&featur
e=emb_logo 
Oldd meg a mellékletben 
lévő feladatokat  
(200.oldal 20. c,d – /csak az 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/fejezet_03_fejezetnyito
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_03_001
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3mRN8UhPfwhn_yrORa4U1YE418rTozJOAR13aJPZcQ8yfRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3mRN8UhPfwhn_yrORa4U1YE418rTozJOAR13aJPZcQ8yfRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3mRN8UhPfwhn_yrORa4U1YE418rTozJOAR13aJPZcQ8yfRA/viewform
https://learningapps.org/8362667
https://learningapps.org/8362667
https://learningapps.org/4744392
https://learningapps.org/4744392


 

 

első két sor kell!!/)!  
 

Történelem A szomszédos államok 
magyarsága  
 
 
 
 
 
Számonkérés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 156.o-158.o 
Mf. 88.o 1. 3.f 

https://learningapps.org/dis
play?v=pq1kk2yq319 

https://learningapps.org/71
49502 
 

webex-hétfő 10 óra 
 
 
 
 
 
Dolgozatírás 
Classroom szerda 9 óra 

Angol normál Adverbs Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg.53. 
Workbook pg. 47.,129-131. 
Prezentáció a 
classroomban. 
https://redmenta.com  

A gyakorló és beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 15. 

Angol két tanítási nyelvű 150-154. óra 
1c Successful teens  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

TK. 12-13. oldal 1A, B, 2A, 
B, 4A, B feladatok 

Present Perfect vs Past 
Simple : English Language 

Present Perfect Continuous 
vs Present Perfect - Learn 
English Tenses (Lesson 3) 

Present perfect vs. past 
simple: Present perfect or 
past simple worksheet 

Present Perfect and Past 
Simple - Interactive 
worksheet 

Pp and ppc - Interactive 
worksheet 
 
https://drawastickman.com/ 
 

A beadandó feladatok 
visszaküldési határideje a 
Classroomban: május 15. 

https://learningapps.org/display?v=pq1kk2yq319
https://learningapps.org/display?v=pq1kk2yq319
https://learningapps.org/7149502
https://learningapps.org/7149502
https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ppFv1hlMHjI
https://www.youtube.com/watch?v=ppFv1hlMHjI
https://www.youtube.com/watch?v=kLxnRQZrhc0
https://www.youtube.com/watch?v=kLxnRQZrhc0
https://www.youtube.com/watch?v=kLxnRQZrhc0
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect_or_past_simple/Present_perfect_vs._past_simple_rv44821tb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect_or_past_simple/Present_perfect_vs._past_simple_rv44821tb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect_or_past_simple/Present_perfect_vs._past_simple_rv44821tb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect_or_past_simple/Present_Perfect_and_Past_Simple_dq14501ri
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect_or_past_simple/Present_Perfect_and_Past_Simple_dq14501ri
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect_or_past_simple/Present_Perfect_and_Past_Simple_dq14501ri
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Perfect_Simple_and_Continuous/Pp_and_ppc_do32944oa
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Perfect_Simple_and_Continuous/Pp_and_ppc_do32944oa
https://drawastickman.com/


1c Vocabulary - Companion 
4-5 oldal 
 
Lektori anyag: 
Fun Facts about Mother's 
Day (Educational Videos for 
Students on Mother's Day) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=-O4Fo8PPio0 

Because You Loved Me, 
Celine Dion (with Lyrics) - 
Dedication to Mothers 

Célnyelvi civilizáció 33. óra 
Race Discrimination in the 
USA 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Prezentáció a Classroomban 

Kids Talk About Segregation 

The Life of Dr. Martin Luther 

King, Jr. - MLK Day! 

(Animated) Black History 

Month Video 

 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

65-66. óra  
Project - Fake news 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Projekt a Classroomban 

leírtak alapján 

kedden videomeeting     
 7.a – 10.40 

Informatika normál 59 -60. óra 
Weblapszerkesztés - 
videóvágás 2. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tananyag és segédletek a 
Classroomban. 

Videochat (Discord) - 05.12. 
kedd 11.00 

Fizika 60-61. óra 
A fény, mint 
elektromágneses hullám 
Infravörös és ultraibolya 
sugárzás 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tanórákhoz kapcsolódó 
pdf anyagok áttekintése. 
 
Mf. 85. oldal 2.,3. 
 
Csatlakozz a 7. évfolyam 
fizika LearningApps 
osztályhoz és gyakorolj a 
feladatok segítségével.  

A megoldáshoz, ha nem 
boldogulsz, használd a 
feltöltött munkafüzet 
megoldókulcsot!  
A jelölt időszakra nincs 
beadandó, de a 
classroomban megjelölt 
projektfeladatot 
folytassátok a csoportban!  
Kedden és pénteken a 

https://www.youtube.com/watch?v=dacra_vofFg
https://www.youtube.com/watch?v=dacra_vofFg
https://www.youtube.com/watch?v=dacra_vofFg
https://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0
https://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0
https://www.youtube.com/watch?v=CAuAi1rmk5U
https://www.youtube.com/watch?v=CAuAi1rmk5U
https://www.youtube.com/watch?v=CAuAi1rmk5U
https://www.youtube.com/watch?v=Sff2N8rez_8
https://www.youtube.com/watch?v=PyurjhRNOmw
https://www.youtube.com/watch?v=PyurjhRNOmw
https://www.youtube.com/watch?v=PyurjhRNOmw
https://www.youtube.com/watch?v=PyurjhRNOmw


tananyag feldolgozásához a 
webex meeting felületén 
segítséget nyújtok.  

Kémia Témazáró Google Classroom (kód a 
Krétában) 

TZ szerdán online óra csütörtök 8:00 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Madárhangok Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=pNoxpzEQ7eI 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=XO1c6DQDOQU 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=7BiGrMVLKeY 

 

Biológia 63. óra: A tengerek élővilága 
64. óra: A partközeli 
tengerek élővilága 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 130.-136. oldal 
https://neal.fun/deep-
sea/?fbclid=IwAR3vEa0FWn
1a25JjGNMzAuWWMrjbI7sz
yzyzj3fiRFrPIq6OuvQ73MtF
Y-c 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=cdTv6MIfUVI 

totó kitöltése a film alapján szorgalmi ötösért: 
információk a mélytengeri 
zónáról az interaktív 
“merülés” segítségével (link 
két oszloppal balra) 

Földrajz két tanítási nyelvű 33. óra Population of Asia Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Drive: Asia folder 

Population of Asia.pptx 

Google Űrlap a 
Classroomban 

Földrajz normál 33. óra Az amerikai 
kontinens 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_05_001 
 
https://learningapps.org/679
7214 

Mf. 63. o. 1. fea. 

Technika Munkakörnyezetek Google Classroom (kód a 
Krétában) 

szakmacsoportok 
munka 
játék 

órai munka a classroomban 

Ének Liszt Ferenc élete és 
munkássága 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=aZNdtAjnzyo 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=byGI1mDi3no 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=DXSAnd2DD-

 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoxpzEQ7eI
https://www.youtube.com/watch?v=pNoxpzEQ7eI
https://www.youtube.com/watch?v=XO1c6DQDOQU
https://www.youtube.com/watch?v=XO1c6DQDOQU
https://www.youtube.com/watch?v=7BiGrMVLKeY
https://www.youtube.com/watch?v=7BiGrMVLKeY
https://neal.fun/deep-sea/?fbclid=IwAR3vEa0FWn1a25JjGNMzAuWWMrjbI7szyzyzj3fiRFrPIq6OuvQ73MtFY-c
https://neal.fun/deep-sea/?fbclid=IwAR3vEa0FWn1a25JjGNMzAuWWMrjbI7szyzyzj3fiRFrPIq6OuvQ73MtFY-c
https://neal.fun/deep-sea/?fbclid=IwAR3vEa0FWn1a25JjGNMzAuWWMrjbI7szyzyzj3fiRFrPIq6OuvQ73MtFY-c
https://neal.fun/deep-sea/?fbclid=IwAR3vEa0FWn1a25JjGNMzAuWWMrjbI7szyzyzj3fiRFrPIq6OuvQ73MtFY-c
https://neal.fun/deep-sea/?fbclid=IwAR3vEa0FWn1a25JjGNMzAuWWMrjbI7szyzyzj3fiRFrPIq6OuvQ73MtFY-c
https://www.youtube.com/watch?v=cdTv6MIfUVI
https://www.youtube.com/watch?v=cdTv6MIfUVI
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_001
https://learningapps.org/6797214
https://learningapps.org/6797214
http://eletpalya.munka.hu/szakmacsoport-bemutatas
https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/4381
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1343&select_osztaly_search=osszesosztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=munkavallalas
https://www.youtube.com/watch?v=aZNdtAjnzyo
https://www.youtube.com/watch?v=aZNdtAjnzyo
https://www.youtube.com/watch?v=byGI1mDi3no
https://www.youtube.com/watch?v=byGI1mDi3no
https://www.youtube.com/watch?v=DXSAnd2DD-I&list=RDDXSAnd2DD-I&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DXSAnd2DD-I&list=RDDXSAnd2DD-I&start_radio=1


I&list=RDDXSAnd2DD-
I&start_radio=1 

Rajz 

Rajzolás, festés, mintázás 

Anyag: Többértelmű 
ábrák 

Tk.: 90.- 91. oldalig 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Csomagolás tervezése 

Tk.: 91. oldal 2. feladat 

 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Társadalmi szolidaritás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

videó 
tkv 55.o 

szabadulószoba a 
classroomban 

Testnevelés 
 

Játékos ugrókötél 
gyakorlatok 
Szabadtéri sportjátékok 
Dinamikus és statikus nyújtó 
gyakorlatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=TNgI-AR6EHQ 

 

https://www.youtube.com/res

ults?search_query=kos%C3

%A1rlabda+dob%C3%A1s+t

echnik%C3%A1ja 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=lcg9xFMfV_4&t=64s 

Néhány mondat a héten 
elvégzett sportmozgásokról 

Fejlesztés(Hajni néni)  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  
 

Etika Senki sem különálló sziget Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Véleménykifejtés  

Fejlesztés (Éva néni)  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DXSAnd2DD-I&list=RDDXSAnd2DD-I&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DXSAnd2DD-I&list=RDDXSAnd2DD-I&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=qaGHkKyunhQ
https://www.youtube.com/watch?v=TNgI-AR6EHQ
https://www.youtube.com/watch?v=TNgI-AR6EHQ
https://www.youtube.com/results?search_query=kos%C3%A1rlabda+dob%C3%A1s+technik%C3%A1ja
https://www.youtube.com/results?search_query=kos%C3%A1rlabda+dob%C3%A1s+technik%C3%A1ja
https://www.youtube.com/results?search_query=kos%C3%A1rlabda+dob%C3%A1s+technik%C3%A1ja
https://www.youtube.com/results?search_query=kos%C3%A1rlabda+dob%C3%A1s+technik%C3%A1ja
https://www.youtube.com/watch?v=lcg9xFMfV_4&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=lcg9xFMfV_4&t=64s


7.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 63. óra Szóalkotási módok 
64. óra A szóösszetétel 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Szóalkotási módok 1. 

A szóösszetétel 

tk. 91-92. old. 

webex - kedd, 13 óra 
és 
osztályfőnöki webex - 
szerda, 13 óra 

Irodalom 63. óra A romantika irodalma 
összefoglalás 
64. óra A romantika irodalma 
számonkérés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

tk. 11-106. old. - segítség webex - kedd, 13 óra 
és 
osztályfőnöki webex - 
szerda, 13 óra 
A romantika magyar 
irodalma - 
SZABADULÓSZOBA 
 

Matematika 125 - 128. óra 
Négyszögek. Trapéz. Trapéz 
szerkesztése. 
Paralelogramma. 
Paralelogramma 
szerkesztése. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tananyag és segédletek a 
Classroomban. 

Videochat (Discord) - 05.11. 
hétfő 9:00 

Történelem A szomszédos államok 
magyarsága  
 
 
 
 
 
Számonkérés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 156.o-158.o 
Mf. 88.o 1. 3.f 

https://learningapps.org/dis
play?v=pq1kk2yq319 

https://learningapps.org/71
49502 
 

webex-hétfő 13 óra 
 
 
 
 
 
Dolgozatírás 
Classroom péntek 9 óra 

Angol normál Adverbs Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg.53. 
Workbook pg. 47.,129-131. 
Prezentáció a 
classroomban. 
https://redmenta.com  

A gyakorló és beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 15. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/fejezet_03_fejezetnyito
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_03_001
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3mRN8UhPfwhn_yrORa4U1YE418rTozJOAR13aJPZcQ8yfRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3mRN8UhPfwhn_yrORa4U1YE418rTozJOAR13aJPZcQ8yfRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3mRN8UhPfwhn_yrORa4U1YE418rTozJOAR13aJPZcQ8yfRA/viewform
https://learningapps.org/display?v=pq1kk2yq319
https://learningapps.org/display?v=pq1kk2yq319
https://learningapps.org/7149502
https://learningapps.org/7149502
https://redmenta.com/


Angol két tanítási nyelvű 148-152. óra 
Revision 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Students’ Book 32-33 
Workbook 20-21 
 

-Present Perfect-Wordwall 
 
 
-Quizlet-How to use and 
learn? 
 

Module 2 C,D,E Words 
 
 
Lektor:Fun facts about me 
Mother's Day 
Celine Dion:Because you 
loved me 

Javítási lehetőségként a 
Classroomban található 
liveworksheet feladatlap 
eredményét kérem elküldeni. 
Ariana Grande-Javító 
szövegértés 
 
 
videochat szerda 5. óra 

Célnyelvi civilizáció 33. óra  
Ismétlés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Discovery of America 
 

 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

65-66. óra  
Project - Fake news 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Projekt a Classroomban 

leírtak alapján 

kedden videomeeting 

7.b – 10.00          

Informatika normál 58 - 59. óra 
Weblapszerkesztés - 
videóvágás 2. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tananyag és segédletek a 
Classroomban. 

Videochat (Discord) - 05.12. 
kedd 11.00 

Fizika 60-61. óra 
A fény, mint 
elektromágneses hullám 
Infravörös és ultraibolya 
sugárzás 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tanórákhoz kapcsolódó 
pdf anyagok áttekintése. 
 
Mf. 85. oldal 2.,3. 
 
Csatlakozz a 7. évfolyam 
fizika LearningApps 
osztályhoz és gyakorolj a 
feladatok segítségével.  

A megoldáshoz, ha nem 
boldogulsz, használd a 
feltöltött munkafüzet 
megoldókulcsot!  
A jelölt időszakra nincs 
beadandó, de a 
classroomban megjelölt 
projektfeladatot 
folytassátok a csoportban!  
Kedden és pénteken a 
tananyag feldolgozásához a 
webex meeting felületén 
segítséget nyújtok.  

Kémia Témazáró Google Classroom (kód a 
Krétában) 

mindkét osztálynak szerdán 
lesz a tz, csütörtökön egész 
évfolyamnak online óra 
reggel 8-kor 

 

https://wordwall.net/hu/create/editcontent?guid=8c8ce72f0b52415eac23ce0b2be2ab12
https://www.youtube.com/watch?v=YwM00UlbhNo&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=YwM00UlbhNo&t=88s
https://quizlet.com/_8dqits?x=1qqt&i=2uti4h
https://www.youtube.com/watch?v=dacra_vofFg
https://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0
https://www.youtube.com/watch?v=CAuAi1rmk5U
https://www.youtube.com/watch?v=CAuAi1rmk5U
https://www.liveworksheets.com/fb15411vx
https://www.liveworksheets.com/fb15411vx
https://www.liveworksheets.com/ok172031ld


Biológia 63. óra: A tengerek élővilága 
64. óra: A partközeli 
tengerek élővilága 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 130.-136. oldal 
mélytenger 
a nagy korallzátony 

totó kitöltése a film alapján szorgalmi ötösért: 
információk a mélytengeri 
zónáról az interaktív 
“merülés” segítségével (link 
két oszloppal balra) 

Földrajz két tanítási nyelvű 33. óra Population of Asia Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Drive: Asia folder 

Population of Asia.pptx 

Google Űrlap a 
Classroomban 

Földrajz normál 33. óra Az amerikai 
kontinens 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_05_001 
 
https://learningapps.org/679
7214 

Mf. 63. o. 1. fea. 

Technika Munkakörnyezetek Google Classroom (kód a 
Krétában) 

szakmacsoportok 
munka 
játék 

órai munka a classroomban 

Ének Ének Liszt Ferenc élete és 
munkássága 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=aZNdtAjnzyo 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=byGI1mDi3no 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=DXSAnd2DD-
I&list=RDDXSAnd2DD-
I&start_radio=1 

Rajz 

Rajzolás, festés, mintázás 

Anyag: Többértelmű ábrák 

Tk.: 90.- 91. oldalig 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Csomagolás tervezése 

Tk.: 91. oldal 2. feladat 

 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Társadalmi szolidaritás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

videó 
tkv 55.o 

szabadulószoba a 
classroomban 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Madárhangok Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=pNoxpzEQ7eI 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=XO1c6DQDOQU 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=7BiGrMVLKeY 

 

https://neal.fun/deep-sea/?fbclid=IwAR3vEa0FWn1a25JjGNMzAuWWMrjbI7szyzyzj3fiRFrPIq6OuvQ73MtFY-c
https://www.youtube.com/watch?v=cdTv6MIfUVI
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_001
https://learningapps.org/6797214
https://learningapps.org/6797214
http://eletpalya.munka.hu/szakmacsoport-bemutatas
https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/4381
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1343&select_osztaly_search=osszesosztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=munkavallalas
https://www.youtube.com/watch?v=aZNdtAjnzyo
https://www.youtube.com/watch?v=aZNdtAjnzyo
https://www.youtube.com/watch?v=byGI1mDi3no
https://www.youtube.com/watch?v=byGI1mDi3no
https://www.youtube.com/watch?v=DXSAnd2DD-I&list=RDDXSAnd2DD-I&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DXSAnd2DD-I&list=RDDXSAnd2DD-I&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DXSAnd2DD-I&list=RDDXSAnd2DD-I&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DXSAnd2DD-I&list=RDDXSAnd2DD-I&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=qaGHkKyunhQ
https://www.youtube.com/watch?v=pNoxpzEQ7eI
https://www.youtube.com/watch?v=pNoxpzEQ7eI
https://www.youtube.com/watch?v=XO1c6DQDOQU
https://www.youtube.com/watch?v=XO1c6DQDOQU
https://www.youtube.com/watch?v=7BiGrMVLKeY
https://www.youtube.com/watch?v=7BiGrMVLKeY


Testnevelés Szabadtéri testnevelési 
játékok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

video  

Etika Alkalmazkodás és önállóság Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Közösségeim 
 

 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_7/lecke_03_021

