
 

 

   

2020. május 5- 8.  

Hétfőn nincs tanítás (tanítás nélküli munka(KRESZ)nap) 
 

1.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 

Magyar nyelv 246. óra S, Sz írása, 
kapcsolása 
 
 
 
 
 
 
248. óra A T, Ty, F írása, 
kapcsolása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
250. óra Mondatok 
másolása 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 

Első írásfüzetem a 

nagybetűkhöz 10. oldal 

https://www.bandicam.com/hu/ 

 

Első írásfüzetem a 

nagybetűkhöz 11. oldal 

 

 

 

 

Másolás 
Első olvasókönyvem 31. 
oldal 
 
 
 
 
 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.a 

classroom 

videós óra 

 
 
Skype online óra-május 6. 
9:00 
 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.a 

classroom 

 
 
 
 
nincs beadandó 
 
 
 

https://www.bandicam.com/hu/
https://drive.google.com/file/d/183_4RgPoQnq6jjEk5eLAnsldU8aoK0qA/view?usp=sharing


 

Irodalom 247. óra Csoóri Sándor: 
Csodakutya 
 
 
 
 
 
249. óra Légy jó! 
 
 
 
 
 
251. óra Barátaink: az 
állatok, a fák, a virágok-Ma-
Fan-To: Állatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Első olvasókönyvem 

25.oldal 

https://www.bandicam.com/hu 

 

Első olvasókönyvem 31. 

oldal Légy jó! 

 

 

https://www.bandicam.com/hu 

Első olvasókönyvem 
44.oldal 
 

vers megtanulása május 11. 
hangfelvétel elküldése 1.a 
classroom 
videós óra 
 
 
 
nincs beadandó 
 
 
 
 
 
füzet feladatainak beküldése 
fotón 1. classroom 
videós óra 

Matematika 
 

 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.bandicam.com/hu/
https://drive.google.com/file/d/1EtDe_kIiQstX0KjZZ3oWqmCCn4zUOzk8/view?usp=sharing
https://www.bandicam.com/hu/


122. óra: Számolás 0-18-ig; 
Összeadás, kivonás 
tízesátlépéssel. 
 
123. óra: Kitekintő 
 
 
 
124. óra: Számolás 0-tól 18-
ig; Ismétlés, gyakorlás 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Google Classroomba 
feltöltött feladatlapok 
kitöltése 

Tk. II. 87-88. oldal feladatai 
 
 
 
Tk. II. 90. oldal feladatai 

Házi feladat Mf. II. 58-59. 
oldal feladatai 
 
 
Házi feladat Mf. II. 60-61. 
oldal feladatai 
Szorgalmi: Tk. II. 91. oldal 
feladatai 

Testnevelés normál Kresz - nap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155. óra: Ugrókötelezés 
gyakorlása álló helyben és 
haladással. Gimnasztikai 
gyakorlatok. 
 
156. óra: Állandó 
gyakorlatok: 
fekvőtámaszban karhajlítás-
nyújtás. 
 
157. óra: Kitartó futás 10 
percig. 
 
158. óra: Gyógytestnevelési 
feladat 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feladat leírása a Google 
Classroomban! 

ults?sp=mAEB&search_qu
ery=stop+k%C3%B6zleked
j+okosan+1.+r%C3%A9szh
ttps://www.youtube.com/w
atch?v=Gr58o6mL3Dw 
 
https://www.youtube.com/r
esults?search_query=bub
or%C3%A9k+egy%C3%BC
ttes+k%C3%B6zleked%C3
%A9si+jelz%C5%91t%C3%
A1bl%C3%A1k 
 
 

 

Testnevelés két tanítási 
nyelvű 
 

Kresz - nap 
Játékhét:az eddigi feladatok 
játékos gyakorlása: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=HTSxcN9Ih5M&featur

ults?sp=mAEB&search_qu
ery=stop+k%C3%B6zleked
j+okosan+1.+r%C3%A9szh

 

https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
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/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz


-babzsákos/plüsis 
szerencsekerék 
-mozgásfejlesztés állat 
utánzással 
-”macskabölcsö”, gumizás 
-labdaiskola a fal mellett 

e=emb_rel_end 
Macskabölcső 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/677254/testnevel%c3%a
9s/babzs%c3%a1k 
Babzsákos szerencsekerék 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/1041495/testnevel%c3%
a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%
c3%a9s 

https://anapfenyillata.cafeblo
g.hu/2014/06/17/jatekok-
szajrol-szajra-gumizas-es-a-
tobbiek/ Gumizás ötletek 

 

ttps://www.youtube.com/w
atch?v=Gr58o6mL3Dw 
 
https://www.youtube.com/r
esults?search_query=bub
or%C3%A9k+egy%C3%BC
ttes+k%C3%B6zleked%C3
%A9si+jelz%C5%91t%C3%
A1bl%C3%A1k 

Környezetismeret 
 

32.óra: Témazáró felmérés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Online óratartás 
Discord 
2020.05.05.  10:00 

Angol normál 61. óra: Vocabulary related 
to parts of the face. 

Student’s Book 65. oldal 
Workbook 67. oldal 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

My body 
My body 2. 

 

Angol két tanítási nyelvű 155. óra: To practise the 
vocabulary with a song. 
 
156. óra: To review the unit 
language with a game. 
 
157 - 158. óra: To 
consolidate the unit 
language with a story. 
To integrate other areas of 
the curriculum into the class. 

Pupil’s Book 38. oldal, 40 - 
43. oldal 
Activity Book 36 - 38. oldal 
 
 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 

Animals Song 
Animals Gyakorló 
 
 
 
 
Lindy and Joe Story 
Activity Book 36. oldal 
Animals Science 

lefotózva beküldeni Pupil’s 
Book 43. oldal 
 
Webex meeting: 2020. 
május 6. szerda 10:00 

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://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://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/17/jatekok-szajrol-szajra-gumizas-es-a-tobbiek/
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/watch?v=OZBGcxQHq7U
https://www.youtube.com/watch?v=b-VqHtQ9LPM
https://www.youtube.com/watch?v=ijqWYXNoRRk
https://www.youtube.com/watch?v=J_CvTA4sKPc
https://www.youtube.com/watch?v=MjAKLvNuKi8
https://www.youtube.com/watch?v=TL_jOMgZTN4
https://www.youtube.com/watch?v=9bGvMnhocrw


 Krétában) 

Ének - zene 
 

61. óra: “Recse, recse 
pogácsa…” (hallás utáni 
daltanulás) 
62. óra: Gryllus Vilmos: 
Maszkabál (zenehallgatás) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ppt. A  I  ᴨ  és a lá szó mi dó 
gyakorlása. Tk. 50/3. 
 
Gryllus Vilmos: Maszkabál 

 

Etika 32. Iskolás vagyok Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/wat

ch?v=KdUdq2ITFm 

További feladatok a 
Clasroomban. 

A megoldott feladatok 
elküldése. 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 
 

Rajz:Komponálás 
körformában 
 
Technika : Zöldségemberkék 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Rajz 
 
Technika 

Az elkészített munkákról 
fénykép feltöltése  

Rajz normál 31.tananyag: 
Komponálás körformában 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Feladatleírás megtalálható a 

Classroom-ban.  

Az elkészült rajzok fotójának 
feltöltése a kurzusba. 

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

  

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

Május 7. csüt. 14:00-tól 
online napközi a Discordon 
(A heti matematika házi 
feladatok ellenőrzése.) 

 

 

1.b - 1 tanuló papír alapon kéri! A feladatokat emailben el kell küldeni az 

osztályfőnöknek 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLh9IhzlVxvLtbRTQ9YI5zH6--QitwKXor
https://www.youtube.com/watch?v=KdUdq2ITFm4
https://www.youtube.com/watch?v=KdUdq2ITFm4
https://drive.google.com/file/d/1zu2nEXgLGszzj7HftuoKFhVCJYBmnu7h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GKD_dw1IFaJbGw1DDLbxU5NE7GVg606K/view?usp=sharing


időpontja 
 

Magyar nyelv 
244. óra Az o, ó, ö, ő a 

szavakban 

 

246. óra S, Sz írása, 

kapcsolása 

 

 

248. óra A T, Ty, F írása, 
kapcsolása 
 
 
 
 
 
 
 
250. óra Mondatok másolása 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://learningapps.org/joinCl

ass.php?class=h44egim3 

o-ó-ö-ő  szavakban 

Első írásfüzetem a 

nagybetűkhöz 10. oldal 

https://www.bandicam.com/hu/ 

 

Első írásfüzetem a 

nagybetűkhöz 11. oldal 

 
 
 
 
 
 
Másolás 
Első olvasókönyvem 31. oldal 
 

 
nincs beadandó 
 
 
 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.b 

classroom-videós óra 

 
 
 
Skype online óra május 7. 
10:00 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.b 

classroom 

 
 
 
nincs beadandó 

Irodalom 245. óra Tóth Krisztina: A 
londoni mackók 
 
 
 
 
 
247. óra Csoóri Sándor: 
Csodakutya 
 
 
 
 
249. óra Légy jó! 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.bandicam.com/hu/ 

házi feladat 
Első olvasókönyvem 24. oldal 
 

 

https://www.bandicam.com/hu/  

Első olvasókönyvem 25.oldal 

 

Első olvasókönyvem 31. oldal 

Légy jó! 

tankönyv, mesefüzet 

feladatainak elküldése fotón-

1.b classroom -videós óra 

 
 
vers megtanulása május 11. 
hangfelvétel elküldése 1.b 
classroom 
videós óra 

 

nincs beadandó 

https://learningapps.org/joinClass.php?class=h44egim3
https://learningapps.org/joinClass.php?class=h44egim3
https://drive.google.com/file/d/186skDAvhdU9LvKJUvzM8oIB6KU_uZWlO/view?usp=sharing
https://www.bandicam.com/hu/
https://drive.google.com/file/d/183_4RgPoQnq6jjEk5eLAnsldU8aoK0qA/view?usp=sharing
https://www.bandicam.com/hu/
https://drive.google.com/file/d/1UpMShoIz91YkWBVmY8k0Kq4qT-wyPZN_/view?usp=sharing
https://www.bandicam.com/hu/
https://drive.google.com/file/d/1EtDe_kIiQstX0KjZZ3oWqmCCn4zUOzk8/view?usp=sharing


 

Matematika 
 

 
 
 
122. óra: Számolás 0-18-ig; 
Összeadás, kivonás 
tízesátlépéssel. 
 
123. óra: Kitekintő 
 
 
 
124. óra: Számolás 0-tól 18-
ig; Ismétlés, gyakorlás 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google Classroomba 
feltöltött feladatlapok 
kitöltése 
 

 
 
 
Tk. II. 87-88. oldal feladatai 
 
 
 
Tk. II. 90. oldal feladatai 

 
 
 
Házi feladat Mf. II. 58-59. 
oldal feladatai 
 
 
Házi feladat Mf. II. 60-61. 
oldal feladatai 
Szorgalmi: Tk. II. 91. oldal 
feladatai 

Környezetismeret 
 

32.óra: Témazáró felmérés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Online óratartás 
Discord 
2020.05.05.   11:00 

Angol normál 61. óra: Vocabulary related to 
parts of the face. 

Student’s Book 65. oldal 
Workbook 67. oldal 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

My body  
My body 2. 

 

Angol két tanítási nyelvű Animals: Story and Science Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 40.o Story 
Mf 36.o 8., 9. 
Tk 41.o 10.,11. 
Mf 37.o 10.,11. 

Visszaküldeni: A 
munkafüzet feladatai 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 
 

Kresz - nap 
 
Running 
Running drills 
Trunk lift test 
Exercises to correct body 
posture 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

ults?sp=mAEB&search_qu
ery=stop+k%C3%B6zlekedj
+okosan+1.+r%C3%A9szhtt
ps://www.youtube.com/wat
ch?v=Gr58o6mL3Dw 
 
https://www.youtube.com/r
esults?search_query=bubo
r%C3%A9k+egy%C3%BCtt
es+k%C3%B6zleked%C3%

Rövid beszámoló készítése 
a héten végzett 
gyakorlatokról.  
A törzsemelés teszt 
eredményének megírása. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZBGcxQHq7U
https://www.youtube.com/watch?v=b-VqHtQ9LPM
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k


A9si+jelz%C5%91t%C3%A1
bl%C3%A1k 
 
Running drills 
Exercises to correct body 
posture 
Workout for kids 
Exercises with a wheel 

Testnevelés normál  Kresz - nap 
 
 
 
 
 
 
155. óra: Ugrókötelezés 
gyakorlása álló helyben és 
haladással. Gimnasztikai 
gyakorlatok. 
 
156. óra: Állandó gyakorlatok: 
fekvőtámaszban karhajlítás-
nyújtás. 
 
157. óra: Kitartó futás 10 
percig. 
 
158. óra: Gyógytestnevelési 
feladat 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feladat leírása a Google 
Classroomban! 

ults?sp=mAEB&search_qu
ery=stop+k%C3%B6zlekedj
+okosan+1.+r%C3%A9szhtt
ps://www.youtube.com/wat
ch?v=Gr58o6mL3Dw 
 
https://www.youtube.com/r
esults?search_query=bubo
r%C3%A9k+egy%C3%BCtt
es+k%C3%B6zleked%C3%
A9si+jelz%C5%91t%C3%A1
bl%C3%A1k 

 

Ének - zene 
 

63. óra: “Recse, recse 
pogácsa…” (hallás utáni 
daltanulás) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ppt. A  I  ᴨ  és a lá szó mi dó 
gyakorlása. Tk. 50/3. 

 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: Komponálás 
körformában  
Technika: Madarak és fák 
napja 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

8.hét.pdf 
Madarak és fák napja 
 

 

Rajz normál 31. tananyag: 
Komponálás körformában 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Feladatleírás megtalálható a 

Classroom-ban. 

Az elkészült rajzok fotójának 
feltöltése a kurzusba. 

https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/watch?v=uCYSMM5TPSE
https://www.youtube.com/watch?v=gFvqHTegg48
https://www.youtube.com/watch?v=gFvqHTegg48
https://www.youtube.com/watch?v=oL4aAhfwZCM
https://wordwall.net/hu/resource/951336/testnevel%c3%a9s/nagymozg%c3%a1sok-ut%c3%a1nz%c3%a1sa
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+1.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/watch?v=Gr58o6mL3Dw
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://drive.google.com/open?id=1hCZRmLw39rFXfXGH2Q4MoBTZapAqfsw1
https://www.youtube.com/watch?v=TrO2GIUC8UU&feature=youtu.be


Technika normál 32. óra 
KRESZ nap 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Etika 32. Iskolás vagyok Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/wat

ch?v=KdUdq2ITFm 

További feladatok a 
Clasroomban. 

 

A megoldott feladatok 
elküldése. 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

Május 7. csüt. 14:00-tól 
online napközi a Discordon 
(A heti matematika házi 
feladatok ellenőrzése.) 

 

 

2.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 108-110. Mondatfajták Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tkv : 96-97. o 

Mf : 78-79. o youtube  óra 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=YX5CW8ZC0AE 

Játékos   gyakorlások : 

https://learningapps.org/watch
?v=p83bxs9rk17 

 
 

Beadandó :  Mf : 79. o fotó  
beküldése 

Irodalom 139-141. Németh István : Mi 
van a nagymamánál ? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tkv : 118-119 . o 
Mf: 73. o 
 

BEADANDÓ FELADAT :   
Írd le a kis füzetedbe 3-4 

mondattal, te miért szeretsz 

https://www.youtube.com/watch?v=KdUdq2ITFm4
https://www.youtube.com/watch?v=KdUdq2ITFm4
https://www.youtube.com/watch?v=YX5CW8ZC0AE
https://www.youtube.com/watch?v=YX5CW8ZC0AE
https://www.youtube.com/watch?v=YX5CW8ZC0AE
https://www.youtube.com/watch?v=YX5CW8ZC0AE
https://learningapps.org/watch?v=p83bxs9rk17
https://learningapps.org/watch?v=p83bxs9rk17


– youtube  óra  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=pwy-YmS1pf4&t=63s 
Játékos feladatok az 
olvasmányhoz 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/1531860/irodalom/mi-
van-
nagymam%c3%a1n%c3%a1
l 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/1218619/olvas%c3%a1s/
mi-van 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/1690098/mi-van-
nagymam%C3%A1n%C3%A
1l 

 

falun lakni . 

                                            
Fotózd le a füzetet és küldd 
be !  ( Ügyelj a helyesírásra 
is ! ) 

 

Matematika 125.óra: Összeadás, 
kivonás, lényegkiemelés 
gyakorlása 

126.óra:Szorzás, osztás a 

százas számkörben  

127.óra:Műveletek sorrendje. 

Sorszámnevek. Tájékozódás. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

Csatlakozz a 2. évfolyam 
matematika LearningApps 
osztályához, s oldd meg a 
kijelölt feladatokat! 
Május 5-én 9-től 10 óráig a 
tananyag feldolgozásához a 
webex meeting felületén 
segítséget nyújtok. 

Környezetismeret 
 

32.óra: Az időjárás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás megtalálható a 
Classroom-ban. 

A feldolgozott tananyag 
fotóinak feltöltése a 
kurzusba. 

Angol normál 61. óra: Song: I want a drink, 
Vocabulary related to food. 
 
62. óra: Vocabulary related 
to animals, Mini dialogue: At 
the zoo, Expressing 
preferences: I like …  

Student’s Book 55 - 56. oldal 
Workbook 57 - 59. oldal 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 

My likes 
My likes Workbook 
 
Story 
Story Gyakorló 
Story Workbook 

 
 
 
lefotózva beküldeni: 
Workbook 59. oldal 

https://www.youtube.com/watch?v=pwy-YmS1pf4&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=pwy-YmS1pf4&t=63s
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1218619/olvas%c3%a1s/mi-van
https://wordwall.net/hu/resource/1218619/olvas%c3%a1s/mi-van
https://wordwall.net/hu/resource/1218619/olvas%c3%a1s/mi-van
https://wordwall.net/hu/resource/1690098/mi-van-nagymam%C3%A1n%C3%A1l
https://wordwall.net/hu/resource/1690098/mi-van-nagymam%C3%A1n%C3%A1l
https://wordwall.net/hu/resource/1690098/mi-van-nagymam%C3%A1n%C3%A1l
https://wordwall.net/hu/resource/1690098/mi-van-nagymam%C3%A1n%C3%A1l
https://www.youtube.com/watch?v=fkrO7mporiA
https://www.youtube.com/watch?v=ty0GciNEE4U
https://www.youtube.com/watch?v=HUvWu0vs1_U
https://www.youtube.com/watch?v=ecIGjkY5DEE
https://www.youtube.com/watch?v=Q1M54o2ONUA


 Krétában) 

Angol két tanítási nyelvű Lesson 154 Chant 
Lesson 155 To present and 
practice new vocabulary 
Lesson 156 To present the 
new structure  
Lesson157 Present the new 
structure with a chant (online 
meeting) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

8.hét 2. a angol KT.pdf 
 
8.hét 2.a angol 
 
Online meeting, Skype 
május 08. 10 óra 

I like/I don’t like +V+ing 
 
She likes/he likes +V+ing 
 
Does he/she like +V+ing? 
Yes, she/he does.  
No, she/he doesn’t.  

Testnevelés normál 
 

Kresz - nap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

154.óra: Futás ritmus- és 

irányváltásokkal. 

155.óra: 5-6 lépés 

nekifutással távolugrás egy 

lábról két lábra érkezéssel 

156.óra: Tartásjavító torna, 

gerinc-mobilizációs 

gyakorlatok, talpboltozat 

erősítése. 

157.óra: A tanulók motoros 

képességének felmérése: 

fekvőtámaszban karhajlítás-

nyújtás. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/r
esults?search_query=stop
+k%C3%B6zlekedj+okosan
+10.+r%C3%A9sz 
 
https://www.youtube.com/r
esults?search_query=bub
or%C3%A9k+egy%C3%BC
ttes+k%C3%B6zleked%C3
%A9si+jelz%C5%91t%C3%
A1bl%C3%A1k 
A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beszámoló a felmérés 
eredményéről:  
Hány fekvőtámaszt  tudtál 
szabályosan elvégezni? 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű 

Kresz - nap 
Játékhét:az eddigi feladatok 
játékos gyakorlása 
-babzsákos/plüsis 
szerencsekerék 
-mozgásfejlesztés állat 
utánzással 
-”macskabölcsö”, gumizás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=HTSxcN9Ih5M&featur
e=emb_rel_end 
Macskabölcső 

https://www.youtube.com/r
esults?search_query=stop
+k%C3%B6zlekedj+okosan
+10.+r%C3%A9sz 
 
https://www.youtube.com/r
esults?search_query=bub
or%C3%A9k+egy%C3%BC

 

https://drive.google.com/open?id=1zcTLcq7hGDHZNPRPFNcBA9TtA7XV9HGt
https://drive.google.com/open?id=1V2uyCGpQOkozYyYiFezSoT46u5h2BDLV
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
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://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k


-labdaiskola a fal mellett 
 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/677254/testnevel%c3%a
9s/babzs%c3%a1k 
Babzsákos szerencsekerék 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/1041495/testnevel%c3%
a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%
c3%a9s 

https://anapfenyillata.cafeblo
g.hu/2014/06/17/jatekok-
szajrol-szajra-gumizas-es-a-
tobbiek/ Gumizás ötletek 

 

ttes+k%C3%B6zleked%C3
%A9si+jelz%C5%91t%C3%
A1bl%C3%A1k 

Ének - zene 61. óra: Csillag Boris… 
(hallás utáni daltanulás) 
62. óra: Ritmus- és 
dallamalkotás, kottázás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Csillag Boris...  

Rajz-technika normál Rajz     Technika 
Tenyérbe rajzolt állatok, 
fantáziatörténet 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Választható feladat 
A feladat a videón 
Állatok tenyérből vagy  
Kerekecske- dombocska c. 
mese illusztrálása 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=rh-NPMLcfYE 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=YRN1aUo_f-
U&feature=youtu.be 

 
 

videós óra 
az előző órai munkák fotói 
 
 
fotó küldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajz: Madarak és fák napja Google Classroom (kód a 
Krétában) Madarak és fák napja 

+google űrlap kitöltése a 
classroomban 

 

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://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://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/17/jatekok-szajrol-szajra-gumizas-es-a-tobbiek/
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/watch?v=d0xSzrf2bE0
https://www.youtube.com/watch?v=rh-NPMLcfYE
https://www.youtube.com/watch?v=rh-NPMLcfYE
https://www.youtube.com/watch?v=YRN1aUo_f-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YRN1aUo_f-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YRN1aUo_f-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TrO2GIUC8UU&feature=youtu.be


Etika 32. Álomvilág, mesevár Google Classroom (kód a 
Krétában) Meseírás 

A mese elküldése 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 
 
 

2.b - 1 tanuló papír alapon kéri! A feladatokat emailben el kell küldeni az 

osztályfőnöknek 

 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 108-110. Mondatfajták Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tkv : 96-97. o 

Mf : 78-79. o youtube óra 
https://www.youtube.com/w
atch?v=YX5CW8ZC0AE 

Játékos   gyakorlások : 

https://learningapps.org/watc
h?v=p83bxs9rk17 

 
 

Beadandó :  Mf : 79. o fotó  
beküldése 

Irodalom 139-141. Németh István : Mi 
van a nagymamánál ? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tkv : 118-119 . o 
Mf: 73. o 
 

– youtube  óra  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=pwy-YmS1pf4&t=63s 
Játékos feladatok az 

BEADANDÓ FELADAT :   
Írd le a kis füzetedbe 3-4 

mondattal, te miért szeretsz 
falun lakni . 

                                            
Fotózd le a füzetet és küldd 
be !  ( Ügyelj a helyesírásra is 

https://www.youtube.com/watch?v=YX5CW8ZC0AE
https://www.youtube.com/watch?v=YX5CW8ZC0AE
https://www.youtube.com/watch?v=YX5CW8ZC0AE
https://www.youtube.com/watch?v=YX5CW8ZC0AE
https://learningapps.org/watch?v=p83bxs9rk17
https://learningapps.org/watch?v=p83bxs9rk17
https://www.youtube.com/watch?v=pwy-YmS1pf4&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=pwy-YmS1pf4&t=63s


olvasmányhoz 

https://wordwall.net/hu/reso
urce/1531860/irodalom/mi-
van-
nagymam%c3%a1n%c3%a
1l 

https://wordwall.net/hu/reso
urce/1218619/olvas%c3%a
1s/mi-van 

https://wordwall.net/hu/reso
urce/1690098/mi-van-
nagymam%C3%A1n%C3%
A1l 

! ) 

 

Matematika 124.óra: Összeadás, 
kivonás, lényegkiemelés 
gyakorlása 

125.óra:Szorzás, osztás a 

százas számkörben  

126.óra:Műveletek 

sorrendje. Sorszámnevek. 

Tájékozódás. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

Csatlakozz a 2. évfolyam 
matematika LearningApps 
osztályához, s oldd meg a 
kijelölt feladatokat! 
Május 5-én 9-től 10 óráig a 
tananyag feldolgozásához a 
webex meeting felületén 
segítséget nyújtok. 

Környezetismeret 
 

32.óra: Az időjárás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás megtalálható 
a Classroom-ban. 

A feldolgozott tananyag 
fotóinak feltöltése a 
kurzusba. 

Angol normál 61. óra: Song: I want a drink, 
Vocabulary related to food. 
 
62. óra: Vocabulary related 
to animals, Mini dialogue: At 
the zoo, Expressing 
preferences: I like …  
 

Student’s Book 55 - 56. oldal 
Workbook 57 - 59. oldal 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

My likes 
My likes Workbook 
 
Story 
Story Gyakorló 
Story Workbook 

 
 
 
lefotózva beküldeni: 
Workbook 59. oldal 
 

Angol két tanítási nyelvű Free time: Song and Skills Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Video 1:Unit 1: Song 
 
Video 2: Unit 1: Ab 

Visszaküldeni: A munkafüzet 
feladatai és a szótárfüzet 

https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1531860/irodalom/mi-van-nagymam%c3%a1n%c3%a1l
https://wordwall.net/hu/resource/1218619/olvas%c3%a1s/mi-van
https://wordwall.net/hu/resource/1218619/olvas%c3%a1s/mi-van
https://wordwall.net/hu/resource/1218619/olvas%c3%a1s/mi-van
https://wordwall.net/hu/resource/1690098/mi-van-nagymam%C3%A1n%C3%A1l
https://wordwall.net/hu/resource/1690098/mi-van-nagymam%C3%A1n%C3%A1l
https://wordwall.net/hu/resource/1690098/mi-van-nagymam%C3%A1n%C3%A1l
https://wordwall.net/hu/resource/1690098/mi-van-nagymam%C3%A1n%C3%A1l
https://www.youtube.com/watch?v=fkrO7mporiA
https://www.youtube.com/watch?v=ty0GciNEE4U
https://www.youtube.com/watch?v=HUvWu0vs1_U
https://www.youtube.com/watch?v=ecIGjkY5DEE
https://www.youtube.com/watch?v=Q1M54o2ONUA
https://youtu.be/dSFI-f88mDg
https://youtu.be/R4joKsoVqEw


p.6/5.,6. 
 
Video 3: Unit 1 Pb p.9 
Skills 
 
Video 4: Unit 1 Ab p.7 
 

Testnevelés normál 
 

Kresz- nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154.óra: Futás ritmus- és 

irányváltásokkal. 

155.óra: 5-6 lépés 

nekifutással távolugrás egy 

lábról két lábra érkezéssel 

156.óra: Tartásjavító torna, 

gerinc-mobilizációs 

gyakorlatok, talpboltozat 

erősítés. 

157.óra: A tanulók motoros 

képességének felmérése: 

fekvőtámaszban karhajlítás-

nyújtás. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/
results?search_query=sto
p+k%C3%B6zlekedj+okos
an+10.+r%C3%A9sz 
 
https://www.youtube.com/
results?search_query=bu
bor%C3%A9k+egy%C3%B
Cttes+k%C3%B6zleked%
C3%A9si+jelz%C5%91t%C
3%A1bl%C3%A1k 
 
A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beszámoló a felmérés 
eredményéről:  
Hány fekvőtámaszt  tudtál 
szabályosan elvégezni? 

Testnevelés és tömegsport 
kéttannyelvű 

Kresz - nap 
Játékhét:az eddigi feladatok 
játékos gyakorlása 
-babzsákos/plüsis 
szerencsekerék 
-mozgásfejlesztés állat 
utánzással 
-”macskabölcsö”, gumizás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=HTSxcN9Ih5M&feature
=emb_rel_end Macskabölcső 

https://wordwall.net/hu/resour

https://www.youtube.com/
results?search_query=sto
p+k%C3%B6zlekedj+okos
an+10.+r%C3%A9sz 
 
https://www.youtube.com/
results?search_query=bu
bor%C3%A9k+egy%C3%B

 

https://youtu.be/R4joKsoVqEw
https://youtu.be/uJMgKzu-oPg
https://youtu.be/uJMgKzu-oPg
https://youtu.be/3Ml5JxY552U
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
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://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=stop+k%C3%B6zlekedj+okosan+10.+r%C3%A9sz
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k


-labdaiskola a fal mellett 
 

ce/677254/testnevel%c3%a9
s/babzs%c3%a1k Babzsákos 
szerencsekerék 

https://wordwall.net/hu/resour
ce/1041495/testnevel%c3%a
9s/mozg%c3%a1sfejleszt%c
3%a9s 

https://anapfenyillata.cafeblo
g.hu/2014/06/17/jatekok-
szajrol-szajra-gumizas-es-a-
tobbiek/ Gumizás ötletek 

 

Cttes+k%C3%B6zleked%
C3%A9si+jelz%C5%91t%C
3%A1bl%C3%A1k 

Ének - zene 
 

62. óra: Csillag 
Boris…(hallás utáni 
daltanulás) Ritmus és 
dallamalkotás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Csillag Boris...  

Rajz-technika normál Rajz     Technika 
Tenyérbe rajzolt állatok, 
fantáziatörténet 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Választható feladat 
A feladat a videón 
Állatok tenyérből vagy  
Kerekecske- dombocska c. 
mese illusztrálása 

https://www.youtube.com/w

atch?v=rh-NPMLcfYE 

https://www.youtube.com/w
atch?v=YRN1aUo_f-
U&feature=youtu.be  

 

videós óra 
az előző órai munkák fotói 
 
fotó küldése 

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 32. Álomvilág, mesevár Google Classroom (kód a 
Krétában) Meseírás 

A mese elküldése 

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://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://anapfenyillata.cafeblog.hu/2014/06/17/jatekok-szajrol-szajra-gumizas-es-a-tobbiek/
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/results?search_query=bubor%C3%A9k+egy%C3%BCttes+k%C3%B6zleked%C3%A9si+jelz%C5%91t%C3%A1bl%C3%A1k
https://www.youtube.com/watch?v=d0xSzrf2bE0
https://www.youtube.com/watch?v=rh-NPMLcfYE
https://www.youtube.com/watch?v=rh-NPMLcfYE
https://www.youtube.com/watch?v=YRN1aUo_f-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YRN1aUo_f-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YRN1aUo_f-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TrO2GIUC8UU&feature=youtu.be


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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 

 

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
ra.php?k=kezd 

A munkafüzet feladatainak 
javítása megoldókulccsal. 

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

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
http://www.fejlesztelek.hu/matek/harmadik/oktato/ora4/ora.php?k=kezd


 
 
 
 
Római számok 

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

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

 
 

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  

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Online tanulás - 
Környezetismeret 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

okosdoboz.hu Feladatok elvégzését 
bemutató képernyőfotók. 

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


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/w

atch?v=ZslW5kimFuk 

https://www.youtube.com/w
atch?v=ZslW5kimFuk 

https://www.youtube.com/w
atch?v=-wawO6tXbXU 

https://www.youtube.com/w
atch?v=cXyshU75E0Q 

https://www.youtube.com/
results?search_query=kre
sz+tanfolyam+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/wat
ch?v=HTSxcN9Ih5M&feature
=emb_rel_end Macskabölcső 

https://wordwall.net/hu/resour
ce/677254/testnevel%c3%a9
s/babzs%c3%a1k Babzsákos 
szerencsekerék 

https://wordwall.net/hu/resour
ce/1041495/testnevel%c3%a
9s/mozg%c3%a1sfejleszt%c
3%a9s 

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

https://wordwall.net/hu/resour
ce/1073138/testnevel%c3%a
9s/sport 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://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://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 

 
 

 

3.b 

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


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 
 

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Online tanulás - 
környezetismeret 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

okosdoboz.hu Feladatok elvégzését 
bemutató képernyőfotók. 

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


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 
 
 
Testérzékelést fejlesztő 
gyakorlatok 
 
 

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 

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

https://www.youtube.com/
results?search_query=kre

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
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


Kresz -nap 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 

 

 
 

4.a - 1 tanuló papír alapon kéri! A feladatokat a megosztott dokumentumba kell beírni 

 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv A felszólítást kifejező 
igealakok helyesírásának 
gyakorlása  
 
 
Összefoglalás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ny. mf:97/2.a,c, 98/3.a, 4.b, 
5.a,b, 6.a, 
Ny. mf: 98/5.b, 
https://learningapps.org/107
42720 
 
Ny. tk. 89/1.2.3.a,6.a, 

A learnigapps feladatokat az 
osztály máj.5-8. mappában 
készítsd el!!! 
 
 
 
skype óra: máj. 8. péntek 10 
óra 
 

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
https://learningapps.org/display?v=pjfnjnhz320
https://learningapps.org/10742720
https://learningapps.org/10742720


Irodalom Móra Ferenc: Tiszteljük 
nagyjainkat! Szilágyi Ferenc: 
„Bölcsőjét kereste a 
magyarnak  

 

Székely Júlia: 
A magyar nép dalkincse – 
Bartók Béla, Kodály Zoltán 

 

Hír megfogalmazása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ok. 175-177.o. + ppt. 
 
 
 
 
OK. 178-179.o. 
Omf. 82/1.b, 83/3.4. 
Omf. 83/3. 
 
 
Fogalmazás mf. 58/7. a,b, 

 
 
 
 
 
learningapps feladat 
megoldása az osztály 
mappában 
 
 
fogalmazás mf. elküldése 

Matematika 

Új anyag: A kerület 
mérése 

123.óra: Sokszögek 
kerületének a mérése 

124. óra:A négyzet és a 
téglalap kerülete 

125. óra: Gyakorlás a 
négyzet és a téglalap 
kerületének a kiszámítására 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.145. o.-tól148. o. ide 
vonatkozó feladatai 
Mf. 72. o-tól a 74. o. ide 
vonatkozó feladatai. 
Részletesen a 
classroomban. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=i3D2PqaAvpA 

https://www.youtube.com/
watch?v=Bd1XttdHack 
Matematika 3 - 123. óra - A 
kerület és a terület mérése 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=_f0Y7GlNN58  
Hoppedré professzor: 
Kerület 

https://www.youtube.com/
watch?v=kZny31jWH6A 
Matematika 3 - 125. óra - 
Téglalap és négyzet kerülete 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=TYu2t1FUtus&t=193s 
Kerület és terület alapok. 

https://learningapps.org/974
7545 Téglalap kerület-
párosító 

https://learningapps.o
rg/9902444 Kerületük 
ugyanannyi memóriajáték 

Beadandó: 

Mf 73. o/4.a) b)  
Tk 147. o./ 6. a) A B C D E F   
Mf 73. o. /5. a) b) c) 

+ learnin  

https://learningapps.org/display?v=pwz0disqj20
https://www.youtube.com/watch?v=i3D2PqaAvpA
https://www.youtube.com/watch?v=i3D2PqaAvpA
https://www.youtube.com/watch?v=Bd1XttdHack
https://www.youtube.com/watch?v=Bd1XttdHack
https://www.youtube.com/watch?v=_f0Y7GlNN58
https://www.youtube.com/watch?v=_f0Y7GlNN58
https://www.youtube.com/watch?v=kZny31jWH6A
https://www.youtube.com/watch?v=kZny31jWH6A
https://www.youtube.com/watch?v=TYu2t1FUtus&t=193s
https://www.youtube.com/watch?v=TYu2t1FUtus&t=193s
https://learningapps.org/9747545
https://learningapps.org/9747545
https://learningapps.org/9902444
https://learningapps.org/9902444


 

Környezetismeret 63. Petőfi Sándor 
szülőföldje: A Kiskunság 
 
 
64. Élet a Nagykunságban 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mf.57.o.1.2.3.4. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=xPlnghdt18c 

 
Mf.58.o.2.3.4.6.8. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=sDs5BwkC49k 

A Mf. feladatainak elküldése 
 
 
 
A Mf. feladatainak elküldése 

Angol normál Unit 5: Day by day-Song 2. 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Days of the Week | ELT 
Songs 
 
Days of the Week,Memory 
 

quizlet.com_szógyakorlás 

Szavak, kifejezések online 
gyakorlása 

Angol két tanítási nyelvű 153 - 154. óra: Practising 
Present Progressive 
 
 
 
 
155. óra: Revision of Module 
6.  Vocabulary and Grammar 
 
 
156. óra: Test 6. - Module 6. 

Student’s Book 86. oldal 
Workbook 66 - 67. oldal 
 
lektori angol:  
Family 
Wordsearch - Pippa 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Folyamatos Jelen 
Practice 1. 
 
 
 
 
Revision Student's Book 
Revision Workbook 
 

Webex meeting: 2020. 
május 5. kedd 11:00 
 
Google Űrlap: Folyamatos 
Jelen 
 
 
 
 
 
Test 6. - Module 6. Google 
Űrlapon - május 8. péntek 

Informatika normál Online információkeresés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás Online teszt kitöltése 

Informatika két tanítási 
nyelvű  

Online információkeresés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás Online teszt kitöltése 

Testnevelés és 
tömegsport -  két tanítási 
nyelvű 

Kresz-nap 

Running 
Trunk lift test 
Exercises to correct body 
posture 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/r
esults?search_query=kres
z+tanfolyam+live+29 
 
Exercises to correct body 
posture 
Sole exercises 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xPlnghdt18c
https://www.youtube.com/watch?v=xPlnghdt18c
https://www.youtube.com/watch?v=sDs5BwkC49k
https://www.youtube.com/watch?v=sDs5BwkC49k
https://www.youtube.com/watch?v=bLdFvCJNtOk
https://www.youtube.com/watch?v=bLdFvCJNtOk
https://www.eslgamesplus.com/days-of-the-week-esl-vocabulary-game/
https://quizlet.com/_8bdd78?x=1jqt&i=2tcyyi
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwHNCrgwtpjmqSnwJkKzvPNhjnM?projector=1
https://drive.google.com/open?id=1jJoJyPza500_EgUr7kj7IqHDkB6Sr_8g
https://www.youtube.com/watch?v=IJ5TDliUVQc
https://www.youtube.com/watch?v=vIXwZ4b1Ybw
https://www.youtube.com/watch?v=k4wPW8rsLqY
https://www.youtube.com/watch?v=4HDw6Ltb6bo
https://drive.google.com/file/d/1FT5qyYLR7bV-1FfGVwLNlBVfDTBzY45w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15t1WKQkiJIeOQy8cA5Gh5qdpI0rb5X3o/view?usp=sharing
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


Hanging exercises Gymnastics at home 
Monkey bar exercises 

Testnevelés normál Hajító mozdulat gyakorlása. 

Kislabdahajítás gyakorlása, 3-

as lépésritmusban. 

Ugrókötelezés gyakorlása 

állóhelyben és haladással, 

lábmozgásokkal kombinálva 

(terpesz-zár, térdfelhúzás, 

láblendítések). 

Fekvőtámasz. 

 

Kresz nap 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://youtu.be/6j3gKf80e6s 
https://youtu.be/rtDe0VQhqB
A 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/r
esults?search_query=kres
z+tanfolyam+live+29 

 

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 

 

Ének - zene 
Szánt a babám c.népdal és 
gyakorlás  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://musicators.com/public
-
view/5e7d10ab8b6f9b001ea
4472b/tasks/1  
https://musicators.com/public
-
view/5e7d10ab8b6f9b001ea
4472b/tasks/3  

füzetbe írás 

Rajz két tanítási nyelvű 62 - 63. óra:Maps and signs: 
Mobile App Icons 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mobile App Icons az elkészült rajz beküldése 
lefotózva 

Technika két tanítási 
nyelvű 

30. óra: Recycling  
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Hogyan készül? Wordwall: Recycling 

https://www.youtube.com/watch?v=jV_C2Gi5DcE
https://www.youtube.com/watch?v=8bppcsg07Rc
https://youtu.be/6j3gKf80e6s
https://youtu.be/rtDe0VQhqBA
https://youtu.be/rtDe0VQhqBA
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://prezi.com/zftaaqvepoue/a-novenyek/
https://prezi.com/zftaaqvepoue/a-novenyek/
https://drive.google.com/open?id=1DgH9rzA0_4UjV91EznNhE3WSh8rPs4h-
https://www.youtube.com/watch?v=wDyDHdqhViY
https://wordwall.net/hu/resource/673241/angol/quiz-%c3%bajrahasznos%c3%adt%c3%a1s-szelekt%c3%a1l%c3%a1s-recycling


Etika 30. Az igazság Google Classroom (kód a 
Krétában) 

http://mek.niif.hu/03600/0368
0/03680.htm#84 

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 

 

 

 

4.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv A felszólítást kifejező 
igealakok helyesírásának 
gyakorlása  
 
 
Összefoglalás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ny. mf:97/2.a,c, 98/3.a, 4.b, 
5.a,b, 6.a, 
Ny. mf: 98/5.b, 
https://learningapps.org/107
42720 
 
Ny. tk. 89/1.2.3.a,6.a, 

A learnigapps feladatokat az 
osztály máj.5-8. mappában 
készítsd el!!! 
 
 
webex meeting: máj. 8. 
péntek, 9 óra 

Irodalom Móra Ferenc: Tiszteljük 
nagyjainkat! Szilágyi Ferenc: 
„Bölcsőjét kereste a 
magyarnak  

 

Székely Júlia: 
A magyar nép dalkincse – 
Bartók Béla, Kodály Zoltán 

 

Hír megfogalmazása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ok. 175-177.o. + ppt. 
 
 
 
 
OK. 178-179.o. 
Omf. 82/1.b, 83/3.4. 
 
 
Fogalmazás mf. 58/7. a,b, 

 
 
 
 
 
learningapps feladat 
megoldása az osztály 
mappában 
 
fogalmazás mf. elküldése 

Matematika 

Új anyag: A kerület 
mérése 

125.óra: Sokszögek 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.145. o.-tól 148. o. ide 
vonatkozó feladatai 
Mf. 72. o-tól a 74. o. ide 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=i3D2PqaAvpA 

https://www.youtube.com/

Beadandó: 
Mf 73. o/4.a) b)  
Tk 147. o./ 6. a) A B C D E F   
Mf 73. o. /5. a) b) c) 

http://mek.niif.hu/03600/03680/03680.htm#84
http://mek.niif.hu/03600/03680/03680.htm#84
https://learningapps.org/display?v=pjfnjnhz320
https://learningapps.org/10742720
https://learningapps.org/10742720
https://www.youtube.com/watch?v=i3D2PqaAvpA
https://www.youtube.com/watch?v=i3D2PqaAvpA
https://www.youtube.com/watch?v=Bd1XttdHack


kerületének a mérése 

126. óra:A négyzet és a 
téglalap kerülete 

127. óra: Gyakorlás a 
négyzet és a téglalap 
kerületének a kiszámítására 

 

vonatkozó feladatai. 
Részletesen a 
classroomban. 

watch?v=Bd1XttdHack 
Matematika 3 - 123. óra - A 
kerület és a terület mérése 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=_f0Y7GlNN58  
Hoppedré professzor: 
Kerület 

https://www.youtube.com/
watch?v=kZny31jWH6A 
Matematika 3 - 125. óra - 
Téglalap és négyzet kerülete 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=TYu2t1FUtus&t=193s 
Kerület és terület alapok. 

https://learningapps.org/974
7545 Téglalap kerület-
párosító 

https://learningapps.o
rg/9902444 Kerületük 
ugyanannyi memóriajáték 

 

+ learningapps  

Környezetismeret 63. Az Alföld. Petőfi Sándor 
szülőföldje: A Kiskunság 
 
 
 
 
 
64. Élet a Nagykunságban 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mf.56.o.1.2.4., 57.o.1.2.3.4 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ULKAt_HnZlU 
. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=xPlnghdt18c 

 
Mf.58.o.2.3.4.6.8. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=sDs5BwkC49k 

A Mf. feladatainak elküldése 
 
 
 
 
 
 
A Mf. feladatainak elküldése 

Angol normál Unit 5: Day by day-Song 2. 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Days of the Week | ELT 
Songs 
 
Days of the Week,Memory 

Szavak, kifejezések online 
gyakorlása 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Bd1XttdHack
https://www.youtube.com/watch?v=_f0Y7GlNN58
https://www.youtube.com/watch?v=_f0Y7GlNN58
https://www.youtube.com/watch?v=kZny31jWH6A
https://www.youtube.com/watch?v=kZny31jWH6A
https://www.youtube.com/watch?v=TYu2t1FUtus&t=193s
https://www.youtube.com/watch?v=TYu2t1FUtus&t=193s
https://learningapps.org/9747545
https://learningapps.org/9747545
https://learningapps.org/9902444
https://learningapps.org/9902444
https://www.youtube.com/watch?v=ULKAt_HnZlU
https://www.youtube.com/watch?v=ULKAt_HnZlU
https://www.youtube.com/watch?v=xPlnghdt18c
https://www.youtube.com/watch?v=xPlnghdt18c
https://www.youtube.com/watch?v=sDs5BwkC49k
https://www.youtube.com/watch?v=sDs5BwkC49k
https://www.youtube.com/watch?v=bLdFvCJNtOk
https://www.youtube.com/watch?v=bLdFvCJNtOk
https://www.eslgamesplus.com/days-of-the-week-esl-vocabulary-game/


 

quizlet.com_szógyakorlás 

Angol két tanítási nyelvű Present Simple - Present 
Progressive, gyakorlás 
 
 
 
 
Lektori óra: English 
American Family Reunion 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Angol Nyelvsuli - Egyszerű 
vs Folyamatos Jelen 
 
ELC Study Zone: Present 
Simple or Present 
Progressive?  
 
Top Grammar 56-58.o-ig 
 
Lektori órára: 
The Family Reunion 
 
Wordsearch: Family Reunion 
 

Webex meeting 
Május 6., szerda, 11:30-
12:00-ig 
 
Visszaküldeni: a Top 
Grammar feladatai 

Informatika normál Online információkeresés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás Online teszt kitöltése 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Online információkeresés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás Online teszt kitöltése 

Ének - zene 
 

63-64. óra:Kodály: Háry 
János 

II. kaland: Bécsi harangjáték 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Kodály: Háry János (2. 
kaland) 

 

Testnevelés normál 
 

Hajító mozdulat gyakorlása. 

Kislabdahajítás gyakorlása, 3-

as lépésritmusban. 

Ugrókötelezés gyakorlása 

állóhelyben és haladással, 

lábmozgásokkal kombinálva 

(terpesz-zár, térdfelhúzás, 

láblendítések). 

Fekvőtámasz. 

 

Kresz - nap 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://youtu.be/6j3gKf80e6s 
https://youtu.be/rtDe0VQhqB
A 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/r
esults?search_query=kres
z+tanfolyam+live+29 

 

Testnevelés kéttannyelvű 
és tömegsport 

Kresz - nap 
Játékhét:az eddigi feladatok 
játékos gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/r
esults?search_query=kres
z+tanfolyam+live+29 

 

https://quizlet.com/_8bdd78?x=1jqt&i=2tcyyi
https://www.youtube.com/watch?v=jRVXZK9-twY
https://www.youtube.com/watch?v=jRVXZK9-twY
https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/simcon1.htm
https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/simcon1.htm
https://web2.uvcs.uvic.ca/courses/elc/studyzone/330/grammar/simcon1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EknlWiVFZtI
https://drive.google.com/file/d/1X58bSJXjBOl9wfCBjKyctNdyFSIa_II9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PDU6Pq4QaQuqVS3YToHUkNd8_C6qBkoy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1blhqiCsyG4mohWtwJgNmL8uqBeKjXlHA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0jnqhhtiAX4
https://www.youtube.com/watch?v=0jnqhhtiAX4
https://youtu.be/6j3gKf80e6s
https://youtu.be/rtDe0VQhqBA
https://youtu.be/rtDe0VQhqBA
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/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


-babzsákos/plüsis 
szerencsekerék 
-mozgásfejlesztés állat 
utánzással 
-”macskabölcsö”, gumizás 
-labdaiskola a fal mellett 
-sportágkirakó játék 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=HTSxcN9Ih5M&featur
e=emb_rel_end 
Macskabölcső 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/677254/testnevel%c3%a
9s/babzs%c3%a1k 
Babzsákos szerencsekerék 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/1041495/testnevel%c3%
a9s/mozg%c3%a1sfejleszt%
c3%a9s 

https://anapfenyillata.cafeblo
g.hu/2014/06/17/jatekok-
szajrol-szajra-gumizas-es-a-
tobbiek/ Gumizás ötletek 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/1073138/testnevel%c3%
a9s/sport Sportágkirakó 
 

Fejlesztés( Hajni néni) Mozgásfejlesztés( labdás 

ügyességfejlesztés) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://youtu.be/GHBnvoRGl
g8 
 

 

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 

 

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://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://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://youtu.be/GHBnvoRGlg8
https://youtu.be/GHBnvoRGlg8
https://prezi.com/zftaaqvepoue/a-novenyek/
https://prezi.com/zftaaqvepoue/a-novenyek/
https://www.youtube.com/watch?v=TrO2GIUC8UU&feature=youtu.be


 

Etika 30. Az igazság Google Classroom (kód a 
Krétában) 

http://mek.niif.hu/03600/0368
0/03680.htm#84 

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 

 

 

 

5.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 63. óra Helyesírási alapelvek 
-gyakorlás 
64. óra Helyesírási alapelvek 
- összefoglalás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

labirintus 

csoportosítás 

anagramma 

kvíz 

lufi 

szöveg 

fogalom+példa 

kiejtés elve 

szalag 

 

webex - kedd, 10 óra 

Helyesírási alapelvek - 

mp4 

Helyesírási alapelvek - ppt 

 

Irodalom 62. óra A Biblia Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A Biblia - zanza 

csoda 

Bibliai útvesztő 

Tk. 122-123. old. 

webex - kedd, 10 óra 

http://mek.niif.hu/03600/03680/03680.htm#84
http://mek.niif.hu/03600/03680/03680.htm#84
https://wordwall.net/play/1197/348/146
https://wordwall.net/play/978/788/474
https://wordwall.net/play/978/788/741
https://wordwall.net/play/978/788/761
https://wordwall.net/play/978/788/417
https://wordwall.net/play/1618/915/638
https://wordwall.net/play/1013/689/748
https://wordwall.net/play/1214/508/424
https://wordwall.net/play/1569/198/479
https://drive.google.com/file/d/1ZsNAeOquzgXX0Jtnyau0cAHV0wFlqGcF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZsNAeOquzgXX0Jtnyau0cAHV0wFlqGcF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GFKagcYAU9IZMf9Dy9256PrudcgNIXEu/view?usp=sharing
https://zanza.tv/irodalom/biblia/biblia
https://www.youtube.com/watch?v=yo2a9nT1dnA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNL4S_2guo9mSkeugpeVurEGRyJ2WvMP8UWd4DEt-Tm9T83g/viewform


Matematika 

Óraszám: 125-127 óra 

Összefüggések, nyitott 
mondatok 

A Sorozatok. 

Tk.: 232. oldal 
1.kidolgozott példa 

Tk.: 234. oldal 
2.kidolgozott példa 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Tk.: 232. oldal 11. feladat 

a) és b) feladatok 

Tk.: 234. oldal 17. feladat 
a), b), c), és d), feladatok 

Töltsd ki a feladatokat, 
fotózd le és küld meg. 
Ügyelj arra, hogy a 
megküldött file neve 
tartalmazza a neved!!! 

 

 

Természetismeret 62. óra: Közműhálózatok 
63. óra: Összefoglalás: 
Hazai tájakon 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 126.-127. oldal 

Mf.: 134. oldal: 1. feladat 
Összefoglaló feladatlap 
kitöltése a classroomban 

https://learningapps.org/700
9518 
összefoglaló feladatlap 
kitöltése 

Történelem Vándorlás a pusztán  
 
 
 
 
 
 
A honfoglalás  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.nkp.hu/tankonyv

/tortenelem_5/lecke_05_039 

Tk . 148-152.o 

Mf 114.o-116.o 6f.-10 f. 

 

Tk. 153.-157.o 

https://www.youtube.com/watch

?v=_xu9qvXzQeg 

https://learningapps.org/515550

1 

https://learningapps.org/107774

84 

https://wordwall.net/hu/resource

/1391813/t%c3%b6rt%c3%a9nele

m/honfoglal%c3%a1s 

 

Mf 114.o-116.o 6f.-10 f. 

Határidő: május 10. 

https://learningapps.org/7009518
https://learningapps.org/7009518
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_05_039
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5/lecke_05_039
https://www.youtube.com/watch?v=_xu9qvXzQeg
https://www.youtube.com/watch?v=_xu9qvXzQeg
https://learningapps.org/5155501
https://learningapps.org/5155501
https://learningapps.org/10777484
https://learningapps.org/10777484
https://wordwall.net/hu/resource/1391813/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/honfoglal%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/1391813/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/honfoglal%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/1391813/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/honfoglal%c3%a1s


Angol normál Module 4D: See the sights Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 56.o 1. szavak 
Tk 56.o 2A reading 
Tk 57.o 2B és  3. 
Mf 50.o A,B 
 

szógyakorlás: quizlet.com 
 
TOP 10 things to do in 
London 
 

Webex meeting: 
05.06., szerda 09:00-09:30 
 
Visszaküldeni: A tk és mf 
feladatai 
 

Angol két tanítási nyelvű 
 

149-152. óra 
Top Skills 
Module 5 
Adventure camp 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Revision Module 5  
Students Book 70-71 
Workbook 53. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=VwBTY2f0FEk 
wordsearch (lektor) 
 

Liveworksheets 
Videochat szerda 2. óra 

Célnyelvi civilizáció 
 

30. óra 
Ismétlés: Sports in Britain 
and in the USA 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Sports in Britain 
British and American Sports 

Liveworksheets 

Informatika normál Az elektronikus levelezés, 

email küldése melléklettel 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Email küldése melléklettel Email 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

The internet practice time Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás Online teszt kitöltése 
Elkészített word 
dokumentum feltöltése 

Hon- és népismeret A magyar nyelvterület 
néprajzi nagytájai: Felföld 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Learningapps 
Quizlet 

 

Technika Szövés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

selyemfonal 
tananyag 

elkészült munkáról fotó a 
classroomba május 17-ig 

Ének ---------------------------------- Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Rajz 

Egyiptom művészete 
Google Classroom (kód a 
Krétában) Vállgallér tervezés Méret: A5 

https://quizlet.com/_8d0tv0?x=1jqt&i=2tcyyi
https://www.youtube.com/watch?v=lZ_E6HggA4w
https://www.youtube.com/watch?v=lZ_E6HggA4w
https://www.youtube.com/watch?v=VwBTY2f0FEk
https://www.youtube.com/watch?v=VwBTY2f0FEk
https://www.liveworksheets.com/yf92276mo
https://www.liveworksheets.com/mr227223ik
https://drive.google.com/file/d/139iRz7kX5IdvmHjmcv2dbg7E3hGaYaoz/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=QmqzxCcXeSA
https://youtu.be/x_qcuFRDkXU


Anyag: Szobrászat 

Tk.: 40-41. oldalig 

 

Tk.: 41. oldal, 2. feladat 

 

Technika: tetszőleges 

 

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/r
esults?search_query=kres
z+tanfolyam+live+29 
 
Exercises to correct body 
posture 
Sole exercises 
Gymnastics at home 
Monkey bar exercises 
Exercises with a ball 

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

Testnevelés normál Játékos és határozott 
formájú ugrókötél 
gyakorlatok. 
Fekvőtámasz. 
Kislabdahajítás. 
 
 
Kresz- nap 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://youtu.be/6j3gKf80e6s 
https://youtu.be/rtDe0VQhqB
A 
 
 
https://www.youtube.com/r
esults?search_query=kres
z+tanfolyam+live+29 

 

Etika Mit csinálnak a művészek? Google Classroom (kód a 
Krétában) 

tananyag 
játék 
játék 

órai munka a classroomban  

Természettudományos 
gyakorlatok 

Marad a múlt heti, határidő 
kitolva május 10-ig. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Fejlesztés  (Éva néni) Gyakorló feladatok Goole Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladat leírása a 
classroomban 

 

 

 

5.b - 1 tanuló papír alapon kéri! A feladatokat a megosztott dokumentumba kell beírni 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

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://www.youtube.com/watch?v=8c9ddS43DQ4
https://youtu.be/6j3gKf80e6s
https://youtu.be/rtDe0VQhqBA
https://youtu.be/rtDe0VQhqBA
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://youtu.be/-qsHHG9fiqc
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=351&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=vizualiskultura&select_temakor_search=hetkoznapi-es-kepzelt-figurak
https://learningapps.org/5968564


Magyar nyelv 05.06. 61-62. óra: 
05.08.A rokon értelmű 
szavak 

Tk. 87-88. o 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mf.93.o/1.2.3.5. 
94.o/ 8.9.a 
95.o/2. 
https://learningapps.org/9682
322 
https://learningapps.org/1975
448 

 

Irodalom 05.05 63. óra:Ószövetség: 
A vízözön története 
05.06. 64. óra: Újszövetség: 
Jézus, az ember fia 

tk.127-129.o 
tk.131-134.o 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=LZRD37egsbY 

tk.130.o/1. 3. feladat 
mf.83.o/1.2.3.a,b 
mf.84.o/1.2.3.a,b 
85.o/4.a,b 

 

Matematika Gyakorló feladatok, 
tudáspróba 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.matific.com 

tk. 223. oldal/120/a, b, c 
tk. 225. oldal/132 tk. 226. 
oldal/ 134/1, 2, 3 
 

Kedd: webex meeting 11:00  

Természetismeret Az Alföld I. Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk:114-115. mf.120-122. 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
termeszetismeret_5/lecke_06
_006 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Zf9EsNaGrLg 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ULKAt_HnZlU 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=7pSPsk93rhk 

 

Történelem A honfoglalás  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 153.-157.o 

https://www.youtube.com/watch

?v=_xu9qvXzQeg 

https://learningapps.org/515550

1 

https://learningapps.org/107774

84 

https://wordwall.net/hu/resource/

.MF. 120. o 16.feladat. 

határidő:   május 10. 

 

https://learningapps.org/9682322
https://learningapps.org/9682322
https://learningapps.org/1975448
https://learningapps.org/1975448
https://www.youtube.com/watch?v=LZRD37egsbY
https://www.youtube.com/watch?v=LZRD37egsbY
https://www.matific.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_5/lecke_06_006
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_5/lecke_06_006
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_5/lecke_06_006
https://www.youtube.com/watch?v=Zf9EsNaGrLg
https://www.youtube.com/watch?v=Zf9EsNaGrLg
https://www.youtube.com/watch?v=ULKAt_HnZlU
https://www.youtube.com/watch?v=ULKAt_HnZlU
https://www.youtube.com/watch?v=7pSPsk93rhk
https://www.youtube.com/watch?v=7pSPsk93rhk
https://www.youtube.com/watch?v=_xu9qvXzQeg
https://www.youtube.com/watch?v=_xu9qvXzQeg
https://learningapps.org/5155501
https://learningapps.org/5155501
https://learningapps.org/10777484
https://learningapps.org/10777484
https://wordwall.net/hu/resource/1391813/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/honfoglal%c3%a1s


1391813/t%c3%b6rt%c3%a9nelem

/honfoglal%c3%a1s 

 

Angol normál Module 4D: See the sights Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 56.o 1. szavak 
Tk 56.o 2A reading 
Tk 57.o 2B és  3. 
Mf 50.o A,B 
 

szógyakorlás: quizlet.com 
 
TOP 10 things to do in 
London 
 

Webex meeting: 
05.06., szerda 09:00-09:30 
 
Visszaküldeni: A tk és mf 
feladatai 
 

Angol két tanítási nyelvű Top skills: Adventure camp Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg.70-71. 
Workbook pg. 53. 
https://redmenta.com 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VwBTY2f0FEk 
wordsearch (lektor) 

A gyakorló és a beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 08. 
 
Webex meeting-online 
angol óra május 06(szerda) 
9 óra 

Célnyelvi civilizáció 
Festivities: Easter 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Prezentáció a classroomban. 
https://redmenta.com  

A gyakorló feladatlap 
kitöltési határideje: május 
08. 

Informatika normál Az elektronikus levelezés, 

email küldése melléklettel 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Email küldése, melléklettel Email 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

The internet practice time Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás Online teszt kitöltése 
Elkészített word 
dokumentum feltöltés 

Hon- és népismeret A magyar nyelvterület 
néprajzi nagytájai: Felföld 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Learningapps 
Quizlet 

 

Technika Szövés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

selyemfonal 
tananyag 

elkészült munkáról fotó a 
classroomba május 17-ig 

Ének ------------------------ Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

https://wordwall.net/hu/resource/1391813/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/honfoglal%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/1391813/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/honfoglal%c3%a1s
https://quizlet.com/_8d0tv0?x=1jqt&i=2tcyyi
https://www.youtube.com/watch?v=lZ_E6HggA4w
https://www.youtube.com/watch?v=lZ_E6HggA4w
https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VwBTY2f0FEk
https://www.youtube.com/watch?v=VwBTY2f0FEk
https://redmenta.com/
https://drive.google.com/file/d/139iRz7kX5IdvmHjmcv2dbg7E3hGaYaoz/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=QmqzxCcXeSA
https://youtu.be/x_qcuFRDkXU


Rajz 

Egyiptom művészete 

Anyag: Szobrászat 

Tk.: 40-41. oldalig 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Vállgallér tervezés 

Tk.: 41. oldal, 2. feladat 

Méret: A5 

Technika: tetszőleges 

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/r
esults?search_query=kresz
+tanfolyam+live+29 
 
Exercises to correct body 
posture 
Sole exercises 
Gymnastics at home 
Monkey bar exercises 
Exercises with a ball 

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

Testnevelés normál Játékos és határozott 
formájú ugrókötél 
gyakorlatok. 
Fekvőtámasz. 
Kislabdahajítás. 
 
Kresz nap  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://youtu.be/6j3gKf80e6s 
https://youtu.be/rtDe0VQhqB
A 
 
https://www.youtube.com/r
esults?search_query=kresz
+tanfolyam+live+29 

 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Marad a múlt heti, határidő 
kitolva május 10-ig. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Etika Mit csinálnak a művészek? Google Classroom (kód a 
Krétában) 

tananyag 
játék 
játék 

órai munka a classroomban  

 

 

6.a - 1 tanuló papír alapon kéri! A feladatokat a megosztott dokumentumba kell beírni 

 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 

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://www.youtube.com/watch?v=8c9ddS43DQ4
https://youtu.be/6j3gKf80e6s
https://youtu.be/rtDe0VQhqBA
https://youtu.be/rtDe0VQhqBA
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://youtu.be/-qsHHG9fiqc
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=351&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=vizualiskultura&select_temakor_search=hetkoznapi-es-kepzelt-figurak
https://learningapps.org/5968564


 

Magyar nyelv 05.07.78. óra:A névmások 
helyesírása, használata 

tk.76.o 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://learningapps.org/263
5640 
mf.117./4.a,b 
https://learningapps.org/110
19230 
https://learningapps.org/275
9087 Írd le a kapott 
közmondásokat és a 
jelentésüket a füzetedbe! 

 

Irodalom 05.05.78. óra: A Reményhez 
 
05.06. 79.óra: Memoriter 
számonkérése 
05.07. 80.óra:Versek az 
édesanyához 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 
tk.193-197. 

mf.48.o/1.2.3.4. 
Tk.187./2. 
https://learningapps.org/813
3163 
https://learningapps.org/483
1344 
tk 194.o197.o/Gondolkodó 

05.06. 5. óra (videochat): 
Versmondás: Csokonai:A 
Reményhez  
 
Gyűjts még 3 olyan verset, 
amely az édesanyákhoz, 
édesanyákról szól! (Magyar 
költőktől!)Válassz ki egyet és 
másold le az 
irodalomfüzetedbe! 

Matematika Témazáró dolgozat. 
Egyenletek, 
egyenlőtlenségek 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

tankönyv 204. oldal/1/a, b, 
c, d, e, f  
tankönyv 206. oldal/4  
tankönyv 207. oldal/5 
 

Redmenta direktcím: 
Témazáró_tengelyestükrözés 
Kedd:   webex meeting 10:00! 
 

Természetismeret 61. óra: Sejtek, szervek, 
szervrendszerek; a mozgás 
szervrendszere 
62. óra: A táplálkozás 
szervrendszere; az 
egészséges táplálkozás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 120.-129. oldal 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=mTOHjJRET78 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=btJ95UOLJgk 
 

https://learningapps.org/309
3091 
https://learningapps.org/406
1098 
https://learningapps.org/481
4398 
https://learningapps.org/480
4297 
Állítsatok össze egy napi 
menüt, figyelembe véve az 
egészséges táplálkozás 
alapelveit (ld. tankönyv+a 
classroomban megosztott 
Google Diák bemutató, 
valamint a youtube-videó a 

 

https://learningapps.org/2635640
https://learningapps.org/2635640
https://learningapps.org/11019230
https://learningapps.org/11019230
https://learningapps.org/2759087
https://learningapps.org/2759087
https://learningapps.org/8133163
https://learningapps.org/8133163
https://learningapps.org/4831344
https://learningapps.org/4831344
https://www.youtube.com/watch?v=mTOHjJRET78
https://www.youtube.com/watch?v=mTOHjJRET78
https://www.youtube.com/watch?v=btJ95UOLJgk
https://www.youtube.com/watch?v=btJ95UOLJgk
https://learningapps.org/3093091
https://learningapps.org/3093091
https://learningapps.org/4061098
https://learningapps.org/4061098
https://learningapps.org/4814398
https://learningapps.org/4814398
https://learningapps.org/4804297
https://learningapps.org/4804297


táplálékpiramisról) 

Történelem Kossuth Lajos 
 
 
 
 
 
Kossuth Lajos és Széchenyi 
István összehasonlítása  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/

watch?v=fsKxdiFWDOs 

TK. 157. o-160 .o 
https://learningapps.org/11
023951 
 Mf. 104. o 7. és 8. f 

https://learningapps.org/65
01480 

 

Szempontsor szerinti 
vázlatírás: Határidő május 
10.  

Angol normál 125. óra: 4.c What an 
adventure! Történet olvasás, 
lényegkiemelés 
 
 
 
 
126 - 127. óra: Az időbeli 
sorrendiség megértése 
 
Érzelmek leírása, 
határozószavak 
 

Student’s Book 52 - 53. oldal 
Workbook 46 - 47. oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Szógyakorló 
What an adventure 1 
What an adventure 2 
 
Climbing Aconcagua 
 
 
Gyakorlás Múlt idő 1 
Gyakorlás múlt idő 2 
 
Adverbs Gyakorlás 1 
Adverbs Gyakorlás 2 

lefotózva beküldeni: 
Workbook 47. oldal 

Angol magántanuló 29. óra 
1b Free time – Grammar: 
Present Simple vs Present 
Progressive  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 

Free time activities - 
vocabulary exercises 1 
TK. 13. oldal 3., 4. 
fealadatok 
Egyszerű jelen vagy 
folyamatos jelen? 

MF. 9. oldal D feladat 

 

Angol két tanítási nyelvű 
 
 

152-154. óra 
Top Sills 
Sports round up 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Students Book 42-43. 
Workbook 33. oldal 

Sports and leisure activities 
Lektori: The Berenstain 
Bears Family Reunion I 
Read Aloud Picture Book 
+ Wordsearch 
 

Writing a letter to one of your 
friends about your favourite 
sport or about your leisure 
activity(80-100 words) 
Videochat kedd 5. óra 

https://www.youtube.com/watch?v=fsKxdiFWDOs
https://www.youtube.com/watch?v=fsKxdiFWDOs
https://learningapps.org/11023951
https://learningapps.org/11023951
https://learningapps.org/6501480
https://learningapps.org/6501480
https://www.youtube.com/watch?v=BL6SuMuGUlk
https://www.youtube.com/watch?v=gBnVwmUJAoE
https://www.youtube.com/watch?v=_SEiUasC6ZY
https://www.youtube.com/watch?v=TQp6XzyEjzk
https://www.youtube.com/watch?v=8A5qyGtiKOo
https://www.youtube.com/watch?v=9nKReH0BzWY
https://www.youtube.com/watch?v=L4ZuNwN1MsE
https://www.youtube.com/watch?v=T-pOeaQM0_o
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/hobbies/activities-1.htm
https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/hobbies/activities-1.htm
https://angolingo.hu/egyszeru-jelen-vagy-folyamatos-jelen.php
https://angolingo.hu/egyszeru-jelen-vagy-folyamatos-jelen.php
https://www.liveworksheets.com/zs23164uv
https://www.youtube.com/watch?v=KoxBB2GM9wU
https://www.youtube.com/watch?v=KoxBB2GM9wU
https://www.youtube.com/watch?v=KoxBB2GM9wU


Célnyelvi civilizáció 
 

32. óra 
Revision 
Scotland 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Scotland and Loch Ness Liveworksheets 

Informatika normál Infokommunikáció - 
Tankockák 

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

e/1924835/az-
internetr%c5%91l 

https://learningapps.org/wat
ch?v=p6746wnw220 

https://wordwall.net/resourc
e/1934862/prezent%c3%a1
ci%c3%b3-
k%c3%a9sz%c3%adt%c3%
a9s-l%c3%a9p%c3%a9sei 

 

PrintScreen fotók feltöltése 
az elvégzett munkákról. 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Networks practice Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás Online teszt kitöltése 
Power Point bemutató 
beküldése 

Technika Közlekedés kerékpárral/2 Google Classroom (kód a 
Krétában) 

munkafüzet 
táblák 
videó 

teszt a classroomban 

Ének ----------------------- Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Rajz 

Gótika 

Anyag: Lovagi kultúra 

Tk.: 46.- 47. oldal 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Saját címered 

Tervezd meg a saját 
címeredet 

Tk.: 47.oldal 

Meríts ötleteket a netről. 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű Kresz-nap 

Running 
Trunk lift test 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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

https://www.liveworksheets.com/bp172836qx
https://wordwall.net/resource/1924835/az-internetr%c5%91l
https://wordwall.net/resource/1924835/az-internetr%c5%91l
https://wordwall.net/resource/1924835/az-internetr%c5%91l
https://learningapps.org/watch?v=p6746wnw220
https://learningapps.org/watch?v=p6746wnw220
https://wordwall.net/resource/1934862/prezent%c3%a1ci%c3%b3-k%c3%a9sz%c3%adt%c3%a9s-l%c3%a9p%c3%a9sei
https://wordwall.net/resource/1934862/prezent%c3%a1ci%c3%b3-k%c3%a9sz%c3%adt%c3%a9s-l%c3%a9p%c3%a9sei
https://wordwall.net/resource/1934862/prezent%c3%a1ci%c3%b3-k%c3%a9sz%c3%adt%c3%a9s-l%c3%a9p%c3%a9sei
https://wordwall.net/resource/1934862/prezent%c3%a1ci%c3%b3-k%c3%a9sz%c3%adt%c3%a9s-l%c3%a9p%c3%a9sei
https://wordwall.net/resource/1934862/prezent%c3%a1ci%c3%b3-k%c3%a9sz%c3%adt%c3%a9s-l%c3%a9p%c3%a9sei
https://drive.google.com/file/d/1cyVQNE1oaADpg5SLd_BJpoCGm7a4BZ9I/view?usp=sharing
http://www.kti.hu/wp-content/uploads/2018/10/K%C3%B6zleked%C5%91-kisokos-munkaf%C3%BCzet.pdf
https://learningapps.org/10597715
https://learningapps.org/5077632
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


Exercises to correct body 
posture 
Hanging exercises 

posture 
Sole exercises 
Gymnastics at home 
Monkey bar exercises 
Exercises with a ball 

Természettudományos 
gyakorlatok 30. óra: Terepen 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Vad 
Magyarország: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=mHHjosWMCx4 

fajlista készítése a film 
alapján  

 

Testnevelés normál 
Kresz - nap 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

 

Etika 
A tudomány felelőssége 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Interaktív feladat kérdések megválaszolása 

 

 

6.b - 1 tanuló papír alapon kéri! A feladatokat a megosztott dokumentumba kell beírni 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 62. óra Határozószók 
gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

igaz-hamis 

csoportosító 

kvíz 

 
névmás - bevezető 

 

webex - szerda, 9 óra 

Irodalom 78. óra Csokonai Vitéz 
Mihály: A Reményhez 
79. óra Csokonai Vitéz 
Mihály: A Reményhez 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Csokonai - A Reményhez webex - szerda, 9 óra 
 
memoriter feltöltése - május 
18. 

Matematika Témazáró dolgozat. 
Egyenletek, 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

tankönyv 204. oldal/1/a, b, 
c, d, e, f  

Redmenta direktcím: 
Témazáró_tengelyestükrözés 

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://www.youtube.com/watch?v=8c9ddS43DQ4
https://www.youtube.com/watch?v=mHHjosWMCx4
https://www.youtube.com/watch?v=mHHjosWMCx4
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://wordwall.net/play/1191/474/259
https://wordwall.net/play/397/018/982
https://wordwall.net/play/1731/608/162
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/fejezet_03_fejezetnyito
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_03_029


egyenlőtlenségek tankönyv 206. oldal/4  
tankönyv 207. oldal/5 
 

Csütörtök:   webex meeting 
10:00 

Természetismeret 61. óra:A mozgás 
szervrendszere 
62. óra: A táplálkozás 
szervrendszere; az 
egészséges táplálkozás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 120.-129. oldal 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=mTOHjJRET78 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=btJ95UOLJgk 
 

https://learningapps.org/406
1098 
https://learningapps.org/481
4398 
https://learningapps.org/480
4297 
Állítsatok össze egy napi 
menüt, figyelembe véve az 
egészséges táplálkozás 
alapelveit (ld. tankönyv+a 
classroomban megosztott 
Google Diák bemutató, 
valamint a youtube videó a 
táplálékpiramisról) 

 

Történelem  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Angol normál 124.-126. óra 
Témazáró dolgozatra 
készülés 
Magyarázat a classroomon 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

google űrlap gyakorló 

https://www.bandicam.com/hu/ 

Module 4 Grammar Revision 

csütörtökön 2. óra 

Angol két tanítási nyelvű 156-159. óra 
1a Girl talk – Boy talk  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://wordwall.net/hu/resou
rce/1209971/talk-minute-
headway-elementary-1-10 
TK. 8-9. oldal 2AB, 3, 4, 5AB 
feladatok (+119.o) 
Present simple and present 
continuous 

Present Simple vs Present 
Continuous - Interactive 
worksheet 
MF. 4. oldal A, B feladatok 
1a Vocabulary – Companion  
3. oldal 
Lektori anyag: 
The Berenstain Bears Family 
Reunion I Read Aloud 

A beadandó feladatok 
visszaküldési határideje a 
Classroomban: május 8. 

https://www.youtube.com/watch?v=mTOHjJRET78
https://www.youtube.com/watch?v=mTOHjJRET78
https://www.youtube.com/watch?v=btJ95UOLJgk
https://www.youtube.com/watch?v=btJ95UOLJgk
https://learningapps.org/4061098
https://learningapps.org/4061098
https://learningapps.org/4814398
https://learningapps.org/4814398
https://learningapps.org/4804297
https://learningapps.org/4804297
https://www.bandicam.com/hu/
https://www.youtube.com/watch?v=0Ogq21q6kng&feature=youtu.be
https://wordwall.net/hu/resource/1209971/talk-minute-headway-elementary-1-10
https://wordwall.net/hu/resource/1209971/talk-minute-headway-elementary-1-10
https://wordwall.net/hu/resource/1209971/talk-minute-headway-elementary-1-10
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs_Present_Continuous_bv1700jq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs_Present_Continuous_bv1700jq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs_Present_Continuous_bv1700jq
https://www.youtube.com/watch?v=KoxBB2GM9wU
https://www.youtube.com/watch?v=KoxBB2GM9wU


Picture Book 
+ Wordsearch a 
Classroomban 

Célnyelvi civilizáció 30. óra  
Practice time 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 British Education vagy a The 
Queen’s Duty; The Royal Family 
beszámoló. 
Beküldési határidő a 
Classroomban: május 8. 

Informatika normál Infokommunikáció - 
Tankockák 

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

/1924835/az-
internetr%c5%91l 

https://learningapps.org/watc
h?v=p6746wnw220 

https://wordwall.net/resource
/1934862/prezent%c3%a1ci
%c3%b3-
k%c3%a9sz%c3%adt%c3%
a9s-l%c3%a9p%c3%a9sei 

PrintScreen fotók feltöltése 
az elvégzett munkákról. 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Networks practice Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás Online teszt kitöltése 
Power Point bemutató 
beküldése 

Technika Közlekedés kerékpárral Google Classroom (kód a 
Krétában) 

munkafüzet 
táblák 
videó 

teszt a classroomban 

Ének Mozart: Utazás szánon Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Zenehallgatás: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=6iDTksjs474  

 

Rajz 

Gótika 

Anyag: Lovagi kultúra 

Tk.: 46.- 47. oldal 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Saját címered 

Tervezd meg a saját 
címeredet 

Tk.: 47.oldal 

Meríts ötleteket a netről. 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KoxBB2GM9wU
https://wordwall.net/resource/1924835/az-internetr%c5%91l
https://wordwall.net/resource/1924835/az-internetr%c5%91l
https://wordwall.net/resource/1924835/az-internetr%c5%91l
https://learningapps.org/watch?v=p6746wnw220
https://learningapps.org/watch?v=p6746wnw220
https://wordwall.net/resource/1934862/prezent%c3%a1ci%c3%b3-k%c3%a9sz%c3%adt%c3%a9s-l%c3%a9p%c3%a9sei
https://wordwall.net/resource/1934862/prezent%c3%a1ci%c3%b3-k%c3%a9sz%c3%adt%c3%a9s-l%c3%a9p%c3%a9sei
https://wordwall.net/resource/1934862/prezent%c3%a1ci%c3%b3-k%c3%a9sz%c3%adt%c3%a9s-l%c3%a9p%c3%a9sei
https://wordwall.net/resource/1934862/prezent%c3%a1ci%c3%b3-k%c3%a9sz%c3%adt%c3%a9s-l%c3%a9p%c3%a9sei
https://wordwall.net/resource/1934862/prezent%c3%a1ci%c3%b3-k%c3%a9sz%c3%adt%c3%a9s-l%c3%a9p%c3%a9sei
https://drive.google.com/file/d/1vQzoW2PJBAtGT0dX1v_P-glZ_vh6VhhQ/view?usp=sharing
http://www.kti.hu/wp-content/uploads/2018/10/K%C3%B6zleked%C5%91-kisokos-munkaf%C3%BCzet.pdf
https://learningapps.org/10597715
https://learningapps.org/5077632


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/r
esults?search_query=kres
z+tanfolyam+live+29 
 
Exercises to correct body 
posture 
Sole exercises 
Gymnastics at home 
Monkey bar exercises 
Exercises with a ball 

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

Fejlesztés(Hajni néni) Mozgásfejlesztés( labdás 

ügyességfejlesztés) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://youtu.be/GHBnvoRGl
g8 
 

 

Testnevelés normál 
Kresz -  nap 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/r
esults?search_query=kres
z+tanfolyam+live+29 

 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Marad a múlt heti, határidő 
kitolva május 10-ig. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Etika 
A tudomány felelőssége 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Interaktív feladat kérdések megválaszolása 

 

 

7.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 61. óra Online óra - a 
szószerkezetek 
62. óra A szószerkezetek - 
gyakorlás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A szószerkezetek - 
kezdetleges szabadulószoba 

webex - kedd, 9 óra 

Irodalom 63. óra Arany János: A 
fülemile 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=21__h8trkuQ 

prezi 

webex - kedd, 9 óra 

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://www.youtube.com/watch?v=8c9ddS43DQ4
https://youtu.be/GHBnvoRGlg8
https://youtu.be/GHBnvoRGlg8
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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSAI5WGy2Z0VmQYCsBeXvS-3Tkekzm24XqzWGMmDuxVZTSJQ/alreadyresponded
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSAI5WGy2Z0VmQYCsBeXvS-3Tkekzm24XqzWGMmDuxVZTSJQ/alreadyresponded
https://www.youtube.com/watch?v=21__h8trkuQ
https://www.youtube.com/watch?v=21__h8trkuQ
https://prezi.com/nil8ijvoci2n/arany-janos-a-fulemile/


A fülemüle  

 

 

Matematika 

Óraszám: 121-123 óra 

Témakör: Sokszögek 

Négyszögek 
csoportosítása 

Tk.: 208. oldal, értelmezés 

Tk.: 209. tétel, bizonyítás 

Tk.: 210. oldal, 
emlékeztető 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Tk.: 208. oldal 26. feladat 

Tk.: 208. oldal 27. feladat 

 

https://redmenta.com/?sol
ve&ks_id=1415070650 

 

Történelem A bethleni konszolidáció Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 152.o-155.o 
https://zanza.tv/tortenelem/m
agyarorszag-ket-
vilaghaboru-kozott/bethleni-
konszolidacio 
https://learningapps.org/101
13279 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/948066/t%c3%b6rt%c3
%a9nelem/konszolid%c3%a
1ci%c3%b3-1920-1931 

Vázlatírás, határidő:  május 
10.  

Angol normál Grammar: Past Simple, Past 
Progressive 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg. 53. 
Workbook pg. 46. 
Prezentáció a 
classroomban. 
https://redmenta.com  

A gyakorló és beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 08. 

Angol két tanítási nyelvű 147-149. óra 
1b It’s the law 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

TK. 10-11. oldal 1, 2ABC, 3, 
4 feladatok (+128. o) 
Signs & Notices - English 
ESL Worksheets for distance 

A beadandó feladatok 
visszaküldési határideje a 
Classroomban: május 8. 

https://www.youtube.com/watch?v=AmRY6AAoZAs
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1415070650
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1415070650
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-ket-vilaghaboru-kozott/bethleni-konszolidacio
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-ket-vilaghaboru-kozott/bethleni-konszolidacio
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-ket-vilaghaboru-kozott/bethleni-konszolidacio
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-ket-vilaghaboru-kozott/bethleni-konszolidacio
https://learningapps.org/10113279
https://learningapps.org/10113279
https://wordwall.net/hu/resource/948066/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/konszolid%c3%a1ci%c3%b3-1920-1931
https://wordwall.net/hu/resource/948066/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/konszolid%c3%a1ci%c3%b3-1920-1931
https://wordwall.net/hu/resource/948066/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/konszolid%c3%a1ci%c3%b3-1920-1931
https://wordwall.net/hu/resource/948066/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/konszolid%c3%a1ci%c3%b3-1920-1931
https://redmenta.com/
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/material-type/fun-activities-and-games/signs-notices/76489
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/material-type/fun-activities-and-games/signs-notices/76489


learning and physical 
classrooms 
MF. 4-5. oldal A, B, E 
feladatok 
Past Simple Tense Game, 
Regular/Irregular Verbs- Snakes 
and Ladders Game 
1b Vocabulary – Companion 
4. oldal 
Lektori anyag: 
The Relatives Came 
+ Word search a 
Classroomban 

Célnyelvi civilizáció 32. óra 
The Native Americans, the 
American Indians, in the 
Past and Today  
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Prezentáció a Classroomban 
History of Native Americans 
for Kids - Timelines - 
Animation 
 
Native Americans for Kids: 
Cherokee, Apache, Navajo, 
Iroquois and Sioux | Kids 
Academy 

 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

63. óra Javítódolgozat 
64. óra Project - Fake news 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Projekt a Classroomban 
leírtak alapján 

Javítódolgozat a 
Redmentában csütörtök 
10.00 órakor 
kedden videomeeting 
• 7.b – 10.00 
• 7.a – 10.40 

Informatika normál 58. óra 
Hang- és videóvágás. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tananyag leírása és 
segédletek a Classroom-
ban. 

05.05. 11.00 
Videochat - Discord 

Fizika 58. óra:: 
A látás 
 
59. óra 
Színek, légköri jelenségek 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tanórákhoz kapcsolódó 
pdf anyagok áttekintése.  
 
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 
projektfeladathoz 
kezdjetek hozzá 
csoportban! 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/material-type/fun-activities-and-games/signs-notices/76489
https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/material-type/fun-activities-and-games/signs-notices/76489
http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/New_Snakes_%20Ladders/Past_simple_tense.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/New_Snakes_%20Ladders/Past_simple_tense.html
http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/New_Snakes_%20Ladders/Past_simple_tense.html
https://www.youtube.com/watch?v=AOPfS50xve4
https://www.youtube.com/watch?v=E2YidQrQuec
https://www.youtube.com/watch?v=E2YidQrQuec
https://www.youtube.com/watch?v=E2YidQrQuec
https://www.youtube.com/watch?v=_y9-ymLpO58
https://www.youtube.com/watch?v=_y9-ymLpO58
https://www.youtube.com/watch?v=_y9-ymLpO58
https://www.youtube.com/watch?v=_y9-ymLpO58


Kedden és pénteken a 
tananyag feldolgozásához a 
webex meeting felületén 
segítséget nyújtok.  

Kémia Az atom 
Összefoglalás ,gyakorlás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/kemia_7/fejezet_03_osszef
oglalas 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=j8_6gCg0Ikc 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=69fvj8KmrtY 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=rTXCangZ5mY 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=OLaVsjMpkzM&t=1s 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=JYKZ53xDfYA&t=573
s 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=cBmvKp9rMhs 

online óra: 7.a szerda 10 óra 
7.b csütörtök 8 óra 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Marad a múlt heti, határidő 
kitolva május 10-ig. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Biológia 61. óra: A magashegységek 
élővilága 1. 
62. óra: A magashegységek 
élővilága 2. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 127.-129. oldal 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=WbaNQl83lfE 

fajlista készítése a film 
alapján 

webex osztályfőnöki óra: 
csütörtök 11:30 
röpdolgozat a classroomban 
(Google űrlap) 

Földrajz két tanítási nyelvű 32. óra Rivers and Lakes of 
Asia 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Drive: Asia folder Waters of 
Asia.pptx 

2 db online feladat  
• https://seterra.com 
• interactive map 

 

Földrajz normál 32. óra: Témazáró dolgozat Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Az összefoglaló óra PDF-
ében szereplő feladatok 

Témazáró május 6-án 11.00-
tól a Classroom-ban 

Technika Életpálya Google Classroom (kód a 
Krétában) 

teszt 
kérdőív 
játék 

két fotó ( a teszt és a kérdőív 
eredményéről) 

Ének 

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

feladatok megoldása 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/fejezet_03_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/fejezet_03_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/fejezet_03_osszefoglalas
https://www.youtube.com/watch?v=j8_6gCg0Ikc
https://www.youtube.com/watch?v=j8_6gCg0Ikc
https://www.youtube.com/watch?v=69fvj8KmrtY
https://www.youtube.com/watch?v=69fvj8KmrtY
https://www.youtube.com/watch?v=rTXCangZ5mY
https://www.youtube.com/watch?v=rTXCangZ5mY
https://www.youtube.com/watch?v=OLaVsjMpkzM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OLaVsjMpkzM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=JYKZ53xDfYA&t=573s
https://www.youtube.com/watch?v=JYKZ53xDfYA&t=573s
https://www.youtube.com/watch?v=JYKZ53xDfYA&t=573s
https://www.youtube.com/watch?v=cBmvKp9rMhs
https://www.youtube.com/watch?v=cBmvKp9rMhs
https://www.youtube.com/watch?v=WbaNQl83lfE
https://www.youtube.com/watch?v=WbaNQl83lfE
https://online.seterra.com/en/vgp/3454
https://online.seterra.com/en/vgp/3454
https://online.seterra.com/en/vgp/3454
https://mapasinteractivos.didactalia.net/en/community/mapasflashinteractivos/resource/rivers-and-lakes-of-asia/18482ef5-4fab-44ae-a23d-c508c85de99f
https://tanuljtovabb.hu/milyen-szakma-illik-hozzad/
http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek
https://learningapps.org/7922308
https://www.youtube.com/watch?v=WPZsa4muASA&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=8


kiállítás képei 

 

watch?v=WPZsa4muASA
&list=PL0hWfPdqf_3ajC9
NfqCRF0nRAJqYXBMrX&
index=8 

 

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 

-------------------------- Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Testnevelés 
 

Lufis gyakorlatok 
Szabadidős játékok 
(tollaslabda) 
Röplabda alapérintések 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=viqJCsahxm8https://w

ww.youtube.com/watch?v=b

WgXLhMVAok&list=PL97lyirl

TWSP2yBnuFIrtWDpw1ONT

yyuB&index=1 

 

Néhány mondat a héten 
elvégzett sportmozgásokról 

Fejlesztés(Hajni néni) Mozgásfejlesztés( labdás 

ügyességfejlesztés) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://youtu.be/GHBnvoRGl
g8 

 
 

Etika Alkalmazkodás és 

önállóság 2 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Véleménykifejtés  

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

A feladat leírása a 
classroomban 

 

 
 

7.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

https://www.youtube.com/watch?v=WPZsa4muASA&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=WPZsa4muASA&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=WPZsa4muASA&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=WPZsa4muASA&list=PL0hWfPdqf_3ajC9NfqCRF0nRAJqYXBMrX&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=viqJCsahxm8
https://www.youtube.com/watch?v=viqJCsahxm8
https://www.youtube.com/watch?v=bWgXLhMVAok&list=PL97lyirlTWSP2yBnuFIrtWDpw1ONTyyuB&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=bWgXLhMVAok&list=PL97lyirlTWSP2yBnuFIrtWDpw1ONTyyuB&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=bWgXLhMVAok&list=PL97lyirlTWSP2yBnuFIrtWDpw1ONTyyuB&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=bWgXLhMVAok&list=PL97lyirlTWSP2yBnuFIrtWDpw1ONTyyuB&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=bWgXLhMVAok&list=PL97lyirlTWSP2yBnuFIrtWDpw1ONTyyuB&index=1


időpontja 
 

Magyar nyelv 61. óra Online óra - a 
szószerkezetek 
62. óra A szószerkezetek - 
gyakorlás 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A szószerkezetek - 
kezdetleges szabadulószoba 

webex - kedd, 13 óra  

Irodalom 62. óra Arany János: A 
fülemile 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=21__h8trkuQ 

prezi 

A fülemüle  

 

webex - kedd, 13 óra 

Matematika 122-124. óra  
Háromszögek szerkesztése, 
A háromszögek 
egybevágóságának 
alapesetei, Speciális 
háromszögek szerkesztése. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tananyag leírása és 
segédletek a Classroom-
ban. 

05.05. 09.00 
Videochat - Discord 
 

Történelem A  konszolidáció Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 149.o-150.o 
152.o-155.o 
https://zanza.tv/tortenelem/m
agyarorszag-ket-
vilaghaboru-kozott/bethleni-
konszolidacio 
https://learningapps.org/101
13279 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/948066/t%c3%b6rt%c3
%a9nelem/konszolid%c3%a
1ci%c3%b3-1920-1931 

Vázlatírás, határidő:  május 
10.  

Angol normál Grammar: Past Simple, Past 
Progressive 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg. 53 
Workbook pg. 46. 
Prezentáció a 
classroomban. 
https://redmenta.com  

A gyakorló és beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 08. 

Angol két tanítási nyelvű 146-149. óra 
Module 2 
On foot 
Adjectives 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Students’ Book 30-31. 
Workbook 18-19. 

Listening comprehension-
Marie Curie 
Lektor:The relatives 
Came+wordsearch 

A listening comprehensiont 
osztályozom 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSAI5WGy2Z0VmQYCsBeXvS-3Tkekzm24XqzWGMmDuxVZTSJQ/alreadyresponded
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSAI5WGy2Z0VmQYCsBeXvS-3Tkekzm24XqzWGMmDuxVZTSJQ/alreadyresponded
https://www.youtube.com/watch?v=21__h8trkuQ
https://www.youtube.com/watch?v=21__h8trkuQ
https://prezi.com/nil8ijvoci2n/arany-janos-a-fulemile/
https://www.youtube.com/watch?v=AmRY6AAoZAs
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-ket-vilaghaboru-kozott/bethleni-konszolidacio
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-ket-vilaghaboru-kozott/bethleni-konszolidacio
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-ket-vilaghaboru-kozott/bethleni-konszolidacio
https://zanza.tv/tortenelem/magyarorszag-ket-vilaghaboru-kozott/bethleni-konszolidacio
https://learningapps.org/10113279
https://learningapps.org/10113279
https://wordwall.net/hu/resource/948066/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/konszolid%c3%a1ci%c3%b3-1920-1931
https://wordwall.net/hu/resource/948066/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/konszolid%c3%a1ci%c3%b3-1920-1931
https://wordwall.net/hu/resource/948066/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/konszolid%c3%a1ci%c3%b3-1920-1931
https://wordwall.net/hu/resource/948066/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/konszolid%c3%a1ci%c3%b3-1920-1931
https://redmenta.com/
https://www.liveworksheets.com/tm23163dg
https://www.liveworksheets.com/tm23163dg
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNCrhHJQLkrxjpRgHWJhSBrxD?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNCrhHJQLkrxjpRgHWJhSBrxD?projector=1


Célnyelvi civilizáció 32. óra 
Ismétlés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

How much do you know 
about the USA 

Liveworksheets 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

63. óra Javítódolgozat 
64. óra Project - Fake news 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Projekt a Classroomban 
leírtak alapján 

Javítódolgozat a 
Redmentában csütörtök 
10.00 órakor 
kedden videomeeting 
• 7.b – 10.00 
• 7.a – 10.40 

Informatika normál 56-57. óra 
Hang- és videóvágás. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tananyag leírása és 
segédletek a Classroom-
ban. 

05.05. 11.00 
Videochat - Discord 

Fizika 58. óra:: 
A látás 
 
59. óra 
Színek, légköri jelenségek 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tanórákhoz kapcsolódó 
pdf anyagok áttekintése.  
 
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 
projektfeladathoz 
kezdjetek hozzá 
csoportban! 
Kedden és pénteken a 
tananyag feldolgozásához a 
webex meeting felületén 
segítséget nyújtok.  

Kémia Az atom 
Összefoglalás ,gyakorlás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/kemia_7/fejezet_03_osszef
oglalas 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=j8_6gCg0Ikc 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=69fvj8KmrtY 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=rTXCangZ5mY 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=OLaVsjMpkzM&t=1s 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=JYKZ53xDfYA&t=573
s 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=cBmvKp9rMhs 

online óra: 7.a szerda 10 óra 
7.b csütörtök 8 óra 

https://www.liveworksheets.com/mt5476ul
https://www.liveworksheets.com/mt5476ul
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/fejezet_03_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/fejezet_03_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/fejezet_03_osszefoglalas
https://www.youtube.com/watch?v=j8_6gCg0Ikc
https://www.youtube.com/watch?v=j8_6gCg0Ikc
https://www.youtube.com/watch?v=69fvj8KmrtY
https://www.youtube.com/watch?v=69fvj8KmrtY
https://www.youtube.com/watch?v=rTXCangZ5mY
https://www.youtube.com/watch?v=rTXCangZ5mY
https://www.youtube.com/watch?v=OLaVsjMpkzM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OLaVsjMpkzM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=JYKZ53xDfYA&t=573s
https://www.youtube.com/watch?v=JYKZ53xDfYA&t=573s
https://www.youtube.com/watch?v=JYKZ53xDfYA&t=573s
https://www.youtube.com/watch?v=cBmvKp9rMhs
https://www.youtube.com/watch?v=cBmvKp9rMhs


Biológia 62. óra: A magashegységek 
élővilága 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 127.-129. oldal 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=WbaNQl83lfE 

fajlista készítése a film 
alapján 

röpdolgozat a classroomban 
(Google űrlap) 

Földrajz két tanítási nyelvű 32. óra Rivers and Lakes of 
Asia 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Drive: Asia folder Waters of 
Asia.pptx 

2 db online feladat  
• https://seterra.com 
• interactive map 

 

Földrajz normál 32. óra: Témazáró dolgozat Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Az összefoglaló óra PDF-
ében szereplő feladatok 

Témazáró május 6-án 11.00-
tól a Classroom-ban 

Technika Életpálya Google Classroom (kód a 
Krétában) 

teszt 
kérdőív 
játék 

két fotó ( a teszt és a kérdőív 
eredményéről) 

Ének --------------------------------- Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

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 

Gyakorlás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Kahoot! 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Marad a múlt heti, határidő 
kitolva május 10-ig. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Testnevelés Kresz - nap Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/r
esults?search_query=kres
z+tanfolyam+live+29 

 

Etika Alkalmazkodás és önállóság Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=c5s2b0wnQa0 
 

 

 

 

8.a 2 tanuló papír alapon kéri! A feladatokat a megosztott dokumentumba kell beírni 

https://www.youtube.com/watch?v=WbaNQl83lfE
https://www.youtube.com/watch?v=WbaNQl83lfE
https://online.seterra.com/en/vgp/3454
https://online.seterra.com/en/vgp/3454
https://online.seterra.com/en/vgp/3454
https://mapasinteractivos.didactalia.net/en/community/mapasflashinteractivos/resource/rivers-and-lakes-of-asia/18482ef5-4fab-44ae-a23d-c508c85de99f
https://tanuljtovabb.hu/milyen-szakma-illik-hozzad/
http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek
https://learningapps.org/7922308
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=c5s2b0wnQa0
https://www.youtube.com/watch?v=c5s2b0wnQa0


Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 05.05-07. 63-64. óra: Az első 
írott nyelvi emlékeink: 
A tihanyi apátság 
alapítólevele, Halotti beszéd 
és könyörgés, Ómagyar 
Mária-siralom 
 
Szórványemlék, szövegemlék 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
tk.80-82.o 
https://zanza.tv/irodalom/ko
zepkor/halotti-beszed-es-
konyorges-es-az-omagyar-
maria-siralom 
https://www.youtube.com/w
atch?v=pNRLdo2R-
LM&list=PL3NgfOjgiHIJ8uK
vsFN4Q6rfUpqJ4vJog 
 
https://cultura.hu/aktualis/mi
ert-fontos-szamunkra-a-
halotti-beszed-es-
konyorges/ 
 

mf.126./1.a,b 
127.o/ 2.3.a,b,c 
129./ 5.a,b,c,d 

 

Irodalom 05.06/07.:78-79. óra: Radnóti 
Miklós: Nem tudhatom 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.08.Normál: Radnóti Miklós 
élete - film 

tk.109-111.o 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 
https://www.youtube.com/w
atch?v=d2PVZRvHwXE 
http://users.atw.hu/henineni/
index.php?oldal=ve_nemtud
hatom 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=DDpUcxDOZTE 

https://learningapps.org/5061
320 
 
Elemzési vázlat írása a 
megadott források 
segítségével.Szükség lesz a 
vázlatra a témazáró írásakor. 

 
 
 
A vers tanulása könyv 
nélkül; határidő:május 25. 

Matematika 136-139. óra  
Eltolás, Thalész-tétel, 
Elforgatás, Forgásszimmetria 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tananyag leírása és 
segédletek a Classroom-ban. 

05.05. 13.00 
Videochat - Discord 
 

Történelem Az Európai integráció  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.159.o-162.o 

https://www.nkp.hu/tankony
v/tortenelem_8/lecke_03_02
2 

webex meeting 05.05. kedd, 
14 óra 
Vázlatírás, határidő május 
10.  

https://www.youtube.com/watch?v=pNRLdo2R-LM&list=PL3NgfOjgiHIJ8uKvsFN4Q6rfUpqJ4vJog
https://www.youtube.com/watch?v=pNRLdo2R-LM&list=PL3NgfOjgiHIJ8uKvsFN4Q6rfUpqJ4vJog
https://www.youtube.com/watch?v=pNRLdo2R-LM&list=PL3NgfOjgiHIJ8uKvsFN4Q6rfUpqJ4vJog
https://www.youtube.com/watch?v=pNRLdo2R-LM&list=PL3NgfOjgiHIJ8uKvsFN4Q6rfUpqJ4vJog
https://cultura.hu/aktualis/miert-fontos-szamunkra-a-halotti-beszed-es-konyorges/
https://cultura.hu/aktualis/miert-fontos-szamunkra-a-halotti-beszed-es-konyorges/
https://cultura.hu/aktualis/miert-fontos-szamunkra-a-halotti-beszed-es-konyorges/
https://cultura.hu/aktualis/miert-fontos-szamunkra-a-halotti-beszed-es-konyorges/
https://www.youtube.com/watch?v=d2PVZRvHwXE
https://www.youtube.com/watch?v=d2PVZRvHwXE
http://users.atw.hu/henineni/index.php?oldal=ve_nemtudhatom
http://users.atw.hu/henineni/index.php?oldal=ve_nemtudhatom
http://users.atw.hu/henineni/index.php?oldal=ve_nemtudhatom
https://www.youtube.com/watch?v=DDpUcxDOZTE
https://www.youtube.com/watch?v=DDpUcxDOZTE
https://learningapps.org/5061320
https://learningapps.org/5061320
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_03_022
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_03_022
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_03_022


https://www.youtube.com/wat

ch?v=GY0iEmoCOjs 
 

Angol normál Everyday English Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg. 74-75 
Workbook pg. 60-61 
Prezentáció a classroomban. 
https://redmenta.com  

A gyakorló és beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 08. 

Angol két tanítási nyelvű 153-156. óra 
7c Time for a change 

  
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

TK. 96-97. oldal 1, 2AB, 3, 

4ABC feladatok 

Reported questions, Online 
Exercise - English 
 
Reported commands, 
affirmative sentences - 
English 
 
Reported commands, 
negations - English 
MF. 70. oldal A, B, C 
feladatok 
7b, 7c Vocabulary - 
Companion 37. oldal 
Lektori anyag: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=ly0q0ILZI6o 
+ Wordsearch a 
Classroomban 

A beadandó feladatok 
visszaküldési határideje a 
Classroomban: május 8. 

Célnyelvi civilizáció 32. óra 
History: the 20th century  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Prezentáció a Classroomban 
Hungary in the 20th century 
video 

 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

61. óra Our Business Project Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A projekt leírása a Drive-on is 
megtalálható 

Pénteken projektbeszámoló 
11.00 órától video meeting 
keretében 

Informatika normál 61-62. óra 
Excel - haladó 
DARAB, DARAB2, 
DARABÜRES, DARABTELI 
függvények használata 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tananyag leírása és 
segédletek a Classroom-ban. 

05.05. 14.00 
Videochat - Discord 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GY0iEmoCOjs
https://www.youtube.com/watch?v=GY0iEmoCOjs
https://www.youtube.com/watch?v=GY0iEmoCOjs
https://redmenta.com/
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/reported_speech/questions2.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/reported_speech/questions2.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/reported_speech/commands.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/reported_speech/commands.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/reported_speech/commands.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/reported_speech/commands_negations.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/reported_speech/commands_negations.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ly0q0ILZI6o
https://www.youtube.com/watch?v=ly0q0ILZI6o
https://www.youtube.com/watch?v=mZA3XwOqKDM
https://www.youtube.com/watch?v=mZA3XwOqKDM


Fizika Ami éltet és véd- a  Föld 
légköre 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tankönyv 89-93. oldal, 
munkafüzet 72. oldal/4 

https://www.nkp.hu/tankon
yv/fizika_8/lecke_05_002 
 

 

Kémia Gyógyító szereink 
Az idegrendszerre ható 
anyagok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk:58-59. 
60-61. 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
kemia_8/lecke_04_002 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
kemia_8/lecke_04_003 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=UxdOSh2dr9Y 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=_H7-RwZFhq0 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=IoX0ZYknWvE 

 

Biológia  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

61. óra Dunántúli-dombság, 
Alpokalja 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A Classroomban megjelölve  2 db LearningApps feladat 

az osztályban  

Földrajz Tipikus tájak Közép- 
Európában  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.136.o-139.o 
Mf. 85.o -86.o 
     

https://www.youtube.com/wat

ch?v=fn2WoVNaXBw 

https://learningapps.org/71616

77 

 

Mf. 85.o -86.o határidő 
május 10.  

Ének Magyar musicalek Google Classroom (kód a 
Krétában)  

önálló gyűjtőmunka 

Rajz 

Emberábrázolás 

Anyag: Mozgás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Tk.: 83. oldal a), b) feladat 

 

Árnyfigura készítése 

A feladat alapján készíts 

https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/lecke_05_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/lecke_05_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_003
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_003
https://www.youtube.com/watch?v=UxdOSh2dr9Y
https://www.youtube.com/watch?v=UxdOSh2dr9Y
https://www.youtube.com/watch?v=_H7-RwZFhq0
https://www.youtube.com/watch?v=_H7-RwZFhq0
https://www.youtube.com/watch?v=IoX0ZYknWvE
https://www.youtube.com/watch?v=IoX0ZYknWvE
https://www.youtube.com/watch?v=fn2WoVNaXBw
https://www.youtube.com/watch?v=fn2WoVNaXBw
https://www.youtube.com/watch?v=fn2WoVNaXBw
https://www.youtube.com/watch?v=fn2WoVNaXBw
https://learningapps.org/7161677
https://learningapps.org/7161677


megjelenítése 

Tk.: 82-83. oldalig 

 

 

 árnyfigurát. 

Technika: tetszőleges, 

Méret: A4 

 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

------------------------- Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Etika 
Világvallások erkölcsi tanításai 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

film fogalmazás írás, feltöltés 
május 15-ig 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Marad a múlt heti, határidő 
kitolva május 10-ig. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Testnevelés Kresz -  nap Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/r
esults?search_query=kresz
+tanfolyam+live+29 

 

 

 

 

8.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 05.05-08.61-62. óra: Az első 
írott nyelvi emlékeink: A 
tihanyi apátság alapítólevele, 
Halotti beszéd,Ómagyar 
Mária-siralom 
Szórványemlék, szövegemlék 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
tk.80-82.o 
https://zanza.tv/irodalom/ko
zepkor/halotti-beszed-es-
konyorges-es-az-omagyar-
maria-siralom 
https://www.youtube.com/w
atch?v=pNRLdo2R-

mf.126./1.a,b 
127.o/ 2.3.a,b,c 
129./ 5.a,b,c,d 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TxRx96F9DF4
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=pNRLdo2R-LM&list=PL3NgfOjgiHIJ8uKvsFN4Q6rfUpqJ4vJog
https://www.youtube.com/watch?v=pNRLdo2R-LM&list=PL3NgfOjgiHIJ8uKvsFN4Q6rfUpqJ4vJog


LM&list=PL3NgfOjgiHIJ8uK
vsFN4Q6rfUpqJ4vJog 
 
https://cultura.hu/aktualis/mi
ert-fontos-szamunkra-a-
halotti-beszed-es-
konyorges/ 
 
 

Irodalom 
 

05.06. 76. óra: Radnóti 
Miklós: Nem tudhatom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05.08. Normál:Radnóti élete - 
film 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
tk.109-111.o 
https://www.youtube.com/w
atch?v=d2PVZRvHwXE 
 
http://users.atw.hu/henineni/
index.php?oldal=ve_nemtud
hatom 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=DDpUcxDOZTE 
 

https://learningapps.org/5061
320 
 
Elemzési vázlat írása a 
megadott források 
segítségével.Szükség lesz a 
vázlatra a témazáró írásakor. 

A vers tanulása könyv 
nélkül; határidő:május 25. 

Matematika Összefoglalás, tudáspróba 
https://www.youtube.com/w
atch?v=Y3OoBCIh0BY 
https://www.youtube.com/w
atch?v=tDMNGJsY2Bo 

https://www.youtube.com/w
atch?v=yjb-xzmp77Q 
https://www.youtube.com/w
atch?v=vd49PHqP_fo 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tankönyv 246. oldal/32/1, 2, 3, 
4, 5, 6 

Csütörtök: webex 9:00  

Történelem Az Európai integráció  
 
 
 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.159.o-162.o 

https://www.nkp.hu/tankony
v/tortenelem_8/lecke_03_02
2 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=GY0iEmoCOjs 

Vázlatírás, határidő május 
10.  

https://www.youtube.com/watch?v=pNRLdo2R-LM&list=PL3NgfOjgiHIJ8uKvsFN4Q6rfUpqJ4vJog
https://www.youtube.com/watch?v=pNRLdo2R-LM&list=PL3NgfOjgiHIJ8uKvsFN4Q6rfUpqJ4vJog
https://cultura.hu/aktualis/miert-fontos-szamunkra-a-halotti-beszed-es-konyorges/
https://cultura.hu/aktualis/miert-fontos-szamunkra-a-halotti-beszed-es-konyorges/
https://cultura.hu/aktualis/miert-fontos-szamunkra-a-halotti-beszed-es-konyorges/
https://cultura.hu/aktualis/miert-fontos-szamunkra-a-halotti-beszed-es-konyorges/
https://www.youtube.com/watch?v=d2PVZRvHwXE
https://www.youtube.com/watch?v=d2PVZRvHwXE
http://users.atw.hu/henineni/index.php?oldal=ve_nemtudhatom
http://users.atw.hu/henineni/index.php?oldal=ve_nemtudhatom
http://users.atw.hu/henineni/index.php?oldal=ve_nemtudhatom
https://www.youtube.com/watch?v=DDpUcxDOZTE
https://www.youtube.com/watch?v=DDpUcxDOZTE
https://learningapps.org/5061320
https://learningapps.org/5061320
https://www.youtube.com/watch?v=Y3OoBCIh0BY
https://www.youtube.com/watch?v=Y3OoBCIh0BY
https://www.youtube.com/watch?v=tDMNGJsY2Bo
https://www.youtube.com/watch?v=tDMNGJsY2Bo
https://www.youtube.com/watch?v=yjb-xzmp77Q
https://www.youtube.com/watch?v=yjb-xzmp77Q
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_03_022
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_03_022
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_03_022
https://www.youtube.com/watch?v=GY0iEmoCOjs
https://www.youtube.com/watch?v=GY0iEmoCOjs
https://www.youtube.com/watch?v=GY0iEmoCOjs


Gyakorló feladatok  https://www.nkp.hu/tankonyv

/tortenelem_8/lecke_03_022 

  

https://wordwall.net/resource/

605114/f%C3%B6ldrajz/101-

eur%C3%B3pai-uni%C3%B3 

  

https://wordwall.net/hu/resour

ce/1334656/f%c3%b6ldrajz/a

z-eur%c3%b3pai-

uni%c3%b3-

tag%c3%a1llamai-2 

 

https://learningapps.org/8703

336 

  

Angol normál 124-126. óra 
6B A happy ending?  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

TK. 70-71. oldal 1, 2, 3a, 4a 
feladatok 
Modals - 'must' and 'mustn't' 

Must mustn't have to don't 

have to 

Betegségek: május 11. 

Angol két tanítási nyelvű Module 8: Consumer society Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg.104-107. 
Workbook pg.77. 
https://redmenta.com 
 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ly0q0ILZI6o  

Wordsearch (lektor) 

A gyakorló és a beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 08. 

Célnyelvi civilizáció History: the 20th century Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Prezentáció a classroomban. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=mZA3XwOqKDM 

A beadandó feladat 
beküldési határideje: május 
08. 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

61. óra Our Business Project Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A projekt leírása a Drive-on is 
megtalálható 

Pénteken projektbeszámoló 
11.00 órától video meeting 
keretében 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_03_022
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_03_022
https://wordwall.net/resource/605114/f%C3%B6ldrajz/101-eur%C3%B3pai-uni%C3%B3
https://wordwall.net/resource/605114/f%C3%B6ldrajz/101-eur%C3%B3pai-uni%C3%B3
https://wordwall.net/resource/605114/f%C3%B6ldrajz/101-eur%C3%B3pai-uni%C3%B3
https://wordwall.net/hu/resource/1334656/f%c3%b6ldrajz/az-eur%c3%b3pai-uni%c3%b3-tag%c3%a1llamai-2
https://wordwall.net/hu/resource/1334656/f%c3%b6ldrajz/az-eur%c3%b3pai-uni%c3%b3-tag%c3%a1llamai-2
https://wordwall.net/hu/resource/1334656/f%c3%b6ldrajz/az-eur%c3%b3pai-uni%c3%b3-tag%c3%a1llamai-2
https://wordwall.net/hu/resource/1334656/f%c3%b6ldrajz/az-eur%c3%b3pai-uni%c3%b3-tag%c3%a1llamai-2
https://wordwall.net/hu/resource/1334656/f%c3%b6ldrajz/az-eur%c3%b3pai-uni%c3%b3-tag%c3%a1llamai-2
https://learningapps.org/8703336
https://learningapps.org/8703336
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/modals-must-and-mustnt
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Modal_verbs/Must_mustn%27t_have_to_don%27t_have_to_ee171491fn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Modal_verbs/Must_mustn%27t_have_to_don%27t_have_to_ee171491fn
https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ly0q0ILZI6o
https://www.youtube.com/watch?v=ly0q0ILZI6o
https://www.youtube.com/watch?v=mZA3XwOqKDM
https://www.youtube.com/watch?v=mZA3XwOqKDM


Informatika normál 57. óra 
Excel - haladó 
DARAB, DARAB2, 
DARABÜRES, DARABTELI 
függvények használata 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tananyag leírása és 
segédletek a Classroom-ban. 

05.05. 14.00 
Videochat - Discord 
 

Fizika Ami éltet és véd- a  Föld 
légköre 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tankönyv 89-93. oldal, 
munkafüzet 72. oldal/4 

https://www.nkp.hu/tankon
yv/fizika_8/lecke_05_002 
 

 

Kémia Gyógyító szereink 
Az idegrendszerre ható 
anyagok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk:58-59. 
60-61. 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
kemia_8/lecke_04_002 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
kemia_8/lecke_04_003 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=UxdOSh2dr9Y 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=_H7-RwZFhq0 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=IoX0ZYknWvE 

online óra: péntek 13:00 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Marad a múlt heti, határidő 
kitolva május 10-ig. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Biológia  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

61. óra Dunántúli-dombság, 
Alpokalja 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A Classroomban megjelölve  2 db LearningApps feladat 

az osztályban  

Földrajz Tipikus tájak Közép- 
Európába  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.136.o-139.o 
Mf. 85.o -86.o 
     

https://www.youtube.com/wat

ch?v=fn2WoVNaXBw 

https://learningapps.org/71616

77 

 

Mf. 85.o -86.o határidő 
május 10.  

https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/lecke_05_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/lecke_05_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_003
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_003
https://www.youtube.com/watch?v=UxdOSh2dr9Y
https://www.youtube.com/watch?v=UxdOSh2dr9Y
https://www.youtube.com/watch?v=_H7-RwZFhq0
https://www.youtube.com/watch?v=_H7-RwZFhq0
https://www.youtube.com/watch?v=IoX0ZYknWvE
https://www.youtube.com/watch?v=IoX0ZYknWvE
https://www.youtube.com/watch?v=fn2WoVNaXBw
https://www.youtube.com/watch?v=fn2WoVNaXBw
https://www.youtube.com/watch?v=fn2WoVNaXBw
https://www.youtube.com/watch?v=fn2WoVNaXBw
https://learningapps.org/7161677
https://learningapps.org/7161677


Ének Magyar musicalek Google Classroom (kód a 
Krétában)  

önálló gyűjtőmunka 

Rajz 

Emberábrázolás 

Anyag: Mozgás 
megjelenítése 

Tk.: 82-83. oldalig 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Tk.: 83. oldal a), b) feladat 

 Árnyfigura készítése 

A feladat alapján készíts 
árnyfigurát. 

Technika: tetszőleges, 

Méret: A4 

 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Gyakorlás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Kahoot! 

Fejlesztés(Hajni néni) Mozgásfejlesztés( labdás 

ügyességfejlesztés) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://youtu.be/GHBnvoRGlg
8 

 

Testnevelés Kresz - nap Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/r
esults?search_query=kresz
+tanfolyam+live+29 

 

Etika Egy etikai probléma 
körüljárása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Projektmunka  

 

 

 

 

Művészeti tanszakok 
 

 

Tanszak A tananyag címe Források Kapcsolódó feladatok 
Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív, 

hangfelvétel, fénykép 

Grafika 1-3. - Alapf. müv. 
okt. képző- és 
iparművészeti csoport 

Alkalmazott grafika 
Mesebeli természet 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Mesés természet 

 

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


Készíts mesealakok 
felhasználásával egy 
képzeletbeli természetet. 

 Technika: tetszőleges 

Méret: A4 

 

Grafika 4-8. - Alapf. müv. 
okt. képző- és 
iparművészeti csoport 

Alkalmazott grafika 
Mesebeli természet 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Mesés természet 

Készíts mesealakok 
felhasználásával egy 
képzeletbeli természetet.  

Technika: tetszőleges 

Méret: A4 

 

 

Zongora (Batta Katalin) Skálák és a darabok 
gyakorlása. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Napi 1 óra gyakorlás. Hangfelvétel küldése a 
skáláról és a darabokról. 
 
Webex meeting: 2020. 
május 08. péntek 10.00. 
 

Zongora (Fodor Barbara) Skálák, darabok, etüdök, 
ujjgyakorlatok, népdalok 
gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Zongoraóra alapok 1., 2., 3. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=0nJHeQIb-7U 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=k1-2AoDA8G4&t=6s 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=kh28h0HZ9XY&t=32s 

Személyre szabott 
gyakorlatok a classroomban. 

Hangfelvétel küldése az 
aktuális darabokról, 
skálákról. 
Webex meeting: 2020. 
május 08. péntek 11.00 

Zongora (Szabóné Tóth 
Katalin) 
 

 Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Webex meeting: 2020. 
május 08. péntek 10.00 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0nJHeQIb-7U
https://www.youtube.com/watch?v=0nJHeQIb-7U
https://www.youtube.com/watch?v=k1-2AoDA8G4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=k1-2AoDA8G4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=kh28h0HZ9XY&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=kh28h0HZ9XY&t=32s


Dráma - Színjáték 
1-3. évfolyam :  Videó :  
Nézzétek meg a Kőleves 
című előadást ! 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=y4XqDRpqbGY 

3-6. évfolyam :  Videó :   
Nézzétek meg a „ Költői 
verseny „  című előadást – 
felnőtt szereplők 

https://www.youtube.com/
watch?v=lNV_a9E3IEs&t=84
6s 

 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
Beadandó: 1-3 évfolyam 

Kérdések : 1. Mi az ami  
tetszett benne ? 2.Mi nem ? 

                 

Válasz : Egy-egy mondattal 
válaszoljatok  egy füzetlapra, 
fotózzátok le és küldjétek be ! 

Beadandó : 3-6. évfolyam 

 Írjátok le, mi az ami 
tetszett és mi nem. ( ha 
volt ilyen ) 

A válaszokat fotózzátok le 
és küldjétek be !   ( Kb:  4-5 
mondat elég ) 

 

 

 

Furulya  Etüdök  
Előadási darabok  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 A heti tananyagot 
megtaláljátok személyre 
szabottan a classroom-ban 
és a Kréta naplóban is. A 
megadott határidőre 
készítsetek hangfelvételt a 
gyakorlásotokról, melyet 
küldjetek vissza a megadott 
határidőre. Jó gyakorlást 
kívánok!  

Klarinét Skálák 
Etüdök  
Előadási darabok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 A heti tananyagot 
megtaláljátok személyre 
szabottan a classroom-ban 
és a Kréta naplóban is. A 
megadott határidőre 
készítsetek hangfelvételt a 
gyakorlásotokról, melyet 

https://www.youtube.com/watch?v=y4XqDRpqbGY
https://www.youtube.com/watch?v=y4XqDRpqbGY
https://www.youtube.com/watch?v=lNV_a9E3IEs&t=846s
https://www.youtube.com/watch?v=lNV_a9E3IEs&t=846s
https://www.youtube.com/watch?v=lNV_a9E3IEs&t=846s


küldjetek vissza a megadott 
határidőre. Jó gyakorlást 
kívánok!  

Kerámia  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  

Ütő  Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Knauer: 36.gyak.- duó 
összejátszása az elküldött 
felvételekre, Knauer: 
Kisdobiskola: 14, 15., 20., 
36.,II.rész, 3.,5.,  gyakorlatok 

Bordás István.: Budapest- 
Debrecen 4 óra - 
meghallgatása youtube-n 

Szolfézs Zenei fogalmak 
Bach: Menuet 
Kottázás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Dobszay László: A hangok 
világa 2. 175. oldal 316.; 
50. oldal 81. A 

Zenei rejtvény kitöltése; 
feladatok megoldása, 
betűkottából kottázás. A 
feladatok a classroomban 

Korrepetíció Gyakorlás figyelve a 
tempóra. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RKtegHSdtrk
https://www.youtube.com/watch?v=RKtegHSdtrk
https://www.youtube.com/watch?v=EyxbTNgQMlo
https://www.youtube.com/watch?v=EyxbTNgQMlo

