
 

 

2020. május 11- 15.  
 

1.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 

Magyar nyelv 252. óra A  P,B,R írása, 
kapcsolása 
 
 
 
254. óra A d, t 
differenciálása 
 
 
256. óra Másolás (“ötsoros”) 
 
 
258. óra N, Ny, M írása, 
kapcsolása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

252. óra írás 
 
  
 
 
d, t a szavakban 
 
 
 
Ötsoros 
 
 
N, Ny, M írása, kapcsolása 
 

 

Az írásfüzet, másolófüzet 

feladatának elküldése fotón -

1.a classroom, videós óra 

 
füzet önálló ellenőrzése 
megoldókulcs segítségével 
az 1.a napközis classroom 
 
nincs beadandó 
 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.a 

classroom, videós óra 

 
 

Irodalom 253. óra Az állatok vitája 
 
255. óra A tyúk 
 
 
257. óra A baromfiudvar 
lakói 
 
259. óra Medveotthon 
Veresegyházán 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Az állatok vitája 
 
A tyúk 
 
 
A baromfiudvar lakói 
 
 

https://redmenta.com 

 

nincs beadandó 
 
videós óra, nincs beadandó 
 
mesefüzet önálló 
ellenőrzése megoldókulcs 
segítségével az 1.a napközis 
classroom 
 
május 15. szövegértés 
dolgozat 8:00-8:45 

https://drive.google.com/file/d/1b6a41pBrr8vXJpoL7fX1V4rsOwsDf9mS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pDoItxVG_vj1xnFZ4oSnTh4y0MqL78y9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12yIrDP9HAeHd5q8i3uzCydt_MGY94LWg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nlc51yH2qLfsHqLaFSNavo04C0lv4XkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yaM_5Yt3p_nw0KtaiWyuqwEbsrUnwNR0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Frt_mh_92EXjUbR9l4ksugASozZ9Pnz1
https://drive.google.com/file/d/1TJ5hL558DtcG5wRr6k7zxWeQiD5NmZX7/view?usp=sharing
https://redmenta.com/


Matematika 
 

125. óra A 19 fogalma – 

Számolás 0-19-ig 

 

 

126. óra Műveletek a 19-es 

számkörben 

 

 

 

127. óra A 20 fogalma  - 

Számolás 0-20-ig 

 

 

 

 

128. óra ·   Számolás 0-tól 

20-ig – a szerzett tudás 

elmélyítése különböző 

megközelítésben 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. II. 92. 93. oldal feladatai 

 
 

 

Tk. II. 94. 95. oldal feladatai 

https://wordwall.net/resource

/837290/matematika/m%c5

%b1veletek 

 

Tk. 96. 97. oldal feladatai 

 

 

 

Tk. II. 98-99. oldal feladatai 

https://wordwall.net/resource

/408590/matek/m%c5%b1ve

letek-gyakorl%c3%a1sa-20-

sz%c3%a1mk%c3%b6rben 

 
Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-
ban. 

Online óra a Discord 
alkalmazáson keresztül 
10:00-kor.  
 
 
Az elkészült feladatok 
feltöltése. 
 
 
Online óra a Discord 
alkalmazáson keresztül 
10:00-kor.  
 
 
 
Az elkészült feladatok 
feltöltése.  

Testnevelés normál 159. óra  tartásjavító torna  
 
 
160.óra távolugrás egy 
lábról két lábra 
 
 
 
161. óra tartásjavító torna 
 
 
 
162. óra Játékos feladatok 
 
 
163. óra Kitartó futás ( 12 
perc )  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ZslW5kimFuk 
 
https://sek.videotorium.hu/hu
/recordings/2588/a-
tavolugras-oktatasa 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=qBF_ogxb3Gc 
 
 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=qCQ7BcTG4yQ 

Rövid beszámoló a 

legkedvesebb feladatról  

Testnevelés két tanítási Atlétikai mozgásformák, Google Classroom (kód a https://www.youtube.com/wat Beadandó: kommentben 

https://wordwall.net/resource/837290/matematika/m%c5%b1veletek
https://wordwall.net/resource/837290/matematika/m%c5%b1veletek
https://wordwall.net/resource/837290/matematika/m%c5%b1veletek
https://wordwall.net/resource/408590/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://wordwall.net/resource/408590/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://wordwall.net/resource/408590/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://wordwall.net/resource/408590/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://www.youtube.com/watch?v=ZslW5kimFuk
https://www.youtube.com/watch?v=ZslW5kimFuk
https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/2588/a-tavolugras-oktatasa
https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/2588/a-tavolugras-oktatasa
https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/2588/a-tavolugras-oktatasa
https://www.youtube.com/watch?v=qBF_ogxb3Gc
https://www.youtube.com/watch?v=qBF_ogxb3Gc
https://www.youtube.com/watch?v=qCQ7BcTG4yQ
https://www.youtube.com/watch?v=qCQ7BcTG4yQ
https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s


nyelvű 
 

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

Krétában) ch?v=rFTnQj4Cd0s 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VqVaMlRxnR8 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=_OenY9rZ1Ws 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=T5147BQI69w&list=PLZqP
GIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q8
91qA&index=127&t=0s 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SC-uKMZAGig 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=PjukuapL1wo NETFIT 

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

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

Környezetismeret 
 

33.óra: Itt a nyár! Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 68-69.oldal 
Mf.: 52-53.oldal 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Q8MvYbGga40 
Beszélgetés a szülőkkel 
megadott szempontok 
alapján. 
Mf.: 52.o./2. feladat 
       53.o./3,4,5,6. feladat 
Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-
ban. 

Az megoldott feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

Angol normál 62. óra: Mini-dialogue: Tina 
is ill. 
 
63. óra: Game: Find the 
body parts. 
Vocabulary related to parts 
of the body. 

Student’s Book 66 - 67. oldal 
Workbook 68 - 69. oldal 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Body parts 
Body 66. oldal 
 
Workbook 69. oldal 
Workbook Colouring 
 
Head and shoulders 

lefotózva beküldeni: 
Workbook 69. oldal 

Angol két tanítási nyelvű 159. óra: To personalize the 
unit language, to provide an 
opportunity for self 
evaluation. 
 

Pupil’s Book 44 - 46. oldal 
Activity Book 39 - 41. oldal 
Teacher’s Book - Evaluation 
sheet 5. 
 

Evaluation 5. 
 
 
 
 

Webex meeting 2020. május 
11. hétfő 11:30 
 
beküldendő lefotózva 
Evaluation 5. a füzetben és 

https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s
https://www.youtube.com/watch?v=VqVaMlRxnR8
https://www.youtube.com/watch?v=VqVaMlRxnR8
https://www.youtube.com/watch?v=_OenY9rZ1Ws
https://www.youtube.com/watch?v=_OenY9rZ1Ws
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SC-uKMZAGig
https://www.youtube.com/watch?v=SC-uKMZAGig
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=Wfqs3TBqH1A
https://www.youtube.com/watch?v=Wfqs3TBqH1A
https://www.youtube.com/watch?v=Q8MvYbGga40
https://www.youtube.com/watch?v=Q8MvYbGga40
https://www.youtube.com/watch?v=UM6meCJryb4
https://www.youtube.com/watch?v=_NeclMKiabM
https://www.youtube.com/watch?v=u6pSR-s-9kU
https://www.youtube.com/watch?v=-M1FlDN9ry0
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=d2AXk3JR66A


160. óra: Unit 6. Food: To 
present new vocabulary. 
 
 
161. óra: To revise the 
Lesson 1. vocabulary with a 
chant. 
 
162 - 163. óra: To practise 
the vocabulary with a song. 
 

 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Unit 7 Food 
Food 2 
 
 
Chant Food 
Food Practice 
I like food 
 
Song I like 
Activity page 41. 

Activity Book 41. oldal 

Ének - zene 
 

63. óra: Hallás utáni 
daltanulás: “Az én lovam 
hintaló…” 
64. óra: A  I  ᴨ  Z 
A lá szó mi dó gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A lá-szó-mi-dó gyakorlása  

Etika 33. Iskolás vagyok Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/wat

ch?v=pcPr3A3Dot0 

A feladatok leírása a 
Classroomban 

Az elkészített feladatok 
beküldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 
 

Rajz: Környezetünk épületei, 
a valós és az elképzelt kép 
összehasonlítása 
 
Technika: Szobám 
kitakarítása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Rajz 
 
Technika 

Elkészített feladatokról 
fénykép készítése és 
beküldése 

Rajz normál 32.tananyag: Környezetünk 
épületei, a valós és az 
elképzelt kép 
összehasonlítása. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-
ban. 

Az elkészült rajzok fotójának 
feltöltése a kurzusba. 

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

Madarak és fák napja 
alkalmából, madáretető 
készítése különböző 
technikákkal. 
Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-

Az elkészült munkadarab 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

https://www.youtube.com/watch?v=NqpMnxFaGzY
https://www.youtube.com/watch?v=xlaDQDLeEGI
https://www.youtube.com/watch?v=Z88YsUeY2fo
https://www.youtube.com/watch?v=XrSZGMLakwU
https://www.youtube.com/watch?v=ayZtj-ySQd8
https://www.youtube.com/watch?v=4qdbA896pho
https://www.youtube.com/watch?v=1xuA8hMVwNQ
https://wordwall.net/hu/resource/1809424/k%C3%A9zjel-szolmiz%C3%A1ci%C3%B3s-hang-1o-mi-sz%C3%B3-l%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=pcPr3A3Dot0
https://www.youtube.com/watch?v=pcPr3A3Dot0
https://drive.google.com/file/d/1F6aAGldQXZ5MzYygpVP0ttSyKODiMmMg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WHv7-RyQkDwLDrSssv0QIMZCJphaGNyz/view?usp=sharing


ban. 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

Online óra 05.14-én 
csütörtökön ( napközi 
Matematika 14:00-tól a 
discord alkalmazáson )  

 

 

1.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 252. óra A P, B, R írása, 
kapcsolása 
 
 
 
254. óra A d, t differenciálása 
 
 
 
256. óra Másolás (“ötsoros”) 
 
258. óra N, Ny, M írása, 
kapcsolása 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

252. óra 
 
 
 
 
d, t a szavakban 
 
 
 
Ötsoros 
 
N, Ny, M írása 
 
 
 

Az írásfüzet, másolófüzet 

feladatának elküldése fotón 

-1.b classroom, videós óra 

 
füzet önálló ellenőrzés 
megoldókulcs segítségével 
az 1.b napközis classroom 
 
nincs beadandó 

Az írásfüzet feladatának 

elküldése fotón -1.b 

classroom, videós óra 

 

Irodalom 251. óra Barátaink: az állatok, 
a fák, a virágok-Ma-Fan-To: 
Állatok 
 
 
253. óra Az állatok vitája 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 251. óra olvasás 

 
 
 

Az állatok vitája 

füzet feladatainak beküldése 

fotón 1. b classroom 

videós óra 
 

https://drive.google.com/file/d/1LHSt1vyEN-rn9_2_UjFGmAz5WG0fa34L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pDoItxVG_vj1xnFZ4oSnTh4y0MqL78y9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12yIrDP9HAeHd5q8i3uzCydt_MGY94LWg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1phYyM0HHC4JJ7l3VqLHPVgdBVfu7PEUo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mlq2JqVskt8_yusuN1f7EbWu9z_Hg8E1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yaM_5Yt3p_nw0KtaiWyuqwEbsrUnwNR0/view?usp=sharing


 
 
255. óra A tyúk 
 
 
 
257. óra A baromfiudvar lakói 
 

 
 
 

A tyúk 
 
 
 
A baromfiudvar lakói 

nincs beadandó 
 
 
videós óra, nincs beadandó 
 
 
mesefüzet önálló ellenőrzés 
megoldókulcs segítségével 
az 1.b napközis classroom 

Matematika 
 

125. óra A 19 fogalma – 

Számolás 0-19-ig 

 

 

126. óra Műveletek a 19-es 

számkörben 

 

 

 

127. óra A 20 fogalma  - 

Számolás 0-20-ig 

 

 

 

 

128. óra ·   Számolás 0-tól 20-

ig – a szerzett tudás 

elmélyítése különböző 

megközelítésben 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. II. 92. 93. oldal feladatai 

 
 

 

Tk. II. 94. 95. oldal feladatai 

https://wordwall.net/resource/

837290/matematika/m%c5%b

1veletek 

 

Tk. 96. 97. oldal feladatai 

 

 

 

Tk. II. 98-99. oldal feladatai 

https://wordwall.net/resource/

408590/matek/m%c5%b1vele

tek-gyakorl%c3%a1sa-20-

sz%c3%a1mk%c3%b6rben 

 
Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-
ban. 

Online óra a Discord 
alkalmazáson keresztül 
12:00-kor.  
 
 
Az elkészült feladatok 
feltöltése. 
 
 
Online óra a Discord 
alkalmazáson keresztül 
12:00-kor.  
 
 
 
Az elkészült feladatok 
feltöltése.  

Környezetismeret 
 

33.óra: itt a nyár! Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 68-69.oldal 
Mf.: 52-53.oldal 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Q8MvYbGga40 
Beszélgetés a szülőkkel 
megadott szempontok 
alapján. 
Mf.: 52.o./2. feladat 
       53.o./3,4,5,6. feladat 
Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-

A megoldott feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

https://drive.google.com/file/d/1hft5YrnxZH-6UNFwK69Yg81Q9c2xOf_l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TJ5hL558DtcG5wRr6k7zxWeQiD5NmZX7/view?usp=sharing
https://wordwall.net/resource/837290/matematika/m%c5%b1veletek
https://wordwall.net/resource/837290/matematika/m%c5%b1veletek
https://wordwall.net/resource/837290/matematika/m%c5%b1veletek
https://wordwall.net/resource/408590/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://wordwall.net/resource/408590/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://wordwall.net/resource/408590/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://wordwall.net/resource/408590/matek/m%c5%b1veletek-gyakorl%c3%a1sa-20-sz%c3%a1mk%c3%b6rben
https://www.youtube.com/watch?v=Q8MvYbGga40
https://www.youtube.com/watch?v=Q8MvYbGga40


ban. 

Angol normál 62. óra: Mini-dialogue: Tina is 
ill. 
 
63. óra: Game: Find the body 
parts. 
Vocabulary related to parts of 
the body. 

Student’s Book 66 - 67. 
oldal 
Workbook 68 - 69. oldal 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Body parts 
Body 66. oldal 
 
Workbook 69. oldal 
Workbook Colouring 
 
Head and shoulders 

lefotózva beküldeni: 
Workbook 69. oldal 
 

Angol két tanítási nyelvű Unit 5 Animals: I can do it! 
 
Unit 6 Food: Food vocabulary 
and Food, food - chant 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 43.o 15.,16. 
Mf 38.o 12.,13. 
Tk 44.o 1.,2. és 45.o 3.,4. 
Mf 39.o 1. és 40.o 2.,3. 
 
Videó leckék a Classroomban 
találhatóak 

Visszaküldeni: Mf 39., 40.o 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 
 

Running, running drills 
Movements of animals 
Relaxing exercises 
Strengthening exercises 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Running drills 
Movements of animals 
Hero exercises 
Yoga for kids 
Lucky wheel  
 
 

Rövid beszámoló készítése 
a héten végzett 
gyakorlatokról.  
Írd le, mi a kedvenc 
gyakorlatod testnevelésből?  

Testnevelés normál 159. óra  tartásjavító torna  
 
 
160.óra távolugrás egy lábról 
két lábra 
 
 
 
161. óra tartásjavító torna 
 
 
 
162. óra Játékos feladatok 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ZslW5kimFuk 
 
https://sek.videotorium.hu/hu/
recordings/2588/a-
tavolugras-oktatasa 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=qBF_ogxb3Gc 
 
 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=qCQ7BcTG4yQ 

Rövid beszámoló a 

legkedvesebb feladatról 

https://www.youtube.com/watch?v=UM6meCJryb4
https://www.youtube.com/watch?v=_NeclMKiabM
https://www.youtube.com/watch?v=u6pSR-s-9kU
https://www.youtube.com/watch?v=-M1FlDN9ry0
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=uCYSMM5TPSE
https://www.youtube.com/watch?v=GYeRDWZ1sd4&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=ign4jE5Py60
https://www.youtube.com/watch?v=d9fHbH6FY80
https://www.youtube.com/watch?v=ZslW5kimFuk
https://www.youtube.com/watch?v=ZslW5kimFuk
https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/2588/a-tavolugras-oktatasa
https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/2588/a-tavolugras-oktatasa
https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/2588/a-tavolugras-oktatasa
https://www.youtube.com/watch?v=qBF_ogxb3Gc
https://www.youtube.com/watch?v=qBF_ogxb3Gc
https://www.youtube.com/watch?v=qCQ7BcTG4yQ
https://www.youtube.com/watch?v=qCQ7BcTG4yQ


163. óra Kitartó futás ( 12 
perc ) 

Ének - zene 
 

64. óra: Hallás utáni 
daltanulás: “Az én lovam 
hintaló…” 
65. óra: A  I  ᴨ  Z 
A lá szó mi dó gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A lá-szó-mi-dó gyakorlása  

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Környezetünk épületei, a 
valós és az elképzelt kép 
összehasonlítása 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

1.b rajz  
 

 

Rajz normál 32.tananyag: Környezetünk 
épületei, a valós és az 
elképzelt kép 
összehasonlítása. 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Bővebb feladatleírás 

megtalálható a Classroom-

ban. 

Az elkészült rajzok fotójának 
feltöltése a kurzusba. 

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

Madarak és fák napja 
alkalmából, madáretető 
készítése különböző 
technikákkal. 
Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-
ban. 

Az elkészült munkadarab 
fotójának feltöltése a 
kurzusba.  

Etika 33. Iskolás vagyok Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/wat

ch?v=pcPr3A3Dot0 

A feladatok leírása a 
Classroomban 

Az elkészített feladatok 
beküldése 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

Online óra 05.14-én 
csütörtökön ( napközi 
Matematika 14:00-tól a 
discord alkalmazáson )  

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/1809424/k%C3%A9zjel-szolmiz%C3%A1ci%C3%B3s-hang-1o-mi-sz%C3%B3-l%C3%A1
https://youtu.be/3OvSPDkUKtQ
https://www.youtube.com/watch?v=pcPr3A3Dot0
https://www.youtube.com/watch?v=pcPr3A3Dot0


2.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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

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

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

 

youtube óra 
 
 
Beadandó:Munkafüzet 81. 
oldal lefényképezése  és 
beküldése   

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


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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

     

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

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

Feladatok a szövegekhez 

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

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

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

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

 

 

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

Matematika 128.óra: Maradékos osztás 

129.óra: Valószínűségi 

megfigyelések, játékok, 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

Cisco Webex találkozó: 
kedd 9.00-10.00 

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


kísérletek. Kombinatorikai 

feladatok 

130.óra: A tanult műveletek 

gyakorlása 

131.óra: A római számok 

írása, olvasása 20-ig 

Classroomban találhatók. 

Környezetismeret 
 

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

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

A megoldott feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

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

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

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

lefotózva beküldeni: 
Workbook 61. oldal 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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

Testnevelés normál 
 

158.óra: Futás feladatokkal, 

szökkenések gyakorlása  

159.óra: Állórajt és 

vágtafutás 30 m-en. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

Beszámoló a felmérés 
eredményéről:  
Hogy sikerült a helyből 
távolugrás? 
 

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


160.óra: A tanulók motoros 

képességének felmérése: 

helyből távolugrás. 

161.óra: Szabadtéri óra 

különböző feladatokkal: 

átbújás, mászás, csúszás 

162.óra: Játékóra 

 

 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=rFTnQj4Cd0s 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VqVaMlRxnR8 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=_OenY9rZ1Ws 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=T5147BQI69w&list=PLZqP
GIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q8
91qA&index=127&t=0s 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SC-uKMZAGig 

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

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

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

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 
 
A tá, ti-ti, tá-á gyakorlása 

 

Rajz-technika normál Technika 

A növények életfeltételei 

Kertészkedés 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladat leírása a 
classroomban 

https://learningapps.org/1087

Szorgalmi feladat  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s
https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s
https://www.youtube.com/watch?v=VqVaMlRxnR8
https://www.youtube.com/watch?v=VqVaMlRxnR8
https://www.youtube.com/watch?v=_OenY9rZ1Ws
https://www.youtube.com/watch?v=_OenY9rZ1Ws
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SC-uKMZAGig
https://www.youtube.com/watch?v=SC-uKMZAGig
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=Wfqs3TBqH1A
https://www.youtube.com/watch?v=Wfqs3TBqH1A
https://wordwall.net/hu/resource/744956/%C3%A9nek-1-2-oszt%C3%A1ly-ti-ti-t%C3%A1-kal%C3%A1nyos-melinda-2020
https://learningapps.org/10877308


Rajz 

Tenyérbe rajzolt állatok 

Fantázia történet 

Az előző órai munka 

folytatása 
 

7308 

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

A fotó küldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Térképtervezés (Bartos 

Erika: Utakon című 

művéhez) 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Térképtervezés 

 

 

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

A feladatok leírása a 
classroomban 

Az elkészített feladatok 
elküldése 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 
 
 

2.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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

youtube óra 
 
 
Beadandó:Munkafüzet 81. 
oldal lefényképezése  és 
beküldése   

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


kijelent%C5%91-mondatot 

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

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

 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

     

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

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

Feladatok a szövegekhez 

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

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

https://www.youtube.com/

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

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


watch?v=CEmVIGWHrHg  

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

 

 

Matematika 127.óra: Maradékos osztás 

128.óra: Valószínűségi 

megfigyelések, játékok, 

kísérletek. Kombinatorikai 

feladatok 

129.óra: A tanult műveletek 

gyakorlása 

130.óra: A római számok 

írása, olvasása 20-ig 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

Cisco Webex találkozó: 
kedd 9.00-10.00 

Környezetismeret 
 

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

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

Az elkészült feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

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

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

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

lefotózva beküldeni: 
Workbook 61. oldal 
 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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

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


 
Round-up 
 

Testnevelés normál 
 

158.óra: Futás feladatokkal, 

szökkenések gyakorlása  

159.óra: Állórajt és 

vágtafutás 30 m-en. 

160.óra: A tanulók motoros 

képességének felmérése: 

helyből távolugrás. 

161.óra: Szabadtéri óra 

különböző feladatokkal: 

átbújás, mászás, csúszás 

162.óra: Játékóra 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladatok részletesen a 
classroomban találhatók. 

Beszámoló a felmérés 
eredményéről:  
Hogy sikerült a helyből 
távolugrás? 
 

Testnevelés és tömegsport 
kéttannyelvű 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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

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

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

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

Ének - zene 
 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

  
 
 
A tá, ti-ti, tá-á gyakorlása 

 

https://youtu.be/4FkkiamdCxY
https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s
https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s
https://www.youtube.com/watch?v=VqVaMlRxnR8
https://www.youtube.com/watch?v=VqVaMlRxnR8
https://www.youtube.com/watch?v=_OenY9rZ1Ws
https://www.youtube.com/watch?v=_OenY9rZ1Ws
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SC-uKMZAGig
https://www.youtube.com/watch?v=SC-uKMZAGig
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=Wfqs3TBqH1A
https://www.youtube.com/watch?v=Wfqs3TBqH1A
https://wordwall.net/hu/resource/744956/%C3%A9nek-1-2-oszt%C3%A1ly-ti-ti-t%C3%A1-kal%C3%A1nyos-melinda-2020


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

Rajz-technika normál Technika 

A növények életfeltételei 

Kertészkedés 

 

Rajz 

Tenyérbe rajzolt állatok 

Fantázia történet 

Az előző órai munka 

folytatása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladat leírása a 
classroomban 

https://learningapps.org/108
77308 

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

Szorgalmi feladat  
 
 
 
 
A fotó küldése 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Térképtervezés (Bartos 

Erika: Utakon című 

művéhez) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Térképtervezés 
 

 

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

A feladatok leírása a 
classroomban 

Az elkészített feladatok 
elküldése 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 

 

3.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 97-99.óra: 
A melléknév fokozása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mf.94-95.o. 
https://www.okosdoboz.hu/f
eladatsor?id=125&select_o
sztaly_search=3-
osztaly&select_tantargy_se

Javítás megoldókulccsal 
Okosdoboz játékos feladat : 
mn.fokozása 

https://learningapps.org/10877308
https://learningapps.org/10877308
https://wordwall.net/hu/resource/333143/tanak-n%C3%B6v%C3%A9nyek-%C3%A9letfelt%C3%A9telei
https://wordwall.net/hu/resource/333143/tanak-n%C3%B6v%C3%A9nyek-%C3%A9letfelt%C3%A9telei
https://wordwall.net/hu/resource/333143/tanak-n%C3%B6v%C3%A9nyek-%C3%A9letfelt%C3%A9telei
https://wordwall.net/hu/resource/333143/tanak-n%C3%B6v%C3%A9nyek-%C3%A9letfelt%C3%A9telei
https://wordwall.net/hu/resource/333143/tanak-n%C3%B6v%C3%A9nyek-%C3%A9letfelt%C3%A9telei
https://youtu.be/jlXW7meptkY
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor


arch=magyar-
nyelv&select_temakor_sear
ch=osszes-temakor 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Javítás megoldókulccsal. 

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

Környezetismeret 
 

32.óra: Az ártéri ház és a 
porta. 

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

Prezentáció és videó 
megtekintése. 
Vázlatírás. 
Munkafüzeti feladatok 
megoldása. 
 

Az elkészült feladatok 
fotójának feltöltése a 
kurzusba. 

Angol normál Lesson 96 Traditional 
costumes 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

9.hét 3.a normál.pdf 
 

Online meeting május 13. 
 9 óra Skype  

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://redmenta.com/A+b%C5%B1v%C3%B6s+%C3%A1s%C3%B3++dolgozat
https://redmenta.com/A+b%C5%B1v%C3%B6s+%C3%A1s%C3%B3++dolgozat
https://redmenta.com/A+b%C5%B1v%C3%B6s+%C3%A1s%C3%B3++dolgozat
https://www.youtube.com/watch?v=PvDzrOd4l50
https://www.youtube.com/watch?v=PvDzrOd4l50
https://www.youtube.com/watch?v=0DwkRnLTHHM
https://www.youtube.com/watch?v=0DwkRnLTHHM
https://wordwall.net/hu/resource/1750060/matek/testek-s%c3%adkidomok-v%c3%a1logat%c3%a1s-2
https://wordwall.net/hu/resource/1750060/matek/testek-s%c3%adkidomok-v%c3%a1logat%c3%a1s-2
https://wordwall.net/hu/resource/1750060/matek/testek-s%c3%adkidomok-v%c3%a1logat%c3%a1s-2
https://wordwall.net/hu/resource/1750060/matek/testek-s%c3%adkidomok-v%c3%a1logat%c3%a1s-2
https://wordwall.net/hu/resource/838691/matek/csoportos%c3%adt%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/838691/matek/csoportos%c3%adt%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/838691/matek/csoportos%c3%adt%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/1994514/matek/kocka-%c3%a9s-t%c3%a9glatest
https://wordwall.net/hu/resource/1994514/matek/kocka-%c3%a9s-t%c3%a9glatest
https://wordwall.net/hu/resource/1994514/matek/kocka-%c3%a9s-t%c3%a9glatest
https://wordwall.net/hu/resource/1110027/s%C3%ADkidomok
https://wordwall.net/hu/resource/1110027/s%C3%ADkidomok
https://wordwall.net/hu/resource/956858/matek/matematika-testek
https://wordwall.net/hu/resource/956858/matek/matematika-testek
https://wordwall.net/hu/resource/956858/matek/matematika-testek
https://drive.google.com/open?id=1EZVXeNLnpkEt-9xm-1ZbbfoAst-nX1yB


Lesson 97 Revision 
Lesson 98 Revision 

 

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

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

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

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

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

5 megoldott feladat fotózása, 
feltöltése. 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=8l0xXL9Bmpk
https://www.youtube.com/watch?v=_VaSqxGc4gU
https://www.youtube.com/watch?v=yxT0YNdZels
https://www.youtube.com/watch?v=HqeCYVgZCBk
https://www.youtube.com/watch?v=LLNUu9Out2w
https://www.youtube.com/watch?v=I7YfKn9UndQ
https://www.youtube.com/watch?v=wQSkR9EpeUM
https://www.youtube.com/watch?v=fDUDDI7iU7w
https://www.youtube.com/watch?v=nSZeHqbb9mU
https://www.youtube.com/watch?v=VhDC7RQMXNo
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/osszes-tantargy/osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/osszes-tantargy/osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/osszes-tantargy/osszes-temakor
https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=Ht0Ye8K_ZsA
https://www.youtube.com/watch?v=Ht0Ye8K_ZsA
https://www.youtube.com/watch?v=LqYVBIhgrEY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LqYVBIhgrEY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s
https://www.youtube.com/watch?v=oFw5R4KWHU8
https://www.youtube.com/watch?v=oFw5R4KWHU8


Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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

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

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

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

Ének - zene 
 64. óra: Hallás utáni 

daltanulás: “Megfogtam egy 
szúnyogot…” 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 
 
 
Ismétlés 

 

Rajz-technika normál Madarak és fák napja 

Játékos feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

Szorgalmi feladat 
megoldásainak elküldése 

Fejlesztés (Éva néni) 
Gyakorló feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladat leírása a 

classroomban 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s
https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s
https://www.youtube.com/watch?v=VqVaMlRxnR8
https://www.youtube.com/watch?v=VqVaMlRxnR8
https://www.youtube.com/watch?v=_OenY9rZ1Ws
https://www.youtube.com/watch?v=_OenY9rZ1Ws
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SC-uKMZAGig
https://www.youtube.com/watch?v=SC-uKMZAGig
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=Wfqs3TBqH1A
https://www.youtube.com/watch?v=Wfqs3TBqH1A
https://wordwall.net/hu/resource/960397/%C3%A9nek-3oszt%C3%A1ly


Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Térképtervezés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Térképtervezés 

 

 

Etika 
31. Mindennapi szabályok 

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

tch?v=I43UxxIBR_M 

A feladatok leírása a 
Classroomban 

Az elkészített feladatok 
elküldése 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 
 

 

3.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 96-98.óra: 
A melléknév fokozása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

Javítás megoldókulccsal 
Okosdoboz játékos feladat : 
mn.fokozása 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://redmenta.com/A+b%
C5%B1v%C3%B6s+%C3%
A1s%C3%B3++dolgozat 
 
Tk.134-135.o. 
 
https://www.youtube.com/wa

Redmenta szövegértés 
dolgozat 
 
 
A hangos olvasás 
fejlesztése 
Ismeretterjesztő kisfilmek a 

https://youtu.be/jlXW7meptkY
https://www.youtube.com/watch?v=I43UxxIBR_M
https://www.youtube.com/watch?v=I43UxxIBR_M
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=125&select_osztaly_search=3-osztaly&select_tantargy_search=magyar-nyelv&select_temakor_search=osszes-temakor
https://redmenta.com/A+b%C5%B1v%C3%B6s+%C3%A1s%C3%B3++dolgozat
https://redmenta.com/A+b%C5%B1v%C3%B6s+%C3%A1s%C3%B3++dolgozat
https://redmenta.com/A+b%C5%B1v%C3%B6s+%C3%A1s%C3%B3++dolgozat
https://www.youtube.com/watch?v=PvDzrOd4l50


tch?v=PvDzrOd4l50 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=0DwkRnLTHHM 

tk. anyagához: 
Zöld gyíkok a Zemplénben 
Ehető húsos som 

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

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

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

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

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

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

Javítás megoldókulccsal. 

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

Környezetismeret 33. Megismerni, megszeretni, 
megvédeni 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tkv.86-87.o., 
Mf.68.o.1.2.3.4. 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=eZLrzTLv9CU 

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

A Mf. feladatainak elküldése 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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

Angol két tanítási nyelvű UNIT 10. Fun time 
155.óra: Song: Jungle party 
156.óra: Reading and writing 
activity 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.66-67.o. 
Ismétlés: 
Tk.60-65.o. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=PvDzrOd4l50
https://www.youtube.com/watch?v=0DwkRnLTHHM
https://www.youtube.com/watch?v=0DwkRnLTHHM
https://wordwall.net/hu/resource/1750060/matek/testek-s%c3%adkidomok-v%c3%a1logat%c3%a1s-2
https://wordwall.net/hu/resource/1750060/matek/testek-s%c3%adkidomok-v%c3%a1logat%c3%a1s-2
https://wordwall.net/hu/resource/1750060/matek/testek-s%c3%adkidomok-v%c3%a1logat%c3%a1s-2
https://wordwall.net/hu/resource/1750060/matek/testek-s%c3%adkidomok-v%c3%a1logat%c3%a1s-2
https://wordwall.net/hu/resource/838691/matek/csoportos%c3%adt%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/838691/matek/csoportos%c3%adt%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/838691/matek/csoportos%c3%adt%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/1994514/matek/kocka-%c3%a9s-t%c3%a9glatest
https://wordwall.net/hu/resource/1994514/matek/kocka-%c3%a9s-t%c3%a9glatest
https://wordwall.net/hu/resource/1994514/matek/kocka-%c3%a9s-t%c3%a9glatest
https://wordwall.net/hu/resource/1110027/s%C3%ADkidomok
https://wordwall.net/hu/resource/1110027/s%C3%ADkidomok
https://wordwall.net/hu/resource/956858/matek/matematika-testek
https://wordwall.net/hu/resource/956858/matek/matematika-testek
https://wordwall.net/hu/resource/956858/matek/matematika-testek
https://www.youtube.com/watch?v=eZLrzTLv9CU
https://www.youtube.com/watch?v=eZLrzTLv9CU
https://www.youtube.com/watch?v=1RJMypSHeAs
https://www.youtube.com/watch?v=1RJMypSHeAs


157.óra: Story: I don’t like it 
here 
158.óra: Understanding mini- 
dialogues 
159.óra: Reading and writing 
activity 

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

5 megoldott feladat 
fotózása, feltöltése. 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Running and running drills. 

Strengthening, balancing and 
hanging exercises. 

 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

Beszámoló készítése a 
héten végzett 
gyakorlatokról.  
Találj egy mozgásos/ 
workout videót, ami nagyon 
tetszik Neked, és küldd el a 
linkjét! 
 
Webexes online óra: 12-én, 
kedden 9:30-10:15 

Ének - zene 
 65. óra: Hallás utáni 

daltanulás: “Megfogtam egy 
szúnyogot…” 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 
 
 
Ismétlés 

 

Rajz-technika normál Madarak és fák napja 

Játékos feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

Szorgalmi feladat 
megoldásainak elküldése 

Fejlesztés (Éva néni) 
Gyakorló feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladat leírása a 

classroomban 

 

http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/osszes-tantargy/osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/osszes-tantargy/osszes-temakor
http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/3-osztaly/osszes-tantargy/osszes-temakor
https://www.youtube.com/watch?v=uCYSMM5TPSE
https://www.youtube.com/watch?v=DwOS8C2rdf4
https://www.youtube.com/watch?v=DwOS8C2rdf4
https://www.youtube.com/watch?v=8bppcsg07Rc
https://www.youtube.com/watch?v=Mvo2snJGhtM
https://wordwall.net/hu/resource/1000635/testnevel%c3%a9s/2a-pe-lucky-wheel
https://wordwall.net/hu/resource/960397/%C3%A9nek-3oszt%C3%A1ly


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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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

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

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

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

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

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Térképtervezés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Térképtervezés 

 

 

Etika 
31. Mindennapi szabályok 

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

tch?v=I43UxxIBR_M 

A feladatok leírása a 
Classroomban 

Az elkészített feladatok 
elküldése 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=yyuS01eKIRE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=Ht0Ye8K_ZsA
https://www.youtube.com/watch?v=Ht0Ye8K_ZsA
https://www.youtube.com/watch?v=LqYVBIhgrEY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LqYVBIhgrEY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s
https://www.youtube.com/watch?v=oFw5R4KWHU8
https://www.youtube.com/watch?v=oFw5R4KWHU8
https://youtu.be/jlXW7meptkY
https://www.youtube.com/watch?v=I43UxxIBR_M
https://www.youtube.com/watch?v=I43UxxIBR_M


 

4.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv Az igéről tanultak 
összefoglalása,rendszerezé
se 
 
Játékos gyakorlás: az igék 
 
 
 
 
Az igéről tanultak gyakorlása 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Nyelvtan mf: 100/1.a,b,c,  
Ny. mf: 100/1.c, 

 3. 101/4.a, 5.+ppt. 
Házi: az ige jelentése 
 
A múlt idő jele 

Felszólító mód 
A feltételes mód gyakorlása 
 
Ny. mf. 101/6.a,b,c,d, 
102/7.a,8. a,b, 

Skype óra: máj. 15. 10 óra 
Beadandó: ny.mf: 101/4.a, 
 
A learningapps feladatokat 
az osztály mappában 
csináld!! 

Irodalom 
Zsolnai Józsefné:Munkácsy 
Mihály (részlet) 

 

Alfred Nobel svéd kémikus 
végrendelete 

A hangos olvasás 
fejlesztése 

Levél írása 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ok. 180. o. Omf. 84/2. 
Omf. 84/2. +ppt. 
Munkácsy kvíz 
 
Ok. 181.o. Omf. 85/2.a,b, 
 
 
Ok. 180-181. o.  
Munkácsy kvíz 2. 
Nobel- díjasok 
 
Fogalmazás mf. 59-61.o. 
61/4.a,b, 5,a,b,c, +ppt. 

learningapps feladatok a 
mappában 
Omf. 85/2. kérem elküldeni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fog. mf:61/5. kitöltött 
táblázatát kérem elküldeni! 

Matematika Új anyag: A területmérés 
126. óra: Síkidomok 
területének lefedése alkalmi 
egységekkel. 
127. óra:Téglalap 
területének a mérése 
különböző egységekkel. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk. 149. o.-tól 150. o.-ig az 
aktuális feladatok. 
Mf. 75., 76., 77. oldalak 
feladatai 
Gyakorlás: Mf. 80., 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=NsNvH-WAahU A 
terület mérése lefedéssel-
videotanár 

https://www.youtube.com/wa

Beadandó:Mf 75. o./1. 2. 
Mf 81. o. /3. 4. 
Mf. 82. o. / 6. 7. 

https://learningapps.org/display?v=pxhpk0iot20
https://learningapps.org/display?v=pzjg90fq519
https://learningapps.org/display?v=pznbfa4vc19
https://learningapps.org/display?v=pic7gqput20
https://learningapps.org/display?v=p5db7t39520
https://learningapps.org/display?v=pjtuhb0r320
https://wordwall.net/hu/resource/1145764/olvas%c3%a1s/munk%c3%a1csy-mih%c3%a1ly
https://wordwall.net/hu/resource/1745565/sz%C3%B6veg%C3%A9rt%C3%A9s-munk%C3%A1csy-mih%C3%A1ly
https://wordwall.net/hu/resource/2012379/nobel-d%C3%ADjasok-4oszt%C3%A1ly
https://www.youtube.com/watch?v=NsNvH-WAahU
https://www.youtube.com/watch?v=NsNvH-WAahU
https://www.youtube.com/watch?v=TYu2t1FUtus&t=193s


128. óra:Gyakorlás I. 
129. óra: gyakorlás II. 
+Műveleti sebesség-
fejlesztés 

 

81.,82.,83. oldalak gyakorló 
feladatai 

tch?v=TYu2t1FUtus&t=193s 
Kerület és terület alapok 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=eOkUuXHZsf0 

https://learningapps.org/974
7652 Téglalap terület-
párosító 

Környezetismeret 65. A Kisalföld 
 
 
 
66. Az erdős Alpokalja 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mf.59.o.1.5.6.7.8. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=iQ2RLDk_AIo 

 
Mf.60.o.1.2.3.4.5.6.7. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=2k-0MYj5N4s 

A Mf. feladatainak 
megoldása 
 
 
A Mf. feladatainak 
megoldása 

Angol normál Unit 5 Story + szokásos 
cselekvések: kérdések, rövid 
válaszok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 52-53.o 
Mf 48-49.o 
 
Story 
Tk 53.o 
Mf 48-49.o 
Mf 49.o 4. 
Do / does: exercise1 
Do / does: exercise 2  

 

Angol két tanítási nyelvű 157. óra: Module 7. Holiday, 
Vocabulary extension. 
 
 
 
158 - 159. óra: 7a., Out and 
about. Travelling. 
 
160. óra: The Simple Past 
Tense. Időhatározók. 
 
161. óra:Simple Past: Állító 
mondatok. A nyaralás 
bemutatása. 
 

Student’s Book 89 - 91. oldal 
100. oldal/D. 
 
Workbook 68 - 69. oldal 
76. oldal/C. 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 
 
 

Module 7. 
Postcards 
Vocabulary Szavak 
 
Student's Book 90. oldal 
Rendhagyó igék 1. 
 
 
Egyszerű múlt 
7a Workbook 
 
7a Gyakorlás 
Múlt idő gyakorlása 

Webex meeting: 2020. 
május 12. kedd 11:00 
 
 
lefotózva beküldeni: füzet: 3 
mondat 
 
 
 
 
 
Wordwall: Simple Past 
Wordwall: Szókereső 

https://www.youtube.com/watch?v=TYu2t1FUtus&t=193s
https://www.youtube.com/watch?v=eOkUuXHZsf0
https://www.youtube.com/watch?v=eOkUuXHZsf0
https://learningapps.org/9747652
https://learningapps.org/9747652
https://www.youtube.com/watch?v=iQ2RLDk_AIo
https://www.youtube.com/watch?v=iQ2RLDk_AIo
https://www.youtube.com/watch?v=2k-0MYj5N4s
https://www.youtube.com/watch?v=2k-0MYj5N4s
https://youtu.be/Go-Ed-XhbJY
https://youtu.be/Oj19Oodxg1c
https://youtu.be/zdc19jgKE_0
https://youtu.be/LcBjF0x6U_I
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/do-does-1
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/do-does-2
https://www.youtube.com/watch?v=iZIxj24SL5o
https://www.youtube.com/watch?v=6Dwh76MdPtA
https://www.youtube.com/watch?v=cnATG7HMYGE
https://www.youtube.com/watch?v=YVh5M5T0gOQ
https://www.youtube.com/watch?v=CbuqdAJ76jQ
https://www.youtube.com/watch?v=1GL7HuGZsng
https://www.youtube.com/watch?v=D5zOR3ReJfg
https://www.youtube.com/watch?v=in5itZlpA7I
https://www.youtube.com/watch?v=IBfarP6VKmg
https://wordwall.net/hu/resource/1962291/simple-past
https://wordwall.net/hu/resource/1965509/simple-past


lektori angol:  
Mother's Day Vocabulary 
Song 
Happy Mother's Day 

Informatika normál Internet röpdolgozat Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás 
 
Online teszt 

Online teszt kitöltése. 
Határidő: május 15. 

Informatika két tanítási 
nyelvű  

Internet röpdolgozat Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás 
 
Online teszt 

Online teszt kitöltése. 
Határidő: május 15.  

Testnevelés és 
tömegsport -  két tanítási 
nyelvű 

Running and running drills. 

Strengthening, balancing 
and hanging exercises. 

 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

Beszámoló készítése a 
héten végzett gyakorlatokról.  
Találj egy mozgásos/ 
workout videót, ami nagyon 
tetszik Neked, és küldd el a 
linkjét! 

Testnevelés normál Közlekedj okosan! – kerékpár Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Kerékpáros anyag 
kerékpáros teszt 
 

 
Online teszt kitöltése(május 
18.) 

Rajz-technika normál Madarak és fák napja 

Játékos feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

Szorgalmi feladat 
megoldásainak elküldése 

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

A feladat leírása a 
classroomban 

 

Ének - zene 
Új: Kispiricsi faluvégen 

   

 

Kánon Tanult ritmikai és zenei 
elemek ismétlése, gyakorlása 

https://www.youtube.com/watc
h?v=4a-Zep5R6Ao - Kispiricsi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WEX3x4sVCpE
https://www.youtube.com/watch?v=UejyphpewTY
https://www.youtube.com/watch?v=RQ-h6WCVm6Q
https://drive.google.com/file/d/1fSW-UvcSTcQ1RcR5_OBzulLM2wqOTvib/view?usp=sharing
https://forms.gle/EUSTiXMDiqNNNEMJ8
https://drive.google.com/file/d/1gkjpsbKmgUPCuFslRVUTmLp7z4AG0TpZ/view?usp=sharing
https://forms.gle/EUSTiXMDiqNNNEMJ8
https://www.youtube.com/watch?v=uCYSMM5TPSE
https://www.youtube.com/watch?v=DwOS8C2rdf4
https://www.youtube.com/watch?v=DwOS8C2rdf4
https://www.youtube.com/watch?v=8bppcsg07Rc
https://www.youtube.com/watch?v=Mvo2snJGhtM
https://wordwall.net/hu/resource/1000635/testnevel%c3%a9s/2a-pe-lucky-wheel
https://drive.google.com/file/d/1Jc1JECGSQYAZXsv3Z5s1uIAUHrhpBSB3/view?usp=sharing
https://forms.gle/3BcLLddmGRPf9nQf6
https://www.youtube.com/watch?v=4a-Zep5R6Ao
https://www.youtube.com/watch?v=4a-Zep5R6Ao


Én nem születtem 
varázslónak (Halász Judit) 

Zelk Zoltán: Este jó (Vitai 

Ildikó) 

faluvége 

https://www.youtube.com/watc
h?v=rkUE3E3UzaY 

https://www.youtube.com/watc
h?v=K-MGpVbr2hg 

Rajz két tanítási nyelvű 64 - 65. óra: Változások: A 
színek és a formák 
átalakulása. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Art Book 91. oldal lefotózva beküldeni az 
elkészített rajzot 

Technika két tanítási 
nyelvű 

31. óra: Recycling. 
Újrahasznosítás. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ceruzatartó 
Mire jó egy tejesdoboz? 

lefotózva beküldeni az 
elkészített ceruzatartót 

Etika 31. Igazság Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladatok leírása a 

Classroomban 

Az elkészített feladatok 
elküldése 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 

 

4.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv Az igéről tanultak 
összefoglalása,rendszerezé
se 
 
Játékos gyakorlás: az igék 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Nyelvtan mf: 100/1.a,b,c,  
Ny. mf: 100/1.c, 

 3. 101/4.a, 5. +ppt. 
Házi: az ige jelentése 
 
A múlt idő jele 

Felszólító mód 
A feltételes mód gyakorlása 

Webex óra: máj. 15. 9 óra 
Beadandó: Ny.mf: 101/4.a, 
 
A learningapps feladatokat 
az osztály mappában 
csináld!! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rkUE3E3UzaY
https://www.youtube.com/watch?v=rkUE3E3UzaY
https://www.youtube.com/watch?v=K-MGpVbr2hg
https://www.youtube.com/watch?v=K-MGpVbr2hg
https://drive.google.com/open?id=1HVRqnit7OZNxFkhNLcdeFrci6sjUbvgA
https://www.youtube.com/watch?v=O0Ilgo2RxMs
https://www.youtube.com/watch?v=7b7mNCDc0jY&t=11s
https://learningapps.org/display?v=pxhpk0iot20
https://learningapps.org/display?v=pzjg90fq519
https://learningapps.org/display?v=pznbfa4vc19
https://learningapps.org/display?v=pic7gqput20
https://learningapps.org/display?v=p5db7t39520


 
Az igéről tanultak gyakorlása 

 
Ny. mf. 101/6.a,b,c,d, 
102/7.a,8. a,b, 

Irodalom 
Zsolnai Józsefné:Munkácsy 
Mihály (részlet) 

 

Alfred Nobel svéd kémikus 
végrendelete 

A hangos olvasás 
fejlesztése 

Levél írása 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ok. 180. o. Omf. 84/2. 
Omf. 84/2. +ppt. 
Munkácsy kvíz 
 
Ok. 181.o. Omf. 85/2.a,b, 
 
 
Ok. 180-181. o.  
Munkácsy kvíz 2. 
Nobel- díjasok 
 
 
Fogalmazás mf. 59-61.o. 
61/4.a,b, 5,a,b,c, +ppt. 

learningapps feladatok a 
mappában 
Omf. 85/2. kérem elküldeni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fog. mf:61/5. kitöltött 
táblázatát kérem elküldeni! 

Matematika Új anyag: A területmérés 
128. óra: Síkidomok 
területének lefedése alkalmi 
egységekkel. 
129. óra:Téglalap 
területének a mérése 
különböző egységekkel. 
130. óra:Gyakorlás I. 
131. óra: gyakorlás II. 
+Műveleti sebesség-
fejlesztés 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk. 149. o.-tól 150. o.-ig az 
aktuális feladatok. 
Mf. 75., 76., 77. oldalak 
feladatai 
Gyakorlás: Mf. 80., 
81.,82.,83. oldalak gyakorló 
feladatai 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=NsNvH-WAahU A 
terület mérése lefedéssel-
videotanár 

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

https://www.youtube.com/wat
ch?v=eOkUuXHZsf0 

https://learningapps.org/974
7652 Téglalap terület-
párosító 

Beadandó:Mf 75. o./1. 2. 
Mf 81. o. /3. 4. 
Mf. 82. o. / 6. 7. 

Környezetismeret 65. A Kisalföld 
 
 
 
66. Az erdős Alpokalja 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mf.59.o.1.5.6.7.8. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=iQ2RLDk_AIo 

 
Mf.60.o.1.2.3.4.5.6.7. 

https://www.youtube.com/wat

A Mf. feladatainak 
megoldása 
 
 
A Mf. feladatainak 
megoldása 

https://learningapps.org/display?v=pjtuhb0r320
https://wordwall.net/hu/resource/1145764/olvas%c3%a1s/munk%c3%a1csy-mih%c3%a1ly
https://wordwall.net/hu/resource/1745565/sz%C3%B6veg%C3%A9rt%C3%A9s-munk%C3%A1csy-mih%C3%A1ly
https://wordwall.net/hu/resource/2012379/nobel-d%C3%ADjasok-4oszt%C3%A1ly
https://www.youtube.com/watch?v=NsNvH-WAahU
https://www.youtube.com/watch?v=NsNvH-WAahU
https://www.youtube.com/watch?v=TYu2t1FUtus&t=193s
https://www.youtube.com/watch?v=TYu2t1FUtus&t=193s
https://www.youtube.com/watch?v=eOkUuXHZsf0
https://www.youtube.com/watch?v=eOkUuXHZsf0
https://learningapps.org/9747652
https://learningapps.org/9747652
https://www.youtube.com/watch?v=iQ2RLDk_AIo
https://www.youtube.com/watch?v=iQ2RLDk_AIo
https://www.youtube.com/watch?v=2k-0MYj5N4s


ch?v=2k-0MYj5N4s 

Angol normál Unit 5 Story + szokásos 
cselekvések: kérdések, rövid 
válaszok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 52-53.o 
Mf 48-49.o 
 
Story 
Tk 53.o 
Mf 48-49.o 
Mf 49.o 4. 
Do / does: exercise1 
Do / does: exercise 2  

 

Angol két tanítási nyelvű Module 6d: Red Nose Day 
 
 
 
Top Skills: What’s the 
weather like? 
 
 
 
Lektori órára: 
Mother's Day is May 10th in 
America. Here are some 
vocabulary and a song for 
the students to listen to. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 82-83.o 
Mf 64.o 
Red Nose Day 
Listening 
Tk 84-85.o 
Mf 65.o 
Weather 
Sb p. 53/3 + Wb 
 
Mother's Day Vocabulary 
 
Happy Mother's Day | 
Celebrate Mother's Day 
 
Happy Mother's Day Song  
 

Visszaküldeni: Mf feladatai 

Informatika normál Internet - röpdolgozat Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás 
 
Online teszt 

Online teszt kitöltése. 
Határidő: május 15. 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Internet - röpdolgozat Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás 
 
Online teszt 
 

Online teszt kitöltése. 
Határidő: május 15. 

Ének - zene 
 

65-66. óra: Kodály: Háry 
János 
III. kaland: A jó lovas 
katonának... 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Kodály: Háry János 3. rész 
 
A jó lovas katonának 

 

Testnevelés normál Közlekedj okosan! – kerékpár Google Classroom (kód a kerékpáros anyag Online teszt kitöltése(május 

https://www.youtube.com/watch?v=2k-0MYj5N4s
https://youtu.be/Go-Ed-XhbJY
https://youtu.be/Oj19Oodxg1c
https://youtu.be/zdc19jgKE_0
https://youtu.be/LcBjF0x6U_I
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/do-does-1
https://agendaweb.org/exercises/verbs/present/do-does-2
https://youtu.be/ff3s_-rYSL0
https://youtu.be/brMgjv_XLa0
https://youtu.be/BQmYHiqdvjM
https://youtu.be/oYo_4NwOFYU
https://www.youtube.com/watch?v=WEX3x4sVCpE
https://www.youtube.com/watch?v=UejyphpewTY
https://www.youtube.com/watch?v=UejyphpewTY
https://www.youtube.com/watch?v=RQ-h6WCVm6Q
https://drive.google.com/file/d/1Z7QG2I0qmjX8O09dDhWTKD4XtOcBRbV0/view?usp=sharing
https://forms.gle/EUSTiXMDiqNNNEMJ8
https://drive.google.com/file/d/10DtxkhhivN_Qv8hcTfK2UslDmK5cJaVY/view?usp=sharing
https://forms.gle/EUSTiXMDiqNNNEMJ8
https://www.youtube.com/watch?v=Bri0gjUGXu8
https://www.youtube.com/watch?v=w9BWN06b_F0
https://drive.google.com/file/d/1Jc1JECGSQYAZXsv3Z5s1uIAUHrhpBSB3/view?usp=sharing


 Krétában)  
kerékpáros teszt 

18.) 
 

Testnevelés kéttannyelvű 
és tömegsport 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=rFTnQj4Cd0s 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VqVaMlRxnR8 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=_OenY9rZ1Ws 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=T5147BQI69w&list=PLZqP
GIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q8
91qA&index=127&t=0s 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SC-uKMZAGig 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=PjukuapL1wo NETFIT 

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

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

Fejlesztés( Hajni néni) Szólások befejezése 

párosítással 

Párkereső 

Rész-egész 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://wordwall.net/resource
/1017433/keresd-meg-
sz%c3%b3l%c3%a1sokat 
https://wordwall.net/resource
/1461969/sz%c3%adnes-
kock%c3%a1k-keresd-
p%c3%a1rj%c3%a1t 
 

 

Rajz-technika normál Madarak és fák napja 

Játékos feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

Szorgalmi feladat 
megoldásainak elküldése 

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

A feladat leírása a 
slassroomban 

 

https://forms.gle/3BcLLddmGRPf9nQf6
https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s
https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s
https://www.youtube.com/watch?v=VqVaMlRxnR8
https://www.youtube.com/watch?v=VqVaMlRxnR8
https://www.youtube.com/watch?v=_OenY9rZ1Ws
https://www.youtube.com/watch?v=_OenY9rZ1Ws
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=T5147BQI69w&list=PLZqPGIsiJHMVQ0717BZ5666h7_0Q891qA&index=127&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SC-uKMZAGig
https://www.youtube.com/watch?v=SC-uKMZAGig
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=PjukuapL1wo
https://www.youtube.com/watch?v=Wfqs3TBqH1A
https://www.youtube.com/watch?v=Wfqs3TBqH1A
https://wordwall.net/resource/1017433/keresd-meg-sz%c3%b3l%c3%a1sokat
https://wordwall.net/resource/1017433/keresd-meg-sz%c3%b3l%c3%a1sokat
https://wordwall.net/resource/1017433/keresd-meg-sz%c3%b3l%c3%a1sokat
https://wordwall.net/resource/1461969/sz%c3%adnes-kock%c3%a1k-keresd-p%c3%a1rj%c3%a1t
https://wordwall.net/resource/1461969/sz%c3%adnes-kock%c3%a1k-keresd-p%c3%a1rj%c3%a1t
https://wordwall.net/resource/1461969/sz%c3%adnes-kock%c3%a1k-keresd-p%c3%a1rj%c3%a1t
https://wordwall.net/resource/1461969/sz%c3%adnes-kock%c3%a1k-keresd-p%c3%a1rj%c3%a1t


Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Warm and cool colours Google Classroom (kód a 
Krétában) Warm or Cool Colours.pdf 

 

 

Etika 31. Igazság Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladatok leírása a 

Classroomban 

Az elkészített feladatok 
elküldése 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 

 

5.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 65. óra Helyesírási alapelvek 
66. óra Helyesírási alapelvek 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 

 webex - kedd, 10 óra 

Helyesírási alapelvek - 5.a 

- SZABADULÓSZOBA 

 

Irodalom 63. óra A Biblia 
64. óra A Biblia 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Megosztott dokumentum 

kitöltése 

 

webex - kedd, 10 óra 

Házi feladat - Biblia 

 

Matematika Óraszám: 128-131-ig Google Classroom (kód a Tk.: 235. 237. oldalig, 1-től https://www.matific.com  

https://drive.google.com/open?id=1yLPIAvmcdGfU0zbjq1CMiwp5flwhqXFZ
https://forms.gle/3PiBUH9wkP6JAZeh7
https://forms.gle/3PiBUH9wkP6JAZeh7
https://docs.google.com/document/d/13XixadeEGE34LzcLIaygPwQZSODfuIXPQ8gnZdVLdBM/edit?usp=sharing


Arányos következtetések Krétában) 5. kidolgozott példa 
értelmezése 

Tk.: 237. oldal 19. feladat a) 
és b) feladatok, készíts 
táblázatot. 

Természetismeret 63. óra: Összefoglalás II. 
64. óra: Témazáró dolgozat: 
Hazai tájakon 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
az eddig feltett anyagok+az 
összefoglaló feladatlap 
megoldásait is felteszem 

http://www.okosdoboz.hu/fel
adatsor?id=481&select_oszt
aly_search=osszes-
osztaly&select_tantargy_sea
rch=osszes-
tantargy&select_temakor_se
arch=magyarorszag-
nagytajai 

témazáró feladatlap kitöltése 
a classroomban (csütörtökön 
lesz fenn) 

Történelem Az ősi magyar  hitvilág.A 
kalandozások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A keresztény magyar állam 
megalapítása  
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.158.o-160.o 

Mf. 121.o 2, 3, 4 feladat 

https://slideplayer.hu/slide/3

077480/ 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ftpa5qRWusE 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=4c_kurcSPnc 

TK.  161. o- 164. o  

Mf. 121.o 2, 3, 4 feladat 

Határidő: május 17. 

Angol normál Module 4 Top Skills: Homes 
and houses 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 58-59.o 
Mf 51.o A,B 
Ház részei + Tk 2. feladat 
The White House 
Mf 51.o 
 
What's Inside of the White 
House? 
 

Visszaküldeni: Tk 59.o 3.,4. 
Mf feladatai 

Angol két tanítási nyelvű 
 

151-155. óra 
Revision 
Presen  t Perfect 
Vocabulary practice 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Revision 
Students’Book 72.oldal 

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

Videochat szerda 2.óra 
Javításként a következő 
feladatlap eredményét 
kérem elküldeni. 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=481&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=osszes-tantargy&select_temakor_search=magyarorszag-nagytajai
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=481&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=osszes-tantargy&select_temakor_search=magyarorszag-nagytajai
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=481&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=osszes-tantargy&select_temakor_search=magyarorszag-nagytajai
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=481&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=osszes-tantargy&select_temakor_search=magyarorszag-nagytajai
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=481&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=osszes-tantargy&select_temakor_search=magyarorszag-nagytajai
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=481&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=osszes-tantargy&select_temakor_search=magyarorszag-nagytajai
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=481&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=osszes-tantargy&select_temakor_search=magyarorszag-nagytajai
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=481&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=osszes-tantargy&select_temakor_search=magyarorszag-nagytajai
https://slideplayer.hu/slide/3077480/
https://slideplayer.hu/slide/3077480/
https://www.youtube.com/watch?v=ftpa5qRWusE
https://www.youtube.com/watch?v=ftpa5qRWusE
https://www.youtube.com/watch?v=4c_kurcSPnc
https://www.youtube.com/watch?v=4c_kurcSPnc
https://youtu.be/S8_1AJplAYk
https://youtu.be/Ht5GLkX1Yp4
https://youtu.be/NN2RYfzyiS0
https://www.youtube.com/watch?v=BW6hxlThB_o
https://www.youtube.com/watch?v=BW6hxlThB_o
https://wordwall.net/hu/resource/955730/present-perfect-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/955730/present-perfect-mondat
https://www.youtube.com/watch?v=YwM00UlbhNo&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=YwM00UlbhNo&t=88s


Workbook 54-55. + Modul szavai quizleten 

Module 5 Words 
 
Lektori: 
Mother's Day vocabulary 
Mother's Day song for kids 

Daily routine-reading 
comprehension 
 

Célnyelvi civilizáció 
 

30. óra Ismétlés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Bonfire night 
 

 

Informatika normál Email küldése. 
Csatolmányok a levélhez. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Lásd: Classroomban Internetes keresés után 
emailben válaszolnak a 
feltett kérdésekre, melléklet 
csatolásával. 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Internet - röpdolgozat Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Teszt Online teszt kitöltése 

Hon- és népismeret A magyar nyelvterület 
néprajzi nagytájai: Alföld 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Learningapps  

Technika Szövés/2 Google Classroom (kód a 
Krétában) 

órai anyag 
játék 
szorgalmi 

elkészült munkáról fotó V.17-
.ig 
webex meeting péntek 11 
óra 

Ének Vivaldi élete és munkássága Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Rajz készítése a Tavasz 
tételhez 

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 

Running and running drills   
Hanging and strengthening 
exercises                    
Football exercises 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Running drills (advanced) 
Monkey bar exercises 
Workout 
Cards - arms 
Football drills 
 
 

Beszámoló készítése a 
héten végzett gyakorlatokról.  
Találj egy mozgásos/ 
workout videót, ami nagyon 
tetszik Neked, és küldd el a 
linkjét! 

https://quizlet.com/_8dq8l5?x=1qqt&i=2uti4h
https://www.youtube.com/watch?v=ElG4DgZDulk
https://www.youtube.com/watch?v=ivQGfxZNbg0
https://www.liveworksheets.com/gx55480ej
https://www.liveworksheets.com/gx55480ej
https://www.liveworksheets.com/ga166587ps
https://forms.gle/RyKkWE3VUzfM1rB19
https://youtu.be/x_qcuFRDkXU
https://learningapps.org/9773603
https://www.positivelysplendid.com/oreo-cookiespiders/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+PositivelySplendid+(%20Positively+Splendid)&crlt.pid=camp.68abRnOOwkBS
https://www.youtube.com/watch?v=XIZCdVCTm2k
https://www.youtube.com/watch?v=8bppcsg07Rc
https://www.youtube.com/watch?v=Mvo2snJGhtM
https://wordwall.net/hu/resource/1479325/testnevel%c3%a9s/karizom-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
https://www.youtube.com/watch?v=010_mhlfZpA


Testnevelés normál Közlekedj okosan! 

Szabadtéri óra: 

kerékpározás.  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

kerékpáros anyag 
 
kerékpáros teszt 

Online teszt kitöltése(május 
18.) 
 

Etika A világ és az ember Google Classroom (kód a 
Krétában) 

magyar feltalálók 
játék 

teszt a classroomban 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Komposztálás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ws5AlSA4HzU 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=cVd3fPWil80 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=_9FFsfBh9l8 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=mXZJgTJJh1Q 

 

 

 

5.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 05.13. Szólások és 
közmondások 
05.15. Szövegelünk: A 
leírás, a levél 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk 91-93. 

mf.96./1.a 97./ 2.4.5. 
https://learningapps.org/1121
3635 /A levél részei/ 
https://learningapps.org/9761
643 
https://learningapps.org/4846
976 

Beadandó feladat 
(osztályozom): Írjatok 
nekem levelet az elmúlt 
hetekről! Mennyire volt 
sikeres az otthoni tanulás, 
Hogy érzitek magatokat? Mi 
a pozitívuma és a 
negatívuma a digitális 
tanulásnak? 
Határidő: 05. 27. 
Word-ben kérem 

Irodalom 05.12.Összefoglalás: A 
Biblia 
05.13. Számonkérés: A 
Biblia 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk 136-137.o 

 Beadandó:Mf.88.o/1.a,b, 
2.a,b,c 
Járj utána, ki volt és mi 
történt azzal a személlyel, 
akinek a neve lesz a 

https://drive.google.com/file/d/1RvunAarS8kRYl5g1JRJfYttTQDUETHAa/view?usp=sharing
https://forms.gle/3BcLLddmGRPf9nQf6
https://wmn.hu/juzer/49485-kviz-melyik-talalmany-koszonheto-nekunk-magyaroknak-
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=238&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=vizualiskultura&select_temakor_
https://www.youtube.com/watch?v=ws5AlSA4HzU
https://www.youtube.com/watch?v=ws5AlSA4HzU
https://www.youtube.com/watch?v=cVd3fPWil80
https://www.youtube.com/watch?v=cVd3fPWil80
https://www.youtube.com/watch?v=_9FFsfBh9l8
https://www.youtube.com/watch?v=_9FFsfBh9l8
https://www.youtube.com/watch?v=mXZJgTJJh1Q
https://www.youtube.com/watch?v=mXZJgTJJh1Q
https://learningapps.org/11213635
https://learningapps.org/11213635
https://learningapps.org/9761643
https://learningapps.org/9761643
https://learningapps.org/4846976
https://learningapps.org/4846976


megoldása a mf.88.1.a 
feladatnak! Olvasd el a 
történetét! Írj róla rövid 
fogalmazást! 
Határidő: 05.19. 
Osztályozom a beadandót. 

Matematika Összefoglalás, Témazáró 
dolgozat, Táblázatok, 
grafikonok, sorozatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) tankönyv 226. oldal/134/6, 7, 

5/a, b  

tankönyv 229. oldal/1, 
tankönyv 232. oldal/ 10, 234. 
oldal/ 16 

hétfő: webex meeting 10:00  

redmenta direktcím: 
Témazáró_tizedestörtek_5b 

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

Tk. 116-117., mf. 123-125. 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
termeszetismeret_5/lecke_06
_007  

https://www.youtube.com/w
atch?v=fvXVrWljJAg 
https://www.youtube.com/w
atch?v=nBOj-R5B7FI 
https://www.youtube.com/w
atch?v=EpvtMb1Ztdc 

Történelem Az ősi magyar  hitvilág.A 
kalandozások 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A keresztény magyar állam 
megalapítása  
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.158.o-160.o 

Mf. 121.o 2, 3, 4 feladat 

https://slideplayer.hu/slide/30

77480/ 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ftpa5qRWusE 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=4c_kurcSPnc 

TK.  161. o- 164. o  

Mf. 121.o 2, 3, 4 feladat 

Határidő: május 17. 

Angol normál Module 4 Top Skills: Homes 
and houses 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk 58-59.o 
Mf 51.o A,B 
Ház részei + Tk 2. feladat 
The White House 

Visszaküldeni: Tk 59.o 3.,4. 
Mf feladatai 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_5/lecke_06_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_5/lecke_06_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_5/lecke_06_007
https://www.youtube.com/watch?v=fvXVrWljJAg
https://www.youtube.com/watch?v=fvXVrWljJAg
https://www.youtube.com/watch?v=nBOj-R5B7FI
https://www.youtube.com/watch?v=nBOj-R5B7FI
https://www.youtube.com/watch?v=EpvtMb1Ztdc
https://www.youtube.com/watch?v=EpvtMb1Ztdc
https://slideplayer.hu/slide/3077480/
https://slideplayer.hu/slide/3077480/
https://www.youtube.com/watch?v=ftpa5qRWusE
https://www.youtube.com/watch?v=ftpa5qRWusE
https://www.youtube.com/watch?v=4c_kurcSPnc
https://www.youtube.com/watch?v=4c_kurcSPnc
https://youtu.be/S8_1AJplAYk
https://youtu.be/Ht5GLkX1Yp4


Mf 51.o 
 
What's Inside of the White 
House? 
 

Angol két tanítási nyelvű Preparation for the test, 
Test writing 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg.71-72. 
Workbook pg.53-55. 
https://redmenta.com 
 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=ElG4DgZDulk 

 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=ivQGfxZNbg0 (lektor) 

 

Webex meeting-online 
angol május 13.szerda 9 óra 
 
A gyakorló feladat és a 
témazáró dolgozat 
beküldési határideje május 
15. 

Célnyelvi civilizáció 
St.Patrick’s Day 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Prezentáció a classroomban. 
https://redmenta.com  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ckRcNbYQD9k 

A gyakorló feladatok 
beküldési határideje: május 
15. 

Informatika normál Email küldése. 
Csatolmányok a levélhez. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Lásd: Classroomban Internetes keresés után 
emailben válaszolnak a 
feltett kérdésekre, melléklet 
csatolásával. 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Internet - röpdolgozat Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Teszt Online teszt kitöltése 

Hon- és népismeret A magyar nyelvterület 
néprajzi nagytájai: Alföld 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Learningapps  

Technika Szövés/2 Google Classroom (kód a 
Krétában) 

órai anyag 
játék 
szorgalmi 

elkészült munkáról fotó 
V.17-.ig 

Ének Vivaldi élete és 
munkássága 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Rajz készítése a Tavasz 
tételhez 

https://youtu.be/NN2RYfzyiS0
https://www.youtube.com/watch?v=BW6hxlThB_o
https://www.youtube.com/watch?v=BW6hxlThB_o
https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ElG4DgZDulk
https://www.youtube.com/watch?v=ElG4DgZDulk
https://www.youtube.com/watch?v=ivQGfxZNbg0
https://www.youtube.com/watch?v=ivQGfxZNbg0
https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ckRcNbYQD9k
https://www.youtube.com/watch?v=ckRcNbYQD9k
https://forms.gle/RyKkWE3VUzfM1rB19
https://youtu.be/x_qcuFRDkXU
https://learningapps.org/9773603
https://www.positivelysplendid.com/oreo-cookiespiders/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+PositivelySplendid+(%20Positively+Splendid)&crlt.pid=camp.68abRnOOwkBS


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 Running and running drills   

Hanging and strengthening 
exercises                    
Football exercises 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Running drills (advanced) 
Monkey bar exercises 
Workout 
Cards - arms 
Football drills 
 
 

Beszámoló készítése a 
héten végzett 
gyakorlatokról.  
Találj egy mozgásos/ 
workout videót, ami nagyon 
tetszik Neked, és küldd el a 
linkjét! 

Testnevelés normál Közlekedj okosan! 

Szabadtéri óra: 

kerékpározás.  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

kerékpáros teszt 
 
kerékpáros anyag 

Online teszt kitöltése(május 
18) 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Komposztálás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ws5AlSA4HzU 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=cVd3fPWil80 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=_9FFsfBh9l8 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=mXZJgTJJh1Q 

 

Etika A világ és az ember Google Classroom (kód a 
Krétában) 

magyar feltalálók 
játék 

teszt a classroomban 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XIZCdVCTm2k
https://www.youtube.com/watch?v=8bppcsg07Rc
https://www.youtube.com/watch?v=Mvo2snJGhtM
https://wordwall.net/hu/resource/1479325/testnevel%c3%a9s/karizom-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
https://www.youtube.com/watch?v=010_mhlfZpA
https://forms.gle/3BcLLddmGRPf9nQf6
https://drive.google.com/file/d/1RvunAarS8kRYl5g1JRJfYttTQDUETHAa/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ws5AlSA4HzU
https://www.youtube.com/watch?v=ws5AlSA4HzU
https://www.youtube.com/watch?v=cVd3fPWil80
https://www.youtube.com/watch?v=cVd3fPWil80
https://www.youtube.com/watch?v=_9FFsfBh9l8
https://www.youtube.com/watch?v=_9FFsfBh9l8
https://www.youtube.com/watch?v=mXZJgTJJh1Q
https://www.youtube.com/watch?v=mXZJgTJJh1Q
https://wmn.hu/juzer/49485-kviz-melyik-talalmany-koszonheto-nekunk-magyaroknak-
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=238&select_osztaly_search=osszes-osztaly&select_tantargy_search=vizualiskultura&select_temakor_


6.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 05.11. Az igenevek, a főnévi 
igenév 
05.14. A melléknévi és a 
határozói igenév 

tk.77-78.o.Google 
Classroom (kód a Krétában)  
  
https://www.youtube.com/wa
tch?v=6YYHpdlIqI8 
 

mf.118./1.2.119./5.a 6. 
 
 
mf.120./1.a,b 121./3.b. 4. 
123./5.6. 

Szerda 11:45-12:30 
Videochat 

Irodalom 0512. 81. óra Régi érzések 
új versek: Ady Endre: A föl-
földobott kő 
 
 
05.13. 83. óra:Gárdonyi 
géza: Egri csillagok: A 
szerző és műve 
05.11. Normál: Egri csillagok 
- film DE a többieknek is 
ajánlom 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.188-190.o 
tk.248-249. 
 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=2gsB07qLEyg 
https://videa.hu/videok/film-
animacio/egri-csillagok-
felujitott-gardonyi-geza-
WqlOJUOFL1QK5z0M 

Mf.49./1.2. 
 
https://learningapps.org/458
4183 
https://learningapps.org/869
6059 
https://learningapps.org/908
8490 
 
 

 
 
 
Könyv nélkül: Az egriek 
esküje 
http://www.wekerlekos.hu/do
wnload/irodalom/gardonyi_a
z_egri_vitezek_eskuje.htm 
 
Határidő:05.26. 

Matematika Egyenletek, 
egyenlőtlenségek, mérlegelv 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=v0LZmlnsn0 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=WfDZ9fAfdIU 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=isO9g2v3hgM 

Google Classroom (kód a 
Krétában) TK. 211. oldal/8 

Tk. 211. oldal/10 

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

Tk. 213. oldal/B1/a, b, c  

Tk. 213. oldal/B1/d, e, f  

kedd:  webex meeting 10:00 
 

Természetismeret 63. óra: A légzés és a 
keringés 
64. óra: A kiválasztás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 130.-133. oldal 
https://www.youtube.com/wa

https://learningapps.org/880
8338 
https://learningapps.org/478
4765 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6YYHpdlIqI8
https://www.youtube.com/watch?v=6YYHpdlIqI8
https://www.youtube.com/watch?v=2gsB07qLEyg
https://www.youtube.com/watch?v=2gsB07qLEyg
https://videa.hu/videok/film-animacio/egri-csillagok-felujitott-gardonyi-geza-WqlOJUOFL1QK5z0M
https://videa.hu/videok/film-animacio/egri-csillagok-felujitott-gardonyi-geza-WqlOJUOFL1QK5z0M
https://videa.hu/videok/film-animacio/egri-csillagok-felujitott-gardonyi-geza-WqlOJUOFL1QK5z0M
https://videa.hu/videok/film-animacio/egri-csillagok-felujitott-gardonyi-geza-WqlOJUOFL1QK5z0M
https://learningapps.org/4584183
https://learningapps.org/4584183
https://learningapps.org/8696059
https://learningapps.org/8696059
https://learningapps.org/9088490
https://learningapps.org/9088490
http://www.wekerlekos.hu/download/irodalom/gardonyi_az_egri_vitezek_eskuje.htm
http://www.wekerlekos.hu/download/irodalom/gardonyi_az_egri_vitezek_eskuje.htm
http://www.wekerlekos.hu/download/irodalom/gardonyi_az_egri_vitezek_eskuje.htm
https://www.youtube.com/watch?v=v0LZmlnsn0A
https://www.youtube.com/watch?v=v0LZmlnsn0A
https://www.youtube.com/watch?v=WfDZ9fAfdIU
https://www.youtube.com/watch?v=WfDZ9fAfdIU
https://www.youtube.com/watch?v=isO9g2v3hgM
https://www.youtube.com/watch?v=isO9g2v3hgM
https://www.youtube.com/watch?v=YqfCpaxkUt8
https://learningapps.org/8808338
https://learningapps.org/8808338
https://learningapps.org/4784765
https://learningapps.org/4784765


tch?v=YqfCpaxkUt8 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=stHRv05Oxe8 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=x8MRfhiWEqA 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=nrvqmprOzes 

https://learningapps.org/856
1035 
 

Történelem Magyarország fejlődése az 
1840-es években  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összefoglalás, Gyakorlás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 161.o-164.o 

https://zanza.tv/tortenelem/u

jkor-reformkor-forradalom-

es-szabadsagharc-

magyarorszagon/reformkori

-gazdasag-es-kultura 

Mf. 105. o 1, 2, 3 

 

Tk 166.o 

Mf.107.-110.o 

https://wordwall.net/hu/reso

urce/35479/reformkor                 

 https://wordwall.net/

hu/resource/559834/t%C3%

B6rt%C3%A9nelem/reform

kor  

https://wordwall.net/hu/reso

urce/1287348/reformkor 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
webex:csütörtök 10 óra 

Angol normál 128. óra: 4.d Amazing 
people - Híres sportoló 
életének megismerése. 
 
 

Student’s Book 54 - 55. oldal 
Workbook 48. oldal 
 
 
 

Vocabulary Module 4 
Amazing people 1 
Amazing people 2 
 
4d Amazing people 

beküldeni lefotózva: 10 
mondat J. K. Rowlingról a 
füzetben - Student’s Book 
55. oldal 

https://www.youtube.com/watch?v=YqfCpaxkUt8
https://www.youtube.com/watch?v=stHRv05Oxe8
https://www.youtube.com/watch?v=stHRv05Oxe8
https://www.youtube.com/watch?v=x8MRfhiWEqA
https://www.youtube.com/watch?v=x8MRfhiWEqA
https://www.youtube.com/watch?v=nrvqmprOzes
https://www.youtube.com/watch?v=nrvqmprOzes
https://learningapps.org/8561035
https://learningapps.org/8561035
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformkori-gazdasag-es-kultura
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformkori-gazdasag-es-kultura
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformkori-gazdasag-es-kultura
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformkori-gazdasag-es-kultura
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformkori-gazdasag-es-kultura
https://wordwall.net/hu/resource/35479/reformkor
https://wordwall.net/hu/resource/35479/reformkor
https://wordwall.net/hu/resource/35479/reformkor
https://wordwall.net/hu/resource/35479/reformkor
https://wordwall.net/hu/resource/559834/t%C3%B6rt%C3%A9nelem/reformkor
https://wordwall.net/hu/resource/559834/t%C3%B6rt%C3%A9nelem/reformkor
https://wordwall.net/hu/resource/559834/t%C3%B6rt%C3%A9nelem/reformkor
https://wordwall.net/hu/resource/559834/t%C3%B6rt%C3%A9nelem/reformkor
https://wordwall.net/hu/resource/1287348/reformkor
https://wordwall.net/hu/resource/1287348/reformkor
https://www.youtube.com/watch?v=Ryqw3uV50Pg
https://www.youtube.com/watch?v=e5VO37XNm1U
https://www.youtube.com/watch?v=Jevgn8VXsAw
https://www.youtube.com/watch?v=bTaJ_0_BsbI


129. óra: Múltbeli szokások, 
a “used to” szerkezet. 
 
130 - 131. óra: Beszélgetés 
híres emberekről. A “used to” 
szerkezet. 

 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Used to 
Gyakorlás Used to 
 
Rowling 
Paragraph about Rowling 
 
Tour de France  
Harry Potter 
 

Angol magántanuló 30. óra 
1c My room  
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 

TK. 14. oldal 1. feladat 
My room: Bedroom 

There is There are: There is 
- there are pdf exercise 
MF. 10. oldal A feladat 

 

Angol két tanítási nyelvű 
 
 

154-158. óra 
Revision 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Students’ Book 44.oldal 
Workbook 34-35.oldal 

Quizlet-How to use and 
learn?+ a Modul szavai 
Quizleten  

Module 3 Words 
 
Module 3 Revision 1 
 
Module 3 Revision 2 
 
Lektori:Sponge 
Bob:Mother's Day 
Fancy Nancy 
Mother's Day song 

Javítási lehetőségként a 
Classroomban található 
liveworksheet feladatlapok 
eredményeit kérem 
elküldeni. 
Reading-Javító teszt 
videochat kedd 5. óra 

Célnyelvi civilizáció 
 

32. óra 
Ismétlés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

London Transport Listening 
Task 
 

 

Informatika normál Év végi összefoglalás 1-2. Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Lásd Classroom Tankockák megoldása a 
LearningAppsben (értékelés 
a statisztika alapján), illetve 
egy teszt Wordwall oldalán. 
A megoldás eredményérőll 
fénykép feltöltése 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Networks practice Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Online teszt 
 

Online teszt kitöltése, 
Power Point bemutató 

https://www.youtube.com/watch?v=Rr8qIdvjDLA
https://www.youtube.com/watch?v=gIIjCOBGKHQ
https://www.youtube.com/watch?v=5psb8uFk6BI
https://www.youtube.com/watch?v=vvcrW52ctxc
https://www.youtube.com/watch?v=819882c_aI8&t=16448s
https://www.youtube.com/watch?v=X2adjz-KG9Y
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Bedroom/My_room_if78407nd
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/There_is_-_there_are/There_is_There_are_ij102953xq
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/There_is_-_there_are/There_is_There_are_ij102953xq
https://www.youtube.com/watch?v=YwM00UlbhNo&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=YwM00UlbhNo&t=88s
https://quizlet.com/_8dpxrs?x=1qqt&i=2uti4h
https://youtu.be/Z0FfcS622mE
https://youtu.be/lxKSMZDJKSk
https://www.youtube.com/watch?v=Is6flqndjY4
https://www.youtube.com/watch?v=Is6flqndjY4
https://www.youtube.com/watch?v=CLvbFVqvaj0
https://www.youtube.com/watch?v=CLvbFVqvaj0
https://www.liveworksheets.com/gp16340uu
https://www.liveworksheets.com/xb261687sr
https://www.liveworksheets.com/xb261687sr
https://forms.gle/aywuL7FuxDRXdSXM6


Feladatleírás készítése 

Technika Vasúti közlekedés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

órai anyag 
vasútmodell 

makett készítés 
újrahasznosítással, fotó 
feltöltés 

Ének Mozart: Utazás szánon Google Classroom (kód a 
Krétában) https://www.youtube.com/w

atch?v=6iDTksjs474 

https://www.youtube.com/w
atch?v=MOegRKT0lz0 

 

 

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 Running and running drills   

Hanging and strengthening 
exercises                    
Football exercises 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Running drills (advanced) 
Monkey bar exercises 
Workout 
Cards - arms 
Football drills 
 
 

Beszámoló készítése a 
héten végzett gyakorlatokról.  
Találj egy mozgásos/ 
workout videót, ami nagyon 
tetszik Neked, és küldd el a 
linkjét! 

Természettudományos 
gyakorlatok 31. óra: Terepen 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Amit természetismeret órán 
tanultunk a légzésről, a 
keringésről, az egészséges 
táplálkozásról és a 
kiválasztásról. 

1. Légzésszám és pulzus 
számolása 1-1 percig 
testmozgás előtt és után. 
Milyen változást 
tapasztaltok? Vajon mi lehet 
az oka? 2. Egy napon 
keresztül írd össze, mennyi 
folyadékot fogyasztasz. 
Hány dl lett a 
végeredmény? Ennek 
hányadrésze volt tiszta víz? 

 

https://drive.google.com/file/d/1cyVQNE1oaADpg5SLd_BJpoCGm7a4BZ9I/view?usp=sharing
https://youtu.be/14uzYAkDuhg
https://www.youtube.com/watch?v=j6ERyw3gsAM&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=XIZCdVCTm2k
https://www.youtube.com/watch?v=8bppcsg07Rc
https://www.youtube.com/watch?v=Mvo2snJGhtM
https://wordwall.net/hu/resource/1479325/testnevel%c3%a9s/karizom-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
https://www.youtube.com/watch?v=010_mhlfZpA


Testnevelés normál 
Váltófutás,akadályfutás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

video  

Etika 
Fantázia és alkotás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Történetek képekről  

 

 

6.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 63. óra A névmások 
64. óra  A névmások 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A névmások 

A névmások - gyak. 

 

 

webex - szerda, 9 óra 

Irodalom 80. óra Csokonai: A 
Reményhez 
81. óra Memoriter 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

verstanulás 
szabadulószoba 

webex - szerda, 9 óra 
Csokonai Vitéz Mihály és a 
magyar felvilágosodás- 
SZABADULÓSZOBA 

Matematika Egyenletek, 
egyenlőtlenségek, mérlegelv 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=v0LZmlnsn0 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=WfDZ9fAfdIU 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=isO9g2v3hgM 

Google Classroom (kód a 
Krétában) TK. 211. oldal/8 

Tk. 211. oldal/10 

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

Tk. 213. oldal/B1/a, b, c  

Tk. 213. oldal/B1/d, e, f  

csütörtök:  webex 10:00 

Természetismeret 63. óra: A légzés és a 
keringés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://learningapps.org/8
808338 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_026
https://learningapps.org/4928472
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfogAEGnIH0rnONIUGNJ6A9ODyTkMa2D-O_19NtrTYSb3TWgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfogAEGnIH0rnONIUGNJ6A9ODyTkMa2D-O_19NtrTYSb3TWgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfogAEGnIH0rnONIUGNJ6A9ODyTkMa2D-O_19NtrTYSb3TWgw/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=v0LZmlnsn0A
https://www.youtube.com/watch?v=v0LZmlnsn0A
https://www.youtube.com/watch?v=WfDZ9fAfdIU
https://www.youtube.com/watch?v=WfDZ9fAfdIU
https://www.youtube.com/watch?v=isO9g2v3hgM
https://www.youtube.com/watch?v=isO9g2v3hgM
https://learningapps.org/8808338
https://learningapps.org/8808338


64. óra: A kiválasztás Tk.: 130.-133. oldal 
https://www.youtube.com/watch
?v=YqfCpaxkUt8 
https://www.youtube.com/watch
?v=stHRv05Oxe8 
https://www.youtube.com/watch
?v=x8MRfhiWEqA 
https://www.youtube.com/watch
?v=nrvqmprOzes 

https://learningapps.org/4
784765 
https://learningapps.org/8
561035 
 

Történelem A társadalom átalakulása 
Összefoglalás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Vázlatkészítés 

Angol normál 126-129. óra 
Gyakorlás és Témazáró 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Redmenta Test 
 
Wordwall-Past 
Progressive vs. Past 
Simple 

Quizlet Module 4  
 

Csütörtök 3. órában 
témazáró 

Angol két tanítási nyelvű 160-164. óra 
1b Who’s the best?  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

TK. 10-11. odal 1A, B, C, 
2 feladatok 
Comparative and 
Superlative Adjectives - 
English Grammar Lesson 

Comparatives Interactive 

worksheet 

Comparative and 

superlative: 

Comparatives and 

superlatives worksheet 

Similes - Feladatlap a 
Classroomban 

https://drawastickman.co
m/ 
 
1b Vocabulary - 
Companion 3-4. oldal 

A beadandó feladatok 
visszaküldési határideje a 
Classroomban: május 15. 

https://www.youtube.com/watch?v=YqfCpaxkUt8
https://www.youtube.com/watch?v=YqfCpaxkUt8
https://www.youtube.com/watch?v=stHRv05Oxe8
https://www.youtube.com/watch?v=stHRv05Oxe8
https://www.youtube.com/watch?v=x8MRfhiWEqA
https://www.youtube.com/watch?v=x8MRfhiWEqA
https://www.youtube.com/watch?v=nrvqmprOzes
https://www.youtube.com/watch?v=nrvqmprOzes
https://learningapps.org/4784765
https://learningapps.org/4784765
https://learningapps.org/8561035
https://learningapps.org/8561035
https://redmenta.com/?edit&ks_id=1332858073
https://wordwall.net/hu/resource/2029682/past-simple-vs-past-progressive
https://wordwall.net/hu/resource/2029682/past-simple-vs-past-progressive
https://wordwall.net/hu/resource/2029682/past-simple-vs-past-progressive
https://quizlet.com/_8dq3k1?x=1qqt&i=2uti4h
https://www.youtube.com/watch?v=13TLUMw6og0
https://www.youtube.com/watch?v=13TLUMw6og0
https://www.youtube.com/watch?v=13TLUMw6og0
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives/Comparatives_oz293934fn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives/Comparatives_oz293934fn
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives_and_superlatives/Comparative_and_superlative_zy1326sp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives_and_superlatives/Comparative_and_superlative_zy1326sp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives_and_superlatives/Comparative_and_superlative_zy1326sp
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives_and_superlatives/Comparative_and_superlative_zy1326sp
https://drawastickman.com/
https://drawastickman.com/


 
Lektori anyag: 
Celebrate Mother's Day 
w/ SpongeBob! | 
#SpongeBobSaturdays  
  
Happy Mother's Day! | 
Fancy Nancy | Disney 
Junior 
  
You're my mom Mother's 
Day song 

Célnyelvi civilizáció 131. óra 
The British Political System 
(The Parliament)  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Prezentáció a 
Classroomban 

Parliament's structure 
explained (primary) 

 

Informatika normál Év végi összefoglalás 1-2. Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Lásd Classroom Tankockák megoldása a 
LearningAppsben (értékelés 
a statisztika alapján), illetve 
egy teszt Wordwall oldalán. 
A megoldás eredményérőll 
fénykép feltöltése 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Networks practice Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Feladatleírás 
 
Online teszt 

Online teszt kitöltése 
Power Point bemutató 
készítése 

Technika Vasúti közlekedés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

órai anyag 
vasútmodell 

makett készítés 
újrahasznosítással, fotó 
feltöltés 

Ének Beethoven élete és 
munkássága 

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

/watch?v=COGoHEyr6y0 

 

 

Rajz 

Gótika 
Google Classroom (kód a 
Krétában) Saját címered 

Tervezd meg a saját 

Meríts ötleteket a netről. 

https://www.youtube.com/watch?v=Is6flqndjY4
https://www.youtube.com/watch?v=Is6flqndjY4
https://www.youtube.com/watch?v=Is6flqndjY4
https://www.youtube.com/watch?v=CLvbFVqvaj0
https://www.youtube.com/watch?v=CLvbFVqvaj0
https://www.youtube.com/watch?v=CLvbFVqvaj0
https://www.youtube.com/watch?v=MZvOS46NNQ4
https://www.youtube.com/watch?v=MZvOS46NNQ4
https://www.youtube.com/watch?v=ex_xxMptomI
https://www.youtube.com/watch?v=ex_xxMptomI
https://drive.google.com/file/d/1vQzoW2PJBAtGT0dX1v_P-glZ_vh6VhhQ/view?usp=sharing
https://forms.gle/aywuL7FuxDRXdSXM6
https://youtu.be/14uzYAkDuhg
https://www.youtube.com/watch?v=j6ERyw3gsAM&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=COGoHEyr6y0
https://www.youtube.com/watch?v=COGoHEyr6y0


Anyag: Lovagi kultúra 

Tk.: 46.- 47. oldal 

címeredet 

Tk.: 47.oldal 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Running and running drills   
Hanging and strengthening 
exercises                    
Football exercises 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Running drills (advanced) 
Monkey bar exercises 
Workout 
Cards - arms 
Football drills 
 
 

Beszámoló készítése a 
héten végzett gyakorlatokról.  
Találj egy mozgásos/ 
workout videót, ami nagyon 
tetszik Neked, és küldd el a 
linkjét! 
 
Webex online óra: 13-án, 
szerdán 10:45-11:35 

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

  

Testnevelés normál 
Váltófutás,akadályfutás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

video  

Természettudományos 
gyakorlatok A Fertő-Hanság Nemzeti 

Park  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com
/watch?v=izQ_M2DmvP4 

 

Etika 
Fantázia és alkotás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Történetek képekről  

 

 

7.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Szóalkotási módok 1. 

A szóösszetétel 

tk. 91-92. old. 

webex - kedd, 9 óra 

https://www.youtube.com/watch?v=XIZCdVCTm2k
https://www.youtube.com/watch?v=8bppcsg07Rc
https://www.youtube.com/watch?v=Mvo2snJGhtM
https://wordwall.net/hu/resource/1479325/testnevel%c3%a9s/karizom-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
https://www.youtube.com/watch?v=010_mhlfZpA
https://www.youtube.com/watch?v=izQ_M2DmvP4
https://www.youtube.com/watch?v=izQ_M2DmvP4
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/fejezet_03_fejezetnyito
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_03_001


 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

Matematika 
Óraszám: 124-127 

Háromszögek 
szerkesztése: 

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

Háromszögek 
egybevágósága és 
nevezetes vonalai: 

Elméleti háttér: Tk. 
201.oldaltól  203.oldalig 

. 

 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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

Történelem A szomszédos államok 
magyarsága  
 
 
 
 
 
Számonkérés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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

https://learningapps.org/71
49502 
 

webex-hétfő 10 óra 
 
 
 
 
 
Dolgozatírás 
Classroom szerda 9 óra 

Angol normál Adverbs Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg.53. 
Workbook pg. 47.,129-131. 
Prezentáció a 

A gyakorló és beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 15. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3mRN8UhPfwhn_yrORa4U1YE418rTozJOAR13aJPZcQ8yfRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3mRN8UhPfwhn_yrORa4U1YE418rTozJOAR13aJPZcQ8yfRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3mRN8UhPfwhn_yrORa4U1YE418rTozJOAR13aJPZcQ8yfRA/viewform
https://learningapps.org/8362667
https://learningapps.org/8362667
https://learningapps.org/4744392
https://learningapps.org/4744392
https://learningapps.org/display?v=pq1kk2yq319
https://learningapps.org/display?v=pq1kk2yq319
https://learningapps.org/7149502
https://learningapps.org/7149502


classroomban. 
https://redmenta.com  

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

Present Perfect vs Past 
Simple : English Language 

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

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

Present Perfect and Past 
Simple - Interactive 
worksheet 

Pp and ppc - Interactive 
worksheet 
 
https://drawastickman.com/ 
 
1c Vocabulary - Companion 
4-5 oldal 
 
Lektori anyag: 
Fun Facts about Mother's 
Day (Educational Videos for 
Students on Mother's Day) 

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

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

A beadandó feladatok 
visszaküldési határideje a 
Classroomban: május 15. 

Célnyelvi civilizáció 33. óra 
Race Discrimination in the 
USA 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Prezentáció a Classroomban 

Kids Talk About Segregation 

 

https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ppFv1hlMHjI
https://www.youtube.com/watch?v=ppFv1hlMHjI
https://www.youtube.com/watch?v=kLxnRQZrhc0
https://www.youtube.com/watch?v=kLxnRQZrhc0
https://www.youtube.com/watch?v=kLxnRQZrhc0
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect_or_past_simple/Present_perfect_vs._past_simple_rv44821tb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect_or_past_simple/Present_perfect_vs._past_simple_rv44821tb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect_or_past_simple/Present_perfect_vs._past_simple_rv44821tb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect_or_past_simple/Present_Perfect_and_Past_Simple_dq14501ri
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect_or_past_simple/Present_Perfect_and_Past_Simple_dq14501ri
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_perfect_or_past_simple/Present_Perfect_and_Past_Simple_dq14501ri
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Perfect_Simple_and_Continuous/Pp_and_ppc_do32944oa
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Perfect_Simple_and_Continuous/Pp_and_ppc_do32944oa
https://drawastickman.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dacra_vofFg
https://www.youtube.com/watch?v=dacra_vofFg
https://www.youtube.com/watch?v=dacra_vofFg
https://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0
https://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0
https://www.youtube.com/watch?v=CAuAi1rmk5U
https://www.youtube.com/watch?v=CAuAi1rmk5U
https://www.youtube.com/watch?v=CAuAi1rmk5U
https://www.youtube.com/watch?v=Sff2N8rez_8


The Life of Dr. Martin Luther 

King, Jr. - MLK Day! 

(Animated) Black History 

Month Video 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

65-66. óra  
Project - Fake news 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Projekt a Classroomban 

leírtak alapján 

kedden videomeeting     
 7.a – 10.40 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tananyag és segédletek a 
Classroomban. 

Videochat (Discord) - 05.12. 
kedd 11.00 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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

Kémia Témazáró Google Classroom (kód a 
Krétában) 

TZ szerdán online óra csütörtök 8:00 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Madárhangok Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 130.-136. oldal 
https://neal.fun/deep-
sea/?fbclid=IwAR3vEa0FWn

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

https://www.youtube.com/watch?v=PyurjhRNOmw
https://www.youtube.com/watch?v=PyurjhRNOmw
https://www.youtube.com/watch?v=PyurjhRNOmw
https://www.youtube.com/watch?v=PyurjhRNOmw
https://www.youtube.com/watch?v=pNoxpzEQ7eI
https://www.youtube.com/watch?v=pNoxpzEQ7eI
https://www.youtube.com/watch?v=XO1c6DQDOQU
https://www.youtube.com/watch?v=XO1c6DQDOQU
https://www.youtube.com/watch?v=7BiGrMVLKeY
https://www.youtube.com/watch?v=7BiGrMVLKeY
https://neal.fun/deep-sea/?fbclid=IwAR3vEa0FWn1a25JjGNMzAuWWMrjbI7szyzyzj3fiRFrPIq6OuvQ73MtFY-c
https://neal.fun/deep-sea/?fbclid=IwAR3vEa0FWn1a25JjGNMzAuWWMrjbI7szyzyzj3fiRFrPIq6OuvQ73MtFY-c


1a25JjGNMzAuWWMrjbI7sz
yzyzj3fiRFrPIq6OuvQ73MtF
Y-c 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=cdTv6MIfUVI 

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

Drive: Asia folder 

Population of Asia.pptx 

Google Űrlap a 
Classroomban 

Földrajz normál 33. óra Az amerikai 
kontinens 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

Mf. 63. o. 1. fea. 

Technika Munkakörnyezetek Google Classroom (kód a 
Krétában) 

szakmacsoportok 
munka 
játék 

órai munka a classroomban 

Ének Liszt Ferenc élete és 
munkássága 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

 

Rajz 

Rajzolás, festés, mintázás 

Anyag: Többértelmű 
ábrák 

Tk.: 90.- 91. oldalig 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Csomagolás tervezése 

Tk.: 91. oldal 2. feladat 

 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Társadalmi szolidaritás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

videó 
tkv 55.o 

szabadulószoba a 
classroomban 

Testnevelés 
 

Játékos ugrókötél 
gyakorlatok 
Szabadtéri sportjátékok 
Dinamikus és statikus nyújtó 
gyakorlatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=TNgI-AR6EHQ 

 

Néhány mondat a héten 
elvégzett sportmozgásokról 

https://neal.fun/deep-sea/?fbclid=IwAR3vEa0FWn1a25JjGNMzAuWWMrjbI7szyzyzj3fiRFrPIq6OuvQ73MtFY-c
https://neal.fun/deep-sea/?fbclid=IwAR3vEa0FWn1a25JjGNMzAuWWMrjbI7szyzyzj3fiRFrPIq6OuvQ73MtFY-c
https://neal.fun/deep-sea/?fbclid=IwAR3vEa0FWn1a25JjGNMzAuWWMrjbI7szyzyzj3fiRFrPIq6OuvQ73MtFY-c
https://www.youtube.com/watch?v=cdTv6MIfUVI
https://www.youtube.com/watch?v=cdTv6MIfUVI
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_001
https://learningapps.org/6797214
https://learningapps.org/6797214
http://eletpalya.munka.hu/szakmacsoport-bemutatas
https://palyaorientacio.munka.hu/altalanos/film/adatlap/4381
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1343&select_osztaly_search=osszesosztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=munkavallalas
https://www.youtube.com/watch?v=aZNdtAjnzyo
https://www.youtube.com/watch?v=aZNdtAjnzyo
https://www.youtube.com/watch?v=byGI1mDi3no
https://www.youtube.com/watch?v=byGI1mDi3no
https://www.youtube.com/watch?v=DXSAnd2DD-I&list=RDDXSAnd2DD-I&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DXSAnd2DD-I&list=RDDXSAnd2DD-I&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DXSAnd2DD-I&list=RDDXSAnd2DD-I&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DXSAnd2DD-I&list=RDDXSAnd2DD-I&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=qaGHkKyunhQ
https://www.youtube.com/watch?v=TNgI-AR6EHQ
https://www.youtube.com/watch?v=TNgI-AR6EHQ


https://www.youtube.com/res

ults?search_query=kos%C3

%A1rlabda+dob%C3%A1s+t

echnik%C3%A1ja 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=lcg9xFMfV_4&t=64s 

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

  
 

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

Véleménykifejtés  

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

  

 
 

7.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Szóalkotási módok 1. 

A szóösszetétel 

tk. 91-92. old. 

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

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

Matematika 125 - 128. óra Google Classroom (kód a Tananyag és segédletek a Videochat (Discord) - 05.11. 

https://www.youtube.com/results?search_query=kos%C3%A1rlabda+dob%C3%A1s+technik%C3%A1ja
https://www.youtube.com/results?search_query=kos%C3%A1rlabda+dob%C3%A1s+technik%C3%A1ja
https://www.youtube.com/results?search_query=kos%C3%A1rlabda+dob%C3%A1s+technik%C3%A1ja
https://www.youtube.com/results?search_query=kos%C3%A1rlabda+dob%C3%A1s+technik%C3%A1ja
https://www.youtube.com/watch?v=lcg9xFMfV_4&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=lcg9xFMfV_4&t=64s
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/fejezet_03_fejezetnyito
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_03_001
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3mRN8UhPfwhn_yrORa4U1YE418rTozJOAR13aJPZcQ8yfRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3mRN8UhPfwhn_yrORa4U1YE418rTozJOAR13aJPZcQ8yfRA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3mRN8UhPfwhn_yrORa4U1YE418rTozJOAR13aJPZcQ8yfRA/viewform


Négyszögek. Trapéz. Trapéz 
szerkesztése. 
Paralelogramma. 
Paralelogramma 
szerkesztése. 

Krétában) Classroomban. hétfő 9:00 

Történelem A szomszédos államok 
magyarsága  
 
 
 
 
 
Számonkérés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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

https://learningapps.org/71
49502 
 

webex-hétfő 13 óra 
 
 
 
 
 
Dolgozatírás 
Classroom péntek 9 óra 

Angol normál Adverbs Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

A gyakorló és beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 15. 

Angol két tanítási nyelvű 148-152. óra 
Revision 

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

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

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

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

Célnyelvi civilizáció 33. óra  
Ismétlés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Discovery of America 
 

 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

65-66. óra  
Project - Fake news 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Projekt a Classroomban 

leírtak alapján 

kedden videomeeting 

7.b – 10.00          

https://learningapps.org/display?v=pq1kk2yq319
https://learningapps.org/display?v=pq1kk2yq319
https://learningapps.org/7149502
https://learningapps.org/7149502
https://redmenta.com/
https://wordwall.net/hu/create/editcontent?guid=8c8ce72f0b52415eac23ce0b2be2ab12
https://www.youtube.com/watch?v=YwM00UlbhNo&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=YwM00UlbhNo&t=88s
https://quizlet.com/_8dqits?x=1qqt&i=2uti4h
https://www.youtube.com/watch?v=dacra_vofFg
https://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0
https://www.youtube.com/watch?v=CAuAi1rmk5U
https://www.youtube.com/watch?v=CAuAi1rmk5U
https://www.liveworksheets.com/fb15411vx
https://www.liveworksheets.com/fb15411vx
https://www.liveworksheets.com/ok172031ld


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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tananyag és segédletek a 
Classroomban. 

Videochat (Discord) - 05.12. 
kedd 11.00 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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

Kémia Témazáró Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

 

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

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

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

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

Drive: Asia folder 

Population of Asia.pptx 

Google Űrlap a 
Classroomban 

Földrajz normál 33. óra Az amerikai 
kontinens 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

Mf. 63. o. 1. fea. 

Technika Munkakörnyezetek Google Classroom (kód a 
Krétában) 

szakmacsoportok 
munka 
játék 

órai munka a classroomban 

Ének Ének Liszt Ferenc élete és 
munkássága 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

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


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

Rajz 

Rajzolás, festés, mintázás 

Anyag: Többértelmű ábrák 

Tk.: 90.- 91. oldalig 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Csomagolás tervezése 

Tk.: 91. oldal 2. feladat 

 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Társadalmi szolidaritás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

videó 
tkv 55.o 

szabadulószoba a 
classroomban 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Madárhangok Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

 

Testnevelés Szabadtéri testnevelési 
játékok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

video  

Etika Alkalmazkodás és önállóság Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Közösségeim 
 

 

 

 

8.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 05.12. 65. óra:A magyar 
nyelv típusa 
05.14. 66. óra: Hányféle 
magyar nyelvet beszélünk? 

tk.84-84.o 
tk.85-89.o 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

mf.133./2. 
mf.136./4. 
137./5. 
https://learningapps.org/1095

 

https://www.youtube.com/watch?v=byGI1mDi3no
https://www.youtube.com/watch?v=byGI1mDi3no
https://www.youtube.com/watch?v=DXSAnd2DD-I&list=RDDXSAnd2DD-I&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DXSAnd2DD-I&list=RDDXSAnd2DD-I&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DXSAnd2DD-I&list=RDDXSAnd2DD-I&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=DXSAnd2DD-I&list=RDDXSAnd2DD-I&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=qaGHkKyunhQ
https://www.youtube.com/watch?v=pNoxpzEQ7eI
https://www.youtube.com/watch?v=pNoxpzEQ7eI
https://www.youtube.com/watch?v=XO1c6DQDOQU
https://www.youtube.com/watch?v=XO1c6DQDOQU
https://www.youtube.com/watch?v=7BiGrMVLKeY
https://www.youtube.com/watch?v=7BiGrMVLKeY
https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_7/lecke_03_021
https://learningapps.org/10954730


4730 
 
https://learningapps.org/1098
2272 

Irodalom 05.13. 80. óra:Radnóti Miklós: 
Erőltetett menet 
05.14. 81. óra:Összefoglalás: 
József Attila és Radnóti Miklós 
élete és költészete 
 
05.15 Normál: Memoriter 

tk.114-116. 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 
tk 91.-122. o 

tk.116. o/kérdések 1.3.4.5.6. 
tk.121. 122.o./1.2.3. 
https://learningapps.org/2092
547 
 
https://learningapps.org/7118
219 
 
 

 

Matematika 140 - 143. óra 
Egybevágósági 
transzformációk röpdolgozat. 
Hasonlóság. Nagyítás, 
kicsinyítés. Háromszögek 
hasonlósága.  

 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tananyag és segédletek a 
Classroomban. 

05.11. hétfő 13.00 
Redmenta-teszt 
 
Videochat (Discord) - 05.12. 
kedd 13.00 

Történelem A tárgyalásos forradalom 
Magyarországon 
 
 
 
 
 
A harmadik Magyar 
Köztársaság első évei  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

 

https://www.nkp.hu/tankony
v/tortenelem_8/lecke_05_03
1 

 

Tk 169.o-172.o  

Mf. 88.o 1. és 89.o  8. 

feladata 

 

https://zanza.tv/tortenelem/de

mokratikus-viszonyok-

megteremtese-es-kiepitese-

magyarorszagon/rendszervalt

ozas 

 

Összefoglaló kérdések 
megválaszolása,  
feladatok beküldési 
határideje: május 17. 

 

https://learningapps.org/10954730
https://learningapps.org/10982272
https://learningapps.org/10982272
https://learningapps.org/2092547
https://learningapps.org/2092547
https://learningapps.org/7118219
https://learningapps.org/7118219
https://www.youtube.com/watch?v=lsOvY-BgtZw
https://www.youtube.com/watch?v=lsOvY-BgtZw
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_05_031
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_05_031
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_05_031
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/rendszervaltozas
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/rendszervaltozas
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/rendszervaltozas
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/rendszervaltozas
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/rendszervaltozas


Angol normál Culture Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg.76. 
Workbook pg. 61 
Prezentáció a classroomban. 
https://redmenta.com  

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

A gyakorló és beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 15. 

Angol két tanítási nyelvű 157-161. óra 
7d In style  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

What A Wonderful World 
feladatlap a Classroomban 
Louis Armstrong - What A 
Wonderful World (Lyrics) 

TK. 98-99. oldal 1A, B, C, 4. 
feladatok 

English_language/Listening_
Comprehension/Video_Camd
en_Fashion 

MF. 72. oldal A, C feladatok 

7d Vocabulary – Companion 
37-38. oldal 
Lektori anyag: 
Fun Facts about Mother's 
Day (Educational Videos for 
Students on Mother's Day)  
  
English Mini Lesson - 
Mother's Day - American 
family and culture 
  
The Mother's Day Song: A 
funny song for Mother's Day 

A beadandó feladatok 
visszaküldési határideje a 
Classroomban: május 15. 

Célnyelvi civilizáció 33. óra 
Customs, Traditions and 
Festivities 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Prezentáció a Classroomban 

Hungary celebrates a very 
special Easter tradition 

Top 10 Amazing Facts About 
Hungary 

 

https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UClBcKfQVIs
https://www.youtube.com/watch?v=UClBcKfQVIs
https://www.youtube.com/watch?v=A3yCcXgbKrE
https://www.youtube.com/watch?v=A3yCcXgbKrE
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Listening_Comprehension/Video_Camden_Fashion_rs212839fl
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Listening_Comprehension/Video_Camden_Fashion_rs212839fl
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Listening_Comprehension/Video_Camden_Fashion_rs212839fl
https://www.youtube.com/watch?v=dacra_vofFg
https://www.youtube.com/watch?v=dacra_vofFg
https://www.youtube.com/watch?v=dacra_vofFg
https://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0
https://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0
https://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0
https://www.youtube.com/watch?v=SC2I5skGzYU
https://www.youtube.com/watch?v=SC2I5skGzYU
https://www.youtube.com/watch?v=zTBbvYfOh4Y
https://www.youtube.com/watch?v=zTBbvYfOh4Y
https://www.youtube.com/watch?v=M9kKDu_727s
https://www.youtube.com/watch?v=M9kKDu_727s


Informatika két tanítási 
nyelvű 

62-63. óra 
Revision 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Drive Hétfőn 11.00 órakor video 
meeting 
Redmenta feladatlap 

Informatika normál 63 - 64. óra 
Excel haladó - DARABTELI, 
SZUMHA függvények 
gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tananyag és segédletek a 
Classroomban. 

Videochat (Discord) - 05.11. 
hétfő 14.30 

Fizika 
Meddig bírjuk energiával?: 
tankönyv 94-99. oldal 

https://www.nkp.hu/tankonyv/
fizika_8/lecke_05_0023  

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Munkafüzet 74. oldal/1, 2 

 

 

Kémia A vizek keménysége és a 
vízlágyítás 
Mosószerek a fürdőszobában 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 62-63 
Tk. 64-65. 
 

https://www.nkp.hu/tankony
v/kemia_8/lecke_04_004 
https://www.nkp.hu/tankony
v/kemia_8/lecke_04_005 

Biológia Életműködés szabályozása, 
hormonális szabályozás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 80-83 oldalig  

Földrajz két tanítási nyelvű 62-63. óra 
Dunántúli-khg 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Drive LearningApps tankockák 
az osztályban: 

● Dunántúli-középhegység 
● Dunántúli-középhegység 

városok 
Wordwall: 

● https://wordwall.net/play/
1003/906/471 

● https://wordwall.net/play/
2135/586/313 

 

Földrajz Összefoglalás 
 
 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában)   

https://www.youtube.com/wat
ch?v=RNS4Z9BChU8 

https://learningapps.org/di

 
 
 
 
 
 

https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/lecke_05_0023
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/lecke_05_0023
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_005
https://wordwall.net/play/1003/906/471
https://wordwall.net/play/1003/906/471
https://wordwall.net/play/2135/586/313
https://wordwall.net/play/2135/586/313
https://www.youtube.com/watch?v=RNS4Z9BChU8
https://www.youtube.com/watch?v=RNS4Z9BChU8
https://www.youtube.com/watch?v=RNS4Z9BChU8
https://www.youtube.com/watch?v=RNS4Z9BChU8
https://learningapps.org/display?v=psccjgw6j20


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Témazáró 

splay?v=psccjgw6j20 

https://learningapps.org/displ
ay?v=pakpwrr9n20 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=9ayQori8Y58 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Jbtes36YkVM&t=6s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Classroomban dolgozatírás: 
csütörtök 9-10 óra 

Ének  Google Classroom (kód a 
Krétában)  

 

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 

Központi költségvetés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

tkv. 109-111.o 
videó 

órai munka a classroomban 

Etika Világvallások erkölcsi 
tanításai/2 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

film 
gyakorlás 

fogalmazás feltöltése V.17-
ig 

Természettudományos 
gyakorlatok A Fertő-Hanság Nemzeti 

Park  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=izQ_M2DmvP4 

 

Testnevelés Szabadban végezhető 
sportjátékok:strandröplabda,k
ispályás foci stb 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

video  

 

https://learningapps.org/display?v=psccjgw6j20
https://learningapps.org/display?v=pakpwrr9n20
https://learningapps.org/display?v=pakpwrr9n20
https://www.youtube.com/watch?v=9ayQori8Y58
https://www.youtube.com/watch?v=9ayQori8Y58
https://www.youtube.com/watch?v=Jbtes36YkVM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Jbtes36YkVM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=nEb9NCQVDzo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TxRx96F9DF4
https://learningapps.org/8637966
https://www.youtube.com/watch?v=izQ_M2DmvP4
https://www.youtube.com/watch?v=izQ_M2DmvP4


 

 

8.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 05.12. A magyar nyelv típusa 
05. 15. Hányféle magyar 
nyelvet beszélünk? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
tk.84- 
84.o 
tk.85-89.o 

mf.133./2. 
mf.136./4. 
137./5. 
https://learningapps.org/1095
4730 
 
https://learningapps.org/1098
2272 

 

Irodalom 
 

05.13. 80. óra:Radnóti Miklós: 
Erőltetett menet 
05.14. 81. óra:Összefoglalás: 
József Attila és Radnóti Miklós 
élete és költészete 
 
05.15 Normál: Memoriter 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
tk.114-116. 
tk 91.-122. o 

k.116. o/kérdések 1.3.4.5.6. 
tk.121. 122.o./1.2.3. 
https://learningapps.org/2092
547 
 
https://learningapps.org/7118
219 

 

Matematika Témazáró 
Hozzárendelés, függvény 
Egyenes arányosság 
Lineáris függvény 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=mHYmwpKMChA 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wWyza8Y 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9sG4gE3rLVI 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 251. oldal/B2/a 

Tk. 256. oldal/3/a 

Tk. 256. oldal/3/b 
 

redmenta: direktcím: 
Témazáró_transzformáció_8 

 
Webex szerda 9:00 

Történelem A tárgyalásos forradalom 
Magyarországon 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

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

 

Összefoglaló kérdések 
megválaszolása,  
feladatok beküldési 
határideje: május 17. 

https://learningapps.org/10954730
https://learningapps.org/10954730
https://learningapps.org/10982272
https://learningapps.org/10982272
https://learningapps.org/2092547
https://learningapps.org/2092547
https://learningapps.org/7118219
https://learningapps.org/7118219
https://www.youtube.com/watch?v=mHYmwpKMChA
https://www.youtube.com/watch?v=mHYmwpKMChA
https://www.youtube.com/watch?v=wWyza8Y3Pcg
https://www.youtube.com/watch?v=wWyza8Y3Pcg
https://www.youtube.com/watch?v=9sG4gE3rLVI
https://www.youtube.com/watch?v=9sG4gE3rLVI
https://www.youtube.com/watch?v=lsOvY-BgtZw
https://www.youtube.com/watch?v=lsOvY-BgtZw


 
 
 
A harmadik Magyar 
Köztársaság első évei  

https://www.nkp.hu/tankony
v/tortenelem_8/lecke_05_03
1 

 

Tk 169.o-172.o  

Mf. 88.o 1. és 89.o  8. 

feladata 

 

https://zanza.tv/tortenelem/de

mokratikus-viszonyok-

megteremtese-es-kiepitese-

magyarorszagon/rendszervalt

ozas 

 

 

Angol normál 127-130. óra 
6C Ashley’s camera  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

What’s the problem? Test 
TK. 72-73. oldal 1a, b, 2 
feladatok 

Draw a Stickman 

Project 3 unit 6 test - 
Interactive worksheet 

MF. 58. oldal 1., 59. oldal 7. 
feladatok 

A beadandó feladatok 
visszaküldési határideje a 
Classroomban: május 15. 

Angol két tanítási nyelvű Eco-products Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Student’s book pg.107-109. 
Workbook pg.78-80. 
Top grammar pg.126. 
https://redmenta.com 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=dacra_vofFg  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=-O4Fo8PPio0 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=SC2I5skGzYU (lektor) 

A gyakorló és beadandó 
feladatok beküldési 
határideje: május 15. 

Célnyelvi civilizáció Hungarian customs, Google Classroom (kód a Prezentáció a classroomban. A gyakorló feladatok 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_05_031
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_05_031
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_05_031
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/rendszervaltozas
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/rendszervaltozas
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/rendszervaltozas
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/rendszervaltozas
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/rendszervaltozas
https://drawastickman.com/
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Grammar/Project_3_unit_6_test_qr20677gt
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Grammar/Project_3_unit_6_test_qr20677gt
https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dacra_vofFg
https://www.youtube.com/watch?v=dacra_vofFg
https://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0
https://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0
https://www.youtube.com/watch?v=SC2I5skGzYU
https://www.youtube.com/watch?v=SC2I5skGzYU


traditions, festivities Krétában) https://redmenta.com 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=3xhcefIIb9M 

beküldési határideje: május 
15. 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

62-63. óra 
Revision 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Drive Hétfőn 11.00 órakor video 
meeting 
Redmenta feladatlap 

Informatika normál 58 - 59. óra 
Excel haladó - DARABTELI, 
SZUMHA függvények 
gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tananyag és segédletek a 
Classroomban. 

Videochat (Discord) - 05.11. 
hétfő 14.30 

Fizika 
Meddig bírjuk energiával?: 
tankönyv 94-99. oldal 

https://www.nkp.hu/tankonyv/
fizika_8/lecke_05_0023 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Munkafüzet 74. oldal/1, 2 

 

 

Kémia A vizek keménysége és a 
vízlágyítás 
Mosószerek a fürdőszobában 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk. 62-63 
Tk. 64-65. 
 

https://www.nkp.hu/tankony
v/kemia_8/lecke_04_004 
https://www.nkp.hu/tankony
v/kemia_8/lecke_04_005 
online óra péntek 13:00 

Természettudományos 
gyakorlatok A Fertő-Hanság Nemzeti 

Park  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=izQ_M2DmvP4 

 

Biológia Az életműködések 
szabályozása, hormonális 
szabályozás 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.80-83 oldalig  

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

62-63. óra 
Dunántúli-khg 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Drive LearningApps tankockák 
az osztályban: 
● Dunántúli-középhegység 
● Dunántúli-középhegység 

városok 
Wordwall: 
● https://wordwall.net/play/

https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3xhcefIIb9M
https://www.youtube.com/watch?v=3xhcefIIb9M
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/lecke_05_0023
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/lecke_05_0023
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/lecke_05_0023
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_005
https://www.youtube.com/watch?v=izQ_M2DmvP4
https://www.youtube.com/watch?v=izQ_M2DmvP4
https://wordwall.net/play/1003/906/471


1003/906/471 
● https://wordwall.net/play/

2135/586/313 
 

Földrajz Összefoglalás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Témazáró 

Google Classroom (kód a 
Krétában)   

https://www.youtube.com/wat
ch?v=RNS4Z9BChU8 

https://learningapps.org/di
splay?v=psccjgw6j20 

https://learningapps.org/displ
ay?v=pakpwrr9n20 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=9ayQori8Y58 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=Jbtes36YkVM&t=6s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classroomban dolgozatírás: 
csütörtök 9-10óra 

Ének Milyen zenét hallgattok 
szivesen? 

Google Classroom (kód a 
Krétában)  

önálló munka 

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 

Központi költségvetés Google Classroom (kód a 
Krétában) 

tkv. 109-111.o 
videó 

órai munka a classroomban 

https://wordwall.net/play/1003/906/471
https://wordwall.net/play/2135/586/313
https://wordwall.net/play/2135/586/313
https://www.youtube.com/watch?v=RNS4Z9BChU8
https://www.youtube.com/watch?v=RNS4Z9BChU8
https://www.youtube.com/watch?v=RNS4Z9BChU8
https://www.youtube.com/watch?v=RNS4Z9BChU8
https://learningapps.org/display?v=psccjgw6j20
https://learningapps.org/display?v=psccjgw6j20
https://learningapps.org/display?v=pakpwrr9n20
https://learningapps.org/display?v=pakpwrr9n20
https://www.youtube.com/watch?v=9ayQori8Y58
https://www.youtube.com/watch?v=9ayQori8Y58
https://www.youtube.com/watch?v=Jbtes36YkVM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Jbtes36YkVM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=nEb9NCQVDzo&feature=emb_logo


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

  

Testnevelés Szabadtéri 
sportjátékok:strandröplabda,k
ispályás foci stb. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

video  

Etika Projektfeladat Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Projektfeladat  

 

 

 

 

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 

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. 
 
 
 

Zongora (Fodor Barbara) Skálák, etűdök, népdalok, 
gyakorlatok, darabok 
gyakorlása, rögzítése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Zongoraóra 1.2. 3. 
https://www.youtube.com/watc
h?v=0nJHeQIb-7U&t=2s 
https://www.youtube.com/watc
h?v=k1-2AoDA8G4&t=4s 
https://www.youtube.com/watc
h?v=kh28h0HZ9XY&t=35s 

Hangfelvétel küldése az 
adott skáláról és az aktuális 
darabról. 

Zongora (Szabóné Tóth 
Katalin) 
 

francia, magyar népdalok,  
menüettek gyakorlása, 
rögzítése. Skálák 
gyakorlása. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 Hangfelvétel küldése az 
adott skáláról és az aktuális 
darabról. 

Dráma - Színjáték 1-3. évfolyam : versmondás 
- Gyárfás Endre : Májusi 
koncert 
 
3-6. évfolyam : 
prózamondás : Egy gyermek 
üzenete szüleihez ( 
ismeretlen szerző ) 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 A megtanult vers és próza 
videóra rögzítése, vagy 
hangfájl formátumban 
felvétele és beküldése 

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  Google Classroom (kód a  A heti tananyagot 

https://www.youtube.com/watch?v=0nJHeQIb-7U&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=0nJHeQIb-7U&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=k1-2AoDA8G4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=k1-2AoDA8G4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=kh28h0HZ9XY&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=kh28h0HZ9XY&t=35s


Etüdök  
Előadási darabok 

Krétában) 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!  

Kerámia Gyurmázás Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Állat- és emberfigurák, 
virágok készítése 
gyurmából, só-liszt 
gyurmából 

Fénykép az alkotásokról 

Ütő Knauer:Kisdobiskola: 10., 
20., tremolós 3., 5., 36., 
gyakorlat 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Knauer:Kisdobiskola 36., 
gyakorlása az elküldött 
video felvételre játszva. 

Az óra messengeren  
megtartva. 

Szolfézs Pachelbel: Sarabande 
Szolmizálás és ábécés 
hangok gyakorlása; 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Dobszay László: A hangok 
világa 2. 183/334; 
85/130 B  

Feladatok megoldása, a 
füzetbe néhány mondatot 
leírni Pachelbelről és egy- 
két mondatban leírni mi az a 
sarabande. 
A feladatok a classroomban 

Korrepetíció Gyakorlás figyelve a 
tempóra. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Fuvola 

Kovács Béla klarinét 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UoTHiRPvEyc&t=327s
https://www.youtube.com/watch?v=gtvs4n-JiMA

