
  

 

        2020. június 2-15. 

  

  

  

1.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 

Magyar nyelv 275. óra Nagybetűk 
gyakorlása 
 
 
276. óra Nagybetűk 
gyakorlása 
 
 
278. óra Év végi felmérés 
írásból 
 
 
280. óra Nagybetűk 
gyakorlása 
 
 
 
 
281. óra Nagybetűk 
gyakorlása 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Nagybetűk gyakorlása I. 
 
 
 
Nagybetűk gyakorlása II. 
 
 
 
Év végi felmérés írásból 
 
 
 
Nagybetűk gyakorlása III. 
 
 
 
 
 
Nagybetűk gyakorlása IV. 
 
 
 
 

Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón -1. a 
classroom 
 
Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón -1. a 
classroom 
 
Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón -1. a 
classroom 
 
Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón -1. a 
classroom 
 
 
 
Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón -1. a 
classroom 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1V4VBU711X20AfYH3YaIDR9iOyRHzpGcg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/133uMeG2R3IJOccKk3GDCII5UCITbMOlK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-nxw_BDE3Pl_L_VOlsfI8Mgu7w2qjxI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UIGUPePiC-OVD-BieAciIKWQ97yXDU-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/104lBvpOPxPd6MAZikTMa6Sdb9X4lOQe6/view?usp=sharing


283. óra Nagybetűk 
gyakorlása 
 
 
 
285. óra Nagybetűk 
gyakorlása 

Nagybetűk gyakorlása V. 
 
 
 
 
Nagybetűk gyakorlása VI. 
 

Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón -1. a 
classroom 
 
 
Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón -1. a 
classroom 

Irodalom 277. óra Szabó Lőrinc: Este 
van már 
Móra Ferenc: Este 
 
 
279. óra A hangos olvasás 
felmérése 
 
 
 
282. óra: Nemes Nagy 
Ágnes: Nyári rajz 
 
 
 
 
284. óra Szabó Lőrinc: 
Vakáció előtt 
 
286. óra Miről olvastunk 1. 
osztályban? 
 
287-288.óra Játékos 
szövegértési feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Szabó Lőrinc: Este van már, 
Móra Ferenc: Este 
 
 
 
1. a év végi hangos olvasás 
 
 
 
 
Nemes Nagy Ágnes: Nyári 
rajz 
 
 
 
 
Vakáció előtt 
 
 
Miről olvastunk 1. 
osztályban? 
 
Játékos szövegértési 
feladatok 
 

videós óra, nincs beadandó 
 
 
 
június 4. 9:00-10:00 Skype 
online óra (aki nem tud részt 
venni hangfájl feltöltése 1.a 
classroom) 
 

mesefüzet önálló 

ellenőrzése megoldókulcs 

segítségével az 1. a 

napközis classroom 

 
 
nincs beadandó 
 
 
nincs beadandó 
 
 
nincs beadandó 

Matematika 
 

 
 
136. óra: Ismétlések, 
rendszerezés /mérések/ 
 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tk. II. 108. o. 3. feladat és 
111. o. 2. feladat,  
Szorgalmi: Tk. II. 113. o. 1. 
feladat 
https://wordwall.net/resource/1325780/
matek/m%c3%a9r%c3%a9sek-1-o 
 

 
 
Házi feladat: Mf. 75. o.  
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1WgdkuejtjmvRyt5GLDTD38W1CK7Asjv9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rGPf7QysR8S3FJULikPxqeYFvVshFxa4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2jztTnDvUMFJZJKbDEOC41N7R37Avzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l2jztTnDvUMFJZJKbDEOC41N7R37Avzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Taj4QxnQcWL42I8nB6Opptwy6Xrq2uUG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qoe6f_I6t_I3z0m2nwgJFK3kfWeHZxF3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qoe6f_I6t_I3z0m2nwgJFK3kfWeHZxF3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uft_V2yh9InFMC8GPG33lHwLldBsAAq_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d89Mx1QZ7jlaDIy8bhdgsJGVq3ut2yVe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d89Mx1QZ7jlaDIy8bhdgsJGVq3ut2yVe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnB1e50V9dyExvfMh9rt9dAuVpZ4iKgf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnB1e50V9dyExvfMh9rt9dAuVpZ4iKgf/view?usp=sharing
https://wordwall.net/resource/1325780/matek/m%c3%a9r%c3%a9sek-1-o
https://wordwall.net/resource/1325780/matek/m%c3%a9r%c3%a9sek-1-o


 
137. óra: Ismétlések, 
rendszerezés /mérések/, 
Síkidomok, vonalak, testek 
 
 
 
 
138. óra: Ismétlések, 
rendszerezés /mérések/, 
Játék a tükörrel 
 
 
139. óra Év végi felmérés 
 
 
 
 
140-144. óra: Kitekintés a 
százas számban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://forms.gle/vF4TfhqsaL
5vBDHz6 A feladatok csak 
június 5. péntek reggel 8:00-
tól lesznek feltöltve. 
 
 

 

Tk. II. 114-115. o.  
1.a: 06.02-15. mappa 
https://learningapps.org/myapps.php?di
splayfolder=3259131 

1.b: 06.02-15. mappa 
https://learningapps.org/myapps.php?di
splayfolder=3259133 
 
 

Tk. II. 116-117. o.  
https://wordwall.net/resource/1679
082/matek/t%c3%bckr%c3%b6s-
vagy-nem-t%c3%bckr%c3%b6s 
 

 
 
 
 
 
 
Tk. II. 118-119. o. 

● https://wordwall.net/resource/
1172031/matek/kerek-
t%c3%adzesek 

● https://wordwall.net/resource/
1496074/kerek-
t%C3%ADzesek 

● https://wordwall.net/resource/
1235480/kerek-
t%C3%ADzesek-
%C3%B6sszead%C3%A1sa 

● https://wordwall.net/resource/
2569380/matematika/%c3%b
6sszead%c3%a1s-kerek-
t%c3%adzesekkel 

● https://wordwall.net/resource/
760725/matek/kivon%c3%a1
s-kerek-10-kel-100-
sz%c3%a1mk%c3%b6r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Házi feladat: Mf. 76-77.o. 
 
 
 
 
 
 
Házi feladat: Mf. 78-79. o.  

https://forms.gle/vF4TfhqsaL5vBDHz6
https://forms.gle/vF4TfhqsaL5vBDHz6
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=3259131
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=3259131
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=3259133
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=3259133
https://wordwall.net/resource/1679082/matek/t%c3%bckr%c3%b6s-vagy-nem-t%c3%bckr%c3%b6s
https://wordwall.net/resource/1679082/matek/t%c3%bckr%c3%b6s-vagy-nem-t%c3%bckr%c3%b6s
https://wordwall.net/resource/1679082/matek/t%c3%bckr%c3%b6s-vagy-nem-t%c3%bckr%c3%b6s
https://wordwall.net/resource/1172031/matek/kerek-t%c3%adzesek
https://wordwall.net/resource/1172031/matek/kerek-t%c3%adzesek
https://wordwall.net/resource/1172031/matek/kerek-t%c3%adzesek
https://wordwall.net/resource/1496074/kerek-t%C3%ADzesek
https://wordwall.net/resource/1496074/kerek-t%C3%ADzesek
https://wordwall.net/resource/1496074/kerek-t%C3%ADzesek
https://wordwall.net/resource/1235480/kerek-t%C3%ADzesek-%C3%B6sszead%C3%A1sa
https://wordwall.net/resource/1235480/kerek-t%C3%ADzesek-%C3%B6sszead%C3%A1sa
https://wordwall.net/resource/1235480/kerek-t%C3%ADzesek-%C3%B6sszead%C3%A1sa
https://wordwall.net/resource/1235480/kerek-t%C3%ADzesek-%C3%B6sszead%C3%A1sa
https://wordwall.net/resource/2569380/matematika/%c3%b6sszead%c3%a1s-kerek-t%c3%adzesekkel
https://wordwall.net/resource/2569380/matematika/%c3%b6sszead%c3%a1s-kerek-t%c3%adzesekkel
https://wordwall.net/resource/2569380/matematika/%c3%b6sszead%c3%a1s-kerek-t%c3%adzesekkel
https://wordwall.net/resource/2569380/matematika/%c3%b6sszead%c3%a1s-kerek-t%c3%adzesekkel
https://wordwall.net/resource/760725/matek/kivon%c3%a1s-kerek-10-kel-100-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/760725/matek/kivon%c3%a1s-kerek-10-kel-100-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/760725/matek/kivon%c3%a1s-kerek-10-kel-100-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/760725/matek/kivon%c3%a1s-kerek-10-kel-100-sz%c3%a1mk%c3%b6r


Testnevelés normál  
 
 
173-176. óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
177-180. óra. Szabad 
játékok: focizás, kosárlabda, 
tollas, biciklizés, ping-pong 
stb.  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=8ZSgG8ixVAM 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=hTDH4t_ciXQ 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=I12K2jioOHs 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=EC--kVyb0cc 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

Testnevelés két tanítási 
nyelvű 
 

Játék-, és 
feladatgyűjtemény, 
 sport videók 
Nyári szüneti ajánlások 

 Google Classroom (kód 
a Krétában) 

  Videók: 

  800m síkfutás-7-8éves fiúk 

  
https://www.youtube.com/watch?v=
KUoiPww5ycA 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Ötéves kislány cselez: 

https://www.youtube.com/watch?v=
dYOD7xJuA0A 

Kisfiú 100m-en, edzései: 

https://www.youtube.com/watch?v=
Z1QwRh8KowI 

Kisebbeknek való játékos feladat: 

https://wordwall.net/hu/resource/10
84838/testnevel%c3%a9s/mozg%c
3%a1s2 

Kondíció megtartása, fejlesztése 
minden korosztálynak II. 

https://wordwall.net/hu/resource/10
25417/testnevel%c3%a9s/h%c3%b
azz-h%c3%a1rom-lapot-
paklib%c3%b3l-%c3%a9s-
megtudod-mit-fogsz 

Egyensúly-fejlesztés: 

https://wordwall.net/hu/resource/16
23535/testnevel%c3%a9s/egyens
%c3%balyfejleszt%c3%a9s 

 

Beküldendő nincs 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZSgG8ixVAM
https://www.youtube.com/watch?v=8ZSgG8ixVAM
https://www.youtube.com/watch?v=hTDH4t_ciXQ
https://www.youtube.com/watch?v=hTDH4t_ciXQ
https://www.youtube.com/watch?v=I12K2jioOHs
https://www.youtube.com/watch?v=I12K2jioOHs
https://www.youtube.com/watch?v=EC--kVyb0cc
https://www.youtube.com/watch?v=EC--kVyb0cc
https://www.youtube.com/watch?v=KUoiPww5ycA
https://www.youtube.com/watch?v=KUoiPww5ycA
https://www.youtube.com/watch?v=KUoiPww5ycA
https://www.youtube.com/watch?v=KUoiPww5ycA
https://www.youtube.com/watch?v=dYOD7xJuA0A
https://www.youtube.com/watch?v=dYOD7xJuA0A
https://www.youtube.com/watch?v=Z1QwRh8KowI
https://www.youtube.com/watch?v=Z1QwRh8KowI
https://wordwall.net/hu/resource/1084838/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1s2
https://wordwall.net/hu/resource/1084838/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1s2
https://wordwall.net/hu/resource/1084838/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1s2
https://wordwall.net/hu/resource/1025417/testnevel%c3%a9s/h%c3%bazz-h%c3%a1rom-lapot-paklib%c3%b3l-%c3%a9s-megtudod-mit-fogsz
https://wordwall.net/hu/resource/1025417/testnevel%c3%a9s/h%c3%bazz-h%c3%a1rom-lapot-paklib%c3%b3l-%c3%a9s-megtudod-mit-fogsz
https://wordwall.net/hu/resource/1025417/testnevel%c3%a9s/h%c3%bazz-h%c3%a1rom-lapot-paklib%c3%b3l-%c3%a9s-megtudod-mit-fogsz
https://wordwall.net/hu/resource/1025417/testnevel%c3%a9s/h%c3%bazz-h%c3%a1rom-lapot-paklib%c3%b3l-%c3%a9s-megtudod-mit-fogsz
https://wordwall.net/hu/resource/1025417/testnevel%c3%a9s/h%c3%bazz-h%c3%a1rom-lapot-paklib%c3%b3l-%c3%a9s-megtudod-mit-fogsz
https://wordwall.net/hu/resource/1623535/testnevel%c3%a9s/egyens%c3%balyfejleszt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/1623535/testnevel%c3%a9s/egyens%c3%balyfejleszt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/1623535/testnevel%c3%a9s/egyens%c3%balyfejleszt%c3%a9s


Környezetismeret 
 

36.óra: Mit tudtam meg a 
növényekről? 
 
37.óra: Mit tudtam meg az 
állatokról? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.:71.oldal 
Mf.:56-57.oldal 

PowerPoint bemutató 
alapján feladatok 
megoldása.  

Az elkészült feladatok 
feltöltése a kurzusba. 

Angol normál 67 - 69. óra: Revision. Student’s Book 11. oldal, 35. 
oldal, 45. oldal  és 85 - 88. 
oldal 
Workbook 79. és 82. oldal 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Rainbow Song 
How many fingers 
 
Ismétlés 1 
Ismétlés 2 

nem kell visszaküldeni 
feladatot 

Angol két tanítási nyelvű 174. óra: To practise the 
vocabulary with a song.  
 
175. óra: To consolidate the 
unit language with a story. 
 
176 - 177. óra: To integrate 
other areas of the curriculum 
into the English class. 
 
 
178. óra: To develop the 
cross- curricular topic 
through a short project. 
 
 
179. óra: To review the unit 
language with a game. 
 
 
180. óra: To personalize the 
unit language. 
 
181 - 182. óra: Evaluation. 
 
 
 

Pupil’s Book 54 - 58. oldal, 
62. és 64. oldal 
Activity Book 48 - 52. oldal 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Pupil's Book 54. Song 
Activity Book 48. oldal 
 
Story 1 
Story 2 
 
Social Science 
 
 
 
 
Activity Book 51. oldal 
Activity Book 52. oldal 
 
 
 
Pupil's Book 58. oldal 
 
 
 
Story and Song Unit 8 
 
 
 

nem kell visszaküldeni 
feladatot 

https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=R6HCGBP3B7g
https://www.youtube.com/watch?v=2teeFJsNofQ
https://www.youtube.com/watch?v=pFr0YBG8XrQ
https://www.youtube.com/watch?v=LhgESVZgbGY
https://www.youtube.com/watch?v=9Sn7dVhh1nA
https://www.youtube.com/watch?v=LuW4j4wD47s
https://www.youtube.com/watch?v=LuW4j4wD47s
https://www.youtube.com/watch?v=Zv5ZcOKyiq8
https://www.youtube.com/watch?v=Hm6TnqwmFMM
https://www.youtube.com/watch?v=RjgE6lthsRQ
https://www.youtube.com/watch?v=dzFcda14Yg4


Ének - zene 
 

68-72. óra: Mit tanultunk az 
1. osztályban? Év végi 
összefoglalás, az ismeretek 
rendszerezése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Zenei fogalmak ismétlése 
Összefoglalás 
A tanult dalok ismétlése 

 

Etika 36. Év végi összefoglalás 
37. Év végi értékelés 

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

tch?v=o-s6_NB65Jk 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=96MOEPmMrQo 

Szorgalmi feladat: Rajz 

készítése 

 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 
 

Rajz: Reklámkép készítése Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Reklámkép készítése Az elkészült rajz feltöltése a 
kurzusba 

Rajz-technika normál 
csoport 

35.tananyag: Az ábrázolt táj 
jellemzőinek, lényegének 
megragadása. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Bővebb feladatleírás 

megtalálható a Classroom-
ban. 

Az elkészült rajz feltöltése a 
kurzusba. 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/1989965/%c3%a9nek-zene/%c3%a9nek-fogalmak
https://wordwall.net/hu/resource/2267827/%c3%a9nek/%c3%b6sszefoglal%c3%a1s-1-oszt%c3%a1lyban
https://wordwall.net/hu/resource/2095378/%C3%A9nek-zene-1oszt%C3%A1ly-20200512
https://www.youtube.com/watch?v=o-s6_NB65Jk
https://www.youtube.com/watch?v=o-s6_NB65Jk
https://www.youtube.com/watch?v=96MOEPmMrQo
https://www.youtube.com/watch?v=96MOEPmMrQo
https://drive.google.com/file/d/1JF3qHyZTjLjJqYhgFVy9tpc2C50mPiNH/view?usp=sharing


 

1.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 
274. óra Az X, Y, Q, W írása, 

kapcsolása 

 
275. óra Nagybetűk 
gyakorlása 
 
 
276. óra Nagybetűk 
gyakorlása 
 
 
 
278. óra Év végi felmérés 
írásból 
 
 
 
280. óra Nagybetűk 
gyakorlása 
 
 
281. óra Nagybetűk 
gyakorlása 
 
 
 
283. óra Nagybetűk 
gyakorlása 
 
 
285. óra Nagybetűk 
gyakorlása 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Az X, Y, Q, W írása, 
kapcsolása 
 
 
Nagybetűk gyakorlása I. 
 
 
 
 
Nagybetűk gyakorlása II. 
 
 
 
Év végi felmérés írásból 
 
 
 
 
Nagybetűk gyakorlása III. 
 
 
 
Nagybetűk gyakorlása IV. 
 
 
 
 
Nagybetűk gyakorlása V. 
 
 
 
Nagybetűk gyakorlása VI. 

Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón -1. b classroom 
 
Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón -1. b classroom 
 
 
 
Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón -1. b classroom 
 
 
 
Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón -1. b classroom 
 
 
 
Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón -1. b classroom 
 
Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón -1. b classroom 
 
 
 
Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón -1. b classroom 
 
 
 
 
Az írásfüzet feladatának 
elküldése fotón -1. a classroom 
 

https://drive.google.com/file/d/12rUYPpKNfMTKyODDAHq7FE9vghvtcCnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12rUYPpKNfMTKyODDAHq7FE9vghvtcCnS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V4VBU711X20AfYH3YaIDR9iOyRHzpGcg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/133uMeG2R3IJOccKk3GDCII5UCITbMOlK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-nxw_BDE3Pl_L_VOlsfI8Mgu7w2qjxI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UIGUPePiC-OVD-BieAciIKWQ97yXDU-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/104lBvpOPxPd6MAZikTMa6Sdb9X4lOQe6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WgdkuejtjmvRyt5GLDTD38W1CK7Asjv9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rGPf7QysR8S3FJULikPxqeYFvVshFxa4/view?usp=sharing


Irodalom 
273. óra Janikovszky Éva: 

Kire ütött ez a gyerek? 

 

 
277. óra A hangos olvasás 
felmérése 
 
279. óra Szabó Lőrinc: Este 
van már 
Móra Ferenc: Este 
 
 
282. óra: Nemes Nagy 
Ágnes: Nyári rajz 
 
 
 
 
284. óra Szabó Lőrinc: 
Vakáció előtt 
 
 
286-287.óra Játékos 
szövegértési feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Janikovszky Éva: Kire ütött 
ez a gyerek 
 
 
 
 
1.b év végi hangos olvasás 
 
 
 
279. óra 
 
 
 
 
Nemes Nagy Ágnes: Nyári 
rajz 
 
 
 
 
Vakáció előtt 
 
 
 
Játékos szövegértési 
feladatok 
 

tankönyv önálló ellenőrzése 

megoldókulcs segítségével 

az 1. b napközis classroom 

 
június 4. 10:00-11:00 Skype 
online óra (aki nem tud részt 
venni hangfájl feltöltése 1.b 
classroom) 
 
videós óra, nincs beadandó 
 
 

mesefüzet önálló 

ellenőrzése megoldókulcs 

segítségével az 1. b 

napközis classroom 

 

nincs beadandó 

 

nincs beadandó 

Matematika 
 

 
 
136. óra: Ismétlések, 
rendszerezés /mérések/ 
 
 
 
 
137. óra: Ismétlések, 
rendszerezés /mérések/, 
Síkidomok, vonalak, testek 
 
 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tk. II. 108. o. 3. feladat és 
111. o. 2. feladat,  
Szorgalmi: Tk. II. 113. o. 1. 
feladat 
https://wordwall.net/resource/1325780/m
atek/m%c3%a9r%c3%a9sek-1-o 
 

Tk. II. 114-115. o.  
1.a: 06.02-15. mappa 
https://learningapps.org/myapps.php?dis
playfolder=3259131 

1.b: 06.02-15. mappa 
https://learningapps.org/myapps.php?dis
playfolder=3259133 

 
 
Házi feladat: Mf. 75. o.  
 
 
 
 
 
 
Házi feladat: Mf. 76-77.o. 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/10CVfe3tXzZL_Mbvu6Nit4F_aNfSu_nJN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10CVfe3tXzZL_Mbvu6Nit4F_aNfSu_nJN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DcvZexIjZJ8Lz9CqVhHyWy9IrKYL-0ln/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QnkB-TE-YJDIoLJfRir0z1tq7AJjDKPl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qoe6f_I6t_I3z0m2nwgJFK3kfWeHZxF3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qoe6f_I6t_I3z0m2nwgJFK3kfWeHZxF3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uft_V2yh9InFMC8GPG33lHwLldBsAAq_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnB1e50V9dyExvfMh9rt9dAuVpZ4iKgf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hnB1e50V9dyExvfMh9rt9dAuVpZ4iKgf/view?usp=sharing
https://wordwall.net/resource/1325780/matek/m%c3%a9r%c3%a9sek-1-o
https://wordwall.net/resource/1325780/matek/m%c3%a9r%c3%a9sek-1-o
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=3259131
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=3259131
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=3259133
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=3259133


 
 
138. óra: Ismétlések, 
rendszerezés /mérések/, 
Játék a tükörrel 
 
 
139. óra Év végi felmérés 
 
 
 
 
140-144. óra: Kitekintés a 
százas számban 

 
 
 
 
 
 
 
https://forms.gle/vF4Tfhqsa
L5vBDHz6 A feladatok csak 
június 5. péntek reggel 
8:00-tól lesznek feltöltve. 
 
 
 

 
 

Tk. II. 116-117. o.  
https://wordwall.net/resource/16790
82/matek/t%c3%bckr%c3%b6s-
vagy-nem-t%c3%bckr%c3%b6s 
 

 
 
 
 
 
 
Tk. II. 118-119. o. 

● https://wordwall.net/resource/1
172031/matek/kerek-
t%c3%adzesek 

● https://wordwall.net/resource/1
496074/kerek-t%C3%ADzesek 

● https://wordwall.net/resource/1
235480/kerek-
t%C3%ADzesek-
%C3%B6sszead%C3%A1sa 

● https://wordwall.net/resource/2
569380/matematika/%c3%b6s
szead%c3%a1s-kerek-
t%c3%adzesekkel 

● https://wordwall.net/resource/7
60725/matek/kivon%c3%a1s-
kerek-10-kel-100-
sz%c3%a1mk%c3%b6r 

 
 

 
 
Házi feladat: Mf. 78-79. o.  

Környezetismeret 
 

36.óra: Mit tudtam meg a 
növényekről? 
 
37.óra: Mit tudtam meg az 
állatokról? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.:71.oldal 
Mf.:56-57.oldal 

PowerPoint bemutató alapján 
feladatok megoldása. 

Az elkészült feladatok 
feltöltése a kurzusba. 

Angol normál 67 - 69. óra: Revision. Student’s Book 11. oldal, 
35. oldal, 45. oldal  és 85 - 
88. oldal 
Workbook 79. és 82. oldal 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Rainbow Song 
How many fingers 
 
Ismétlés 1 
Ismétlés 2 

nem kell visszaküldeni 
feladatot 

https://forms.gle/vF4TfhqsaL5vBDHz6
https://forms.gle/vF4TfhqsaL5vBDHz6
https://wordwall.net/resource/1679082/matek/t%c3%bckr%c3%b6s-vagy-nem-t%c3%bckr%c3%b6s
https://wordwall.net/resource/1679082/matek/t%c3%bckr%c3%b6s-vagy-nem-t%c3%bckr%c3%b6s
https://wordwall.net/resource/1679082/matek/t%c3%bckr%c3%b6s-vagy-nem-t%c3%bckr%c3%b6s
https://wordwall.net/resource/1172031/matek/kerek-t%c3%adzesek
https://wordwall.net/resource/1172031/matek/kerek-t%c3%adzesek
https://wordwall.net/resource/1172031/matek/kerek-t%c3%adzesek
https://wordwall.net/resource/1496074/kerek-t%C3%ADzesek
https://wordwall.net/resource/1496074/kerek-t%C3%ADzesek
https://wordwall.net/resource/1235480/kerek-t%C3%ADzesek-%C3%B6sszead%C3%A1sa
https://wordwall.net/resource/1235480/kerek-t%C3%ADzesek-%C3%B6sszead%C3%A1sa
https://wordwall.net/resource/1235480/kerek-t%C3%ADzesek-%C3%B6sszead%C3%A1sa
https://wordwall.net/resource/1235480/kerek-t%C3%ADzesek-%C3%B6sszead%C3%A1sa
https://wordwall.net/resource/2569380/matematika/%c3%b6sszead%c3%a1s-kerek-t%c3%adzesekkel
https://wordwall.net/resource/2569380/matematika/%c3%b6sszead%c3%a1s-kerek-t%c3%adzesekkel
https://wordwall.net/resource/2569380/matematika/%c3%b6sszead%c3%a1s-kerek-t%c3%adzesekkel
https://wordwall.net/resource/2569380/matematika/%c3%b6sszead%c3%a1s-kerek-t%c3%adzesekkel
https://wordwall.net/resource/760725/matek/kivon%c3%a1s-kerek-10-kel-100-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/760725/matek/kivon%c3%a1s-kerek-10-kel-100-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/760725/matek/kivon%c3%a1s-kerek-10-kel-100-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://wordwall.net/resource/760725/matek/kivon%c3%a1s-kerek-10-kel-100-sz%c3%a1mk%c3%b6r
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg
https://www.youtube.com/watch?v=R6HCGBP3B7g
https://www.youtube.com/watch?v=2teeFJsNofQ


Angol két tanítási nyelvű Clothes: Chant/Quest 
song/Story 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mondóka+mf 
Mf+Quest song+Story 
 
 
The Rainbow Colors Song 
Head Shoulders Knees & 
Toes  
Old MacDonald Had a Farm 
1, 2, 3, 4, 5, Once I Caught a 
Fish Alive!  

Nem kell visszaküldeni a 
feladatokat :) 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 
 

Running and strengthening 
exercises 
Jumping and skipping 
exercises. 
Gymnastics. 
Ball games. 
Exercises with hula hoops. 
Outdoor activities. 
Plans for the summer. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Exercises to correct body 
posture                              
Skipping and jumping 
exercises    
Skipping rope exercise                            
Ball exercises - gymnastics    
Hula hoop exercises   
Scooter 
Bicycle 
Basketball match (csak 
megnézésre) 

Nincs beküldendő feladat. 

Testnevelés normál  
173-176. óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
177-180. óra. Szabad 
játékok: focizás, kosárlabda, 
tollas, biciklizés, ping-pong 
stb.  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=8ZSgG8ixVAM 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=hTDH4t_ciXQ 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=I12K2jioOHs 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=EC--kVyb0cc 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! 

 

Ének - zene 
 

70-73. óra: Mit tanultunk az 1. 
osztályban? Év végi 
összefoglalás, az ismeretek 
rendszerezése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Zenei fogalmak ismétlése 
Összefoglalás 
A tanult dalok ismétlése 

 

https://youtu.be/d3kCL6vkBPA
https://youtu.be/e5vl-qJGqpw
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0
https://www.youtube.com/watch?v=G1rYj9QPGds
https://www.youtube.com/watch?v=VWWEUChKo6s
https://www.youtube.com/watch?v=VWWEUChKo6s
https://www.youtube.com/watch?v=8F9sJQeAVYo
https://www.youtube.com/watch?v=8F9sJQeAVYo
https://www.youtube.com/watch?v=LWQxUoHtoVo
https://www.youtube.com/watch?v=LWQxUoHtoVo
https://www.youtube.com/watch?v=ZT0vP5uAaM0
https://www.youtube.com/watch?v=l8KQJKgWybQ
https://www.youtube.com/watch?v=VUsU16k037Y
https://www.youtube.com/watch?v=0k_z4n8wYrg
https://www.youtube.com/watch?v=GyLlw1CgXf8
https://www.youtube.com/watch?v=B9hqq_51h7A&t=199s
https://www.youtube.com/watch?v=8ZSgG8ixVAM
https://www.youtube.com/watch?v=8ZSgG8ixVAM
https://www.youtube.com/watch?v=hTDH4t_ciXQ
https://www.youtube.com/watch?v=hTDH4t_ciXQ
https://www.youtube.com/watch?v=I12K2jioOHs
https://www.youtube.com/watch?v=I12K2jioOHs
https://www.youtube.com/watch?v=EC--kVyb0cc
https://www.youtube.com/watch?v=EC--kVyb0cc
https://wordwall.net/hu/resource/1989965/%c3%a9nek-zene/%c3%a9nek-fogalmak
https://wordwall.net/hu/resource/2267827/%c3%a9nek/%c3%b6sszefoglal%c3%a1s-1-oszt%c3%a1lyban
https://wordwall.net/hu/resource/2095378/%C3%A9nek-zene-1oszt%C3%A1ly-20200512


Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Reklámkép készítése 

  

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

35.tananyag.mp4 
 

 

Rajz-technika normál 
csoport 

35.tananyag: Az ábrázolt táj 
jellemzőinek, lényegének 
megragadása. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Bővebb feladatleírás 

megtalálható a Classroom-

ban. 

Az elkészült rajz feltöltése a 
kurzusba. 

Etika 36. Év végi összefoglalás 
37. Év végi értékelés 

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

ch?v=o-s6_NB65Jk 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=96MOEPmMrQo 

Szorgalmi feladat: Rajz 

készítése 

 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1j6dx_Fp_po5MI_8WHmRzy9fkh1yk_JMZ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=o-s6_NB65Jk
https://www.youtube.com/watch?v=o-s6_NB65Jk
https://www.youtube.com/watch?v=96MOEPmMrQo
https://www.youtube.com/watch?v=96MOEPmMrQo

