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2.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 122-127. óra 
 
Tanév végi mérés 
 
 
Az óhajtó mondat 
 
 
 
 
 
A felszólító mondat 
 
 
 
Játékok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Felmérő  feladatlap 
classroomban mellékelve 
 
Nyelvtan - helyesírás tkv :106-
107. o Mf: 86-87. o 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=__rh5XdQ9Jk 

 
Nyelvtan- helyesírás tkv :108-
109. o  Mf : 88-89. o 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=yYcVyv-iwAM 

Játékos gyak: classroomban 

Beadandó : felmérő 
feladatlap szerkeszthető 
word dokumentumban 
 
youtube óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
youtube óra 

Irodalom 155-162. óra 
Év végi mérés: 
Szövegértés 
 

Google Classroom (kód 
a Krétában) 

Felmérő feladatlap a 
classroomban mellékelve 
 
Hétszínvarázs mf : 83-84. o 

BEADANDÓ: felmérő 
feladatlap szerkeszthető 
word dokumentumban 
 

https://www.youtube.com/watch?v=__rh5XdQ9Jk
https://www.youtube.com/watch?v=__rh5XdQ9Jk
https://www.youtube.com/watch?v=yYcVyv-iwAM
https://www.youtube.com/watch?v=yYcVyv-iwAM


Összefoglalás :  Barátunk a 
nyár 
 
 
 
Gárdonyi Géza : Mire jó ? 

 
https://www.youtube.com/watc
h?v=X4iJ_ZooleM    
 

 
Hétszínvarázs ok : 140. o 
Hétszínvarázs mf : 85. o 
https://www.youtube.com/watc
h?v=8BLh8zojLic    

 
youtube óra 
 
 
 
 
 
youtube óra 

Matematika 140.óra: Év végi ismétlés - 

Összeadás, kivonás a százas 

számkörben 

141.óra: Év végi ismétlés - 

Szorzás, osztás a százas 

számkörben 

142.óra: Év végi ismétlés - 

Mértékegységek 

143.óra:Miről tanulunk a 3. 

évfolyamon? Kerek százasok 

1000-ig  

144.óra:Számok 1000-ig. 

Számok tulajdonságai 

145.óra:Műveletek az 1000-

es számkörben 

146.Műveletek az 1000-es 

számkörben 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tankönyv 111-112.oldal 
Tankönyv 114-119.oldal 
Munkafüzet 79.oldal 
 
 

https://learningapps.org/displa
y?v=p42tonmsk16 
https://learningapps.org/displa
y?v=p5eogwjxa16 
https://learningapps.org/displa
y?v=pevhhstx220 
https://learningapps.org/displa
y?v=p3j0ujxhn16 
https://learningapps.org/displa
y?v=po1j1uhtj20 
https://learningapps.org/displa
y?v=pnw9canxj20 
https://learningapps.org/displa
y?v=pe3ef2j5k20 
 
 

A tankönyv és munkafüzet 
feladatainak megoldása a 
napközis classroomban 
megtalálható. 

Környezetismeret 
 

36.óra: Év végi összefoglalás 
 
37.óra: Filmnézés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 81.oldal 
Mf.:62-63.oldal 

Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-
ban.  

Az elkészült feladatok 
feltöltése a kurzusba. 

Angol normál 68. óra: Clothes Vocabulary. 
 
 
 
 
69. óra: Practising Clothes 
Vocabulary. 
 

Student’s Book 78 - 79. 
oldal 
Workbook 80 - 82. oldal, 
85. oldal / 1. 
 
 
 
 

Clothes Vocabulary 
 
Clothes - Ruhák 1 
Clothes - Ruhák 2 
 
Clothes 3 
Clothes 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X4iJ_ZooleM
https://www.youtube.com/watch?v=X4iJ_ZooleM
https://www.youtube.com/watch?v=8BLh8zojLic
https://www.youtube.com/watch?v=8BLh8zojLic
https://learningapps.org/display?v=p42tonmsk16
https://learningapps.org/display?v=p42tonmsk16
https://learningapps.org/display?v=p5eogwjxa16
https://learningapps.org/display?v=p5eogwjxa16
https://learningapps.org/display?v=pevhhstx220
https://learningapps.org/display?v=pevhhstx220
https://learningapps.org/display?v=p3j0ujxhn16
https://learningapps.org/display?v=p3j0ujxhn16
https://learningapps.org/display?v=po1j1uhtj20
https://learningapps.org/display?v=po1j1uhtj20
https://learningapps.org/display?v=pnw9canxj20
https://learningapps.org/display?v=pnw9canxj20
https://learningapps.org/display?v=pe3ef2j5k20
https://learningapps.org/display?v=pe3ef2j5k20
https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U
https://www.youtube.com/watch?v=3uCSh3XJVUA
https://www.youtube.com/watch?v=8DO_YBshMdE
https://www.youtube.com/watch?v=zecvA54EgAs
https://www.youtube.com/watch?v=aG8S3x_Lleo


70. óra: Revision of Young 
Stars 2. 
 
 
 
71. óra: Evaluation of the 
year. 
 

 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 

Stand up Song 
Wordwall: Numbers 
Wordwall: Colours 
Wordwall: Clothes 
 
 
 
 
 

 
a Wordwall feladatokat kell 
beküldeni 

Angol két tanítási nyelvű Lesson 172 Practise 
Lesson 173 New structure 
Lesson 174 New structure 
Lesson 175 Practise 
Lesson 176-180 Folk Tales 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

2.a kt.12-13.hét.pdf 
 

 

Testnevelés normál 
 

172-180.óra 

Szabadtéri óra játszótéren 

Közlekedj okosan!  

Labdás ügyességi 

gyakorlatok  

Szabadtéri játékóra. 

JÁTÉKHÉT 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Balesetvédelem VAKÁCIÓ 
idejére: 
https://www.puliwood.hu/hirek
/vakacio-kapitany-video-brfk-
249237.html 
 

Nincs beküldendő feladat 

Testnevelés és tömegsport 
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 

Kisebbeknek való játékos feladat: 

https://wordwall.net/hu/resource/108
4838/testnevel%c3%a9s/mozg%c3
%a1s2 

Kondíció megtartása, fejlesztése 
minden korosztálynak II. 

https://wordwall.net/hu/resource/102
5417/testnevel%c3%a9s/h%c3%baz
z-h%c3%a1rom-lapot-
paklib%c3%b3l-%c3%a9s-
megtudod-mit-fogsz 

Egyensúly-fejlesztés: 

https://wordwall.net/hu/resource/162
3535/testnevel%c3%a9s/egyens%c3
%balyfejleszt%c3%a9s 

Beküldendő nincs 

https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://wordwall.net/hu/resource/397895/angol/numbers
https://wordwall.net/hu/resource/2211636/colours-kv%C3%ADz
https://wordwall.net/hu/resource/1854160/angol/clothes
https://drive.google.com/file/d/1IWTd70CIuCIUXshY2ZMtfNxHlqwvWcGj/view?usp=sharing
https://www.puliwood.hu/hirek/vakacio-kapitany-video-brfk-249237.html
https://www.puliwood.hu/hirek/vakacio-kapitany-video-brfk-249237.html
https://www.puliwood.hu/hirek/vakacio-kapitany-video-brfk-249237.html
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://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


Kisfiú 100m-en, edzései: 

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

 

 

Ének - zene 68-71. óra: Mit tanultunk a 2. 
osztályban? Év végi 
összefoglalás, az ismeretek 
rendszerezése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Összefoglalás (elmélet) 
A 2. osztályban tanult 
dalanyag ismétlése 
Összefoglalás (hangszerek) 

 

Rajz-technika normál Vakáció  szorgalmi feladat 
Versillusztráció készítése 
egy képzeletbeli utazásról 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladat leírása a 
Classroomban 

szorgalmi feladat 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajzpályázat Google Classroom (kód a 
Krétában) fekete istvan-pumi-pályázat-

HBA.pdf 

 

 

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 következő 
linken. 

Matematika házi feladatok 
megoldása 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1QwRh8KowI
https://www.youtube.com/watch?v=Z1QwRh8KowI
https://wordwall.net/hu/resource/2639391/%c3%a9nek/%c3%a9nek-2oszt%c3%a1ly-%c3%b6sszefoglal%c3%b3
https://wordwall.net/hu/resource/968458/2oszt%C3%A1lyos-dalok
https://wordwall.net/hu/resource/968458/2oszt%C3%A1lyos-dalok
https://wordwall.net/hu/resource/1204894/m%c5%b1v%c3%a9szet/hangszerek
https://drive.google.com/file/d/1vODtDNM5Q9YbMaFI2cEY-9jZhz_46Qdm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vODtDNM5Q9YbMaFI2cEY-9jZhz_46Qdm/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
https://drive.google.com/file/d/1wlih6TgYDW-1R9UZid4Kf-FrnzOmiudR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wlih6TgYDW-1R9UZid4Kf-FrnzOmiudR/view?usp=sharing


 

2.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 122-127. óra 
 
Tanév végi mérés 
 
 
Az óhajtó mondat 
 
 
 
 
 
A felszólító mondat 
 
 
 
Játékok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Felmérő  feladatlap 
classroomban mellékelve 
 
Nyelvtan - helyesírás tkv 
:106-107. o Mf: 86-87. o 

https://www.youtube.com/w
atch?v=__rh5XdQ9Jk 

 
Nyelvtan- helyesírás tkv 
:108-109. o  Mf : 88-89. o 

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

Játékos gyak: 
classroomban 

Beadandó : felmérő 
feladatlap szerkeszthető 
word dokumentumban 
 
youtube óra 
 
 
 
 
 
 
 
 
youtube óra 

Irodalom 155-162. óra 
Év végi mérés: 
Szövegértés 
 
Összefoglalás :  Barátunk a 
nyár 
 
 
 
Gárdonyi Géza : Mire jó ? 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Felmérő feladatlap a 
classroomban mellékelve 
 
Hétszínvarázs mf : 83-84. o 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=X4iJ_ZooleM    
 

 
Hétszínvarázs ok : 140. o 
Hétszínvarázs mf : 85. o 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=8BLh8zojLic    

 

BEADANDÓ: felmérő 
feladatlap szerkeszthető 
word dokumentumban 
 
 
youtube óra 
 
 
 
 
 
youtube óra 

https://www.youtube.com/watch?v=__rh5XdQ9Jk
https://www.youtube.com/watch?v=__rh5XdQ9Jk
https://www.youtube.com/watch?v=yYcVyv-iwAM
https://www.youtube.com/watch?v=yYcVyv-iwAM
https://www.youtube.com/watch?v=X4iJ_ZooleM
https://www.youtube.com/watch?v=X4iJ_ZooleM
https://www.youtube.com/watch?v=8BLh8zojLic
https://www.youtube.com/watch?v=8BLh8zojLic


Matematika 139.óra: Év végi ismétlés - 

Összeadás, kivonás a százas 

számkörben 

140.óra: Év végi ismétlés - 

Szorzás, osztás a százas 

számkörben 

141.óra: Év végi ismétlés - 

Mértékegységek 

142.óra:Miről tanulunk a 3. 

évfolyamon? Kerek százasok 

1000-ig  

143.óra:Számok 1000-ig. 

Számok tulajdonságai 

144.óra:Műveletek az 1000-

es számkörben 

145.Műveletek az 1000-es 

számkörben 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tankönyv 111-112.oldal 
Tankönyv 114-119.oldal 
Munkafüzet 79.oldal 

https://learningapps.org/disp
lay?v=p42tonmsk16 
https://learningapps.org/disp
lay?v=p5eogwjxa16 
https://learningapps.org/disp
lay?v=pevhhstx220 
https://learningapps.org/disp
lay?v=p3j0ujxhn16 
https://learningapps.org/disp
lay?v=po1j1uhtj20 
https://learningapps.org/disp
lay?v=pnw9canxj20 
https://learningapps.org/disp
lay?v=pe3ef2j5k20 
 

A tankönyv és munkafüzet 
feladatainak megoldása a 
napközis classroomban 
megtalálható. 

Környezetismeret 
 

36.óra: Év végi 
összefoglalás 
 
37.óra: Filmnézés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
Tk.: 81.oldal 
Mf.:62-63.oldal 

Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-
ban. 

Az elkészült feladatok 
feltöltése a kurzusba.  

Angol normál 68. óra: Clothes Vocabulary. 
 
 
 
 
69. óra: Practising Clothes 
Vocabulary. 
 
70. óra: Revision of Young 
Stars 2. 
 
 
 
71. óra: Evaluation of the 
year. 
 
 
 

Student’s Book 78 - 79. oldal 
Workbook 80 - 82. oldal, 85. 
oldal / 1. 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Clothes Vocabulary 
 
Clothes - Ruhák 1 
Clothes - Ruhák 2 
 
Clothes 3 
Clothes 4 
 
Stand up Song 
Wordwall: Numbers 
Wordwall: Colours 
Wordwall: Clothes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a Wordwall feladatokat kell 
beküldeni 
 

https://learningapps.org/display?v=p42tonmsk16
https://learningapps.org/display?v=p42tonmsk16
https://learningapps.org/display?v=p5eogwjxa16
https://learningapps.org/display?v=p5eogwjxa16
https://learningapps.org/display?v=pevhhstx220
https://learningapps.org/display?v=pevhhstx220
https://learningapps.org/display?v=p3j0ujxhn16
https://learningapps.org/display?v=p3j0ujxhn16
https://learningapps.org/display?v=po1j1uhtj20
https://learningapps.org/display?v=po1j1uhtj20
https://learningapps.org/display?v=pnw9canxj20
https://learningapps.org/display?v=pnw9canxj20
https://learningapps.org/display?v=pe3ef2j5k20
https://learningapps.org/display?v=pe3ef2j5k20
https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U
https://www.youtube.com/watch?v=3uCSh3XJVUA
https://www.youtube.com/watch?v=8DO_YBshMdE
https://www.youtube.com/watch?v=zecvA54EgAs
https://www.youtube.com/watch?v=aG8S3x_Lleo
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k
https://wordwall.net/hu/resource/397895/angol/numbers
https://wordwall.net/hu/resource/2211636/colours-kv%C3%ADz
https://wordwall.net/hu/resource/1854160/angol/clothes


Angol két tanítási nyelvű Animals: 
Story/Science/Revision 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Story (TK,Mf) 
 
Amazing animals 1(Tk+Mf1)  
 
Amazing animals 2 
 
Animals ESL Interactive 
Board Game 
learningapps:Crossword 
learningapps: Párkereső 

SZORGALMI: A Mf feladatait 
visszaküldeni 

Testnevelés normál 
 

172-180.óra 

Szabadtéri óra játszótéren 

Közlekedj okosan!  

Labdás ügyességi 

gyakorlatok  

Szabadtéri játékóra. 

JÁTÉKHÉT 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Balesetvédelem VAKÁCIÓ 
idejére: 
https://www.puliwood.hu/hir
ek/vakacio-kapitany-video-
brfk-249237.html 
 

Nincs beküldendő feladat 

Testnevelés és tömegsport 
kéttannyelvű 

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/1
084838/testnevel%c3%a9s/mozg
%c3%a1s2 

Kondíció megtartása, fejlesztése 
minden korosztálynak II. 

https://wordwall.net/hu/resource/1
025417/testnevel%c3%a9s/h%c3
%bazz-h%c3%a1rom-lapot-
paklib%c3%b3l-%c3%a9s-
megtudod-mit-fogsz 

Egyensúly-fejlesztés: 

https://wordwall.net/hu/resource/1
623535/testnevel%c3%a9s/egyen
s%c3%balyfejleszt%c3%a9s 

 

Beküldendő nincs 

https://youtu.be/KIAEqXXgP64
https://youtu.be/ai6lx7w1PY4
https://www.eslgamesplus.com/comparatives-and-superlatives-zoo-animals-vocabulary-grammar-esl-interactive-board-game/
https://classroom.google.com/w/NjExMDk0NjQxNTRa/t/all
https://www.eslgamesplus.com/comparatives-and-superlatives-zoo-animals-vocabulary-grammar-esl-interactive-board-game/
https://www.eslgamesplus.com/comparatives-and-superlatives-zoo-animals-vocabulary-grammar-esl-interactive-board-game/
https://learningapps.org/12383424
https://learningapps.org/6386297
https://www.puliwood.hu/hirek/vakacio-kapitany-video-brfk-249237.html
https://www.puliwood.hu/hirek/vakacio-kapitany-video-brfk-249237.html
https://www.puliwood.hu/hirek/vakacio-kapitany-video-brfk-249237.html
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


Ének - zene 
 

69-71. óra: Mit tanultunk a 2. 
osztályban? Év végi 
összefoglalás, az ismeretek 
rendszerezése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Összefoglalás (elmélet) 
A 2. osztályban tanult 
dalanyag ismétlése 
Összefoglalás (hangszerek) 

 

Rajz-technika normál Vakáció  szorgalmi feladat 
Versillusztráció készítése 
egy képzeletbeli utazásról 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A feladat leírása a 
Classroomban 

szorgalmi feladat 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű 

Rajzpályázat Google Classroom (kód a 
Krétában) 

fekete istvan-pumi-

pályázat-HBA.pdf 

 

 

Etika 36. Év végi összefoglalás 
37. Év végi értékelés 

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

atch?v=o-s6_NB65Jk 

https://www.youtube.com/w

atch?v=96MOEPmMrQo 

Szorgalmi feladat: Rajz 

készítése 

 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
következő linken. 

Matematika házi feladatok 
megoldása 

 

 
 

https://wordwall.net/hu/resource/2639391/%c3%a9nek/%c3%a9nek-2oszt%c3%a1ly-%c3%b6sszefoglal%c3%b3
https://wordwall.net/hu/resource/968458/2oszt%C3%A1lyos-dalok
https://wordwall.net/hu/resource/968458/2oszt%C3%A1lyos-dalok
https://wordwall.net/hu/resource/1204894/m%c5%b1v%c3%a9szet/hangszerek
https://drive.google.com/file/d/1vODtDNM5Q9YbMaFI2cEY-9jZhz_46Qdm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vODtDNM5Q9YbMaFI2cEY-9jZhz_46Qdm/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
https://drive.google.com/file/d/1wlih6TgYDW-1R9UZid4Kf-FrnzOmiudR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wlih6TgYDW-1R9UZid4Kf-FrnzOmiudR/view?usp=sharing

