
  

 

        2020. június 2-15. 

  

  

3.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online videós óra 

időpontja 
 

Magyar nyelv 106-111.óra: Tanév végi 
ismétlés játékos feladatokkal 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

rövid/hosszú mgh a szóban 
mgh/msh 
j/ly 
toldalékok 
köznév/tulajdonnév 
Rigópapa vacsorája 

Szókert 

Szópingpong 

Segíts a hangyának! 

Csomagolj! Utazunk! 

 

 

 

Okosdoboz gyakorló 
feladatok 



Irodalom 137.óra:Rockenbauer 
Pál:Kajak és anorák 
138.óra:Szemes 
Piroska:Iskola az éteren át 
139.óra:Irina 
Tokmakova:Ahol soha nincs 
tél 
140.óra: Év végi ismétlés  
Ha élet zengi be az iskolát 
141.óra: Év végi ismétlés 
Hol volt,hol nem volt 
142.óra: Év végi ismétlés 
A szeretet az élet 
143.óra:Év végi ismétlés 
Határtalan hazában 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.165.166.167.o. 
Év végi ismétlés:  
Tk.16-17. 32-33. 55. 74-
82.o. 
 

Iskola Ausztráliában 

Iskola Bamakóban 

A kis bicebóca 

A kerek kő 

Petőfi Sándor: Füstbement 
terv 

Mondák 

 
 

Videók és fejlesztelek játék 
A hangos olvasás fejlesztése 

Matematika 137- 143. óra  
Írásbeli műveletek 
gyakorlása 
 
Kitekintés 10 000-ig 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 

Mf.86-87-88-89-91. oldal 
 
http://www.szorzotabla.hu/hu/ 
https://learningapps.org/2786546 

https://learningapps.org/2374455 

https://learningapps.org/2556196 

https://learningapps.org/5599493  
https://wordwall.net/hu/resource/9

74203/sz%C3%B3beli-

szorz%C3%A1s-oszt%C3%A1s-

3oszt%C3%A1ly 

 

https://www.okosdoboz.hu/feladat

sor?id=120&select_osztaly_searc

h=1-4-

osztaly&select_tantargy_search=

matematika&select_temakor_sear

ch=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5x

V5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJ

G_VO065LVGt1A-5bFi6w 

 

Tk. 156-157-158-159. oldal 

 

Javítás megoldókulcs 
alapján. 
Visszaküldeni a munkafüzet 
feladatait kell június 10-ig. 

http://www.szorzotabla.hu/hu/
https://learningapps.org/2786546
https://learningapps.org/2374455
https://learningapps.org/2556196
https://learningapps.org/5599493
https://wordwall.net/hu/resource/974203/sz%C3%B3beli-szorz%C3%A1s-oszt%C3%A1s-3oszt%C3%A1ly
https://wordwall.net/hu/resource/974203/sz%C3%B3beli-szorz%C3%A1s-oszt%C3%A1s-3oszt%C3%A1ly
https://wordwall.net/hu/resource/974203/sz%C3%B3beli-szorz%C3%A1s-oszt%C3%A1s-3oszt%C3%A1ly
https://wordwall.net/hu/resource/974203/sz%C3%B3beli-szorz%C3%A1s-oszt%C3%A1s-3oszt%C3%A1ly
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=120&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=120&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=120&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=120&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=120&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=120&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=120&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=120&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w


Környezetismeret 
 

36.óra: Témazáró felmérés 
 
37.óra: Filmnézés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Projektmunka: 
Makett/plakát/beadandó 
készítése a témakörrel 
kapcsolatban. 
Bővebb feladatleírás 
megtalálható a Classroom-
ban. 

Az elkészült feladat feltöltése 
a kurzusba. 

Angol normál Lesson 105 Revision 
 
Lesson 106 Test  
 
Lesson 107-109 Folk Tales 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Lesson 105 
 
Hansel and Gretel 
 
Snow White and the Seven 
Dwarfs 
 
Cinderella 
 

Redmenta Test Június 03.  
 
Redmenta Test 
 

Angol két tanítási nyelvű 171. óra:Test 10 - Unit 10 

 

172 - 173. óra: Show what 

you can do. 

 

174. óra: Facts about 

Australia. 

 

 

 

175. óra: Revision of 

vocabulary.  

 

 

 

 

176. óra: Revision of 

vocabulary. 

 

 

177 - 178. óra: Revision. 

 

 

 
 
Pupil’s Book 72 - 73. oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google Classroom (kód a 
Krétában) 
 
 
 
 
 
lektori angol:  

 
 
 
 
 
Wordwall feladatok:  
Australia 1 
Australia 2 
Australia 3 
 
 
Numbers 1 - 20 
 
Wordwall feladat: 
Numbers 11-20 
 
 
Singing by Tens 
 
 
 
Pinky the elephant 
Snow White 
 
 

beküldeni: Google Űrlapon - 
június 3. 
 
 
 
A Wordwall feladatokat be 
kell küldeni. 

https://www.youtube.com/watch?v=8-yq--jOYQs
https://www.youtube.com/watch?v=jfg-CYLs9_s
https://www.youtube.com/watch?v=payHOUiOuxQ
https://www.youtube.com/watch?v=payHOUiOuxQ
https://www.youtube.com/watch?v=DgwZebuIiXc
https://redmenta.com/%C3%89v+v%C3%A9gi+t%C3%A9maz%C3%A1r%C3%B3
https://wordwall.net/hu/resource/2185925/australia-pka
https://wordwall.net/hu/resource/1135181/engleski-jezik/australia
https://wordwall.net/hu/resource/1555480/engleski-jezik/australia-5th-grade
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
https://wordwall.net/hu/resource/1536891/angol/numbers-11-20
https://www.youtube.com/watch?v=qNUW60I6Hxw
https://www.youtube.com/watch?v=wk5oBKnDb14&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=0VosF1tT-Xw


 

179. óra: Evaluation of the 

year. 

Summer Song 
Summer  
 
Soldier Song 
Soldier Song 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Év végi dolgozat javítása; 
Memória-, kép- és 
betűjátékok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Teszt ellenőrzése, 
hiányosságok pótlása. 
https://learningapps.org/my
apps.php?displayfolder=32
57304 
 

Nincs. 

Testnevelés normál 169-172. óra 
Labda játékok 
Szabadtéri játékok 
 
 
173-177. óra  
Játékhét- az eddig tanult 
játékokból 

focizás, tollasozás, 
pingpongozás, kosarazás, 
rollerezés, 
görkorcsolyázás, 
kerékpározás, 
akadálypálya stb. 

 
Közlekedj okosan! 

 

 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Rossz idő esetén 

Játék plüss állatokkal 

https://www.youtube.com/watc
h?v=QoR5MY8RsmM 

 
https://wordwall.net/hu/resourc
e/622892/testnevel%c3%a9s/
mozg%c3%a1sok-3 

https://wordwall.net/hu/resourc
e/988015/testnevel%c3%a9s/e
r%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
-otthon-1 

 
https://wordwall.net/hu/resourc
e/938172/testnevel%c3%a9s/5
a-
er%c5%91s%c3%adt%c3%a9
s 

 

Nincs beadandó feladat 

https://www.youtube.com/watch?v=hfZ-438DrIs
https://www.youtube.com/watch?v=YE-BI2WRnBU
https://www.youtube.com/watch?v=7XlADd0SuXg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=iv9P0hX6QHM&feature=emb_title
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=3257304
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=3257304
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=3257304
https://www.youtube.com/watch?v=QoR5MY8RsmM
https://www.youtube.com/watch?v=QoR5MY8RsmM
https://wordwall.net/hu/resource/622892/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sok-3
https://wordwall.net/hu/resource/622892/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sok-3
https://wordwall.net/hu/resource/622892/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sok-3
https://wordwall.net/hu/resource/988015/testnevel%c3%a9s/er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s-otthon-1
https://wordwall.net/hu/resource/988015/testnevel%c3%a9s/er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s-otthon-1
https://wordwall.net/hu/resource/988015/testnevel%c3%a9s/er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s-otthon-1
https://wordwall.net/hu/resource/988015/testnevel%c3%a9s/er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s-otthon-1
https://wordwall.net/hu/resource/938172/testnevel%c3%a9s/5a-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/938172/testnevel%c3%a9s/5a-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/938172/testnevel%c3%a9s/5a-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/938172/testnevel%c3%a9s/5a-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/938172/testnevel%c3%a9s/5a-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s


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 

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 

Ének - zene 
 

70-72. óra: Mit tanultunk a 3. 
osztályban? Év végi 
összefoglalás, az ismeretek 
rendszerezése 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A 3. osztályban tanult 
dalanyag ismétlése 
Összefoglalás (hangszerek) 

 

Rajz-technika normál 
Közlekedés 

Kresz- TOTÓ 

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 
 

 

 

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
https://wordwall.net/hu/resource/2564031/%c3%a9nek-zene/%c3%a9v-v%c3%a9gi-ism%c3%a9tl%c3%a9s-%c3%a9nek-zene-3-oszt%c3%a1ly
https://wordwall.net/hu/resource/2564031/%c3%a9nek-zene/%c3%a9v-v%c3%a9gi-ism%c3%a9tl%c3%a9s-%c3%a9nek-zene-3-oszt%c3%a1ly
https://wordwall.net/hu/resource/2428917/%c3%a9nek/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


Etika 
33. A mi iskolánk. Mások 
iskolái. 

34.Év végi összefoglalás, 
értékelés 

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

tch?v=o-s6_NB65Jk 

A feladatok leírása a 
Classroomban 

 

Fejlesztés 
Játékos feladatok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladatok leírása a 

Classroomban 

 

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 105-109.óra: Tanév végi 
ismétlés játékos feladatokkal 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

rövid/hosszú mgh a 
szóban 
mgh/msh 
j/ly 
toldalékok 
köznév/tulajdonnév 

Rigópapa vacsorája 

Szókert 

Szópingpong 

Segíts a hangyának! 

Csomagolj! Utazunk! 

 

Okosdoboz gyakorló 
feladatok 

https://www.youtube.com/watch?v=o-s6_NB65Jk
https://www.youtube.com/watch?v=o-s6_NB65Jk


Irodalom 136.óra:Rockenbauer 
Pál:Kajak és anorák 
137.óra:Szemes 
Piroska:Iskola az éteren át 
138.óra:Irina Tokmakova:Ahol 
soha nincs tél 
139.óra: Év végi ismétlés  
Ha élet zengi be az iskolát 
140.óra: Év végi ismétlés 
Hol volt,hol nem volt 
141.óra: Év végi ismétlés 
A szeretet az élet 
142.óra:Év végi ismétlés 
Határtalan hazában 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Tk.165.166.167.o. 
Év végi ismétlés:  
Tk.16-17. 32-33. 55. 74-
82.o. 
 

Iskola Ausztráliában 

Iskola Bamakóban 

A kis bicebóca 

A kerek kő 

Petőfi Sándor: Füstbement 
terv 

Mondák 

Videók és fejlesztelek játék 
A hangos olvasás 
fejlesztése 

Matematika 37- 143. óra  
Írásbeli műveletek gyakorlása 
 
Kitekintés 10 000-ig 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mf.86-87-88-89-91. oldal 
 
http://www.szorzotabla.hu/hu/ 
https://learningapps.org/2786546 

https://learningapps.org/2374455 

https://learningapps.org/2556196 

https://learningapps.org/5599493  
https://wordwall.net/hu/resource/

974203/sz%C3%B3beli-

szorz%C3%A1s-oszt%C3%A1s-

3oszt%C3%A1ly 

 

https://www.okosdoboz.hu/felada

tsor?id=120&select_osztaly_sear

ch=1-4-

osztaly&select_tantargy_search=

matematika&select_temakor_se

arch=szor&fbclid=IwAR1XziSYP

X5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYW

Z4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w 

Tk. 156-157-158-159. oldal 

 

 

 

 

Javítás megoldókulcs 
alapján. 
Visszaküldeni a munkafüzet 
feladatait kell június 10-ig. 

http://www.szorzotabla.hu/hu/
https://learningapps.org/2786546
https://learningapps.org/2374455
https://learningapps.org/2556196
https://learningapps.org/5599493
https://wordwall.net/hu/resource/974203/sz%C3%B3beli-szorz%C3%A1s-oszt%C3%A1s-3oszt%C3%A1ly
https://wordwall.net/hu/resource/974203/sz%C3%B3beli-szorz%C3%A1s-oszt%C3%A1s-3oszt%C3%A1ly
https://wordwall.net/hu/resource/974203/sz%C3%B3beli-szorz%C3%A1s-oszt%C3%A1s-3oszt%C3%A1ly
https://wordwall.net/hu/resource/974203/sz%C3%B3beli-szorz%C3%A1s-oszt%C3%A1s-3oszt%C3%A1ly
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=120&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=120&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=120&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=120&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=120&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=120&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=120&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=120&select_osztaly_search=1-4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=szor&fbclid=IwAR1XziSYPX5xV5YsCl5tZIVHX4qiHoYtxYWZ4aJG_VO065LVGt1A-5bFi6w


Környezetismeret 36. Témazáró felmérés 
 
 
37. Év végi összefoglalás és 
értékelés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Beszámoló készítése a 
korábban megadott 
témákból kiválasztva egyet 
 
Mf.71.o. 
Érdekességek olvasása: 
Tkv.95-99.o. 

A beszámoló elküldése 

Angol normál Lesson 102-106.Revision 
module 1-8. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Mf.87-88.o. 
Family 

Furniture 

House 

About people 

Verbs 

My body 

Animals 

Javítás megoldókulccsal 
Wordwall játékok beküldése 
 

Angol két tanítási nyelvű 168-176.óra: Revision Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Shopping 

Moving about 1. 

Moving about 2. 

Feelings 1. 

Feelings 2. 

 Family 

Tk.32/1. 38/1.46/1. 52/1. 
60/1.  

 

Wordwall játékok beküldése 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ismétlés 

Informatika normál és két 
tanítási nyelvű 

Év végi dolgozat javítása; 
Memória-, kép- és 
betűjátékok 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Teszt ellenőrzése, 
hiányosságok pótlása. 
https://learningapps.org/m
yapps.php?displayfolder=3
257304 
 

Nincs. 

https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=3257304
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=3257304
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=3257304


Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Running and strengthening 
exercises 
Skipping rope exercises 
Exercises to correct body 
posture 
Exercises with equipment 
KA: throwing 
Outdoor activities. 
Plans for the summer. 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Running drills (advanced) 
Skipping and jumping 
exercises 
Rope skipping: basics   
Ball exercises - 
gymnastics  
Exercises to correct body 
posture                                  
Hula hoop exercises  
Kids Athletics - throwing  
(3:04-től 4:23-ig)  
Learn to skate   
Bicycle 
 

Nincs beküldendő feladat. 

Ének - zene 
 

70-72. óra: Mit tanultunk a 3. 
osztályban? Év végi 
összefoglalás, az ismeretek 
rendszerezés 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A 3. osztályos dalanyag 
ismétlése 
Összefoglalás 
(hangszerek) 

 

Rajz-technika normál 
Közlekedés 

Kresz- TOTÓ 

Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladat leírása a 

Classroomban 

szorgalmi feladat 

Testnevelés normál 169-172. óra 
Labda játékok 
Szabadtéri játékok 
 
 
173-177. óra  
Játékhét- az eddig tanult 
játékokból 
 
(focizás, tollasozás, 
pingpongozás, kosarazás, 
rollerezés, görkorcsolyázás, 
kerékpározás, akadálypálya 
stb.) 
Közlekedj okosan! 
 

Google Classroom (kód a 
Krétában) Rossz idő esetén 

Játék plüss állatokkal 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=QoR5MY8RsmM 

 
https://wordwall.net/hu/resour
ce/622892/testnevel%c3%a9
s/mozg%c3%a1sok-3 

https://wordwall.net/hu/resour
ce/988015/testnevel%c3%a9
s/er%c5%91s%c3%adt%c3%
a9s-otthon-1 

 

Nincs beadandó feladat 

https://www.youtube.com/watch?v=XIZCdVCTm2k
https://www.youtube.com/watch?v=LWQxUoHtoVo
https://www.youtube.com/watch?v=LWQxUoHtoVo
https://www.youtube.com/watch?v=0NIvRAaOdlQ
https://www.youtube.com/watch?v=l8KQJKgWybQ
https://www.youtube.com/watch?v=l8KQJKgWybQ
https://www.youtube.com/watch?v=8F9sJQeAVYo
https://www.youtube.com/watch?v=8F9sJQeAVYo
https://www.youtube.com/watch?v=VUsU16k037Y
https://www.youtube.com/watch?v=1f_vpla_87E&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=ZIqQPGN04f8
https://www.youtube.com/watch?v=GyLlw1CgXf8
https://wordwall.net/hu/resource/2564031/%c3%a9nek-zene/%c3%a9v-v%c3%a9gi-ism%c3%a9tl%c3%a9s-%c3%a9nek-zene-3-oszt%c3%a1ly
https://wordwall.net/hu/resource/2564031/%c3%a9nek-zene/%c3%a9v-v%c3%a9gi-ism%c3%a9tl%c3%a9s-%c3%a9nek-zene-3-oszt%c3%a1ly
https://wordwall.net/hu/resource/2428917/%c3%a9nek/hangszerek
https://wordwall.net/hu/resource/2428917/%c3%a9nek/hangszerek
https://www.youtube.com/watch?v=QoR5MY8RsmM
https://www.youtube.com/watch?v=QoR5MY8RsmM
https://wordwall.net/hu/resource/622892/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sok-3
https://wordwall.net/hu/resource/622892/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sok-3
https://wordwall.net/hu/resource/622892/testnevel%c3%a9s/mozg%c3%a1sok-3
https://wordwall.net/hu/resource/988015/testnevel%c3%a9s/er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s-otthon-1
https://wordwall.net/hu/resource/988015/testnevel%c3%a9s/er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s-otthon-1
https://wordwall.net/hu/resource/988015/testnevel%c3%a9s/er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s-otthon-1
https://wordwall.net/hu/resource/988015/testnevel%c3%a9s/er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s-otthon-1


https://wordwall.net/hu/resour
ce/938172/testnevel%c3%a9
s/5a-
er%c5%91s%c3%adt%c3%a
9s 

Rajz-technika két tanítási 
nyelvű Rajzpályázat 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

fekete istvan-pumi-
pályázat-HBA.pdf 
 

 

 

Etika 
33. A mi iskolánk. Mások 
iskolái. 

34.Év végi összefoglalás, 
értékelés 

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

atch?v=o-s6_NB65Jk 

A feladatok leírása a 
Classroomban 

 

Fejlesztés Játékos feladatok Google Classroom (kód a 
Krétában) A feladatok leírása a 

Classroomban 

 

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

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Megoldókulcsok a 
classroomban 

 

 
 

https://wordwall.net/hu/resource/938172/testnevel%c3%a9s/5a-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/938172/testnevel%c3%a9s/5a-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/938172/testnevel%c3%a9s/5a-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/938172/testnevel%c3%a9s/5a-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/938172/testnevel%c3%a9s/5a-er%c5%91s%c3%adt%c3%a9s
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

