
5.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 04.26.: Összefoglalás:A 
helyesírási alapelvek; a 
témazáró előkészítése 
04.30.(Tanítás nélküli 
munkanap) 

Classroom 
Tk.116-135.o 
Mf.62-79.o 

Mf.78./1.2.3. 
79./4.5.6.7.8.9.10. 
      

Online óra: 04.26. 3..óra 
Google Meet 

Tz.Redmenta: 05.03. 3.óra( 
A Krétában bejelentve) 

Irodalom 04.26.Memoriter 
számonkérése: János vitéz 
14./27.fejezet 
04.28. Petőfi Sándor: 
Szülőföldemen 

Classroom 
 
 
 
Tk.162-163.o 

tk.164./1.feladat, 

Kapcsolódó: 1.a,b 

Online óra 04.26.2.óra 
Google Meet ( Krétában 
bejelentve a számonkérés) 

Matematika 

04.26. Tizedestörtek - 
szöveges feladatok 

04.27. Az összeadás és 
kivonás tulajdonságai 

04.29. Tizedestörtek 
szorzésa, osztása 10-zel, 
100-zal, 1000-rel 

classroom 

Tk. 202.o. 55. a,b és 
57.a,b,c 

Tk. 203.o. 60. és 62 

 

Tk. 207.o. 74. és 210.o. 
80. a,b ; 82. 

Google meet: 
 
hétfő 5.óra 
kedd 5.óra 
csütörtök 2.óra 

Természettudomány Az éghajlat classroom 
Természettudomány 5. 
(NAT2020) - VII. Alapvető 
légköri jelenségek és 
folyamatok - 4. Az éghajlat I. 
Természettudomány 5. 
(NAT2020) - VII. Alapvető 
légköri jelenségek és 
folyamatok - 5. Az éghajlat II. 

éghajlati övezetek 
időjárás piktogramok 

Online óra: Google Meet: 
kedd 1. óra 
Szorgalmi feladat ötösért: 
PowerPoint vagy Google 
Diák bemutató a szélenergia 
felhasználásáról 
határidő: május 9. (digitális 
oktatás vége) 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszettudomany_5_nat2020/lecke_07_005
https://learningapps.org/2746839
https://learningapps.org/10036510


Történelem Témazáró 
 
Történetek a magyarok 
eredetéről 

classroom google űrlap 
 
classroom  
tk . 104.-105.o 

 

 

mf. 59.o 

 

kedd 4. óra 
 
Google meet online óra: 
péntek 5. óra 
 
 

Angol normál Preparation for the test, Test 
writing 

classroom 
Munkafüzet 53.o, 122.o 

A gyakorló feladatsor 
elérhető a classroomban. 
www.redmenta.com 
direktcím: 5atest4 

https://www.youtube.com/w

atch?v=UdDXlL9u0vI 

Google meet online 
óra:szerda 2. óra 
Beadandó: redmenta, 
témazáró dolgozat, határidő: 
csütörtök 16 óra 

Angol két tanítási nyelvű 
 

140-144 
Outer spase 

Google Classroom Interactive Material 
TK. 52-53. o. 
MF. 44. o. 
Teszt, hanganyag a 
Classroomban 
solar-system 
Online games 
Comparisons 4 worksheet 
Solar System Planets - 
English ESL video lesson 

Google Meet online órák: 
hétfő 4. óra 
kedd 3. óra 
szerda 2. óra 
Beadandó: 4c Vocabulary, 
Solar System Planets 
Határidő: április 29. 
Visszaküldés helye: 
Classroom 
 

Célnyelvi civilizáció 
 

31. óra 
School life in Britain 

Google Classroom Prezentáció a 
Classroomban 

Google Meet online óra: 
szerda 6. óra 

Informatika normál 04.29. Prezentáció - 
Témazáró (csak gyakorlat) 

classroom  Google meet: 
 
csütörtök 3.óra 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

04.29. Prezentáció - 
Témazáró (csak gyakorlat) 

classroom  Google meet: 
 
csütörtök 3.óra 

Technika Fonalmunkák classroom szövés (kötelező), egyéb 
(szorgalmi) 
munkadarab elkészítése 

határidő: május 12. 

http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UdDXlL9u0vI
https://www.youtube.com/watch?v=UdDXlL9u0vI
https://wordwall.net/hu/resource/2242662/solar-system
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives_and_superlatives/Comparisons_4_nj34512yg
https://en.islcollective.com/video-lessons/solar-system-planets-1
https://en.islcollective.com/video-lessons/solar-system-planets-1


Ének A barokk  https://www.youtube.com/wa
tch?v=VFAkni75XSw 

 

Ének - két tannyelvű Erdő, erdő, erdő  
Lazy Mary 
Erdő, erdő, de magos a 
teteje 
May day carol 
Greensleeves 
Áll egy ifjú 

Classroom 

Erdő, erdő, erdő          

Járdányi: Erdő, erdő, de 
magos                
Greensleeves             

Russian folk-song      

ONLINE ÓRA: KEDD 2.ó. 
Google Meet 
Beadandó: 
Az Erdő, erdő, de magos a 
teteje és a May day carol c. 

dalok feléneklése 
hangfelvételre, majd azok 
elküldése a Classroomba.  
Határidő: ápr. 30. 

Rajz 

Témakör: Rajzolás, 
festés, mintázás 

Anyag: Variációk íves és 
egyenes vonalakkal 

Tk.: 84-86. oldalig 

Classroom 

Feladat: Variációk 

Tk.: 84. oldal, 1. feladat 

Meríts ötleteket a netről. 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 
aprólékos kidolgozást 
igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 3 hét 
annak beadási határideje. 

Méret: A5 vagy A4 

Technika: tetszőleges 

Az elkészített feladatot 
névvel ellátva  fotózd és 
küldd meg a classroom-ba! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CPeqf0gU-tY
https://www.youtube.com/watch?v=6rJr6vus7Jg
https://www.youtube.com/watch?v=6rJr6vus7Jg
https://www.youtube.com/watch?v=kdjYlrvVFNo
https://www.youtube.com/watch?v=Cm0rlCS-eFc


Testnevelés és tömegsport 
- két tanítási nyelvű Running (10-20 minutes)   

Dribbling and passing a ball 
Throwing a ball      Exercises 
with a ball         Floor 
exercises 

Classroom Running drills 
Exercises with a ball 

Exercises with a football   
Chest pass  
One-hand set shot   
Floor exercises  
FX 2nd    

Beadandó: 
Beszámoló küldése a héten 
végzett gyakorlatokról. (A 
múlt heti edzéstervet alapul 
véve kellene dolgozni.) 
Megírni, hogy mennyit 
futottál a héten. 

Határidő: ápr. 30. 

Testnevelés normál kérdőív classroom űrlap beadási hat.idő 04.30 

Hit- és erkölcstan, etika Pályaorientációs nap    

Természettudományos 
gyakorlatok 

Ásványok és kőzetek classroom   

Fejlesztés (Éva néni) Gyakorló feladatok classroom   

Könyvtár Édesanyák köszöntése classroom kód: krnopka   

Tanulószoba  Classroom  “Házi feladat” Szervíz 
5.o: 14:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uCYSMM5TPSE
https://www.youtube.com/watch?v=8c9ddS43DQ4
https://www.youtube.com/watch?v=l8KQJKgWybQ
https://www.youtube.com/watch?v=lVLzxk3jXd8
https://www.youtube.com/watch?v=Wv66_-GKNlQ
https://www.youtube.com/watch?v=lm1jpj_Woo0
https://www.youtube.com/watch?v=InE8ozmGyVE&t=242s


5.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 04.26.: Összefoglalás:A 
helyesírási alapelvek; a 
témazáró előkészítése 
04.29. 

Classroom 
Tk.116-135.o 
Mf.62-79.o 
 

Mf.78./1.2.3. 
79./4.5.0.6.7.8.9.10. Online óra: 04.29. 3..óra 

Google Meet 

Tz.Redmenta: 05.03. 5.óra( 
A Krétában bejelentve) 

Irodalom 04.26.Memoriter 
számonkérése: János vitéz 
14./27.fejezet 
 
04.28. Petőfi 
Sándor:Szülőföldemen 

Classroom 
 
 
 
 
 
Tk.162-163.o 

tk.164./1.feladat, 

Kapcsolódó: 1.a,b 

Online óra 04.28.1.óra 
Google Meet ( Krétában 
bejelentve a számonkérés) 

Matematika Tizedestörtek osztása 

természetes számmal 

classroom 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=2CHgoYrcFok&ab_cha

nnel=Zolt%C3%A1nn%C3%

A9Gyarmati 

redmenta, direktcím: 

tizedestörtekröpi 

tk. 214. oldal/ 91/a,b,c,d,e 

tk. 214. oldal/ 91/f,g,h,i,j 

tk. 215. oldal/ 92/a 

 

google meet: kedd 5.ó, 
szerda 2.ó 

Természettudomány A levegő felmelegedése classroom  Google meet online óra: 
csütörtök 5. óra 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2CHgoYrcFok&ab_channel=Zolt%C3%A1nn%C3%A9Gyarmati
https://www.youtube.com/watch?v=2CHgoYrcFok&ab_channel=Zolt%C3%A1nn%C3%A9Gyarmati
https://www.youtube.com/watch?v=2CHgoYrcFok&ab_channel=Zolt%C3%A1nn%C3%A9Gyarmati
https://www.youtube.com/watch?v=2CHgoYrcFok&ab_channel=Zolt%C3%A1nn%C3%A9Gyarmati


Történelem Témazáró 
 
Történetek a magyarok 
eredetéről 

classroom google űrlap 
 
classroom  
tk . 104.-105.o 

 

 

mf. 59.o 

 

hétfő  2. óra 
 
Google meet online óra: 
csütörtök 2. óra 
 
 

Angol normál Free time: New vocabulary, 
listening and reading 

Classroom Tk 46.o 1.,2.,3. 
Mf: 39.o A 

Online óra:  
Szerda 10 óra 

Angol két tanítási nyelvű I’m looking forward to it classroom 
Tankönyv:67-69.o 
Munkafüzet:53-54.o 
 

www.redmenta.com 

 direktcím: 5blooking 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=TbITdAq_IQQ 

American Barbecue 

(lektor) 

Google meet online órák: 
hétfő 3. óra, szerda 3. óra, 
csütörtök 1. óra 
Beadandó: redmenta, 
határidő: csütörtök 16 óra 
(csak a redmentát kérem 
megcsinálni!) 

Célnyelvi civilizáció 
Festivities: Thanksgiving 
Day 

prezentáció a classroomban 
www.redmenta.com   

direktcím: 5bthanksgiving 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=VvzMp5WUjls 

Beadandó: redmenta, 
határidő: csütörtök 16 óra 

Informatika normál 27. óra: Keresés a 
világhálón 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tanórákhoz kapcsolódó pdf 
anyagok áttekintése. 

DKT kedd 1. óra 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

27. óra: Keresés a 
világhálón 

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

A tanórákhoz kapcsolódó pdf 
anyagok áttekintése. 

DKT kedd 2.. óra 

Technika Pályaorientációs nap    

Ének A barokk classroom https://www.youtube.com/wat
ch?v=VFAkni75XSw 

 

http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TbITdAq_IQQ
https://www.youtube.com/watch?v=TbITdAq_IQQ
https://www.youtube.com/watch?v=gveS0JfECsY
http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VvzMp5WUjls
https://www.youtube.com/watch?v=VvzMp5WUjls


Ének - két tannyelvű Erdő, erdő, erdő  
Lazy Mary 
Erdő, erdő, de magos a 
teteje 
Greensleeves 
Áll egy ifjú 
 
Zenehallgatás: Népdalok 

Classroom 

Erdő, erdő, erdő          

Járdányi: Erdő, erdő, de 
magos                
Greensleeves              

Russian folk-song  

Sebestyén Márta: Akkor szép 
az erdő  

Beadandó: 
Az Erdő, erdő, de magos a 

teteje c. dal feléneklése 
hangfelvételre, majd 
annak elküldése a 
Classroomba.  
Határidő: ápr. 30. 

Rajz 

Témakör: Rajzolás, 
festés, mintázás 

Anyag: Variációk íves és 
egyenes vonalakkal 

Tk.: 84-86. oldalig 

Classroom 

Feladat: Variációk 

Tk.: 84. oldal, 1. feladat 

Meríts ötleteket a netről. 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 
aprólékos kidolgozást 
igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 3 hét annak 
beadási határideje. 

Méret: A5 vagy A4 

Technika: tetszőleges 

Az elkészített feladatot 
névvel ellátva  fotózd és 
küldd meg a classroom-ba! 

 

Testnevelés és tömegsport 
- két tanítási nyelvű Running (10-20 minutes)   

Dribbling and passing a ball 
Throwing a ball      
Exercises with a ball         
Floor exercises 

Classroom Running drills 
Exercises with a ball 

Exercises with a football   
Chest pass  
One-hand set shot   
Floor exercises  
FX 2nd    

Beadandó: 
Beszámoló küldése a héten 
végzett gyakorlatokról. (A 
múlt heti edzéstervet alapul 
véve kellene dolgozni.)  
Megírni, hogy mennyit 
futottál a héten. 

Határidő: ápr. 30. 

Testnevelés normál kérdőív classroom űrlap beadási hat.idő 04.30 

https://www.youtube.com/watch?v=CPeqf0gU-tY
https://www.youtube.com/watch?v=6rJr6vus7Jg
https://www.youtube.com/watch?v=6rJr6vus7Jg
https://www.youtube.com/watch?v=kdjYlrvVFNo
https://www.youtube.com/watch?v=Cm0rlCS-eFc
https://www.youtube.com/watch?v=xVDPWNTFoe4
https://www.youtube.com/watch?v=xVDPWNTFoe4
https://www.youtube.com/watch?v=uCYSMM5TPSE
https://www.youtube.com/watch?v=8c9ddS43DQ4
https://www.youtube.com/watch?v=l8KQJKgWybQ
https://www.youtube.com/watch?v=lVLzxk3jXd8
https://www.youtube.com/watch?v=Wv66_-GKNlQ
https://www.youtube.com/watch?v=lm1jpj_Woo0
https://www.youtube.com/watch?v=InE8ozmGyVE&t=242s


Természettudományos 
gyakorlatok 

Ásványok és kőzetek classroom   

Hit- és erkölcstan, etika Pályaorientációs nap    

Fejlesztés (Hajni néni) Helyesírási teszt classroom http://viccfaktor.hu/kvizek-
tesztek/36877-mennyire-jo-a-
helyesirasotok 

 

Könyvtár Édesanyák köszöntése classroom kód: krnopka   

Tanulószoba  Classroom  “Házi feladat” Szervíz 
5.o: 14:00 

 


