
6.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 54 - 55. óra Szövegértés 
 

classroom szövegértés Online óra Google Meet: 
április 12., hétfő - 9 óra 

Irodalom 70-72. óra Gyakorlás 
 

classroom https://www.sutori.com/story

/a-magyar-kolteszet-napja--

ux6udCxucRT1FUzAWtLEF

b3r 

Online óra Google Meet: 
április 12., hétfő - 9 óra 

Matematika 

Témakör: Geometria 

Anyag: Tengelyes 
tükrözés 

1. Tk.: 167-169. oldal. 
Olvasása, 
Értelmezése! 

2. Tk.: 171-172. oldal. 
Olvasása, 
Értelmezése! 

 

Classroom Tk.: 170. oldal, 3. feladat 
(könyvbe dolgozz!) 

Tk.: 170. oldal, 5. feladat 
a, b, c, d. (négyzetrácsos 
füzetbe dolgozz!) 

 A tananyag 
megértéséhez és a 
feladatok megoldáshoz 
kapcsolódóan nézd meg 
az alábbi videót. 

Tengelyes tükrözés: 
https://youtu.be/UTvyaV0
7OYQ 

Az elkészített feladatot 

névvel ellátva fotózd és 

küldd meg a classroom-

ba! 

 

Természetismeret A vizek és vízpartok gerinces 
állatai 

classroom 
Természetismeret 6. - V. 
Vizek, vízpartok - 8. A vizek 
és vízpartok gerinces állatai 
I. 
Természetismeret 6. - V. 
Vizek, vízpartok - 9. A vizek 
és vízpartok gerinces állatai 
II. 
vidra, a 2020. év emlőse 

feladatok: 
Természetismeret 6. - V. 
Vizek, vízpartok - 8. A vizek 
és vízpartok gerinces állatai 
I. 
Természetismeret 6. - V. 
Vizek, vízpartok - 9. A vizek 
és vízpartok gerinces állatai 
II. 

Google meet online óra: 
kedd 2. óra 
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Történelem Napóleon , Európa ura classroom 
tk. 127.-131.o 

Mf.52.o-53.o online óra: hétfő 3.óra 
csütörtök 1.óra 

Angol normál Practice: Past Simple Classroom Mf 23.o D,E,F 
Mf 105-108.o 1., 2. 
A,B,C,D,E 
Mf 109-112.o 
1.,2.A,B,C,D,E,F 

Online órák: 
 
Kedd 8 óra 
péntek 10 óra 

Angol két tanítási nyelvű 
 
 

3E School days 
Taking about school and 
school events 

Classroomban 
 
 

Full Blast Plus 3 Interaktív 
Students’ Book 40-41 
Workbook 33. 
Wordcards Module 3 
 
Lektori anyag: 
Family reunion 

Online óra:Hétfő 4-5 
Kedd: 4. óra 

Célnyelvi civilizáció 
 

Témazáró Classroomban Redmenta teszt  

Informatika normál Internetes keresés 
 
 
 
Saját tankocka készítése 
a Classroomban 

Classroomban 
 
 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=xxcHb-zbhbE 
 

B eszámoló a keresés 
eredményéről és 
LearningApps feladat 
megoldása. 
 
LearningApps tankockák. 

Classroomba feltöltés 
 
 
 
Tankockák a csoport 
mappájába áthelyezése 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Networks and internet Classroomban Effective internet searcing Google Dokumentum 
kiegészítése (Classroomban) 
Online óra 
Péntek 10.00 óra 
Google Meet 

Technika Kerékpáros közlekedés kréta e-Learning 
classromm pdf 

tesztek kitöltése a 
Közlekedési kisokos-ban 

határidő: április 16.,online 
oszt.főnöki: szerda 6.óra 

Ének L. van Beethoven: élete és 
munkássága  

 
https://www.youtube.com/w
atch?v=NrO_CHst-rA 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=treHcOZsmgk&t=13s 
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Rajz 

Témakör: Gótika 

Anyag: Lovagi kultúra 

Tk.: 46.- 47. oldal 

 

Classroom 

Saját címered! 

Tervezd meg a saját 
címeredet 

Tk.: 47.oldal 

 Meríts ötleteket a netről. 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 
aprólékos kidolgozást 
igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 2 hét 
annak beadási határideje. 

Fotózd le és küldd meg. 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű 

Running (10-20 minutes) 
Press-ups 
Small ball throw 
Hide-and-seek 

Classroom Aerobics  
Push ups for beginners                    
Press-up test      
Small ball throwing Hide-
and-seek               

Beküldeni a fekvőtámasz 
teszt eredményét, és hogy 
hány perc folyamatos 
futásra voltál képes! 
Határidő: ápr. 16. 
 

Természettudományos 
gyakorlatok Terepen 

classroom   

Testnevelés normál 
Erősítés 

classroom 
 

https://wordwall.net/hu/reso
urce/1447850 

 

Hit- és erkölcstan, etika 
Tények és vélekedések 

Classroom  Határidő: 04.16. 

Fejlesztés (Éva néni) 
Gyakorló feladatok  

classroom   

Könyvtár Olvasnivaló, zene  
 Új téma: űrhajózás . 

Classroomkód: krnopka   

https://www.youtube.com/watch?v=1EvZgd9onRY
https://www.youtube.com/watch?v=1Bj5PPxgEwo
https://www.youtube.com/watch?v=C9l3uWf8x-E
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s&t=124s
https://en.wikipedia.org/wiki/Hide-and-seek
https://en.wikipedia.org/wiki/Hide-and-seek


Mentálhigiéné, 
gyermekvédelem 

Káros szenvedélyek Classroomkód: 
pdrhfiv  

https://view.genial.ly/606de640b6d
5bc0da61d2965/presentation-
medical-dna-presentation 

Tanulószoba  Classroom 
 

“Házi feladat” Szervíz 
6.o: 14:45 

 

 

6.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 04.13.Ismétlés, 
összefoglalás:A melléknév 
és a számnév 
 
04.15. Témazáró: 
melléknév, számnév 

Classroom 
 
Tk.66-72.o 

mf feladatai 

https://learningapps.org/900

6723 

 

https://learningapps.org/141

91458 

 

https://learningapps.org/104

19920 

 

Online óra: 04.13. 3.óra 
Google Meet 
 
 
 
04.15. 6. óra Redmenta 
beadandó 

Irodalom 04.12.Toldi Összefoglalás 1. 
04.15.Toldi Összefoglalás 2. 
 
04.16.Toldi Összefoglalás 3. 

Classroom 
Tk.149-151.o 

mf.62-63.o/2. 

https://learningapps.org/677

6125 

 

https://learningapps.org/892

2889 

 

https://learningapps.org/113

61783 

 

 
 
 
Online óra: 04.16. 2. óra 
Google Meet 
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Matematika 
Tengelyesen tükrös 

háromszögek területe 

Szabályos sokszögek:  

Tengelyesen tükrös 

négyszögek 

 

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

atch?v=3zQHIXVhw_w&ab

_channel=SzilviaN%C3%A9

methn%C3%A9Sz%C3%A1

medli 

tk. 186. o/B3, B4 tk.188. o/2. 

példa, tk.190. o/2 

 

google meet: hétfő 3ó, 
szerda 3ó 

Természetismeret A vizek és vízpartok 
gerinces állatai II. 

classroom 
Természetismeret 6. - V. 
Vizek, vízpartok - 9. A vizek 
és vízpartok gerinces állatai 
II. 
vidra, a 2020. év emlőse 
 

feladatok: 
Természetismeret 6. - V. 
Vizek, vízpartok - 9. A vizek 
és vízpartok gerinces állatai 
II. 

Google meet online óra: 
hétfő 2. óra 

Történelem Napóleon , Európa ura classroom 
tk. 127.-131.o 
 

Mf.52.o-53.o online óra: hétfő 4.óra 
csütörtök 1.óra 

Angol normál Practice: Past Simple Classroom Mf 23.o D,E,F 
Mf 105-108.o 1., 2. 
A,B,C,D,E 
Mf 109-112.o 
1.,2.A,B,C,D,E,F 
 

Online órák: 
 
Kedd 8 óra 
péntek 10 óra 

Angol két tanítási nyelvű A taste of culture classroom 
Tankönyv:38-39.o 
Munkafüzet: 30-31.o 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=KoxBB2GM9wU 
(lektor) 
www.redmenta.com 
direktcím: 6bcooking 

https://www.youtube.com/w

atch?v=oqfh5i5Zfcs 

Google meet online órák:  
kedd 4. óra, szerda 4. óra, 
péntek 1. óra 
Beadandó: redmenta, 
határidő: péntek 16 óra 
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Célnyelvi civilizáció 
Preparation for the test 

prezentáció a classroomban www.redmenta.com 
direktcím: 6btestpractice 

https://www.youtube.com/w

atch?v=VcnSsEVsrf0 

https://www.youtube.com/w

atch?v=NThUwk2LbTU 

https://www.youtube.com/w

atch?v=0l6Yt_TDp2M&t=89

s 

Beadandó a redmentában 
megtalálható gyakorló 
feladatsor: határidő: 
csütörtök 16 óra 

Informatika normál Internetes keresés 
 
 
 
Saját tankocka készítése 
a Classroomban 

Classroomban 
 
 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=xxcHb-zbhbE 
 

B eszámoló a keresés 
eredményéről és 
LearningApps feladat 
megoldása. 
 
LearningApps tankockák. 

Classroomba feltöltés 
 
 
 
Tankockák a csoport 
mappájába áthelyezése 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Networks and internet Classroomban Effective internet searcing Google Dokumentum 
kiegészítése 
(Classroomban) 
Online óra 
Péntek 10.00 óra 
Google Meet 

Technika Kerékpáros közlekedés kréta e-Learning 
classromm pdf 

tesztek kitöltése a 
Közlekedési kisokos-ban 

határidő: április 16. 

Ének L. van Beethoven: élete és 
munkássága  

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

https://www.youtube.com/wat
ch?v=treHcOZsmgk&t=13s 

 

Rajz 

Témakör: Gótika 

Anyag: Lovagi kultúra 

Classroom 

Saját címered! 

Tervezd meg a saját 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 
aprólékos kidolgozást 
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Tk.: 46.- 47. oldal 

 

címeredet 

Tk.: 47.oldal 

 Meríts ötleteket a netről. 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

 

igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 2 hét 
annak beadási határideje. 

Fotózd le és küldd meg. 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Running (10-20 minutes) 
Press-ups 
Small ball throw 
Hide-and-seek 

Classroom Aerobics  
Push ups for beginners                    
Press-up test      
Small ball throwing Hide-
and-seek               

Beküldeni a fekvőtámasz 
teszt eredményét, és hogy 
hány perc folyamatos 
futásra voltál képes! 

Határidő: ápr. 16. 

Testnevelés normál 
Erősítés 

classroom https://wordwall.net/hu/resou
rce/1447850 

 

Természettudományos 
gyakorlatok Terepen 

classroom   

Hit- és erkölcstan, etika 
Tények és vélekedések 

Classroom  Határidő: 04.16. 

Könyvtár Olvasnivaló, zene  
 Új téma: űrhajózás . 

Classroomkód: krnopka   

Mentálhigiéné, 
gyermekvédelem 

Káros szenvedélyek Classroomkód: 
pdrhfiv  

https://view.genial.ly/606de640b6d
5bc0da61d2965/presentation-
medical-dna-presentation 

Tanulószoba  Classroom 
 

“Házi feladat” Szervíz 
6.o: 14:45 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1EvZgd9onRY
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