
6.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 60 - 61. óra A számnevek classroom 

 

Számnevek - heninéni 

A számnév  - játék 

 

Online óra google 
meet:május 3., hétfő - 9 óra 

Irodalom 77 - 78. óra Gárdonyi Géza: 
Egri csillagok 

classroom 

 

interjú készítése 
jövevényszavak magyarázat 

 

Matematika 
Témakör: Geometria 

Anyag: 

1.-    A deltoid szerkesztése, 

2.-    A deltoid területe, 

3.-    A rombusz, 

4.-    A húrtrapéz. 

1.1.  Tk.: 191-192. 

oldal.  3. és 4. 

kidolgozott példa. 

2.1. Tk.: 192-193. oldal. 5. 

kidolgozott példa. 

3.1. Tk.: 194-195. oldal. 6. és 

7. kidolgozott példa. 

4.1.Tk.: 196-197. oldal. 

 

classroom 

 Feladat: 

1. Tk.: 194. oldal, 26. feladat 

b része (sima lapra 

dolgozz!) 

2. Tk.: 194. oldal, 26. 

feladat. (könyvbe dolgozz!), 

3. Tükrözzük az alapjára az 

egyenlő szárú háromszöget. 

Az alap 3 cm, szárak 4 cm. 

(sima lapra dolgozz!) 

Terület, kerület kiszámítása! 

4. Tk.: 196. oldal, B14 

(könyvbe dolgozz!) 

 1.       tananyag:    
 https://youtu.be/PM
hTeCG1cN8 

2.  tananyag:    
 https://youtu.be/pIB
kciBiSVU 

Az elkészített feladatot 

névvel ellátva fotózd és 

küldd meg a classroom-ba! 

 

http://users.atw.hu/henineni/index.php?oldal=nyt_szamnevek
https://view.genial.ly/5ec2971b32a04c0d96b76dfd/game-breakout-shrek-es-fiona-szamnev
https://youtu.be/PMhTeCG1cN8
https://youtu.be/PMhTeCG1cN8
https://youtu.be/pIBkciBiSVU
https://youtu.be/pIBkciBiSVU


 3.     tananyag:    
 https://youtu.be/kg
QSw5hCplE 

4.   tananyag:    
 https://youtu.be/CG
XCXgos2aM 

 

Természetismeret Összefoglalás: Vizek és 
vízpartok 

classroom Google Űrlap Google Meet online óra: 
kedd 2. óra 
Google Űrlap kitöltése az óra 
időpontjában, utána 
megbeszéljük 

Történelem Témazáró 
A reformkor 

classroom 
Tk 146.-148.o 

 hétfő 3.óra google űrlap 

Angol normál Preparation for English exam 
 

Classroom  Online órák: 
 
Szerda 11 óra 
Péntek 9:00-10:30 
 

Angol két tanítási nyelvű 
 
 

Célnyelvi mérésre készítés Classroom 
Célnyelvi 
mérés_munkafüzet_2017 

 

Célnyelvi 
mérés_hanganyag_2017 

Lektori anyag: 

Celebrate Mother's Day 

Hétfő 4. óra 

Célnyelvi civilizáció 
 
 

Prezentációk bemutatása Classroom  Hétfő 5. óra 

https://youtu.be/kgQSw5hCplE
https://youtu.be/kgQSw5hCplE
https://youtu.be/CGXCXgos2aM
https://youtu.be/CGXCXgos2aM
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok_2016/Celnyelvimeres_2017_Angol_6evf_fuzet.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok_2016/Celnyelvimeres_2017_Angol_6evf_fuzet.pdf
https://dload-oktatas.educatio.hu/celnyelvi_meres/celnyelvi_meres_hanganyag2016/Celnyelvimeres_2017_Angol_6evf_hanganyag.mp3
https://dload-oktatas.educatio.hu/celnyelvi_meres/celnyelvi_meres_hanganyag2016/Celnyelvimeres_2017_Angol_6evf_hanganyag.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=Is6flqndjY4&ab_channel=SpongeBobSquarePantsOfficial


Informatika normál Tematikus keresés az 

interneten 

Classroom Keresés megadott 
szempontok szerint 

Google Meet online órák 
Prezentáció készítése a 
találatokból (fotók és 
szöveg), majd feltöltése a 
Classroomba 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Practice time; Safer internet Classroom Google űrlap 
A classroomban kijelölt 
filmek megnézése és a 
kiadott Google 
Dokumentum kitöltése 

A Google űrlap megoldása 
az órán 
A kiadott Google 
Dokumentum visszaküldése 
 
Online óra: 
péntek 10.00  
Google Meet 

Technika Témazáró classroom  V.5. 12-14 óra között 

Ének zenehallgatás classroom https://www.youtube.com/wa
tch?v=1qUFX9gEARM 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=5sgcMKQ-YFY 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=4Tr0otuiQuU 
 

 

Rajz 

Témakör: Reneszánsz 

Anyag: Illusztráció 

Tk.: 49.- 64. oldal 

Classroom 
Feladat: Illusztráció 

Tk.: 61.oldal 3. feladat 

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. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1qUFX9gEARM
https://www.youtube.com/watch?v=1qUFX9gEARM
https://www.youtube.com/watch?v=5sgcMKQ-YFY
https://www.youtube.com/watch?v=5sgcMKQ-YFY
https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU
https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU


Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű Running (12-20 minutes)              

Gymnastics to correct body 
posture                      
Climbing exercises       Relay 
race                       Pole vault 

Classroom 
 

Running drills 

Gymnastics with a stick 
Good posture 
Monkey bar exercises 

Rope climb 

Country kids relay 
Pole vault    

Beadandó: 
Beszámoló küldése a héten 
végzett gyakorlatokról.  
Egy általad kedvelt/ talált 
hasznos, mozgásos 
YouTube videó linkjének 
elküldése. 

Határidő: máj. 07. 

Természettudományos 
gyakorlatok Terepen 

classroom   

Testnevelés normál digitális oktatás során 
elvégzett feladatok-
beszámoló 

 

classroom   

Hit- és erkölcstan, etika 
A tudomány felelőssége 2 

Classroom  egyéni és páros feladatok 
Határidő: 05.07. 

Fejlesztés (Éva néni) 
Gyakorlás 

classroom   

Tanulószoba  Classroom  “Házi feladat” Szervíz 
6.o:14:45 

Könyvtár Madarak és fák napja kód: krnopka   

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uCYSMM5TPSE
https://www.youtube.com/watch?v=stym1h8-cZo
https://www.youtube.com/watch?v=8F9sJQeAVYo&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=8bppcsg07Rc
https://www.youtube.com/watch?v=dsiyoLvWEok
https://www.youtube.com/watch?v=p0oVB4o0JjA
https://www.youtube.com/watch?v=s2nMjCKPE2M


6.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 05.04. A kérdő és a mutató 
névmás 
05.06. A határozatlan és az 
általános névmás 

Classroom 
tk 79-81.o 
 
tk.82-83.o 

mf.106./6.7.8. 

108./9. 109./12. 

 

mf.110./3. 111./1.a,b 

 
 
online óra: 05.06. 6. óra 
google meet 

Irodalom 05.03. Gárdonyi Géza 
05.06. élete és pályája 

Classroom önálló gyűjtőmunka beadandó(Word vagy ppt) 
határidő: 05.13. 

Matematika 
Összefoglalás 

Témazáró dolgozat 

classroom tk. 202. o./ 1,2,3,4 

redmenta: Témazárótükrözés 

https://learningapps.org/view1231

7667 

https://learningapps.org/view1911

8437 

https://learningapps.org/view1101

2059 

 

google meet: hétfő 3.ó 
szerda 3.ó 

Természetismeret Témazáró dolgozat: Vizek 
és vízpartok 

classroom Google Űrlap Google Meet online óra: 
szerda 1. óra 
dolgozat: Google Űrlap 
kitöltése az óra időpontjában 

Történelem Témazáró 
A reformkor 

classroom 
Tk 146.-148.o 

 hétfő 4..óra google űrlap 

Angol normál Preparation for English 
exam 
 

Classroom  Online órák: 
 
Szerda 11 óra 
Péntek 9:00-10:30 

https://learningapps.org/view12317667
https://learningapps.org/view12317667
https://learningapps.org/view19118437
https://learningapps.org/view19118437
https://learningapps.org/view11012059
https://learningapps.org/view11012059


Angol két tanítási nyelvű Preparation for the test, 
Célnyelvi mérés 

Tankönyv: 42.o 
Munkafüzet:34-35.o 

https://www.oktatas.hu/kozn

eveles/meresek/celnyelvi_me

res/feladatsorok/celnymeres2

017_2 

 

https://www.oktatas.hu/pub_

bin/dload/kozoktatas/merese

k/celnyelvi_meresek/feladatl

apok_2016/Celnyelvimeres_

2016_6evf_Angol.pdf 

https://www.youtube.com/w

atch?v=gyG1L1B1vPw 

Lektori anyag: 

Celebrate Mother's Day 

Google meet online órák: 
kedd 4. óra, szerda 4. óra.  
Beadandó: célnyelvi mérőlap 
writing feladat, visszaküldési 
határidő a classroomba: 
péntek 16 óra 
Osztályozni fogom. 

Célnyelvi civilizáció 
Tourist attractions in 
Hungary 

prezentáció a classroomban. 
www.redmenta.com

 direktcím: 6btourist 

https://www.youtube.com/w

atch?v=IRCVbauOAq4 

Beadandó: redmenta, 
határidő: péntek 16 óra 

Informatika normál Tematikus keresés az 

interneten 

Classroom Keresés megadott 
szempontok szerint 

Google Meet online órák 
Prezentáció készítése a 
találatokból (fotók és 
szöveg), majd feltöltése a 
Classroomba. 
 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Practice time; Safer internet Classroom Google űrlap 
A classroomban kijelölt 
filmek megnézése és a 
kiadott Google Dokumentum 
kitöltése 

A Google űrlap megoldása 
az órán 
A kiadott Google 
Dokumentum visszaküldése 
 
Online óra: 
péntek 10.00  
Google Meet 

Technika Témazáró classroom  V.5. 12-14 óra között 
 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/feladatsorok/celnymeres2017_2
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/feladatsorok/celnymeres2017_2
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/feladatsorok/celnymeres2017_2
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/feladatsorok/celnymeres2017_2
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok_2016/Celnyelvimeres_2016_6evf_Angol.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok_2016/Celnyelvimeres_2016_6evf_Angol.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok_2016/Celnyelvimeres_2016_6evf_Angol.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok_2016/Celnyelvimeres_2016_6evf_Angol.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok_2016/Celnyelvimeres_2016_6evf_Angol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gyG1L1B1vPw
https://www.youtube.com/watch?v=gyG1L1B1vPw
https://www.youtube.com/watch?v=Is6flqndjY4&ab_channel=SpongeBobSquarePantsOfficial
http://www.redmenta.com/
http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IRCVbauOAq4
https://www.youtube.com/watch?v=IRCVbauOAq4


Ének zenehallgatás classroom https://www.youtube.com/wat
ch?v=1qUFX9gEARM 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=5sgcMKQ-YFY 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=4Tr0otuiQuU 
 

 

Rajz 

Témakör: Reneszánsz 

Anyag: Illusztráció 

Tk.: 49.- 64. oldal 

Classroom 

Feladat: Illusztráció 

Tk.: 61.oldal 3. feladat 

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. 

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

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Running (12-20 minutes)              
Gymnastics to correct body 
posture                     
Climbing exercises       
Relay race                       
Pole vault 

Classroom 
 

Running drills 

Gymnastics with a stick 
Good posture 
Monkey bar exercises 

Rope climb 

Country kids relay 
Pole vault    

Beadandó: 
Beszámoló küldése a héten 
végzett gyakorlatokról.  
Egy általad kedvelt/ talált 
hasznos, mozgásos 
YouTube videó linkjének 
elküldése. 

Határidő: máj. 07. 

Testnevelés normál digitális oktatás során 
elvégzett feladatok-
beszámoló 

classroom   

https://www.youtube.com/watch?v=1qUFX9gEARM
https://www.youtube.com/watch?v=1qUFX9gEARM
https://www.youtube.com/watch?v=5sgcMKQ-YFY
https://www.youtube.com/watch?v=5sgcMKQ-YFY
https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU
https://www.youtube.com/watch?v=4Tr0otuiQuU
https://www.youtube.com/watch?v=uCYSMM5TPSE
https://www.youtube.com/watch?v=stym1h8-cZo
https://www.youtube.com/watch?v=8F9sJQeAVYo&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=8bppcsg07Rc
https://www.youtube.com/watch?v=dsiyoLvWEok
https://www.youtube.com/watch?v=p0oVB4o0JjA
https://www.youtube.com/watch?v=s2nMjCKPE2M


Természettudományos 
gyakorlatok Terepen 

classroom   

Hit- és erkölcstan, etika 
A tudomány felelőssége 2 

Classroom  egyéni és páros feladatok 
Határidő: 05.07. 

Tanulószoba  Classroom  “Házi feladat” Szervíz 
6.o:14:45 

Könyvtár Madarak és fák napja kód: krnopka   

 

 


