
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Gyakorlás: lineáris függvények  

Időpont: 03.31. szerda 

Feladat: 

 

Órai munka:  

Oldjátok meg a tankockákat! 

https://learningapps.org/18719979 

Ha mind az öt feladat kész, fotózzátok le, majd és küldjétek vissza a Google Classroomban! 

 

Házi feladat: nincs 

 

Békés Húsvéti Ünnepeket! 

 

Jó munkát! 

Kriszta néni 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010801_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010802_1__teljes.pdf 

03 30 info 6a 

 INFORMATIKA 

Email esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, osztályodat, 

esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

Téma:  Képfeldolgozás: a történelem 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A mai alkalommal egy új fejezethez érkeztünk, a képfeldolgozással fogunk foglalkozni. 

Olvassátok el a digitális tankönyv 67-69. oldalát. 

 

https://learningapps.org/18719979
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010801_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010802_1__teljes.pdf


A leckét és feladatokat a Google Classroom felületén találjátok meg ezen a linken: 

 

https://classroom.google.com/c/Mjk1MzI5OTcxODM5/a/MjgxMDk3NzI1NzEw/details 

 

 

FIGYELEM!!! A Classroomhoz hozzáférés nem adható ki! Te magad tudsz 

közvetlenül hozzáférni úgy, hogy megnyitod a gmailt, belépsz a 

……………..@vmaibp.hu email címeddel. Ezt követően használod a linket, vagy 

lépsz be Classroomba. 
 

 

Házi feladat: 

 

Válaszoljatok a lecke végén feltett két kérdésre. 

 

A házi feladatot a Google Classroomra töltsétek fel. 

Határidő: 2021.04.07. 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

 

Tantárgy: természetismeret 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Gyakorló óra 

Időpont: 03.31. szerda 

Oldjátok meg az alábbi tankockákat! 

Küldjetek egy-egy képet a megoldásokról! 

https://learningapps.org/18317374 

https://learningapps.org/18319797 

 

Jó szórakozást és békés húsvétot mindenkinek! 

Kriszta néni 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/Mjk1MzI5OTcxODM5/a/MjgxMDk3NzI1NzEw/details
https://learningapps.org/18317374
https://learningapps.org/18319797


Angol 6a 1csop     2021. március 31 

.1. Fejtsd meg  az anagrammát és az új szavakat írd ki a szótárfüzetbe fordítással együtt ! 

   Próbáld meg önállóan, de ha nem megy, használd „anagram generator” –t  ! 

A megoldásokat írd le a füzetbe ! 

 

 

Nézd meg a videót és válaszolj a kérdésekre ! 

https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q 

What patterns can you see ont he eggs ? How many eggs can you see ? 

What are their colours ? How does it feel inside the egg ? What is inside the egg ? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q


Nézd meg a videót és válaszolj a kérdésekre ! 

https://www.youtube.com/watch?v=XOjhHumJk_w&ab_channel=GuessHowMuchILoveYou 

 

1. What is the little rabbit searching for ? 

2. Who are the other characters int he cartoon ? 

3. What flowers did they pick up ? 

4. What is the scent (illat) of the flowers ? 

5. What scent was the little rabbit looking for ? 

 

Határidő : április 12 

 

 

6.a Angol – 2. csoport 

március 31. szerda 

Az óra témája: Játékos angol húsvéti feladatok 
 
Kedves Diákok!  
A következő online Meet óránk: április 7-én, 11 órakor lesz. 
Ma csak játékos húsvéti, de angol feladatok lesznek. Ha szeretnétek, elküldhetitek eredményeiteket 
(nem kötelező). 
 
1. Húzd a szavakat a megfelelő képhez! Ellenőrzés: Check gombra kattintva. 
https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/picture-quiz.html  
2. Memóriajáték:  
https://www.esolcourses.com/vocabulary/pelmanism/holidays/easter-memory-game.html  
3. Találd ki a ’titkosrajzzal’ írt szavakat, majd kösd össze a képeikkel! Ellenőrzés: Finish gomb. 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EAS
TER_CRYPTOGRAM_gr112lo   
Segítség: easter – húsvét, bunny – nyuszi, church – templom, cross – kereszt, nest – fészek, basket – 
kosár, bench – pad, sweets – édességek, chocolate egg – csokitojás, flowers – virágok. 
 
A szünetre kellemes pihenést, boldog húsvétot kívánok! Vigyázzatok magatokra! 
I wish you a happy Easter holiday. Take care of yourself.  
https://www.youtube.com/watch?v=tN-2_nbvO1Y  
 
 
¡Queridos estudiantes! 
Nuestra próxima clase Meet en línea será el 7 de abril a las 11 am. 
Hoy solo habrá Pascua lúdica, pero asignaciones en inglés. Si lo desea, puede enviar sus resultados 
(opcional). 
 
1. Arrastre las palabras a la imagen correspondiente. Verificar: haga clic en el botón Check. 
https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/picture-quiz.html  
2. Juego de memoria: 
https://www.esolcourses.com/vocabulary/pelmanism/holidays/easter-memory-game.html  

https://www.youtube.com/watch?v=XOjhHumJk_w&ab_channel=GuessHowMuchILoveYou
https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/picture-quiz.html
https://www.esolcourses.com/vocabulary/pelmanism/holidays/easter-memory-game.html
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo
https://www.youtube.com/watch?v=tN-2_nbvO1Y
https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/picture-quiz.html
https://www.esolcourses.com/vocabulary/pelmanism/holidays/easter-memory-game.html


3. Adivina las palabras escritas con el "dibujo secreto" y luego conectalas con sus dibujos. 
Verificación: botón Finish. 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EAS
TER_CRYPTOGRAM_gr112lo  
Ayuda: pascua - pascua, conejito - conejito, iglesia - iglesia, cruz - cruz, nido - nido, canasta - canasta, 
banco - cojín, dulces - dulces, huevo de chocolate - huevos de chocolate, flores - flores. 
 
Les deseo unas felices vacaciones de Pascua. Cuídate. 
https://www.youtube.com/watch?v=tN-2_nbvO1Y  
 

 

Testnevelés 

6.a 

Labdával végzett gyakorlatok 

https://www.youtube.com/watch?v=ybzwjIuBDQ0 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo
https://www.youtube.com/watch?v=tN-2_nbvO1Y
https://www.youtube.com/watch?v=ybzwjIuBDQ0

