
Tantárgy: matematika 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Matematikai játékok - Gondolatolvasás 

Időpont: 04.23. péntek 

Feladatok: 

10:00-kor csatlakozzatok az online órához! https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw 

 

Ma együtt fogunk játszani matematikai játékokat. Kérlek benneteket, hogy 

csatlakozzatok az órához! 

Hoy vamos a jugar juntos a juegos de matemáticas. ¡Te pido que te unas a la clase! 

Today we are going to play math games together. I ask you to join the class! 

 

Órai munka: (50 pont)  

 

Házi feladat: Okostankönyv (20 pont) 

Oldd meg a lecke végén a két online feladatot! Ha kész, fotózzátok le, majd és küldjétek vissza 

a Google Classroomba! 

Resuelva las dos tareas en línea al final de la lección. Cuando termines, toma una foto y envíala 

a Google Classroom. 

Solve the two tasks online at the end of the lesson. When you're done, take a photo and submit 

it to Google Classroom. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_6/lecke_03_013 

 

Jó munkát!  

Kriszta néni 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010601_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010602_1__teljes.pdf 

 

 

INFORMATIKA 

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

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

 
File:   04 23 info 6a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Elforgatás, tükrözés, hatások 

https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw
https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_6/lecke_03_013
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010601_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010602_1__teljes.pdf


 

Kedves Gyerekek! 

A mai alkalommal tovább ismerkedünk az XnView nevű programmal és megnézzük, hogyan 

lehet fotónkon különféle elforgatásokat, tükrözéseket végrehajtani és különféle hatásokat 

előidézni. 

 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni: 
https://classroom.google.com/u/1/w/Mjk1MzI5OTcxODM5/tc/MjgxMTAwMTk2MzMy 

Házi feladat: 

Az általatok szabadon választott két képen használjátok a domborítás és domborítás 
erősebben funkciót! 
A házi feladatot töltsétek fel a Classroomba! 
 
Határidő:  2021.04.27. 

Jó munkát! 

Zsolt bácsi 

 

Osztály: 6.a 

Tantárgy: Dráma 

Téma: Toldi 12. ének – tabló 

A Toldi 12. éneke a mű megoldása. A megoldás felidézi a népmesék igazságszolgáltatását, a jó 

győzedelmeskedik, a rossz elnyeri méltó büntetését. Megjelenik minden eddig megismert 

lényeges szereplő. Az ilyen sok szereplőt felvonultató részt tablónak nevezzük. 

A mai feladatotok az lesz, hogy megrajzoljátok a Toldi szereplőit felvonultató tablót! 

Képzeljétek el a jelenetet, ahogyan a 12. énekben minden szereplő megjelenik,  és rajzoljátok 

le! A rajz színes legyen! 

Osztályozni fogom! 

Clase: 6.a 

Asunto: Drama 

Tema: Duodécima canción de Toldi - tablero 

La duodécima canción de Toldi es la solución al trabajo. La solución recuerda la justicia de los 

cuentos populares, lo bueno triunfa, lo malo gana un castigo digno. Se muestran todos los 

actores relevantes que ha aprendido hasta ahora. La parte que presenta a tantos actores se llama 

tablero. 

¡Tu tarea de hoy será dibujar un tablero con los personajes de Toldi! 

Imagina la escena a medida que aparece cada personaje de la canción 12 y dibújala. ¡Haz que 

el dibujo sea colorido! 

https://classroom.google.com/u/1/w/Mjk1MzI5OTcxODM5/tc/MjgxMTAwMTk2MzMy


Voy a clasificar! 

Ének 

 Osztály: 6.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Téma: Vágyódás a tavasz után 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 04.29. 

For the pupils who don't speak hungarian: : copy the song 

 

Hallgassátok meg Mozartnak az alábbi dalát, majd másoljátok le a kottáját, szöveggel! 

Osztályzatot fogtok rá kapni, szépen írjatok, ceruzával,hogy ha elrontjátok, ne 

firkálgatni kelljen, hanem tudjátok radírozni. Figyeljetek a hangok pontos helyére és a 

pontos ritmusra! 

 

A dalt itt tudjátok meghallgatni:  

https://www.youtube.com/watch?v=f8ZeT-qAYMs   

 

 

 

 



6. o. Rajz Gótika festészet,  

 

Mai feladat:  Gótika festészetéhez ehhez néhány videó linket küldök. A feladat megnézitek a 

videókat, majd válaszoljatok a kérdésekre. 

1. Ki volt Giotto és M. S. Mester ?   

 

2. Mi volt a Freskó és a szekko  ?  

Változó horizontok - a késői gótika festészete 

https://www.youtube.com/watch?v=yqtsjGfeO2k 

Vizitáció 
 
https://www.youtube.com/watch?v=c6-pAMqiUzk 
 
M.S.MESTER 
https://www.youtube.com/watch?v=WCPsr4Wqrbg 
 
Ugorj a képbe #24 - Giotto: Szent Ferenc prédikál a madaraknak 
https://www.youtube.com/watch?v=t588ti0lx2k 
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