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A mi könyvünk
Digitális tanrend



Zsóka néni Amikor az iskolát bezárták, két 

napig csak tanakodtunk, 

hogyan is lehetne jól csinálni 

majd a tanulást.

A harmadik napon 

elkezdődött valami nagyon 

új, nagyon izgalmas dolog…



Kicsit izgultam, de tudtam, hogy a 3. b képes 

lesz venni az akadályokat!



Szívesen készítettem  újfajta,  

érdekes feladatokat. 



A legjobban 

a videóitokat 

élveztem.

Nagyon rossz volt a 

fektetett, fejenálló 

fotókat böngészni.



Együtt tudtuk megünnepelni a születésnapokat is.
(Én pedig egyre gyakorlottabb lettem a táblák készítésében.)

http://drive.google.com/file/d/1Q3YRdftuCIXtWQFDo_UzaiAXrY_eL_lu/view
http://drive.google.com/file/d/1Q3YRdftuCIXtWQFDo_UzaiAXrY_eL_lu/view


Köszönöm NEKTEK,

Valamint 
- a szülőknek, 
- a kollégáimnak,
- a laptopomnak és a koronavírusnak  ...

hogy veletek együtt minden 
nehézséget megoldottunk! 



Nagyon büszke 
vagyok rátok!

3. b
Bebizonyítottátok,

hogy lehetetlen nem létezik!



Fanni AlexSzomorúak vagyunk, 
hogy hiányzik az 

oldalatok a 
könyvünkből.

Reméljük, hogy 
hamarosan láthatjuk 

majd!



Ben
Amikor ez a vírus elkezdődött haza maradtam.

Jobb volt, hogy nagyon sok idő lehet csinálni a feladat.

Legkedvesebb feladatom a:05. 29. Avatar rajzolás
Legjobban hiányzott a(z) iskola.

Megcsinálunk nagyon sok feladatokat.

Az egész osztály nagyom szomorú.

Hálás vagyok neked.        ;)



Pap Zoé Zita 

Sokat tanultam az otthoni főzésekből.

Tapasztalatot szereztem a kézművességről.

Jó, hogy megtanultam varni. 

Megcsináltuk, mert eszt szerettem volna ebédelni.

Hasznomra lesz ez a sok tudás. 

Semmi haszna nem volt, hogy találkoztam a barátaimmal.



Mansur Anton

Amikor megtudtam,hogy be fog zárni a suli a  vírus miatt, szomorú lettem. 

Nem tudtam, hogy csak virtuálisan fogok találkozni a barátaimmal.

Azt hittem, nem is fogok találkozni velük.

De amikor azt mondták,hogy virtuális oktatás lesz,rögtön vidám lettem.

Mindig van idő mást is csinálni a tanulás mellett.

Nem mintha a suliba nem lehetne:) 

De nekem nagyon tetszik ez a új iskola is.



Anton

Segítség nélkül tudtam megcsinálni a feladatokat.

Nagyon érdekes volt az osztálykirándulás!

Szomorú lettem,mert nem tudtam találkozni az apukámmal és a barátaimmal.

Sokkal többet tudtam játszani a tesómmal.

(Van játék meg egy videó elrejtve.)

https://www.youtube.com/watch?v=vbuq7w3ZDUQ
https://www.youtube.com/watch?v=vbuq7w3ZDUQ
https://www.youtube.com/watch?v=l7ZrqwnwSq4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=l7ZrqwnwSq4&t=3s
https://wordwall.net/hu/resource/2878323/mi-oszt%c3%a1lyunk-2020
https://wordwall.net/hu/resource/2878323/mi-oszt%c3%a1lyunk-2020


Barbi



Mészáros Nóra 
Jött ez a vírus, 😷

és nem mehetünk külföldre✈️, 

sajnos elmaradt az Amerikát 

felfedező utunk🌎🗽🇺🇲😠. Bezárták az 

iskolákat🏫. Otthon kell tanulni és ez 

kicsit furcsa, de meg lehet szokni. 

Sajnos nem találkozhattam a 

testvéremmel💔, sem a barátaimmal. 

Nem ölelhettem meg a 

nagyszüleimet🧓 ❤️. Kezdődik 

viszont a vakáció  sok játék, foci, 

tollas és sokat lehet olvasni. 🌞⚽🏸📚



Mindig csak azt hallottuk, hogy vegyél fel maszkot. 

Mindig csak azt hallottuk a buszon, trolin és a villamoson hogy viseljünk maszkot. 😷 Mindenkin maszk van. És hogy 1,5 
méter távolságra kell lennünk egymástól, és hogy nem találkozhattam emiatt a barátaimmal sem. Otthon kell a gép előtt 
ülnöm, és hogy nem mehetünk ki. Remélem hamarosan találkozunk és minden rendben lesz. ❤️📚😷😘



Nehézséget okozott, hogy otthon ültem egy üres 

szobában

Szeretek otthon lenni mert beoszthatom az időmet, de most már olyan  régen mentem 

ki, hogy olyan mintha egy börtönbe zártak be. És nem mehetünk külföldre, bezárták az 

iskolákat, nem találkozhattam a barátaimmal és nem mehetünk sajnos ki. 

Én amikor ülök a gép előtt, és 

csinálom a feladatot. Én amikor ermerülök az olvasásban. 
Én amikor ábrándozom az 

ablakban. 



Jó, hogy megtanultam kezelni az otthon létet. 

Megtanultam kezelni az otthoni létet, és hogyan osszam be a munkámat. Sok mindent átéltem a 3 hónap alatt. Jó élmény volt, de 
most már visszamennék az iskolába. Jó lesz újra találkozni a többiekkel, és visszaállni a régi kerékvágásba. 



Nagyon mérges voltam akkor, amikor lefagyott a gép

Nagyon mérges voltam akkor, amikor lefagyott a 

gép, ráadásul ki is dobott a Skype. Nagyon rossz

érzés volt, és sajnos nem tudtam visszalépni. 



Segített nekem anya és apa mikor megakadtam egy feladatban 

Segített nekem anya és apa mikor megakadtam egy feladatban és akkor mindig mellettem álltak. ennek mindig örültem. 
Nagyon jó, hogy rájuk mindig számíthatok, és hogy megvígasztalnak ha szomorú vagyok. Örülök, hogy ők a szüleim, és hogy 
rájuk mindig számíthatok. ❤️😘💞



Büszke vagyok az egész osztályomra, mert kibírtuk 

ezt a 3 hónapot

Büszke vagyok az egész osztályomra mert kibírtuk ezt a 

3 hónapot, és mert mindenki kibírta. És mert ez nem volt 

könnyű.😷📚❤️🏫🌎



Köszönettel tartozom mindenkinek

Köszönettel tartozom mindenkinek,mert mindig mellettem álltak, és mert 

sok mindenben segítettek. Köszönöm szépen a segítséget amit kaptam 

tőletek. 👍❤️😄😘



Alig vártam hogy vége legyen a karanténnak, és hogy kiszabaduljak. Meg hogy találkozzak a 

barátaimmal meg az egész családommal. 



Aren Zorba

Az egész osztály sokat tanult ezek a karantén napokon.



Aren 

Jobb, hogy iskola után mindig játszottam.

http://www.youtube.com/watch?v=K9SwdwryH7c
http://www.youtube.com/watch?v=K9SwdwryH7c


Aren 

A mi osztályunk sokat tanult és minden feladatot 

csinált.



Aren úgy voltunk együtt, hogy mint az osztályban 

vagyunk.



Hanna
1.



Hanna
2.



Hanna
3.



Hanna
4.



Hanna
6.



Hanna
5.



Hanna
7.

Első osztály



Hanna

titkos játék

8. Keresd a titkos játékot!

https://wordwall.net/play/2942/340/563
https://www.netflix.com/browse
https://www.netflix.com/browse
https://www.playstation.com/hu-hu/
https://www.playstation.com/hu-hu/
https://hbogo.hu/
https://hbogo.hu/
https://www.waltdisneystudios.com/
https://www.waltdisneystudios.com/
https://kifli.hu/
https://kifli.hu/
https://6.kerulet.ittlakunk.hu/
https://6.kerulet.ittlakunk.hu/
https://varoshaza.budakeszi.hu/
https://varoshaza.budakeszi.hu/
https://www.mueller.co.hu/
https://www.mueller.co.hu/
https://www.aldi.hu/
https://www.aldi.hu/


Zoé Lara

Amikor ez a vírus elkezdődött, senki nem tudta, hogy mi 

fog történni.

Az iskolát bezárták, így megkezdtük az otthoni, virtuális 

tanulást.

Mindig csak azt hallottuk, hogy maradj otthon!



Zoé Lara

Mindig csak azt hallottuk, hogy maradj otthon!



Zoé Lara

Olyan jó volt együtt lenni, de a koronavírus tönkretette!

Várom, hogy újra találkozzunk, nevessünk, játszunk és 

szórakozzunk!

Rossz az osztálytársak nélkül tanulni!

Nagyon hiányzik a suli! De legalább zoom-on láttuk és 

hallottuk egymást! 

Anyával és apával többet tudtam játszani!

JÖN A VAKÁCiÓ!



Zoé Lara

Legjobban hiányzott a suli hangulata!

Sokat tanultam arról, hogy legyünk türelmesek, figyeljünk és vigyázzunk 

egymásra. 

Büszke vagyok magamra, mert a feladatok nagy részét egyedül 

csináltam!

Hálás vagyok a sorsnak, hogy ilyen családom van!

VAKÁCIÓ



Zoé 

Lara
Anyával és apával többet tudtam játszani! 



Zoé 

Lara

Legjobban hiányzott a suli hangulata!



Zoé 

Lara
Büszke vagyok magamra, mert a feladatok nagy részét egyedül csináltam!



Zoé Lara

Hálás vagyok a sorsnak, hogy ilyen családom van!



Gréta
Ez nagyon bulis !!!!

Azért jó az otthonlét, mert tudunk hétköznap

bármikor szalonnát sütni

ilyet máskor nem ,

de azért hiányzik 

az iskola !!!!!!!!

(2db zene elduva :-) )

https://www.youtube.com/watch?v=q0hyYWKXF0Q&list=PLinS5uF49IBqWxVlkaqfOPF40NHTUeC87
https://www.youtube.com/watch?v=q0hyYWKXF0Q&list=PLinS5uF49IBqWxVlkaqfOPF40NHTUeC87
https://www.youtube.com/watch?v=0fbZDF5A4ag
https://www.youtube.com/watch?v=0fbZDF5A4ag


Gréta Jobb volt, hogy a kanapén ülve
tanulhattam.



Gréta Szívesen zoomoltam,mert jobban hallottam mit mond Zsóka néni és Zsuzsa 
néni.Szívesen játszottam LearningApps játékokat (Eldugtam 1 jétékot keresd meg!) 

https://learningapps.org/display?v=pxh74vzq320
https://learningapps.org/display?v=pxh74vzq320


Gréta Sokat tanultam a számítógép használatáról.(1 videót 

keress :-) )

https://www.youtube.com/watch?v=zNiwww6E2s4
https://www.youtube.com/watch?v=zNiwww6E2s4


GRÉTAA ( - :
KÁR HOGY EBBEN AZ ÉVBEN NEM MEHETÜNK KÜLFÖLDRE.



egy feladat elrejtve

Gréta Hamar belerázódtunk az otthon tanulásba.

https://learningapps.org/display?v=p3nef3ipn20
https://learningapps.org/display?v=p3nef3ipn20


Gréta. Segített nekem Anya a tanulásban ha megakadtam:( -:



Gréta
Az egyik  barátommal szerencsére tudtam tartani a kapcsolatot..V



Gréta Köszönettel tartozom a tanáraimnak a sok tanulnivalóért melytől 

okosabb lettem 😊 ,a Family Frostosnak, mert mindig hozta a fagyit, az 

Auchannak mert kihozta az élelmiszert ,a Telekomnak, mert ingyen volt 

+10G net, anyunak a rengeteg palacsintájáért, mely segített a tanulásban 😊, 

apunak hogy kölcsönadta a laptopját, a húgomnak hogy nem zavart tanulás 

közben, a napsütésnek melytől derűs lett a kedvem, a bicajomnak amivel ki 

tudtam engedni a gőzt tanulás után, a cseresznyeárusnak a finom 

cseresznyéjéért… . 



Huy



Nándi

Amikor megtudtam, hogy

Magyarországon is van koronavírus,

akkor nem tudtam mi lesz az

iskolában, örültem, mert azt hittem,

hogy nem lesz suli. De lett.

Egyébként így is jó tanulni nekem.

Szóval nagyon örülök, hogy így

tanultunk, ennél jobb nem is lehetne

nekem. De nagyon furcsa, hogy így

ZOOM-on beszélünk és nem

szeretem a bezártságot.



https://wordwall.net/hu/resource/2879585/karant%c3%a9n-kv%c3%adz
https://wordwall.net/hu/resource/2879585/karant%c3%a9n-kv%c3%adz


Segített nekem 

anya, ha valamiben

elakadtam, és mindig kikérdezte a 

leckét.  



Sokat tanultam abból, hogy hogyan kell magamtól tanulni.

Tapasztalatot szereztem a laptopról és arról, hogy oda kell figyelni az

időbeosztásra.

Jó, hogy megtanultam a laptop kezelését.

Hálás vagyok a matematika ötösért, majdnem nem sikerült és az nagyon

bosszantott vagy bántott volna. Hálás vagyok az itthon töltött időért, mert

apukám és anyukám is itthonról tudott dolgozni és mindenki itthon lehetett

velem. Hálás vagyok, hogy a nagyszüleim egészségesek és mehetek

hozzájuk a nyári szünetben.



Büszke vagyok magamra egy kicsit, mert sikerült 

megoldanom azokat a feladatokat, amiről azt 

hittem, hogy nem tudom. Sikerült mindent időben 

megcsinálnom és leadnom.

Jó volt, hogy a rajzokat végre volt időm

befejezni és szépen megcsinálni, mert

órán erre nincs mindig idő, mert nagyon

lassan dolgozom.



Köszönettel tartozom  

Zsuzsa és Zsóka néninek, 

anyukámnak, mert mindig 

segítettek, és akármikor 

szükségem volt segítségre, 

ők rendelkezésre álltak. 

Nehéz volt 

itthonról tanulni, mert 

sokszor sok minden elvonta 

a figyelmem, de tudom, 

hogy ez minden később a 

hasznomra fog válni.

Nagyon jól esett, hogy 

Ildikó tanár néni 

mindig biztatott és 

anyukám is mindig 

mellettem állt.

Úgy emlékszem majd 

erre az időszakra, 

mintha állandóan be 

lettem volna zárva, de 

közben meg jobb volt 

itthon, mint az 

iskolában.



Legszívesebben a kísérleteket 

csináltam.

https://safeyoutube.net/w/eDCL
https://safeyoutube.net/w/eDCL
https://safeyoutube.net/w/nBCL
https://safeyoutube.net/w/nBCL
https://safeyoutube.net/w/07CL
https://safeyoutube.net/w/07CL
https://safeyoutube.net/w/5ECL
https://safeyoutube.net/w/5ECL
https://safeyoutube.net/w/18CL
https://safeyoutube.net/w/18CL
https://safeyoutube.net/w/P8CL
https://safeyoutube.net/w/P8CL


Azért nem csak 

tanulásból álltak a 

napok. Szívesen 

olvasok és 

mindenfélét. 

Szeretek kipróbálni 

különleges ételeket.

Takarítottam is ( mondjuk 

azt büntetésből :) )

Nagyokat sétáltunk, 

bicikliztünk, még virágot is 

ültettünk.



Találkozunk személyesen szeptemberben, mert 
mindenkinek sikerült ez az év! Együtt sikerült!

Én :)
Ezra

Barbi Ben Rege
Alex

Zsuzsa 

néni

Zsóka néni

Magor

Huy

Nóra

Gréta

Zoé

Robi

JesziAndrisLénaAda Norbi Zonga Zoé Anton Nóri Aren Fanni Hanna



Nóri, Matyi és Luca a karantén alatt (-:

Sok jó helyre 

elmentünk 

karantén 

idején: voltunk 

geocachingelni

, erdőben, 

Duna-parton, 

és Surányban.

Sokat 

sütöttem.

De azért mi is 

megőrültünk karantén 

alatt (-:

A cica 

teljesen 

meg van 

őrülve (-:



Egy új világot fedeztünk fel 

és ez a világ a karantén.

A fő szabálya az, hogy:

MARADJ OTTHON!

VISELJ MASZKOT!

2 MÉTER TÁVOLSÁG!

9-12ig CSAK IDŐSEK 

MEHETNEK BOLTBA!

Nóri
Néha nehéz túl élni, de 

legtöször meg egy nagyon 

jó kaland egy két nehézség 

van benne és ez érthető.

Csak telefonon keresztül

találkozhatsz a akárkivel)-:

És a hírekbe egyre többet 

beszélnek a vírusról, de mi 

kitartunk még ha nehéz is

és erre büszkék lehetünk.

Az a fontos tartsunk ki még 

egy kicsit és tartsuk be a 

szabájokat.

Együtt sikerülni fog (-:



Nórii

Hiányzik az iskola a barátaim és a 

tanáraim is de majd találkozuk.

https://drive.google.com/file/d/1WNp5zSSnI3nLCPHJGH1H11Ytol7_2jbs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WNp5zSSnI3nLCPHJGH1H11Ytol7_2jbs/view?usp=sharing


EZRA - Szabad világ a karanténban

Amióta elkezdődött a vírus, azon gondolkodtam, hogyan tudnék játszani a barátaimmal. 

És a játékokon keresztül kommunikálunk. .

Meg skypeon is beszéltem  velük,de a legjobb az akkor volt amikor együtt tanultunk.

Segíteni próbáltunk  pl: ennek a könyvnek  a szerkesztésében.



EZRA  - Kihívások a karanténban

Segítség nélkül tudtam tanulni, ellenben sok nehézséget okozott, hogy egyedül 

kellett megértenem a tananyagot..

Örültem, mert beoszthattam a tanulási időt.

Jobb volt, hogy nem unatkoztam a padban.

A legérdekesebb az volt mennyire hatékonyan működik a digitális oktatás.

Izgalmas a könyvírás.



Úgy voltunk együtt anyukámmal,hogy naponta kétszer videó chateltünk.

Segítettem apámnak, Andrisnak...

Segített nekem apukám, anyukám, Andris, Zsóka néni, Zsuzsa néni.

Legjobban hiányzott, hogy járhassak foci és kendó edzésre.

Legjobban hiányzik az anyukám.

Tudtam, hogy hamarosan hazajön. 

EZRA  - Együtt lenni jó



EZRA  - Tanulni, tanulni, tanulni

Sokat tanultam magyar irodalomból,magyar nyelvből.

Játék tapasztalatot szereztem a gazdaságból, 

kereskedelemből, háborúról, terjeszkedésről, építésről

és az ültetésről.

Jó, hogy megtanultam  a lovaglást (újra).

Megcsináltuk a magaságyást, a kertemet és a palántákat.

Hasznomra lesz a lovaglás, az építés és gondoskodás.

Semmi haszna nem volt az iskolapadnak :)



EZRA  - Életem a karanténban
A legviccesebb az volt, hogy a cicám kergette

a saját farkát.

Nagyon mérges voltam akkor, amikor a cicám meglógott a házból.

Szomorú lettem, mert anyukám nem tud hazajönni Japánból. 

Annak örültem legjobban, amikor megjavították a biciklimet.

Legkedvesebb feladatom, amikor a karakteremet kellett rajzolni.

Legjobban várom a nyarat és a vakációt.

Szívesen csináltam a rajz órákat.



A mi osztályunk már nem lesz többet 3/b.

Csak együtt tudunk menni osztálykirándulni.

A legjobb barátaim: Andris, Alex, Zsiga………..

Az egész osztály megtanult interneten keresztül tanulni.

Büszke vagyok magamra mert megtanultam egyedül lovagolni.

Büszke vagyok az egész osztályomra mert sikeresen befejeztük a tanévet.

EZRA  - Osztályom



Hálás vagyok Zsóka, Zsuzsa és Ildikó néninek.

Köszönettel tartozom az osztálynak.

Nagyon jól esett, a 3/b-ben tanulni.

Azt fogom majd mesélni erről a három hónapról, hogy jó is volt és rossz is volt.

Úgy emlékszem majd erre az időszakra, hogy jó volt.

EZRA  - Hála listám

https://wordwall.net/hu/resource/1326525/id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s-elemei
https://wordwall.net/hu/resource/1326525/id%C5%91j%C3%A1r%C3%A1s-elemei


Szeli Ada

Reggelente gyorsan beértem suliba. A barátaim 

hiányoztak és az iskola is.

Imádtam,hogy telefonozhatok 🙂 és anyu még csak 

le sem szidhatott érte😉



Szeli Ada : Mindig csak azt hallottuk hogy legalább 2 

méter távolságot kell tartani, és hogy moss sokat 

kezet, és hogy mindig hordj maszkot.



Szeli Ada :  Örültem, mert ehetek órán, és ha  nem 

szeretnék beszélni, akkor csak a mikrofont ki kell 

kapcsolni.



Szeli Ada: Nagyon mérges voltam akkor, amikor az 

órán a tanárnőt nem hallottam, és szakadozott.



Szeli Ada : Az iskolát bezárták , így otthon kellett 

tanulni telefonon vagy tableten.



Szeli Ada : Legjobban hiányzott, hogy a barátaimmal 

Játszhassak kint az udvaron vagy beszélgesünk.



Szeli Ada : Sokat tanultam, de megérte, mert sokkal 

több dolgot tudok mint régen!



Szeli Ada : Büszke vagyok az  egész osztályomra, hogy 

ebben a krízishelyzetben is a legjobb formáját hozta.



Szeli Ada : Hálás vagyok Zsuzsa néni és Zsóka néni 

hogy ennyit segítettek az osztálynak és nekem is. 

Köszönöm.❤️😊



Az iskola nekem már nagyon 

hiányzik .



Lena Sophie Lochmann 



Megtanultam segítség nélkül e-maileket írni és küldeni.

Legkedvesebb feladatom a barkácsolás volt!

Örültem, mert végre tudtam sok időt tölteni nagymamámnál 

Szegeden!

Izgalmas volt, mert az elején nem tudtam, hogyan működik a ZOOM, 

SKYPE, hogyan kell válaszolni Classroomban, és csatolni a filekat.

A legviccesebb az volt, hogy balett óra és gitár óra is on-line volt!

Úgy voltunk sokat  együtt nővérem Ivánával és kiskutyámmal 

Danonennal!



Mindig csak azt hallottuk, hogy, hordjunk maszkot 

és mossuk sokszor kezet!Büszke vagyok az egész 

osztályomra,hogy ilyen kitartóak!Sokat tanultam 

egyedül sütni és főzni,azért amikor 

visszamegyünk az iskolába, megölelem a 

barataimat és mesélek,hogy megtanultam főzni!

Hálás vagyok a tanároknak, Anyukámnak, 

testvéremnek  és Nagyinak a segítségéért a 

karanténban!



Andris

Szerintem az jó a karanténban, hogy otthon vagyunk együtt a családdal.

És az a rossz, hogy nem találkozhatok személyesen a barátaimmal.



Andris

Mindig csak azt hallottuk, 
hogy maradj otthon.

Andris



Andris

Jobb volt, hogy az iskolában a barátaimmal lehettem.



Andris

Legkedvesebb feladatom a környezet kísérlet volt.



Andris 
Tudtam, hogy egyszer úgyis, 

hogy egyszer lesz úgyis lesz.



Andris

Jó, hogy megtanultam az iPad kezelését.



Andris

Csak együtt sikerülhetett ezt az egészet végigcsinálnunk.



Andris

Úgy emlékszem majd vissza erre az időszakra, hogy csak virtuális oktatás volt.



Norbi

Remélem, hogy amikor visszamegyünk az iskolába,

akkor minden ugyanolyan lesz, 

kivéve a fyremc, 

mivel a napom 99%-át azzal töltöm, hogy játszok, 

de remélem megváltozik, 

ha visszamegyünk az  iskolába.



Rege

Amikor elkezdődött a vírus maszkot kellett hordani, ettől nagyon 

elszomorodtam.

Nem annyira szeretek gép előtt ülni

Mivel az iskolát bezárták, mi meg magunkat a lakásba, nem 

tudtunk egymással találkozni…

És ez a legnagyobb tragédia!



- és abba, hogy nem kell korán kelni

- kevesebb a lecke

- jó sok dolgot lehet csinálni például filmet nézni

- vagy olvasni 

- rajzolni vagy esetleg kézműveskedni.

Hamar belerázódtunk abba, hogy otthon vagyunk.

https://youtu.be/Um9QQmkLe1c
https://youtu.be/Um9QQmkLe1c
https://youtu.be/jKdX5S7Y5Jg
https://youtu.be/jKdX5S7Y5Jg


Segített nekem az anyukám és az apukám.

Ha nem értettem valamit, elmagyarázta nekem anya vagy apa.

Mindig átnézték, hogy jól oldottam-e meg a feladatot. 

(minden kép alatt játék vagy film)

https://youtu.be/eNEw7X8VD0A
https://youtu.be/eNEw7X8VD0A


Tapasztalatot szereztem arról, hogy az online 

tanulás milyen.

Amikor megtudtam, hogy online kell majd tanulni totálisan kiakadtam….

De most, hogy tudom mi az, nem is annyira rossz!

https://wordwall.net/resource/404911
https://wordwall.net/resource/404911


Büszke vagyok az egész osztályomra, 

hogy ennyire kitartóak voltak!

Amikor megérkezett  a koronavírus, akkor egy teljesen új élethelyzetbe kerültünk, 

de mindenki nagyon gyorsan felnőtt a feladathoz, és kihozta magából a 

maximumot.

https://wordwall.net/resource/250294
https://wordwall.net/resource/250294


Köszönettel tartozom:

Zsuzsa néninek, 

Zsóka néninek,

Ildikó néninek,

Anyának,

Apának és

Mínának KÖSZÖNÖM!

https://wordwall.net/resource/1327703
https://wordwall.net/resource/1327703


Robi, a koronavírus helyzetben! 

Amikor feleszméltem, hogy a következő héttől virtuális iskola lesz, meglepődtem. 

Sok kérdés kavargott a fejemben, mi lesz ezután? 

De, amikor megtudtam, hogy miről fog szólni az online oktatás, 

“JJJÉÉÉ!” fülig ért a szám.

Örültem, mert a vírus kezdetekor mind az iskola, mind Zsóka néni és Zsuzsa néni 

is a legnagyobb nyugalommal és várakozással teli módon álltak a felmerült 

helyzethez.



Robi - A kihívásokkal teli iskola!

Szívesen készítettem el a napi rutin feladatokat, de amikor a Zsóka néni behozta a 

játékos feladatokat, az igazán tetszett. Anyukám és apukám is élvezték esti 

programként a játékos gyakorlatokat.

Számomra igazán az okozott nagy kihívást, hogy egyedül kellett a tananyagot 

megértenem és elkészítenem. Bár édesanyám, ahogy végzett a munkájával, 

mindig szánt rám időt, a feladatok megértéséhez. 

A legjobb az volt, hogy én oszthattam be az időmet.



Robi - Kirándulás, szabadság!

Legjobban a hétvégi kirándulásokat vártam, mert a szüleimmel csak akkor tudtunk 

igazán kiszabadulni a lakásból. Többször hegyet másztunk, rollereztünk a Hősök 

terén.

Számomra a legnagyobb veszteséget az okozta, hogy síelések nélkül telt el ez az 

évem.

Sajnos a barátaimmal nem találkozhattam, sem az uncsitesóimmal. De anyukám 

megoldotta az online találkákat és az online játékokkal közös szórakozás 

lehetőségét.



Robi - Otthoni karantén!



Robi - Köszönettel!

Köszönettel tartozom a Zsuzsa és Zsóka 

néninek, anyukámnak, mert mindig 

segítettek, amikor szükségem volt 

segítségre.

Legjobban hiányzott, a barátokkal és 

ismerősökkel teli időtöltés.

Sokat tanultam abból, hogy hogyan kell 

magamtól tanulni, és a laptop használata 

volt számomra igazán nagy kihívás. Főleg 

az angol szöveg tanulása tetszett igazán.



Robi -Büszke vagyok!

A mi osztályunk igazán helytállt az online oktatásra való átállás során.

Büszke vagyok magamra, hogy kicsit rákényszerítve, de megpróbáltam 
önállóan megoldani a feladatokat. Megtanulni az online felületek 
használatát. Sokat tanultam megfelelő módon rajzolni. Anyukám 

rengeteget foglalkozott velem, hogy könnyebben tudjam követni a 
vonalakat.

A legnagyobb sikert számomra a síkidomok árnyékolásának megtanulása 
jelentett, valamint hogy fel mertem mondani a verseket, énekeket a 

videóra.

Büszke vagyok az egész osztályomra, hogy befejezte a 3. osztályt.



Magor

Nagyon jólesett, hogy el tudtunk költözni Piliscsabára, mert 

hétközben is tudok ugrálni a trambulinban.

Nehézséget okozott, hogy nem tudtam találkozni a barátaimmal.

Szomorú voltam, mert nem tudtunk találkozni Réthi mamával.

Köszönettel tartozom Anyának, mert sokat segített a 

tanulásban.

Legjobban vártam a nyarat!!!



Zonga

Sokat vagyunk otthon, 

unalmas tanulni.

Folyton reggel 9-kor 

skypeolunk, vagy zoom-unk.

És jön mindjárt a 

VAKÁCIÓ!!!

Folyton a gép előtt ülünk 

és rontja a látásunkat!



Digitális oktatás a koronavírus-járvány idején

Az iskolabezárás követően rövid időn 

belül kialakítottuk a 3.b virtuális 

tantermét. A gyerekek ezen 

keresztül kapták és küldték vissza a 

feladatokat. Szerencsére egy-két 

hét alatt mindenki megtanulta 

önállóan kezelni az ehhez szükséges 

programokat. Kitárult előttünk az 

internet világa, melyet jól tudtunk 

hasznosítani új ismeretek 

megszerzéséhez.

Zsuzsa néni



Reggelente online 

beszélgetéssel 

kezdtük a napot, 

így tartottuk 

egymással a 

személyes 

kapcsolatot.



A kötelező feladatokon kívül témanapok 

tették változatossá ezt az időszakot.

A költészet napja

Húsvét

A Föld napja

A tánc világnapja

Madarak, fák napja

Gyermeknap

A nemzeti összetartozás napja



Csodás alkotások születtek



Marci bácsinak köszönhetően elkészült az 
iskoladal karantén változata.

http://drive.google.com/file/d/1C7J1K3CTRiEOIHBKRYnuX2QTLYRLGkVo/view
http://drive.google.com/file/d/1C7J1K3CTRiEOIHBKRYnuX2QTLYRLGkVo/view


Itt a vége!

Az elmúlt nehéz időszakot ez az alagút jelképezi, amelyen együtt

haladtunk végig, és most a végére értünk. Mindenkinek kellemes,

kötöttségek nélküli nyári szünetet kívánok! Vigyázzatok magatokra!


