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A témanap programja, feladatai
Kedves Gyerekek!

Úgy gondoltam, hogy a tavaszi szünet előtti utolsó napon ne a hagyományos órarend 
szerint haladjunk. Legyen kicsit más ez a nap, majdnem olyan, mintha már szünet 
lenne.

Ezért a címben leírt két témához gyűjtöttünk és készítettünk nektek érdekes 
feladatokat, melyek közül kettőt kell kiválasztani, megoldani/elkészíteni, és a kész 
feladatot, megoldást az osztályfőnökötöknek elküldeni a mai napon.

Először lapozgassátok végig – diavetítés programban - ezt a kis virtuális füzetet, és 
döntsétek el, hogy mely témákat választjátok!

Aki szeretne több feladatot megoldani, megteheti, és ezeket nem is kell még ma 
visszaküldeni, szorgalmi feladatként egészen a szünet végéig várjuk a 
megoldásokat.



Ellenőrzés, értékelés, jutalmazás
A feladatokat ti magatok fogjátok majd ellenőrizni, a szünet utáni első napon el fogjuk 
küldeni nektek a megoldókulcsokat.

Az osztályfőnök csak azt fogja megnézni, hogy elküldtétek-e a két feladatot.

Osztályonként győztest hirdetünk: a legtöbb feladatot megoldó diák, ill. a különösen 
kreatív és igényes feladatmegoldást küldő diák kap majd nyereményt.

És hogy mi lesz a nyeremény?

Az irodámban várják a színes tollak, hogy végre egy kisgyerek kezébe 
kerülhessenek, így amint újra találkozunk az iskolában, az első 
iskolagyűlésen megkapjátok a jutalmat.

Jó szórakozást a feladatokhoz!

Bea néni



És most 
következzenek a 
feladatok



Osterzeit
 Ez a feladat a németeseknek szól.

 Nyisd meg az alábbi hivatkozást, és 
oldd meg az ott található 
feladatokat!

 Ha tudod, akkor fényképezd le a 
megoldásokat, és küldd el!

 Ha nem tudod ezt megtenni, akkor 
írd le a feladatokban található 
szavakat a magyar jelentésükkel 
együtt!

 https://learningapps.org/view9
684892

https://learningapps.org/view9684892


Húsvéti tojás
Válassz a két feladat közül! Elkészült munkádat fényképezd le, és küldd el 
a képet!

Húsvéti tojásminták
Készíts terveket! (például olyanokat, 
mint az alábbi képen)

Húsvéti tojások
Készíts húsvéti tojásokat!



A húsvét története

 Ma kaptatok a Krétától egy értesítést: "A húsvét története" címmel.

 Feladat:

 1. Nézzétek meg a linken található rajzfilmet!

 2. Töltsétek ki a kérdőívet az ott leírtak szerint, és kattintsatok a visszaküldés 
gombra!

 Osztályfőnökötök így látni fogja a megoldásotokat.



Szókereső játékok
 Keresd az elrejtett szavakat a 

szóhálóban, melyet az alábbi 
hivatkozás megnyitásával érsz el!

 Küldd el a képernyőfotót!

 https://wordwall.net/play/1041/392/282

 https://wordwall.net/play/1165/418/685

 https://wordwall.net/play/495/113/803

https://wordwall.net/play/1041/392/282
https://wordwall.net/play/1165/418/685
https://wordwall.net/play/495/113/803


A húsvét és a növények
 Húzd alá, hogy mely növényekkel lehet tojást festeni! Írd azt is mellé, hogy 

milyen színűre festi a tojást!

lilakáposzta csalánlevél

saláta tealevél

áfonya almahéj

krumpli karalábé

vöröshagyma héja sárgarépa



Easter
Ezt a feladatsort egy külön PPT-ben találod. Oldd meg a 
feladatokat!



Húsvéti vers
A feladatot külön lapon találod.

Ha kitaláltad, hogy a képek mely szavakat jelölik, írd az ábrák mellé!

= =

= =

= =



Kézműves ötletek
Válassz egyet, és készítsd el! Fényképezd le, és küldd el az osztályfőnöködnek!

 https://www.youtube.com/watch?v=sMg1zcvUaNI&f
eature=youtu.be

 https://www.youtube.com/watch?v=NB6NW868CqU

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

 https://www.youtube.com/watch?v=xhI3aF8q744

 https://www.youtube.com/watch?v=VBxAsP_9GXU

 https://www.youtube.com/watch?v=3cJM0JS1mjM

 https://www.youtube.com/watch?v=fUxlq7RM7yw

 https://www.youtube.com/watch?v=4kuyRHQCuhc

https://www.youtube.com/watch?v=sMg1zcvUaNI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NB6NW868CqU
https://www.youtube.com/watch?v=zzQmKiNcRNA
https://www.youtube.com/watch?v=xhI3aF8q744
https://www.youtube.com/watch?v=VBxAsP_9GXU
https://www.youtube.com/watch?v=3cJM0JS1mjM
https://www.youtube.com/watch?v=fUxlq7RM7yw
https://www.youtube.com/watch?v=4kuyRHQCuhc


Virágzó növények
Jelöld be, hogy mely növények 
virágoznak áprilisban a felsoroltak 
közül!

 kankalin, fürtös gyöngyike, 
ibolya, medvehagyma, 
árvácska, százszorszép, 
kőrisfa, barackfa, nyírfa, 
szellőrózsa, mocsári gólyahír, 
körtefa, vadcseresznye, 
kökény, jácint, szilvafa

Keresd meg az egyik virágzó növény 
képét, és másold ide!



Húsvéti kvíz

 A kvíz feladatait egy külön lapon találod. Oldd meg a feladatot, és írd le ide 
sorban a helyes megoldások számát!

 1: 6: 11:

 2: 7: 12:

 3: 8: 13:

 4: 9:

 5: 10:



Osterlied
 Ezt a feladatot külön lapon 

találod. Hallgasd meg a dalt, és 
egészítsd ki a szöveget!

 Was fehlt in dem Text? Hör dir
das Lied an und  schreib die
fehlenden Wörter!

 Das Lied findest du hier:
https://www.youtube.com/embed/J_-
maJqeA1c

https://www.youtube.com/embed/J_-maJqeA1c


Húsvéti pörgés

 Ezt a feladatot külön csatolmányban találod.

 Nagyon érdekes pörgetős feladatokat fogsz látni.

 Végezd el a négy feladatot, írd le a megoldást, vagy küldd el a megoldott 
feladatot mutató képernyő képét!



Húsvéti számoló
A feladatot külön lapon találod.

 Ha kitaláltad, hogy a képek milyen számot jelentenek, akkor írd ide!

nyuszi: hóvirág:

csibe: nárcisz:

tojás: jácint:



Hoppelhase
 Ezt a feladatot is külön lapon 

találod. Hallgasd meg a dalt, és 
egészítsd ki a szöveget!

 Was fehlt in dem Text? Hör dir
das Lied an und  schreib die
fehlenden Wörter!

 Das Lied findest du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=
VLgHo4j0n_A

https://www.youtube.com/watch?v=VLgHo4j0n_A


Húsvéti nyelvtan
 Különböző játékos nyelvtani feladatokat találsz az alábbi linkeken. Oldd meg a 

feladatokat, és küldd vissza az utolsó képet!

 Labirintus: https://wordwall.net/play/1204/276/533

 Lufipukkasztó: https://wordwall.net/play/1204/276/931

 Tévés kvíz: https://wordwall.net/play/1204/276/772

 Csoportosítás: : https://wordwall.net/play/1204/276/991

https://wordwall.net/play/1204/276/533
https://wordwall.net/play/1204/276/931
https://wordwall.net/play/1204/276/772
https://wordwall.net/play/1204/276/991


Párkereső játék
 Az alábbi három linken húsvéti párkereső játékokat találsz. 

 A legkönnyebb: https://learningapps.org/display?v=p77bceo7t20

 Kicsit nehezebb: https://learningapps.org/display?v=po153ah1520

 Nehéz: https://learningapps.org/display?v=pwf1am05520

 Küldd el a megoldott feladat képét!

https://learningapps.org/display?v=p77bceo7t20
https://learningapps.org/display?v=po153ah1520
https://learningapps.org/display?v=pwf1am05520


Mi változott meg?
 A feladatot külön lapon találod: két rajz közötti különbséget kell keresned. Két 

képet fogsz találni, választhatsz közülük.



Jó szórakozást a 
feladatokhoz!


