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Totyikné Borbély Gabriella Fizika, 2018.
április 10. 4. óra 7.a osztály Téma: Ember
az űrben Kb. 20 perc

Totyikné Borbély Gabriella Fizika 2018.
április 10. 1. óra 8.b osztály Téma: A Nap
és a Hold, Gagarin űrutazása 45 perc

Tóth András Természetismeret 5.b 2018.
04.13, 5. óra, Hazánk Nagy Tájai,
Dunántúli-középhegység 15 perc

Digitális témahét 2018.április 9-13.
Téma: Űrhajózás Résztvevő osztály: 3.a
Tanító: Dr.Szura Józsefné
A tanulókkal bekapcsolódtunk a digitális témahét
programjaiba. Az első napon videó összeállításokat néztünk
meg az 5. órában.  
Kedden a gyerekek párban Tableten dolgoztak, nagyon
élvezték a puzzle feladat megoldását./Matematika óra
keretében/
A szerdai napuk nagyon mozgalmasan telt, hiszen több
színtéren megismerkedhettek a lego játékkal, a lego
robotikával, mikro bittel. 
Zárásként rajzot készíthettek a tanulók egész heti
élményeikről, színezhettek a témával kapcsolatosan
képeket./Szabadfoglalkozás idejében/
Nagyon hasznosan, élményekben-ismeretekben gazdagodva
telt a témahét.
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Szakály Henrietta Erkölcstan 2018.
április 13.8. óra 4.a és b osztályok
erkölcstanos csoportja
A „Valóság és képzelet” fejezeten belül a „Megismerés” c.
téma adott lehetőséget az űrhajózással kapcsolatos
beszélgetésre, méghozzá négy rövid szövegrészlettel,
amelyek az égitestekről való tudásunk fejlődéséről szóltak.
Elolvastuk a szövegeket, majd a gyerekek beszámoltak az
ezekhez kapcsolódó ismereteikről. Ahogy várható volt,
nagyon lelkesek és tájékozottak voltak.
A beszámolók után a WordWall program Szókereső
feladatával zártuk le a kb. 10 perces órarészletet, amelyben a
négy szövegrészletből vett szavakat rejtettem el (űrszonda,
holdak, bolygók, űrteleszkóp, galaxis, gömbölyű, keringenek,
hatalmas, égitestek, Nap).

Magyar irodalom 2.a osztály 2018.04.11.
6.óra 45 perc
Készítette: Nagyné Rácz Enikõ

Bolygókról 2.o..notebook
NOTEBOOK document
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Angol ének - Planets 1.a osztály
2018.04.11. 1.óra 45 perc
Készítette: Nagy Bálint

Digitális témahét 1.a..notebook
NOTEBOOK document
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Digitális témahét 2018 megvalósítása:
Kiss Andrásné a 3.b osztályban
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DIGITÁLIS TÉMAHÉTTÉMA: „Űrhajózás –
Lego – Játék”Tanító: Kövesdi Ildikó 1.a
osztály
2018. április 9. hétfő 4. óra erkölcstan  
Csütörtökön 2. óra, péntek  első óra magyar

DIGITÁLIS TÉMAHÉT_2018.pdf
PDF document
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Digitàlis témahét
Komán Bernadett
Tantárgy: angol
Foglalkozás neve: In the past
Dátum: 2018.04.11.
2. óra, 7. a,b - 25 perc
Kahoot, Apollo 13- �lmrészlet

Digitális TémahétŰrkutatás-Lego-
Játék2018. 9-13-ig
Tanító: Juhász Zoltánné
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Osztály: 4. a
Április 9. 7. óra környezetismeret, 
Április 10. 7. óra környezetismeret,  
Április 11. 3. óra,  
Április 13. 7. óra, 
"Nagyon eredményes, hasznos, érdekes volt ez a témahét. "
Juhász Zoltánné

Digitális Témahét 4. a.pdf
PDF document
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Harsányiné Tóth Tímea
"Az óràk a 4.b és az 1.a-b osztályban zajlottak, magyar, utóbbi
angol órán!
Mindkettőt április 13-án pénteken, 1. és 3. órában tartottuk!
Mindkét osztályban kb. 35-40 percet foglalkoztunk a
témával, űrhajózás, csillagászat. Nagyon érdeklődők voltak,
rengeteget beszélgettünk! Sok videót megnéztünk, hoztak
könyveket, játékokat otthonról!
A szerdai napot pedig különösen élvezték!"

Tanító: Horváth ÉvaTantárgy:
MagyarDátum: 2018. április 11. 6.
óraOsztály: 1.bAz óra témája:
Gyakorlóóra
"Egész órán ezzel dolgoztunk, mivel a gyerekeknek írni is
kellett a füzetbe, így ez elég sok időt vett igénybe."

Digitális témahét 2018. 04.09-
13.Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola
Tanár: Almássyné Hegedűs Erika 
Osztály: 5.b 
Tantárgy: osztályfőnöki 
Dátum: 2018.04.13. 6. óra

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/278262130/eb308dd5e944e2acf53b85dc6234a150/Digit_lis_T_mah_t_4__a.pdf
https://maps.google.com/?q=1.+%C3%A9s+3&entry=gmail&source=g
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/278262130/2debed3d13979eb7f7123c4082d83718/collage.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/278262130/642ac345203dad47532643728098095e/collage.jpg


5.b Digitális témahét 2018.pdf
PDF document

PADLET DRIVE

Földrajz órák 7. és 8. évfolyamon
főszereplő a tablet - csillagászat témában 
Erdei Gyula

Digitális témahét Osztály: 2. bTanóra:
Matematika: A 7-es szorzótábla
gyakorlásaDátum: 2018. 04. 12. 4.
óraTanít: Baliné Fodor Irén
Az óra folyamán különböző tankönyvi és interaktív táblás
feladatokkal gyakoroltuk a 7-es szorzó- és bennfoglaló
táblát.

-          A feladatok között a csoportok a táblánál puzzle-t
rakhattak ki az űrhajózás vagy a bolygók témakörben. 
-          Legóból űrhajókat, űrállomásokat építhettek úgy,
hogy a felhasznált LEGO elemek számossága a 7 többszöröse
legyen.
-          Kiegészítő feladatként szorzótáblás űrhajós kifestőt
színezhettek.
-          Az óra végén pedig egy bolygós dalt énekelhettek, a
bátrabbak táncoltak is hozzá.

Dóróné Balázs Katalin
Technika óra, téma a pályaválasztás szakmák, mesterségek
bmutatása. 

összefoglaló
április 11-i fő rendezvényünk pár perces összefoglalója
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Ismerkedés a digitális világgal
by Hajdúszoboszló Televízió

YOUTUBE

informatika verseny
Fekésháziné Pallai Erika által szervezett. tankerületi verseny

Az űrkutatás és az úrhajózás rövid
története és fontosabb személyei
Tantárgy: TörténelemFoglalkozás ideje:
2018. április 10.; 6. óra Csoport: 8.a és
8.b Tanár neve: Ádám Gáspár
A diákok páros illetve hármas munkában tabletek
segítségével egy bevezető feladatot oldottak meg a
learningapps segítségével, melyet QR-kódok formájában
osztottam meg velük. A feladat az volt, hogy egy a
tankockába ágyazott videó segítségével egészítsenek ki egy
lyukas szöveget, mely az űrkutatás történetét foglalta össze
a hidegháború végével bezárólag. Ezt követően három
csoport alakult, majd véletlenszerűen kaptak három nevet:
Farkas Bertalan, Gagarin, Armstrong. A három személy
munkásságával kapcsolatban kellett összeállítani egy mini
ismertetőt, melyet utána hangrögzítő segítségével
megörökítettünk. 

Digitális Témahét
Space-Lego_Game

Digitális Témahét
főbb foglamak
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Digitális Témahét 2018
2018.04.09-13.

Digitális Témahét 2018
április 11-én történt

flashmob T
digi'T'ális, 'T'hokoly

5.a informatika óra (puzzle)
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Fekésháziné Pallai Erika  
2018. április 9. 

Felügyelnek:
Helyszínek beosztása

felügyelnek.pdf
PDF document
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A csengetési rend és a beosztások
osztályokra lebontva

Csengetési rend és beosztás.pdf
PDF document
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