
1. osztály 
Tantárgy 2020. március 30. (hétfő) 2020. március 31. (kedd) 2020. április 1. (szerda) 2020. április 2. (csütörtök) 2020. április 3. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Számolás 15-ig.A szerzett 
tudás elmélyítése 

Megálló I. 
A szerzett tudás 

alkalmazása 

Megálló II. 
A szerzett tudás 

alkalmazása 
Diagnosztizáló mérés 

Gyakorlás a mérés 
eredménye alapján 

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

Tk:64/1.2.3.4. Szorg:65.o. Tk.66.o. Szorg:67.o. 
Tk:68/1.2.3. 
68/1.2.sz:3. 

Tk:70.o. Tk:71.o. 

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

x-q betűk 184-185.oldal w-y hang és betűtanulás  
Hang-és betűtanulás-

összefoglalás 
Hang –és betűtanulás 

mérése 

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

Tk.184-185.oldal 
betűzgető mf.16-17.o 

Tk:186.187.o. 
Játékház:48.o. Betűzgető 

Mf:18-19.o 
 Játékház 49.o. Játékház:50.o. 

     

magyar nyelvtan 

tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 

Gyakorlás: A tanult betűk 
írása 

 Gyakorlás: Másolás Gyakorlás: Másolás 
Tudáspróba 

Kisbetűs abc Írás mf 2. 
41/6. 

     

házi feladat:  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

     

Kis írás mf: 66.67.oldal  
Betűzgető Mf:20-21.o. 
Kisbetűs írás mf:69.o. 

Betűzgető Mf:22-23.o. 
Írás mf 2. (Kislányos)38-

39.o. 

Betűzgető Mf:24-25.o. 
 

környezetismeret 

  tananyag:   

  
Környezetvédelem 
Tk: 60.o: 1. 2. 3. f. 
Tk: 61.o: 4. 5. 6. f. 

  

     

  házi feladat:   

  
Mf: 64.o.: 1. 2. 3. f. 
Mf: 65.o.: 4. 5. 6. f. 

  

     



etika 

 tananyag:    

 

A gyerekek élete. A 
gyerekek életét szervező, 

irányító szokások, 
szabályok, feladatok 
esősorban otthon a 

családban 

   

     

 házi feladat:    

 

Rajz az etika füzetbe: Mit 
szoktál csinálni hétvégén? 
Több cselekvést is le lehet 

rajzolni, ami ismétlődő 

   

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Állóképesség fejlesztése Utánzó mozgások 
Gurulások, 

átfordulások 
Kötélhúzás párban Célba dobás labdával 

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

Sétáljatok 30 percet! Tornázz a plüssöddel! 
Játssz palacsintásat a 

szőnyegen! 

Játssz kötélhúzást a 
testvéreddel vagy egy 

felnőttel! 

Játssz célba dobást az 
udvaron! 

     

ének-zene 

 tananyag:  tananyag:  

 

Gyakorlás 
Dalcsokor: Hold, hold, 

fényes lánc, Éliás – Tóbiás, 
Aki nem lép egyszerre 
Ismétlés: A „dó” hang 

ismétlése 
Tk. 44.o.3. feladat 

45.o.3. feladat 

 
Hová mégy, te 

Tk. 47.o. 
 

     

   házi feladat:  

   

Meg kell tanulni mind az 5 
versszakot. (Nem nehéz 
ismétlődő sorok vannak 

benne) 
 

 

     



technika 

    tananyag: 

    
Jeles napok húsvét 

Húsvéti ünnep jelképei 

     

    házi feladat: 

    

Színes lapokból húsvéti 
tojás kivágása, díszítése 

és felragasztása 
rajzlapra. 

     

rajz 

tananyag:  tananyag:   

Illusztráció.  
A szivárvány színei a 
természetben és a 

műalkotásokon 

 
A valóság és a mese. 

Folton - folt 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Illusztráció 
Varázsló rajzolása (a 
szivárvány színeinek 

megjelenítésével) 

 

Oszd fel a rajzlapodat 
függőleges és vízszintes 

hullámos vonalakkal. 
Az így kapott kis 

területeket színezd ki 
különböző színekkel.  

  

     

korrepetálás 

  tananyag:   

  
Műveletek 15-ös 

számkörben. 
  

     

  házi feladat:   

  Számolás koronggal   

     

napközi 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

A helyes fogmosás, 
fogápolás 

Sportfoglalkozás: 
Akadályverseny 

Vitaminok fontossága 
Manuális foglalkozás: 
Könyvjelző a tavasz 

virágaiból 

Ásványi anyagok 
gyerekeknek 

Játékfoglalkozás: 
Kelj fel Jancsi! 

Egészség - -kvíz 
Kulturális foglalkozás: 
Beszélgetés a húsvéti 
ünnepkör szokásairól 

Rendszeres mozgás az 
egészségért 

Gondolkodtató 
foglalkozás: 

Találj ki a labirintusból 

 

  



 

2. osztály 
Tantárgy 2020. március 30. (hétfő) 2020. március 31. (kedd) 2020. április 1. (szerda) 2020. április 2. (csütörtök) 2020. április 3. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Szöveges feladatok 
Megálló, alapműveletek 

90-es számkörben 
Kitekintő Gyakorlás 

Szöveges feladatok, 
bűvös négyzet 

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

Tankönyv: 76. oldal 
feladatai 

Tankönyv: 77. oldal 
feladatai 

Tankönyv: 78-79. oldal 
feladatai 

Tankönyv 80-81. oldal 
feladatai 

Tankönyv 82-83. oldal 
feladatai 

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Mit ünneplünk húsvétkor 
? című szöveg 

Locsolóversek Az erdő fái alatt  Turistajelzések 

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:  házi feladat: 

Tankönyv: 92. oldal, 
szöveg olvasása, 

munkafüzet 38. oldal 
feladatai 

Tankönyv: 93. oldal, első 
versszak lemásolása 

Tankönyv: 96. oldal,  
munkafüzet  39. oldal 

 

Tankönyv 97. oldal 
szöveg olvasása 

Másolás: az első két 
jelzés leírása 97. oldal 

     

magyar nyelvtan 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  
Le a hajóroncshoz, akár 

négyszer is! 
Le a hajóroncshoz akár 

négyszer is 

Betűrend és a 
szóösszetételek 

gyakorlása 

  
Írás munkafüzet 56. 

oldal 
  

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  Tankönyv 82-83. oldal Munkafüzet 52. oldal 
Írás munkafüzet 58. oldal 

feladatai 

  
Írás munkafüzet 56. 

oldal feladatai 
  

környezetismeret 

 tananyag:    

 Élő környezetünk    

     

 házi feladat:    

 
Tankönyv: 48-49. oldal, 
munkafüzet 52-53. oldal 

feladatai 
   



     

etika 

 tananyag:    

 
Környezetünk kitágítása 

az egész Földre, más 
országok ismerete 

   

     

 házi feladat:    

     

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Helyből távolugrás 
gyakorlása 

Vállöv és törzsizmok 
erősítése 

Szabadtéri óra: 
vetőmozdulat 

gyakorlása 

Oldalazó futás, 
galoppszökdelés 

Futóiskola gyakorlatok 
sarokemeléssel, 
térdemeléssel 

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

Udvaron ugrálás, 
szökdelés 

Gimnasztikai feladatok Játszás az udvaron  
Futógyakorlatok az 

udvaron 

     

ének-zene 

   tananyag: tananyag: 

   Már tapsoljunk Mély kútba tekintek 

     

   házi feladat: házi feladat: 

   youtube.com youtube.com 

   éneklés, ritmustapsolás éneklés, ritmustapsolás 

technika 

tananyag:     

Húsvétra készülünk-      

hímes tojás készítése     

házi feladat:     

Hímes tojás készítése     

választott technikával     

rajz 

tananyag:   tananyag:  

Húsvéti népszokások, 
népi motívumok 

  Önarckép, képelemzés  

     

     

házi feladat:   házi feladat:  

Hímestojás festése   
Önarckép rajzolása tükör 

segítségével 
 

     



BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Válogató másolás  Olvass pontosan!   

     

házi feladat:  házi feladat:   

20j-ly-s szó másolása a 
könyvből 

 Én is tudok olvasni  
Tk.31.o 

  

     

 

  



3. osztály 

Tantárgy 2020. március 30. (hétfő) 2020. március 31. (kedd) 2020. április 1. (szerda) 2020. április 2. (csütörtök) 
2020. április 3. 

(péntek) 

matemati
ka 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Törtek gyakorlása Törtek gyakorlása Az idő mérése: Az idő mérése: Az idő mérése 

  óra, perc másodperc másodperc 

házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

Tk.133./15. Tk.133./16. f (szóban) Tk.134. oldal Tk.135./4.5. f Tk.136./11.12.f 

Mf.68./16.17 Mf. 68./18.19. f Mf. 69./1.2. f Mf. 70./4.5. f 
Mf.71./8.9.f Ajánlott: 

10. 

magyar 
irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Mátyás király meg a juhász Egyszer volt Budán kutyavásár Mátyás király udvari bolondja  
Mátyás király és 

Kinizsi 

  
Fogalmazás: 

Tündérmesét írok 
  

házi feladat: házi feladat: házi feladat:  házi feladat: 

Olvasókönyv: 68-69. oldal Olvasókönyv: 70-72. oldal Olvasókönyv:74- 75. oldal  Olvasókönyv: 76-77.o. 

Mf. 34./1.2.3. Ajánlott: 34./4. Mf. 35./1-3. f Sz.: 4.5. f 

Mf. 36./1.2.5. f 
Fogalmazás házi: 

Fogalmazás Tk.60.61.o. 
Fogalmazás mf. 60.o. 

 
Mf.37./1.2.f 

Ajánlott:3.4.5.f 

magyar 
nyelvtan 

tananyag:   tananyag: tananyag: 

Az igekötő   Az igekötő 
Rejtvény, 

gondolattérkép 

     

házi feladat:   házi feladat: házi feladat: 

Anyanyelv tk.98.o.   Anyanyelv tk.99.o. Írás mf.32-33.o. 

Mf.84./1.3.5.   Mf.  85./6.7.  

környezet
ismeret 

 tananyag:    

 Hogyan beszélnek az állatok?    

     

 házi feladat:    

 Tk.50-51.oldal    

 Mf.54-55./1.2.3.4.f    

etika 

 tananyag:    

 Ismerjük egymást?    

     

 házi feladat:    

 Rajzos osztálytabló készítése    



     

testnevel
és 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Sor- és váltóversenyek kiépített 
akadálypályán utánzó 

mozgásokkal. Játék: Labdacica 

Erőfejlesztés küzdő 
feladatokkal: tolások, húzások 

Állóképesség fejlesztése. 

Járás, futás, oldalazás, 
szökkenés, szökdelés egy és 

kétlábon, kettőzött 
szökdelés. 

Sorozatszökdelések az 
ugrás távolságának és 

magasságának 
változtatásával.  

Sor- és váltóversenyek kiépített 
akadálypályán utánzó 

mozgásokkal. Játék: Labdacica 

Erőfejlesztés küzdő 
feladatokkal: tolások, húzások 

Állóképesség fejlesztése. 

Járás, futás, oldalazás, 
szökkenés, szökdelés egy és 

kétlábon, kettőzött 
szökdelés. 

Sorozatszökdelések az 
ugrás távolságának és 

magasságának 
változtatásával.  

házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=LTxvnowfy9c 

https://www.youtube.com/w
atch?v=DWAHGTBhbl8  

https://www.youtube.com/w
atch?v=D7bTnQzZCmo  

https://www.youtube.com/
watch?v=rFTnQj4Cd0s  

Játék: Vonalfogó 
http://www.retter.hu

/tornatermi.html   

     

ének-
zene 

tananyag:    tananyag: 

Hold, hold, fényes lánc    
Elvesztettem 

zsebkendőmet 

     

házi feladat:    házi feladat: 

Tk.50.oldal    Tk.51./1.2. 

youtube.com    youtube.com 

technika 

  tananyag:   

  Húsvétra készülünk-   

  hímes tojás készítése   

  házi feladat:   

  Hímes tojás készítése   

  választott technikával   

rajz 

   tananyag:  

   
Húsvéti dekoráció készítése: 

ajtódísz 
 

     

   házi feladat:  

   

 

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=LTxvnowfy9c
https://www.youtube.com/watch?v=LTxvnowfy9c
https://www.youtube.com/watch?v=DWAHGTBhbl8
https://www.youtube.com/watch?v=DWAHGTBhbl8
https://www.youtube.com/watch?v=D7bTnQzZCmo
https://www.youtube.com/watch?v=D7bTnQzZCmo
https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s
https://www.youtube.com/watch?v=rFTnQj4Cd0s
http://www.retter.hu/tornatermi.html
http://www.retter.hu/tornatermi.html


BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Válogató másolás  Olvass pontosan!   

     

házi feladat:  házi feladat:   

20j-ly-s szó másolása a 
könyvből 

 Én is tudok olvasni  Tk.31.o   

     

napközi 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

A helyes fogmosás, fogápolás 
Sportfoglalkozás: 
Akadályverseny 

Vitaminok fontossága 
Manuális foglalkozás: 

Könyvjelző a tavasz virágaiból 

Ásványi anyagok gyerekeknek 
Játékfoglalkozás: 

Kelj fel Jancsi! 

Egészség - -kvíz 
Kulturális foglalkozás: 
Beszélgetés a húsvéti 
ünnepkör szokásairól 

Rendszeres mozgás az 
egészségért 

Gondolkodtató 
foglalkozás: 

Találj ki a labirintusból 

 

  



 

4. osztály 

Tantárgy 2020. március 30. (hétfő) 
2020. március 31. 

(kedd) 
2020. április 1. 

(szerda) 
2020. április 2. (csütörtök) 2020. április 3. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Osztás kétjegyű osztóval Képességfejlesztés; Írásbeli osztás Gyakorló feladatok A törtszámok 

 
Írásbeli osztás 

gyakorlása 
gyakorlása írásbeli osztásra  

házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

matem. mf. 47.oldal 1.2. Számoljunk! mf. 52.old. 
Számoljunk! mf. 

53.old. 
Számoljunk! mf. 54.old. Matemat.tk. 134.old 

szorgalmi 3.4.fel.    matemat. mf. 60.old. 

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Margit hercegkisasszony ; Anyaggyűjtés a Értem, amit olvasok! Az életmentő király Nagy Lajos és az olasz 

Margit-sziget – Nyulak 
szigete 

jellemzéshez Szent László pénze  kém 

házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

olvasókönyv 66-67.old. 
fogalmazás mf. 60.old. 
1.2.fel. 61.old. 3.4.fel. 

szövegértés mf. 
39.old. 

olvasókönyv 68-69.old. olvasókönyv 70-71.old. 

   szövegértés mf. 40.o.1.fel. szövegértés mf. 40.o.2. 

magyar nyelvtan 

 tananyag: tananyag:   

 
A kijelentő igealak 

 

A feltételes igealak 

 
  

     

 házi feladat: házi feladat:   

 nyelvtan könyv 66.old. nyelvtan könyv 67.o.   

 nyelvtan mf. 61.o. 2.4. 
nyelvtan mf. 

63.o.3.4. 
  

környezetismeret 

   tananyag:  

   Tudáspróba: A mozgás  

     

   házi feladat:  

   Feladatsor: a naplóban  

     

etika 

   tananyag:  

    Az új létrehozásának   

   öröme  

   házi feladat:  



   Az én világom tankönyv   

   62.old. 9.  

testnevelés 

tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 

Asztali tenisz: Játék 
egyszerű szabályokkal. 

 

Szem, kéz, láb 
koordináció 
fejlesztése. 
Futóiskola 

gyakorlatok előre, 
oldalra és hátrafelé 

Labdarúgás: rúgások kapura 
és társhoz belsővel, teljes 

csüddel. 
Labdaátvételek 

     

házi feladat:  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  https://www.youtube.com  Kézből - kézbe dobás https://sek.videotorium.hu/hu https://sek.videotorium.hu 

     

ének-zene 

tananyag:   tananyag:  

Kodály: Háry II. kaland   Kodály: Háry János  

     

házi feladat:   házi feladat:  

Tk.48-49.oldal   Rajzfilm változat megtekintése  

youtube.com   youtube.com  

technika 

 tananyag:    

 Húsvétra készülünk-    

 hímes tojás készítése    

 házi feladat:    

 Hímes tojás készítése    

 választott technikával    

rajz 

    tananyag: 

    Tojásfestés minták 

     

    házi feladat: 

    5 tojásfestés minta  

    megrajzolása 

német 

 tananyag: tananyag:  tananyag: 

 A” nehmen” ige Was kostet?  
Wortschatz wiedeholen 

Modul 3. Lektion 2. 

     

 házi feladat: házi feladat:  házi feladat: 

 
Tk.:69/13.a.f. 

Mf.:59/9.f. 
Tk:69/13.b. f.  

Tk.: 70. oldal kék táblázat 
fordítása 

     

https://www.youtube.com/watch?v=LTxvnowfy9c
https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/2787/a-labdarugas-oktatasa-2
https://sek.videotorium.hu/hu/recordings/4764/testneveles-ora-akadalypalya-labdaatadasok


BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Válogató másolás  Olvass pontosan!   

     

házi feladat:  házi feladat:   

20j-ly-s szó másolása a 
könyvből 

 Én is tudok olvasni  
Tk.31.o 

  

     

 

  



 

5. osztály 

Tantárgy 2020. március 30. (hétfő) 2020. március 31. (kedd) 
2020. április 1. 

(szerda) 
2020. április 2. (csütörtök) 2020. április 3. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Pontok ábrázolása Számonkérés 
Keressünk 

összefüggéseket! 
 Sorozatok 

TK. 166-167.o  TK. 172.o  TK. 174-175.o 

házi feladat: házi feladat: házi feladat:  házi feladat: 

TK. 167/1. - Lecke átolvasása,   TK. 175./2. 

  példák értelmezése   

magyar irodalom 

 tananyag:   tananyag: 

 A Biblia részei Tk.:193.o.   A tékozló fiú története 

     

 házi feladat:   házi feladat: 

 Tk.:193.o.   
Írják le amit a Bibliáról 

tudnak,ésTk.193.o.kérdéseire 
válaszoljanak! 

     

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag:  

Hangalak és jelentés 
összefoglalása 

  
Hangalak és jelentés 

összefoglalása 
 

     

házi feladat:   házi feladat:  

   Munkafüzet:138./9.  

     

természetismeret 

tananyag:  tananyag:   

Összefoglalás 
TK. 54.o., Mf. 56-58.o. 

Témakör: Élet a kertben 
TK. 28-51.o., Mf. 26, 

55.o. 

 
Az Alföld II. tk.116-

117. 
  

Tervezett számonkérés: 
2020.04.06. 1100-1145 

Témazáró dolgozat 
(Google űrlap) 

    

házi feladat:  házi feladat:   

Kötelező:  
Mf. 56/1, 3.; 57/4, 5, 6. 

 
szóbeli: „ Jól jegyezd 

meg„ részírásbeli:  mf. 
  



Szorgalmi: többi feladat 123/1.,2.,3. 
124/5.,8.  125/9. 

     

etika 

   tananyag:  

   Együttműködés  

   tk.98-99 oldal  

   házi feladat:  

   
Röviden válaszolj a 98 

oldal 3 és 4- es feladatra. 
 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

testnevelés 

Ugróerő fejlesztése 
Dobások és lökések egy 

és két kézzel 
Labdás ügyességi 

gyakorlatok 

Célba dobás különböző 
távolságban lévő célra a 

megismert 
dobásformákkal. 

Labdás játékok 

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

Szökdelőgyakorlatok 
páros és váltott lábon 

Egy és két kezes 
passzolgatások 

Szlalom labdavezetés 
lábbal 

Célba dobások kisméretű 
labdával 

Labdás játékok 

     

Ugróerő fejlesztése 
Dobások és lökések egy 

és két kézzel 
Labdás ügyességi 

gyakorlatok 

Célba dobás különböző 
távolságban lévő célra a 

megismert 
dobásformákkal. 

Labdás játékok 

ének-zene 

  tananyag:   

  A munkadal Tk.:70.o.   

     

  házi feladat:   

  -   

     

technika 

 tananyag:    

 
Táplálkozás  különböző 

korokban 
   

     

 házi feladat:    

 tk.30-31 oldal    

 

Feladat: 
-Keress olyan ételeket 

amelyeket más népektől 
vettünk át! 

   



-Sorold fel a húsvét 
jellegzetes ételeit! 

Most küld el 03.23-án írt 
háziddal együtt! 

rajz 

    tananyag: 

    
Az ókori görög 

díszítőművészet. 
tk.58-61. 

     

    házi feladat: 

    
- tervezz meg egy 

kerámiaedény mintáit, a 
görög vázákból kiindulva 

     

német 

tananyag:  tananyag: tananyag:  

Test: Modul 7/1.  Imperativ Imperativ  

     

házi feladat:  házi feladat: házi feladat:  

Kérdőív kitöltése  Tk.: 74. o. táblázat 
Tk.: 74. o. táblázat 

mondatainak fordítása 
 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
Az uradalom 

Tk: 113 - 117. oldal 
 

A középkori keresztény 
egyház  Tk: 118 - 121. o. 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 Mf: 91.o /1., 2. f.  
Beszámoló írása Tk. 122. 
o. mindhárom olv. (8-10 

mondat) 
 

     

informatika 

 tananyag:    

 A számítógép részei 2.    

 Küldött tananyag    

 házi feladat:    

 
Vázlat készítése a 

füzetbe. 
   

     

 

  



 

6. osztály 
Tantárgy 2020. március 30. (hétfő) 2020. március 31. (kedd) 2020. április 1. (szerda) 2020. április 2. (csütörtök) 2020. április 3. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Egyenletek, 
egyenlőtlenségek 

Számonkérés 
Egyenletek, 

egyenlőtlenségek 
 Gyakorlás, 

gyakorlása  gyakorlása  képességfejlesztés 

házi feladat: házi feladat: házi feladat:  házi feladat: 

küldött feladat - -  TK.128./1. 

megoldása    TK.129./4,5 

magyar irodalom 

  tananyag:  tananyag: 

  
Gárdonyi:Egri csillagok-

összefoglalás 
 

Defoe: Robinson Crusoe 
1. 

     

  házi feladat:  házi feladat: 

  Tankönyv:258.o.  Tk.:200.o. 

     

magyar nyelvtan 

 tananyag: tananyag:   

 
határozói igenév 

felismerése 
Igenevek 

összefoglalása 
  

     

 házi feladat: házi feladat:   

 - Tk.:77.-79.o.   

     

természetismeret 

tananyag:  tananyag:  tananyag: 

Növénytermesztés az 
alföldi tájakon II. tk.88-

89.  
 

Az egészséges 
táplálkozás 

 
Nemzeti Parkok az 

Alföld rónáin. Tk. 90-91. 

     

házi feladat:  házi feladat:  házi feladat: 

szóbeli:  rövid 
összefoglalást - tk.89.  

írásbeli: tk.89/1.2.3.4.5.b             
kérdésekre válaszolj a 

füzetedbe 

 Tankönyv: 126-127. o.  
szóbeli: „ Jól jegyezd 

meg” részt megtanulni 
írásbeli: mf.79/1.,2. 

  
Munkafüzet: 119. 
oldal, 1. feladat 

  

etika 
   tananyag:  

   Az ember kérdez  



   tk. 100-101 oldal  

   házi feladat:  

   
A 2-es feladat utolsó 

kérdésére várom a választ! 
 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Nyújtó hatású gyakorlatok Tollaslabda Ugrókötél gyakorlatok Labdás ügyesség fejlesztése  

Futóiskola gyakorlatok Tollaslabda Ugrókötél gyakorlatok Labdás ügyesség fejlesztése  

házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat:  

Gimnasztikai gyakorlatok Tollaslabda játék 
Kötélhajtás váltott 

lábon szökdelve 
Ügyességi gyakorlatok 

focilabdával 
 

     

ének-zene 

 tananyag:    

 Tinódi és a török idők    

     

 házi feladat:    

 Tk.:65.-68.o.    

     

technika 

  tananyag:   
 

 Otthoni munkahelyeink   

  tk.58-59 oldal   

  házi feladat:   

 
 

Milyen baleseti 
veszélyekre kell 

figyelnünk az otthon 
végzet munka során? 

(legalább ötöt írj!) 
Most küld el 03.23-án 

írt háziddal együtt! 

  

     

rajz 

tananyag:     

Emberábrázolás, 
elmozdulás – mozgás 

tk.98-99. 
    

     

házi feladat:     

     

     

tk.98/2. f.      

     



német nyelv 

 tananyag:  tananyag: tananyag: 

 Was spricht man..?  Was spricht man..? 
Die Familie Weigel -

gyakorlás 

     

 házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

 Mf.: 43/1.f.  
Tk.:65/6.f. 
Mf.: 43/2.f. 

Mf..44/3.f.,4.f., 5.f. 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
Változások az iparban 

és  társadalomban 
Tk: 134 -136. oldal 

 
A Szent Szövetség évtizedei 
(A XIX. század első fele) Tk: 

138 -140.o 
 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
Munkafüzet: 89.o/ 

1.feladat 
 

Munkafüzet: 91. oldal 1., 2. 
feladat 

 

     

informatika 

tananyag:     

A hálózati kapcsolathoz      

szükséges eszközök     

házi feladat:     

Vázlat készítése a füzetbe     

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    
Mi a környezettudatos 

magatartás 

     

    házi feladat: 

    
Környezettudatos 

magatartás 

     

 

  



 

7. osztály 
Tantárgy 2020. március 30. (hétfő) 2020. március 31. (kedd) 2020. április 1. (szerda) 2020. április 2. (csütörtök) 2020. április 3. (péntek) 

matematika 

tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 

Egyenletek, 
egyenlőtlenségek 

 Számonkérés Egybevágó háromszögek Egybevágó háromszögek 

gyakorlása   TK. 168-170. o.  TK. 168-170. o.  

házi feladat:  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

TK. 159./3.a,b  - Tananyag feldolgozása, TK. 170./1.,2.,3. 

TK. 163./6.a,b   példák értelmezése  

magyar 
irodalom 

tananyag:  tananyag:   

Összefogl. :Szent Péter 
esernyője 

 
Összefoglalás Szent Péter 

esernyője 2. 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Tk.:192.o.  -   

     

magyar 
nyelvtan 

tananyag:   tananyag:  

A birtokos jelző fogalma   A birtokos jelző felismerése  

     

házi feladat:   házi feladat:  

Tk.:80.o.   Munkafüzet.:115.o./1.  

     

földrajz 

    tananyag: 

    
Az Amerikai Egyesült 

Államok gazdasága Tk.146-
149. 

     

    házi feladat: 

    mf.76/2. 

     

etika 

 tananyag:    

 Családi mozaik    

 tk. 106-107-108 oldal    

 házi feladat:    

 

A 108. oldal 7-es feladat 
(Nagycsaládok) végén lévő 

két kérdésre várom a 
választ! 

   



     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Gyógytorna Gyógytorna Hasizom erősítése Hasizom erősítése Hasizom erősítése 

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

Gyógytorna gyakorlatok 
végzése 

Gyógytorna gyakorlatok 
végzése 

Hasizomerősítő 
gyakorlatok végzése 

Hasizomerősítő gyakorlatok 
végzése 

Hasizomerősítő gyakorlatok 
végzése 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=23eGmyom6sU 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=b1WN28SP3Mw 

https://www.youtube.com 
/watch?v=QjIt0sKJOr4 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=aXljl3FebcQ 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=r_4kCIsheQ8 

ének-zene 

    tananyag: 

    Liszt Ferenc élete 

     

    házi feladat: 

    Tk.:78.o. 

     

technika 

   tananyag:  

   A gazdasági élet szereplői  

   tk. 90-91 oldal  

   házi feladat:  

   

Szempontok a 

feldolgozáshoz:  

1.Az üzleti szervezet 
fontosabb típusai  

2.az állam fontosabb 
gazdasági feladatai 

 

   
Most küld el 03.23-án írt 

háziddal együtt! 
 

rajz 

  tananyag:   

  
Ábrázolási rendszerek, a 
perspektivikus ábrázolás.  

tk.78-79.o 
  

     

     

     

  házi feladat:   

  

-rajzolj le egy kockát 
térbelien, tónusozottan, a 

tk.78-79.o. képei 
segítenek 

  

     

https://www.youtube.com/%20watch?v=23eGmyom6sU
https://www.youtube.com/%20watch?v=23eGmyom6sU
https://www.youtube.com/%20watch?v=b1WN28SP3Mw
https://www.youtube.com/%20watch?v=b1WN28SP3Mw
https://www.youtube.com/%20watch?v=aXljl3FebcQ
https://www.youtube.com/%20watch?v=aXljl3FebcQ
https://www.youtube.com/watch?v=r_4kCIsheQ8
https://www.youtube.com/watch?v=r_4kCIsheQ8


német nyelv 

tananyag: tananyag:  tananyag:  

Meine Lebensgeschichte Wie war es vorher?  
Die Oma erinnert sich an 

ihren ersten Schultag 
 

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat:  

Tk.:88/11.f Mf.:69/3.f , 69/5.f.  Tk.:88/12.f.  

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
Oktatáspolitika és kultúra a 

Horthy - korszakban 
Tk. 172- 175.o. 

 
Magyarország a két 
világháború között – 

Összefoglalás Tk: 177.o. 
 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 

Beszámoló: Tankönyv 176 
o.: A Nyugat, A társadalmi 
felemelkedés lehetőségei 

(8- 10 mondat) 

 
Mf: 82. o. /1. f, 86. o /4. f, 

88.o /4. f,  91.o /7. f, 92. o/ 
1. f 

 

 
Munkafüzet: 97.o. 5. f. 

(csak a táblázat) 
   

informatika 

 tananyag:    

 Számonkérés    

 -    

 házi feladat:    

 -    

     

biológia 

  tananyag:  tananyag: 

  
Az átmeneti öv állatvilága 

TK. 91-94.o. 
Mf. 58.o. 

 
A térítői öv élővilága I. 

TK. 95-97.o. 
Mf. 59-60.o. 

  
Tervezett számonkérés: 

2020.04.03. 900-920 
Röpdolgozat (Kahoot) 

 
Számonkérés: 2020.04.03. 

900-920 
Röpdolgozat (Kahoot) 

  házi feladat:  házi feladat: 

  Kötelező: Mf. 58/2.  Kötelező: Mf. 60/3. 

  
Ajánlott: Mf.58/3. 

Szorgalmi: Mf. 58/1. 
 

Ajánlott: Mf.59/1. 
Szorgalmi: többi feladat 

kémia 
tananyag:  tananyag:  tananyag: 

Gyakorlás Anyagmennyiség 
TK. 55-56.o. Mf. 58-60.o. 

 
Összefoglalás TK. 57-58.o. 

Mf. 61-63.o. Témakör: 
  



Az atomok felépítése TK. 
46-56.o. Mf. 49-60.o. 

Tervezett számonkérés: 
2020.04.03. 1000-1030 
Röpdolgozat (Kahoot) 

Tervezett számonkérés: 
2020.04.06. 1000-1045 

Témazáró dolgozat (Google 
űrlap) 

 

Számonkérés: 2020.04.03. 
1000-1030 

Röpdolgozat (Kahoot) 
Tervezett számonkérés: 

2020.04.06. 1000-1045 
Témazáró dolgozat 

(Google űrlap) 

  

házi feladat:  házi feladat:   

Kötelező: 
Mf. 59/3. – 1.,3., 5., 6. sor 

TK. 58.o. 
– 3 feladat választása 
– füzetben számolni 

 
Kötelező: 

Mf. 61/1, 2-első 2 oszlop, 
62/3, 4. 

  

Szorgalmi: Mf. 59/4., 60/5.  
Ajánlott: Mf. 60/2-többi 

oszlop 
Szorgalmi: többi feladat 

  

 

 

  



8. osztály 
Tantárgy 2020. március 30. (hétfő) 2020. március 31. (kedd) 2020. április 1. (szerda) 2020. április 2. (csütörtök) 2020. április 3. (péntek) 

matematika 

 tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

 Számonkérés Gyakoriság, relatív gy. Valószínűség Valószínűség 

  átlag gyakorlása TK. 170-172.o TK. 170-172.o 

 házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

 - MF. 115.o./1. Tananyag feldolgozása, TK. 173.o./2,3,4. 

  MF. 117.o./4. 
pirossal jelölt szabály + 

képlet megtanulása 
 

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:    

Kazinczy művének 
olvasása 

Kazinczy művének 
olvasása 

   

     

házi feladat: házi feladat:    

- -    

     

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag:  

Régi magyar 
nyelvemlékek 1.Tihanyi 

apátság alapítólevele 
  

Régi magyar nyelvemlékek 
2.Halotti beszéd 

 

     

házi feladat:   házi feladat:  

Tk.:80.o.   Tk :80.-81.o.  

     

földrajz 

tananyag:  tananyag: tananyag:  

A Balkán-félsziget 
földrajza. tk.162-165. 

 
Észak-és Dél-Európa 

földrajza-ismétlés Tk. 
150-165. 

  

     

házi feladat:  házi feladat: házi feladat:  

írásbeli: mf.93/1.  - -  

     

etika 

   tananyag:  

   Ábrahámi vallások  

   tk.100-101 oldal  

   házi feladat:  

   
Olvasd el a leckét. a 2-es 

feladatra várom a választ! 
 

     



testnevelés 

Labdás ügyességi 
gyakorlatok 

Kitartó futás szabadtéren Tollaslabda 
Felső test izmait erősítő 

gyakorlatok 
Ugrókötél gyakorlatok 

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

Labdás ügyességi 
gyakorlatok 

Kitartó futás (10-12 perc) Tollaslabda játék Erősítő hatású gyakorlatok Kötélhajtás váltott lábbal 

Labdás ügyességi 
gyakorlatok 

Kitartó futás szabadtéren Tollaslabda 
Felső test izmait erősítő 

gyakorlatok 
Ugrókötél gyakorlatok 

     

ének-zene 

  tananyag:   

  
A XX. sz.zeneszerzői-

Penderecki művei 
  

     

  házi feladat:   

  Tk :75.76.o.   

     

technika 

    tananyag: 

    
Csúcstechnika a 
konyhában I-II. 

    Tk-56-59 oldal 

    házi feladat: 

    

Milyen követelmények 
vannak a háztartási 
gépekkel szemben, 
milyen szabályokat 

tartsunk be? 

    
Most küld el 03.23-án írt 

háziddal együtt! 

rajz 

  tananyag:   

  

Emberábrázolás. 
Parafrázis és a 

kisajátítás művészete.  
Tk.86-87. 

  

     

  házi feladat:   

  
hímes tojás rajzolása, 

régi tojásmotívum 
felhasználásával 

  

     

német nyelv tananyag:  tananyag:  tananyag: 



Wie umweltfreundlich 
seid ihr in der Klasse 

 Mülltrennung  Mülltrennung 

     

házi feladat:  házi feladat:  házi feladat: 

Tk.: 79/9.f. 
(1-5. mondat) 

 
Tk.: 79/9.f. 

(6-10.mondat) 
 Mf.: 60/4.f. 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
Számonkérés: Gyakorlati 

feladat : V. Témakör 
Tk:181. o. 

 
Társadalmi 

szabályok  Tankönyv: 184 - 
187. oldal 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
Mf: 88. o. 1.f,  89.o 5 f, 

90. o 5. f,  92. o/ 4. f, 95. 
oldal 4. feladat 

 
Munkafüzet: 98. oldal / 1., 

2. feladat 
 

     

informatika 

 tananyag:    

 Számonkérés    

     

 házi feladat:    

 -    

     

biológia 

    tananyag: 

    
A látás 

TK. 91-94.o. 
Mf. 57-59.o. 

    
Számonkérés: 

2020.04.03. 1000-1020 
Röpdolgozat (Kahoot) 

    házi feladat: 

    Kötelező: Mf. 57/1, 2. 

    
Ajánlott: Mf.57/3,4. 

Szorgalmi: többi feladat 

kémia 

tananyag:  tananyag:   

Elemek és akkumulátorok 
TK. 70-71.o. Mf. 74-75.o. 

 
Az autó kémiája 

TK. 72-73.o. Mf. 76-
77.o. 

  



Számonkérés: 
2020.03.30. 1200-1220 

Röpdolgozat 
(Google űrlap) 

 

Tervezett 
számonkérés: 

2020.04.15. 1100-1130 
Röpdolgozat (Kahoot) 

  

házi feladat:  házi feladat:   

Kötelező: Mf. 74/1., 75/4.  Kötelező: Mf. 76/3, 4.   

Ajánlott: Mf.74/3. 
Szorgalmi: többi feladat 

 
Ajánlott: Mf.77/6. 
Szorgalmi: többi 

feladat 
  

 

 


