
1. osztály 
Tantárgy 2020. április 20. (hétfő) 2020. április 21. (kedd) 2020. április 22. (szerda) 2020. április 23. (csütörtök) 2020. április 24. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Számolás 0-17-ig 
Összeadás, kivonás tízes 

átlépéssel 
A szerzett tudás 

elmélyítése 
A tizennyolc Számolás 0-18-ig 

     

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

Mf:54/3. sz:1.2. 55/1.2. Tk:80/1.2. 81/1.2. Sz:3. Tk : 82/1.2.Sz:3.4. Tk: 84.85.oldal Mf:56.o. 57/1.2. Sz:3. 

  83/1. Sz:2.3.   

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

A három kiscica Ki a veszélyesebb?  A kiskutya meg a szamár 
A kutya tévedése, 

Kutyatár 

     

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

Tk:194.oldal 
Betűzgető mf.28.29.o. 

Tk:195.o.Betűzgető mf: 
30-31.oldal 

 
Tk: 196.o. Betűzgető mf:32-

33.oldal 
Tk:197.o. Betűzgető 

mf:34-35.o. 

     

magyar nyelvtan 

tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 

Z betű vázolása és írása  N vázolása és írása S betű vázolása és írása L vázolása és írása 

     

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

Írás mf.II.48/1.2.3.  
Írás mf.II. 49/1.2.3.4.  

sz:5. 
Írás mf.II.50/1.2.3.4. sz:5. Írás mf.II.51/1.2.3. sz:4.5. 

     

környezetismeret 

  tananyag:   

  
A tavasz. A nyár. 

Tk. 46.o. 1. 2. 3. feladat 
Tk. 47.o. 4. 5. 6. feladat 

  

  házi feladat:   

  
Mf. 50.o. 2.f. 
Mf. 51.o. 3.f. 

  

  tananyag:   

  
A tavasz. A nyár. 

Tk. 46.o. 1. 2. 3. feladat 
Tk. 47.o. 4. 5. 6. feladat 

  

etika 

 tananyag:    

 
Iskolás vagyok 

A gyerekek életét 
szervező, irányító 

   



szokások, szabályok 
feladatok az iskolában. 

     

 házi feladat:    

 
Szorgalmi: Írjál 2 

szabályt a te iskoládról! 
   

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Labdavezetések 
fokozódó sebességgel 

Labdajátékok 
Csúszások, kúszások, 

átbújások 
Labdavezetés meghatározott 

útvonalon 
Kapura rúgó verseny 

     

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

Labdázzatok az udvaron! Labdázzatok az udvaron! 
Bújjatok át székek között, 

alatt, fölött! 
Szlalomozzatok a labdával! 

Jelöljetek ki kaput és 
próbáljatok beletalálni! 

     

ének-zene 

 tananyag:  tananyag:  

 
Fehér liliomszál 

Gyakorlás. Tk. 49.o. 
 

Recse, recse, pogácsa 
Tk. 50.o. 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 

Szorgalmi: 
Tk. 49.o. 2. feladat 

Ritmusírás a „ tá, titi és 
a szünet jelekből” 

 Tk. 50.o. 1. 2. feladat  

     

technika 

    tananyag: 

    

A fonalak felhasználása, 
vizsgálata- bojt. A fonalak 

kapcsolata más 
anyagokkal. 

     

    házi feladat: 

    
Fonalgyűjtemény 

készítése. 

     

rajz 

tananyag:  tananyag:   

Anyák napja 
Anyákról szóló versek, 

dalok 
 

Anyák napja 
Képolvasás 

Anya és gyermeke 
műalkotásokon 

  



     

házi feladat:  házi feladat:   

Szív alakú üdvözlőkártya 
készítése anyák napjára 

 
A rajz címe 

„Virággal köszöntöm 
édesanyámat” 

  

     

korrepetálás 

  tananyag:   

  Szöveges feladatok   

     

  házi feladat:   

  
Előírt 

mat.f.(Elefántos)47.o. 
  

     

napközi 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Egészséges zöldségek  
9 legegészségesebb 

zöldség a világon 

Egészséges zöldségek és 
gyümölcsök 

Tisztaság fontossága 
Egészséges életmód – a testi 

- lelki egyensúly 
Higiénia 

Sportfoglalkozás Manuális foglalkozás Játékfoglalkozás Kulturális foglakozás 
Gondolkodtató 

foglalkozás 

Nagy mozgásos 
szabadtéri játékok 

Állatok hajtogatással „Mesterségünk címere…” A föld napja április 22. 
„Hol lakhatnak?” – rajzos 

fejtörők, útkeresők 

     

     

 

  



 

2. osztály 
Tantárgy 2020. április 20. (hétfő) 2020. április 21. (kedd) 2020. április 22. (szerda) 2020. április 23. (csütörtök) 2020. április 24. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Alapműveletek 
gyakorlása 100-as 

számkörben 
Valószínűség számítás 

Összeadás, kivonás 0-tól 
100-ig 

Gyakorlás Római számok 

     

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

Tankönyv 94-95. oldal 
Tankönyv 98-99. oldal 

feladatai, szorgalmi 
feladat 96-97. oldal 

Munkafüzet 56. oldal 
végig, 57. oldal 2. 

Munkafüzet 58. oldal, 
Kisszámoló 72. oldal 1.  

Tankönyv 100-101. oldal 
 

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Kedves Dönci! A Balaton születése Az óriások könnyei, A kő   
Bólátó, A néma királylány 

és a kecskéi című 
szövegek 

     

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

Kedves Dönci! tankönyv 
108-109. oldal, 

munkafüzet44. oldal 

 A Balaton születése, 
tankönyv 111. oldal, 
munkafüzet 45. oldal 

Tankönyv 112. oldalon 
lévő olvasmányok 
gyakorlása, 4 szótagú 
szavak aláhúzása, 
Szorgalmi feladat: az 
aláhúzott szavak 
másolása, illusztráció 

 

Tankönyv 113. oldal 
mindkét olvasmány 
gyakorlása. Hosszú 

mássalhangzós szavak 
aláhúzása, 20 darab 

lemásolása 

     

magyar nyelvtan 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Megálló Megálló  

  A szórend gyakorlása  Megálló 

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  

Munkafüzet54. oldal, 
Másolás: munkafüzet 69. 
oldal, összetett szavakból 

B, C,. szavai 

Nyelvtan munkafüzet 55-56. 
oldal 

Másolás füzetbe, olvasó 
könyv 113. oldal Bólátó 

című olvasmányból 3 sor 

  Írás munkafüzet 63. oldal   

környezetismeret 

 tananyag:    

 Vadon élő állatok    

     



 házi feladat:    

 
Tankönyv 52-53. oldal, 

munkafüzet 56-57. oldal 
   

     

etika 

 tananyag:    

 
Az én tudományom, Az 

emberben rejlő 
természetes kíváncsiság 

   

     

 házi feladat:    

     

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Hajító mozdulat 
gyakorlása 

Állandó gyakorlatok, 
fekvőtámaszban 

karnyújtás, törzsemelés 
Ugrókötelezés gyakorlása 

Váltófutás 20-30 méter 
távon 

Hajító mozdulat 
gyakorlása 

     

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

     

     

ének-zene 

   tananyag: tananyag: 

   Kinyílt a rózsa Kinyílt a rózsa 

     

   házi feladat: házi feladat: 

   Hallás utáni megtanulás Ismétlés, számonkérés 

   youtube.com: Petisné videófelvétel 

technika 

tananyag:     

Ajándékkészítés     

     

házi feladat:     

Vers keresése anyák     

napjára az üdvözlőlapra     

rajz 

tananyag:   tananyag:  

Műalkotás elemzés, 
anyák napja 

  Anyák napja  

     

házi feladat:   házi feladat:  

Anyák napjára képeslap 
tervezése 

  
Anya és gyermekének 

ábrázolása 
 



     

BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Ügyelj a magánhangzók 
hosszúságára! I. 

 
Ügyelj a magánhangzók 

hosszúságára! II. 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Én is tudok olvasni 
tk:38.o.első része 

 
Én is tudok olvasni 

tk:38.o.második része 
  

     
 

  



3. osztály 
Tantárgy 2020. április 20. (hétfő) 2020. április 21. (kedd) 2020. április 22. (szerda) 2020. április 23. (csütörtök) 2020. április 24. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

A téglatest és a kocka Síkidomok, sokszögek Síkidomok, sokszögek Síkidomok, sokszögek Tükrözések, szimmetria 

learningApps.org   learningApps.org learningApps.org 

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

Tk.143./4.5.f Tk.144.oldal Tk.145./3.4.f. Tk.145./5.6.f. Tk.146.oldal 

Mf.78./3.5.f Mf.79.oldal Mf.80.oldal Mf.81.oldal Mf.82.oldal 

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Firtos A tordai-hasadék A Tordai -hasadék  Szent László füve 

 youtube.com    

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

Ok.90-91.oldal Ok.92-93.o. Mf.49.oldal  Ok.94-95.oldal 

Mf.48./1.2.f. 
Kiemelt szavak 

lemásolása /kis füzet/ 
  Mf.50-51./3.4.5.f. 

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag: tananyag:  

Az igekötős igék helyesírása   Az igék összefoglalása 1.  Írd helyesen a szavakat! 

learningApps.org     

házi feladat:   házi feladat: házi feladat: 

Tk.103./6.f.    Tk.104.oldal/1.2.f. Írás munkafüzet 

Mf.89./7.f.   Mf.90./1.2.f. 34.oldal 

fogalmazás 

  tananyag:   

  Elbeszélő fogalmazás   

     

  házi feladat:   

  Tk.66.oldal/1.2.f.   

  Mf.64-65./1.2.3.4.f.   

környezetismeret 

 tananyag:    

 Élj egészségesen!    

     

 házi feladat:    

 Tk.54-55./1.2.4.f.    

 Mf.58./2.4.f.    

etika 

 tananyag:    

 Közlekedési szabályok    

     

 házi feladat:    

 Jelzőtáblák rajzolása    

     



testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Labdapattintások helyben, 
 labdavezetések haladással. 

 Játék: Tűzharc 

Labda átadások, 
ügyességi gyakorlatok. 

Távolugrás ugrógödörbe 
öt-hat nekifutással 

Távolugrás ugrógödörbe öt-
hat nekifutással 

Öt- hat lépés nekifutással 
távolugrás, egy lábról két 

lábra érkezéssel. 

     

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

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

  O.K.S.I kisiskolás 
labdás ügyesség 

fejlesztése - YouTube 

Egy pár bemelegítő 
gyakorlat után 

gyakoroljatok minél 
távolabb ugrani! 

Egy pár bemelegítő 
gyakorlat után 

gyakoroljatok minél 
távolabb ugrani! 

Gyakorlás! 
A mért eredmények 
elküldése kötelező! 

     

ének-zene 

tananyag:    tananyag: 

Ismétlés: De szeretnék 
páva lenni 

   
Megfogtam egy 

szúnyogot 

     

házi feladat:    házi feladat: 

Számonkérés:     Daloskönyvem: 54.oldal 

videófelvétel    youtube.com 

technika 

  tananyag:   

  Ajándékkészítés   

     

  házi feladat:   

  Vers keresése anyák   

  napjára az üdvözlőlapra   

rajz 

  tananyag:   

     

     

  házi feladat:   

     

     

BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Ügyelj a magánhangzók 
hosszúságára! I. 

 
Ügyelj a magánhangzók 

hosszúságára! II. 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Én is tudok olvasni 
tk:38.o.első része 

 
Én is tudok olvasni 

tk:38.o.második része 
  

     

napközi tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

https://www.youtube.com/%20watch?v=XUYdrJpMALA
https://www.youtube.com/%20watch?v=XUYdrJpMALA


Egészséges zöldségek  
9 legegészségesebb zöldség 

a világon 

Egészséges zöldségek 
és gyümölcsök 

Tisztaság fontossága 
Egészséges életmód – a testi 

- lelki egyensúly 
Higiénia 

Sportfoglalkozás Manuális foglalkozás Játékfoglalkozás Kulturális foglakozás 
Gondolkodtató 

foglalkozás 

Nagy mozgásos szabadtéri 
játékok 

Állatok hajtogatással „Mesterségünk címere…” A föld napja április 22. 
„Hol lakhatnak?” – rajzos 

fejtörők, útkeresők 

     

     

napközi 2-4. oszt. 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Tanulmányi foglalkozás 
Kulturális foglalkozás: A 

Föld napja április 22 
Kulturális foglalkozás: A 

Föld napja április 22 
Ügyes kezek 
Manuális foglalkozás 

Szabadfoglalkozás: Játék 
a szabadban 

     

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

2. 4. oszt. Kifejező hangos 
olvasás tanulása, 

gyakorlása 

Holnap, április 22-én 
van a Föld világ napja. 

Glóbi  bemutatkozik, a 
Föld bolygó mesél a 

gyerekeknek You Tube 

Képeslap tervezése, 
készítése: 

A Föld ahol élünk. 

Ajánlott játékok: Tüzet 
viszek, Labdacica, Benn a 

bárány 

     

 

  



 

4. osztály 
Tantárgy 2020. április 20. (hétfő) 2020. április 21. (kedd) 2020. április 22. (szerda) 2020. április 23. (csütörtök) 2020. április 24. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Képességfejlesztés Gyakorló feladatsor Az idő mérése Időpont leolvasása Idővel kapcsolatos 

    feladatok 

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

Számoljunk! 55.o. Számoljunk! 56.o. mat. tk. 141.o. 8.fel. mat.mf. 67.o.5.6. mat.mf. 69.o.9. 

www.okosdoboz.hu www.learningapps.org. mat. mf. 66.o.1.67.o.4. 68.o.7.8.fel. 70.o.12.13.fel. 

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Történelmi olvasmányok A jellemzés vázlata Témazáró felmérés József Attila Magazin 

összefoglalása és tagolása  Curriculum vitae  

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

Ok. 80-81.old. fog. mf. 64.o.1. 65.o.4. teszt megírása Ok. 98-99.o. Ok. 102-103.o. 

szövegé. mf. 46.o. 2. fog. tk. 63.o.3.  versmásolás: 99.o. 6.fel. szövegé. mf. 52.o.1. 

magyar nyelvtan 

 tananyag: tananyag:   

 A felszólító igealak A felszólító módú igék   

     

 házi feladat: házi feladat:   

 tk. 69.o. 3.4.fel. tk. 68.o.2.fel.   

  mf. 68.o. 5. 69.o.1.2.   

környezetismeret 

   tananyag:  

   Az emberek mozgása  

     

   házi feladat:  

   Tk.52-53.oldal  

   Mf.58.oldal  

etika 

   tananyag:  

   Igazság  

     

   házi feladat:  

   Az én világom 65.o. 2.3.fel.  

     

testnevelés 

tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 

Tollaslabda játék. 
Ügyességi gyakorlatok 

 
Távolugrás öt-hat lépés 

nekifutással 
Távolugrás öt- hat  
lépés nekifutással 

Öt- hat lépés nekifutással 
távolugrás, egy lábról két 

lábra érkezéssel. 

     



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

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

 

Egy pár bemelegítő 
gyakorlat után 

gyakoroljatok minél 
távolabb ugrani! 

Egy pár bemelegítő 
gyakorlat után 

gyakoroljatok minél 
távolabb ugrani! 

Gyakorlás! 
A mért eredmények 
elküldése kötelező! 

     

ének-zene 

tananyag:   tananyag:  

Háry János IV.kaland   Ismétlés: Háry János  

     

házi feladat:   házi feladat:  

Tk.50-51.oldal   Munkafüzet:28-29.oldal  

youtube.com     

technika 

 tananyag:    

 Ajándékkészítés    

     

 házi feladat:    

 Vers keresése anyák    

 napjára az üdvözlőlapra    

rajz 

    tananyag: 

    Ajándékkészítés 

    anyák napjára 

    házi feladat: 

    üdvözlőlap 

     

német 

 tananyag: tananyag:  tananyag: 

 Uhrzeiten3. Wie spät ist es?  
Hörverstehen- Wie spät 

ist es? 

     

 házi feladat: házi feladat:  házi feladat: 

 Tk.:71/2.f. Mf.:61/1.f.  Mf.:61/2.f. 

 

http://wir.e-klett.hu/ 
tanaroknak/wir-

tankonyvek/wir-1-
tankonyv/ 

  

http://wir.e-
klett.hu/tanaroknak/wir-

tankonyvek/wir-1-
munkafuzet/ 

BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Ügyelj a magánhangzók 
hosszúságára! I. 

 
Ügyelj a magánhangzók 

hosszúságára! II. 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

https://www.youtube.com/%20watch?v=XUYdrJpMALA
https://www.youtube.com/%20watch?v=XUYdrJpMALA
http://wir.e-klett.hu/%20tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-1-tankonyv/
http://wir.e-klett.hu/%20tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-1-tankonyv/
http://wir.e-klett.hu/%20tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-1-tankonyv/
http://wir.e-klett.hu/%20tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-1-tankonyv/
http://wir.e-klett.hu/tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-1-munkafuzet/
http://wir.e-klett.hu/tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-1-munkafuzet/
http://wir.e-klett.hu/tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-1-munkafuzet/
http://wir.e-klett.hu/tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-1-munkafuzet/


Én is tudok olvasni 
tk:38.o.első része 

 
Én is tudok olvasni 

tk:38.o. második része 
  

     
 

  



 

5. osztály 
Tantárgy 2020. április 20. (hétfő) 2020. április 21. (kedd) 2020. április 22. (szerda) 2020. április 23. (csütörtök) 2020. április 24. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Táblázatok, grafikonok Összefoglalás Összefoglalás Számonkérés Dolgozat feladatainak 

gyakorlása    áttekintése 

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

Mf. 125./1,2,3. Tk. 181./15. a, g, Tk. 183./28.  - 

 Tk. 181./16.    

magyar irodalom 

 tananyag:   tananyag: 

 
Szent Margitot szigetére 

kísérik 
  

Szent Margitot szigetére 
kísérik 2. 

     

 házi feladat:   házi feladat: 

 

Tankönyv:195.-
198.o.,legenda fogalmát 

írják 
le,válaszoljon:197./1.2.3. 

   

     

magyar nyelvtan 

tananyag:  tananyag:   

Könyvtárhasználat 5.  Könyvtárhasználat 6.   

     

házi feladat:  házi feladat:   

     

     

természetismeret 

  tananyag:   

  
Mezőgazdaság ipar, 

szolgáltatások 
  

  tk.122-123.    

  házi feladat:   

  mf.130.   

     

etika 

   tananyag:  

   Más vagy?  

   tk.102-103 oldal  

   házi feladat:  

   
Most nem kérek írásbelit! 

Olvasd el a leckét és gondold 
végig a következő 

 



fogalmakat: önismeret, 
empátia, elfogadás, 

tolerancia. 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Pálya méretek Vágtafutás Ugrókötél gyakorlatok 
Labdarúgás: Passzok külső, 

belső csüddel 
Kézilabda: Labdavezetés 

váltott kézzel 

     

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

Pálya méretek 
Rövid sprintek 20-30 

méteren 
Kötélhajtás 3X1 percig, 

hátra hajtással 
Passzok külső, belső csüddel 

Labdavezetés váltott 
kézzel 

     

ének-zene 

  tananyag:   

  A reneszánsz zene 1.   

     

  házi feladat:   

  
A reneszánsz zene 

jellemzői tankönyv75.o. 
  

     

technika 

 tananyag:    

 Ételkészítési eljárások    

 tk.34-35 oldal    

 házi feladat:    

 

Most nem kérek 
írásbelit! Olvasd el a 

leckét és gondold végig 
a következő fogalmakat: 

főzés, párolás, sütés 

   

     

rajz 

    tananyag:  

    Összefoglalás 

    tk. 76. oldal 

    házi feladat: 

     

     

      

német 

tananyag:  tananyag: tananyag:  

Hörverstehen: Angaben 
zur Person 

 Minidialoge Einladung  

     



házi feladat:  házi feladat: házi feladat:  

Mf..54/5.f.  Mf.:55/6.f. Mf.:55/7.f.  

http://wir.e-
klett.hu/tanaroknak/wir-

tankonyvek/wir-2-
munkafuzet/ 

    

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
Lovagi életmód, lovagi 

erények: Tankönyv: 131-
133.oldal 

 
Élet a középkori 

városokban  Tankönyv: 135 - 
139.oldal 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 

Beszámoló írása a 
134.oldal három 

olvasmányából (8 - 10 
mondat) 

 

Munkafüzet:104.oldal/ 1.,4. 
feladat, 

Beszámoló:Járványok és 
éhínség a középkorban Tk: 

139.o. 

 

     

informatika 

 tananyag:    

 A billentyűzet kezelése    

     

 házi feladat:    

 Vázlat készítése    

     
 

  

http://wir.e-klett.hu/tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-2-munkafuzet/
http://wir.e-klett.hu/tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-2-munkafuzet/
http://wir.e-klett.hu/tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-2-munkafuzet/
http://wir.e-klett.hu/tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-2-munkafuzet/


 

6. osztály 
Tantárgy 2020. április 20. (hétfő) 2020. április 21. (kedd) 2020. április 22. (szerda) 2020. április 23. (csütörtök) 2020. április 24. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Gyakorlás Terület, térfogat Terület, térfogat  Mértékváltás 

 Tk. 138.o. Tk. 138.o.  gyakorlás 

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

Mf. 101./1,2. Mértékegységek, váltó  Tk. 139./3. a,b,c  Tk. 139./8.a,b,c 

 számok megtanulása 4.a,b,c  ;  5.a,b,c  9.a,b,c 

magyar irodalom 

  tananyag:  tananyag: 

  
Ne bántsátok a 
feketerigót! 2. 

 
Ne bántsátok a 
feketerigót! 3. 

     

  házi feladat:  házi feladat: 

  
Tankönyv 209.-

219.o.,házi:218./1.2.3. 
  

     

magyar nyelvtan 

 tananyag: tananyag:   

 A véleménynyilvánítás 1. A véleménynyilvánítás 2.   

     

 házi feladat: házi feladat:   

 
tankönyv:80.-

81.o.,munkafüzet:131./2. 
   

     

természetismeret 

tananyag:  tananyag:  tananyag: 

A vérkeringés  Érzékelés I. A látás  Összefoglalás 

    
Rétek, mezők, 

szántóföldek  tk.81-94. 

házi feladat:  házi feladat:  házi feladat: 

Tankönyv 132-133. oldal  Tankönyv 134. oldal  mf.81/2. 

Munkafüzet 125. oldal 1-
2. feladat 

 
Munkafüzet 127. oldal 3. 

feladat 
  

etika 

   tananyag:  

   Tények és vélekedések  

   tk. 104-105 oldal  

   házi feladat:  

   
Most nem kérek írásbelit! 

Olvasd el a leckét és gondold 
végig a következő 

 



fogalmakat: nézőpontváltás, 
kritikai gondolkodás, 

médiatudatosság. 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Pálya méretek Kitartó futás 
A felső test erejét erősítő 

gyakorlatok 
Labdarúgás: Labda átvételek  

Pálya méretek     

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

Pálya méretek 
Folyamatos futás 10-12 

percig 
Fekvőtámasz, felülés, 

törzsemelés 
Labda átvételek gyakorlása 
különböző lábfelületekkel  

 

     

ének-zene 

 tananyag:    

 J.Haydn élete    

     

 házi feladat:    

 tankönyv 74.o.    

     

technika 

  tananyag:   

  A konyha története   

  tk.64-65 oldal   

  házi feladat:   

  

Most nem kérek írásbelit! 
Olvasd el a leckét és a 
következőkre figyelj: 
technikai fejlődés a 

konyha történetében, 
régi és új berendezések 
közötti különbségek és 

hasonlóságok 

  

     

rajz 

tananyag:     

Megmozdul az állókép     

tk.100-101.     

házi feladat:     

tk.100/3.     

     

német nyelv 
 tananyag:  tananyag: tananyag: 

 
Interwiev mit Herrn und 

Frau Martinez 
 Länder und Farben 

Wortschatz wiederholen: 
Modul 11. Lektion 1. 



     

 házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

 Mf.:48/12.f.  Mf.:49/13.f. Tk.:67/13.f. 

   Mf.:49/14.f.  

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
A reformkor hajnalán 
Tankönyv: 148 -151. 

oldal 
 

Az első reformországgyűlés 
Tankönyv: 152 -154. oldal, 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
Munkafüzet: 99.oldal / 

3., 4. feladat 
 

Munkafüzet:101.oldal/ 
4.feladat  Beszámoló írása: 
Wesselényi Miklós, Deák 
Ferenc - Tankönyv: 155-

156.oldal 

 

     

informatika 

tananyag:     

Hálózati alapismeretek     

     

házi feladat:     

Vázlat készítése      

a füzetbe     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    
Melyik a kedvenc 

tantárgyam? 

     

    házi feladat: 

    
Melyik a kedvenc 

tantárgyam? 

     

 

  



 

7. osztály 
Tantárgy 2020. április 20. (hétfő) 2020. április 21. (kedd) 2020. április 22. (szerda) 2020. április 23. (csütörtök) 2020. április 24. (péntek) 

matematika 

tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 

A háromszög és beírt   A háromszög és beírt  Magasságvonalak a  Magasságvonalak a  

köre Tk. 175-176.  köre Tk. 175-176. háromszögben Tk. 177-178. háromszögben Tk.177-178. 

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

Tananyag, példák feldol-  Mf. 112./2. Tananyag, példák feldol- Mf. 114./2. 

gozása, szabály tanulás   gozása, szabály tanulás Szorgalmi: MF.114./4,5. 

magyar 
irodalom 

tananyag:  tananyag:   

Szabó I.: Fecskék 1.  Fecskék 2.   

     

házi feladat:  házi feladat:   

Szövegértés:224.o./1.,10.,11.,12.     

     

magyar 
nyelvtan 

 tananyag:  tananyag:  

 Az értelmező fogalma   Az értelmező toldalékolása  

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 munkafüzet.118./1.  munkafüzet:119./3.5.  

     

földrajz 

  tananyag:  tananyag: 

  Ellenőrzés, témazáró   Ázsia fekvése és tájai 

  Amerika földrajza  tk.160-163. 

  házi feladat:  házi feladat: 

  emailben kapod a tesztet  mf.82/1., 83/2. 

     

etika 

 tananyag:    

 
Nincs egyebünk csak a 

törvényeink 
   

 tk. 115-119 oldal    

 házi feladat:    

 

Most nem kérek 
írásbelit! Olvasd el a 

leckét és gondold végig 
a következő fogalmakat, 

szabálytudat, 
alkalmazkodás, 

   



autonómia, közösségi 
tudat 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Labdás ügyességi kézilabda 
feladatok 

Kézilabda Kézilabda Zenés torna Ugróiskola 

     

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

https://www.youtube.com/ 
watch?v=6zR901ehPe4 

https://www.youtube.c
om/ 

watch?v=nw19u54DTh4 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=nw19u54DTh4 

https://www.youtube.com 
/watch?v=J4a3-9gX6F0 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=Dw3bZe9gjpU 

     

ének-zene 

    tananyag: 

    A rapszódia 

     

    házi feladat: 

    
Tk.82.o.,Mi a hasonlóság az 
irodalmi és zenei rapszódia 

között? 

     

technika 

   tananyag:  

   A ruhanemük tisztán tartása  

   tk: 96 oldal  

   házi feladat:  

   

Most nem kérek írásbelit!  
Olvasd el a leckét és a 
következőkre figyelj: 

módszerek a textíliák tisztán 
tartására, a mosás fázisai. 

 

     

rajz 

  tananyag:   

  Ábrázolási rendszerek   

  tk.82-83.    

  házi feladat:   

  
Egyméretű axonometrikus 

kocka szerkesztése. 
  

  tk. 82. 1.a,b,c.   

német nyelv 

tananyag: tananyag:  tananyag:  

Präteritum- erős igék Präteritum- erős igék  Präteritum- vegyes igék  

     

https://www.youtube.com/%20watch?v=6zR901ehPe4
https://www.youtube.com/%20watch?v=6zR901ehPe4
https://www.youtube.com/%20watch?v=nw19u54DTh4
https://www.youtube.com/%20watch?v=nw19u54DTh4
https://www.youtube.com/%20watch?v=nw19u54DTh4
https://www.youtube.com/%20watch?v=nw19u54DTh4
https://www.youtube.com/%20watch?v=nw19u54DTh4
https://www.youtube.com/%20watch?v=Dw3bZe9gjpU
https://www.youtube.com/%20watch?v=Dw3bZe9gjpU


házi feladat: házi feladat:  házi feladat:  

Tk.:125/B.f. 

http://lerngrammatik.de
/ 

uebung_verb_praeteritu
m_ 

unregelmaessige_verbe
n_1.htm 

 
https://deutsch.lingolia.com/ 
de/grammatik/zeitformen/ 

praeteritum/uebungen 
 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag: tananyag: 

 
Európai háborúból 

világháború    Tankönyv: 
185 - 188. oldal 

 
A totális háború. A 

holokauszt  Tankönyv: 189 -
192. oldal 

 

     

 házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

 
Munkafüzet:104.o/    

1.,3.,5.feladat 
 

Munkafüzet: 108.oldal / 1., 
2., 3. feladat,  Beszámoló: 

Hitler ellenfelei:( 8-10 
mondat )- Tankönyv: 

193.oldal 

 

     

informatika 

 tananyag:    

 Hálózati alapismeretek    

     

 házi feladat:    

 Vázlat készítése     

 a füzetbe    

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    Beszélgetés névadónkról, 
Váci Mihályról 

    
hagyományápolás, 

beszédkészség 

    házi feladat: 

    - 

     

fizika 

 tananyag:  tananyag:  

 
A II. Témakör ismétlése 

2. 
 A II. Témakör ismétlése 3.  

     

 házi feladat:  házi feladat:  

http://lerngrammatik.de/uebung_verb_praeteritum_unregelmaessige_verben_1.htm
http://lerngrammatik.de/uebung_verb_praeteritum_unregelmaessige_verben_1.htm
http://lerngrammatik.de/uebung_verb_praeteritum_unregelmaessige_verben_1.htm
http://lerngrammatik.de/uebung_verb_praeteritum_unregelmaessige_verben_1.htm
http://lerngrammatik.de/uebung_verb_praeteritum_unregelmaessige_verben_1.htm
http://lerngrammatik.de/uebung_verb_praeteritum_unregelmaessige_verben_1.htm
https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/praeteritum/uebungen
https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/praeteritum/uebungen
https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/zeitformen/praeteritum/uebungen


 

A mai órán a II. 
Témakört ismételjük át. 

Írásbeli feladatotok 

lesz. A 25. oldaltól a 41. 
oldalig (II. Témakör) 

olvassátok át a 

tananyagokat és írjátok 
ki a tananyagok címeit. 

Pl. Az erő, Néhány 
erőfajta.... 
Mindegyik 

tanagyagról(5 lesz) 
írjatok 1 - 1 mondatot 

amely elsőre eszedbe 

jut róla. Pl. Az az ember 
aki erős, nehezebb 
tárgyakat is fel tud 
emelni. Legyetek 

kreatívak. 

 

A mai órán a II. Témakört 
ismételjük át. Írásbeli 

feladatotok lesz. A 25. 
oldaltól a 41. oldalig (II. 
Témakör) olvassátok át a 

tananyagokat. 
Mindegyik tanagyagról(5 
lesz) írjatok 4 mondatot 
amely a tananyaghoz 

kapcsolódik, amely a 

legfontosabb jellemzői. 

 

     

biológia 

  tananyag:  tananyag: 

  Témazáró dolgozat  
A meleg mérsékelt öv 

élővilága 

  Google űrlap  
TK. 105-108.o. 
Mf. 68-70.o. 

  házi feladat:  házi feladat: 

    
Kötelező: 

Mf. 68/2., 69/3. 

    
Ajánlott: 
Mf. 69/4. 

(A többi szorgalmi.) 

kémia 

tananyag:     

Kovalens kötés     

TK. 60-63.o. 
Mf. 64-68.o. 

    

házi feladat:     

Kötelező: 
Mf. 64/1. – csak a kovalens kötés 

fogalma, 
67/3. 

    

Ajánlott: 
https://learningapps.org/watch?v=

pb9ic88ha20 
    

 

https://learningapps.org/watch?v=pb9ic88ha20
https://learningapps.org/watch?v=pb9ic88ha20


 

8. osztály 

Tantárgy 2020. április 20. (hétfő) 2020. április 21. (kedd) 
2020. április 22. 

(szerda) 
2020. április 23. (csütörtök) 

2020. április 24. 
(péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

- Sorozatok Számtani sorozat Számtani sorozat Összefoglalás 

  Tk. 184-185. Tk. 184-185.  

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

- Tk. 183./2,3. Tananyag, példák Tk. 186./1,2,3. Tk. 187-189. szabály  

  feldolgozása   tanulás 

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:    

Ábel a rengetegben 3. Áprily L.:Március    

     

házi feladat: házi feladat:    

kalendáriumTk.:86.o.,a 
sötét részben lévő két 

kérdésre válaszolj! 

Tk.:164.o.életrajz:254.o., 
verslábak,válaszolj:164.o./2.3. 

   

     

magyar nyelvtan 

 tananyag:  tananyag:  

 Pannonhalma kincsei  
Mit tanultunk a régi 

nyelvemlékeinkről? 2. 
 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 

Írj Pannonhalmáról 10 fontos 
jellemzőt, kinek a pecsétje 

van a Tihanyi-apátság 
alapítólevelében? 

 

1.fel.:mf.:126.o.1.a,b,2.fel.:127.o.2.a 
négy kérdésre választ,3.fel..mit 

tudsz a Halotti beszédről és 
Ómagyar Mária-siralomról? 

4.fel.:Mit tudunk Anonymusról?  

 

     

földrajz 

tananyag:  tananyag:   

Franciaország földrajza 
I. 

 
Franciaország földrajza 

II. 
  

tk. 174-175.  tk. 176-177.   

házi feladat:  házi feladat:   

mf.99/1.  mf.100/4.   

     

etika 

   tananyag:  

   Tanítások az élet tiszteletéről  

   tk. 108-111 oldal  



   házi feladat:  

   
Most nem kérek írásbelit! Olvasd el 
a leckét és gondold végig a lecke 8 

pontjában leirt gondolatokat! 
 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Pálya méretek Kitartó futás Vágtafutás 
Labdarúgás: Kapura lövés 

mozgásból 
Kézilabda: Kapura 
lövés felugrásból 

     

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

Pálya méretek 
Folyamatos futás 2X8 percig. 

5 perces pihenővel 
Rövid sprintek 30-40 

méteren 
Szlalom labdavezetés után kapura 

lövés teljes csüddel 
Felugrásos kapura 
lövés gyakorlása 

     

ének-zene 

   tananyag: tananyag: 

   Mai magyar zeneszerzők   

     

   házi feladat: házi feladat: 

   Szokolay S.-Kocsár M.,Tk.:78.-79.o.  

     

technika 

    tananyag: 

    
A környezet hatása 

egészségünkre 

    tk.61 oldal 

    házi feladat: 

    

Most nem kérek 
írásbelit!  Olvasd el a 

leckét és gondold 
végig a következő 

fogalmakat: Passzív 
beavatkozás, aktív 

beavatkozás 

     

rajz 

  tananyag:   

  
A magyar 

népművészet  
  

  tk.104-107.   

  házi feladat:   

  
106. vagy a 107. oldal 

rajzfeladata 
  

     



német nyelv 

tananyag:  tananyag:  tananyag: 

Tina engagiert sich für 
die Solidar- AG 

 
Tina engagiert sich für 

die Solidar- AG 
 

Tina engagiert sich 
für die Solidar- AG 

     

házi feladat:  házi feladat:  házi feladat: 

Tk.:84.o. fordítása  Tk.: 84.o. Was stimmt  Mf.:62/1.f. 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
Sokszínű 

társadalom  Tankönyv: 196 -
199.oldal 

 
Kommunikáció és 

tömegkommunikáció 
Tankönyv: 201-203.oldal 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
Munkafüzet: 104.oldal/ 

2.,3.,4.,5. feladat 
 

Munkafüzet: 106.oldal / 3., 4., 5. 
feladat, Beszámoló írása: Média és 

politika - három eltitkolt katasztrófa 
Tankönyv: 204.oldal (8- 10 mondat) 

 

     

informatika 

 tananyag:    

 Katalógusok    

     

 házi feladat:    

 Vázlat készítése    

 a füzetbe    

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    Etikett, netikett 

     

    házi feladat: 

    
Viselkedési normák 

összegyűjtése 

     

fizika 

   tananyag:  

   A Föld fizikai tulajdonságai  

     

   házi feladat:  

   

A Tankönyv 83. oldalától 88. 
oldaláig olvassátok át a tananyagot. 

A füzetbe másoljátok le a Föld 
néhány, különböző mélységű 

bányájában mérhető hőmérsékletet 

 



táblázatot valamint a Föld 
szerkezete, sűrűsége táblázatot. 
Mindegyik fő pontról írjatok 2,3 

mondatot. Főbb pontok:  
- A Föld belsejének hőmérséklet-

változása 
- A Föld szerkezete, sűrűsége 

- Nyomás a Föld mélyében 
- Mit mutat az iránytű? 

- És mégis mozog… a kőzetburok 
- Hol találhatók a vulkánok? 

- Hol észlelhetők a földrengések? 
- Előre jelezhetők-e a földrengések, 

vulkánkitörések? 

     

biológia 

tananyag:    tananyag: 

Szaglás, ízlelés, 
bőrérzékelés 

   
Az emberi 

magatartás alapjai 

TK. 97-99.o. 
Mf. 61-62.o. 

   
TK. 100-102.o. 
Mf. 63-64.o. 

házi feladat:    házi feladat: 

Kötelező: 
Mf. 61/2., 62/4. – 

javítás nélkül 
   

Kötelező: 
Mf. 63/1. 

Ajánlott: 
Mf. 62/3., 4. – javítása a 

Mf.-ben 
   

Ajánlott: 
Mf. 63/2. 

(Szorgalmi: Mf. 64/3.) 

kémia 

tananyag:  tananyag:   

Témazáró dolgozat  
A levegőszennyezés 

és következményei I. 
  

Google űrlap  
TK. 80-83.o. 
Mf. 84-87.o. 

  

házi feladat:  házi feladat:   

  
Kötelező: 
Mf. 84/1. 

  

  
Ajánlott: 
Mf. 82/4. 

  

 


