
1. osztály 

Tantárgy 2020. április 27. (hétfő) 2020. április 28. (kedd) 2020. április 29. (szerda) 2020. április 30. (csütörtök) 
2020. május 1. (péntek) 
MUNKASZÜNETI NAP 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Összeadás, kivonás 18-ig Kitekintő I. Kitekintő II. A szerzett tudás elmélyítése  

     

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

Tk:86/1.3. 87/1.2.3. Tk:88/1.3.4. 89/1. Tk:90/1.2. 91/3. Előírt mat. füzet49-50.oldal  

Mf:58/1.2. Mf:59/2.3.    

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:  tananyag:  

A török és a tehenek A vadgalamb és a szarka  A sünök  

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat:  

TK:198.oldal, a vers 
elolvasása, illusztráció 

készítése 
Tk:199.oldal  

Tk:200.o. A történetek 
elolvasása, kettő lerajzolása 

 

     

magyar nyelvtan 

tananyag:  tananyag: tananyag:  

Gyakorlás  „K” betű vázolása, írása „Á” betű vázolása  

     

házi feladat:  házi feladat: házi feladat:  

Írás mf:52/1.2.3.  Írás mf. II.53/1.2.3.4. 
Vázoló lap, írás mf:54/1.2.3. 

szorg:4.5. 
 

     

környezetismeret 

  tananyag:   

  

Gyakorló óra: az 
évszakokhoz kapcsolóló 

ünnepek és 
hagyományok  

játékos feldolgozása 

  

     

  házi feladat:   

  
Válaszd ki a kedvenc 

ünnepedet és rajzold le a 
környezet füzetedbe! 

  

     

etika 
 tananyag:    

 Iskolás vagyok.     



A gyerek érzelmi 
viszonya az iskolához.  

Az iskola funkciója.  
A szabályok szerepe. 

     

 házi feladat:    

 

Rajzold le az etika 
füzetedbe, te milyen 

iskolát szeretnél, hogy 
nézzen ki kívülről?  

/színe, alakja…/ 

   

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Célba dobás 
Az elkapás 

technikájának 
gyakorlása 

Labdavezetések 
haladással 

Mozgáskoordináció 
fejlesztése 

 

     

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

Rajzoljatok köröket és 
próbáljatok bele találni! 

Próbáljátok minél 
többször a falhoz dobni 

és elkapni a labdát! 
Labdázzatok az udvaron! 

Labdázzatok, biciklizzetek az 
udvaron! 

 

     

ének-zene 

 tananyag:  tananyag:  

 
Köszöntsétek 

édesanyátokat!  
Orgona ága Tk. 52.o. 

 
Az én lovam hintaló 

Tk. 51.o. 
 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
A dal megtanulása 

2 versszakkal 
 

Az előző órán tanult dal 
ismétlése (Orgona ága 
Tk.52.o., ének + taps) 

 

     

rajz 

tananyag:  tananyag:   

Természeti formák 
megfigyelése.  

A látvány átírása adott 
szempontok alapján.  

A látott formák és képek 
alapján kép készítése. 

 

Természeti formák 
megfigyelése. Történetek 

kitalált dolgok vizuális 
megjelenítése. 

  

     



házi feladat:  házi feladat:   

Mesebeli virágok 
ábrázolása 

 

„Virágos kert” a rajz 
címe. Virágformák 

kivágása színes papírból, 
felragasztása egy 

rajzlapra. 

  

     

korrepetálás 

tananyag:  tananyag:   

  
Tízes átlépéses összeadás 

gyakorlása 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

  
Előírt írás füzet 

(elefántos) 
  

  49-50.oldal   

napközi 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Mi az a cukorbetegség? 
Cukorbetegségről 

kicsiknek 
Mi valójában a kiváltó oka 

a cukorbetegségnek? 
Cukorbetegség fajtái  

Sportfoglalkozás Manuális foglalkozás Játékfoglalkozás Kulturális foglalkozás  

Ugróiskola Anyák napi ajándék Körjátékok Versek anyák napjára  

     

     

 

  



 

2. osztály 

Tantárgy 2020. április 27. (hétfő) 2020. április 28. (kedd) 2020. április 29. (szerda) 2020. április 30. (csütörtök) 
2020. május 1. (péntek) 

MUNKASZÜNETI NAP 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Szorzás, osztás 0-tól 
100-igMunkafüzet 59. 

oldal, 61. oldal 
Szorzás, osztás gyakorlása  Mit tudok? A hosszúság mérése  

     

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

Munkafüzet 59. oldal, 
61. oldal 

Kisszámoló 72. oldal 1., 2. Kisszámoló 77. oldal 
Tankönyv: 102-103. oldal 
Munkafüzet 64-65. oldal 

 

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag:   

A hegy meg az árnyéka Hány véka a Gellért-hegy? A tizenkét hónap   

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

Tankönyv 115-116. 
oldal, munkafüzet 46. 

oldal hosszú 
mássalhangzós szavak 

aláhúzása, 20 szó 
lemásolása 

Olv könyv 118-119. oldal,  
munkafüzet 47. oldal 

másolás: olv. könyv: 118. 
oldal 2. szómagyarázat 

másolása 

Tankönyv: 124-125-126. 
oldal, szöveg olvasása, 
olvasmányban három 

szótagú szavak 
aláhúzása, 20 szó 

lemásolása 

  

     

magyar nyelvtan 

  tananyag: tananyag:  

  Jósaink jelentik Jósaink jelentik  

  
Írás: A szavak és a 

mondatok felépítése 
  

  házi feladat: házi feladat:  

  
tankönyv 88-89. oldal 

feladatai 
Munkafüzet 58. oldal  

  
Munkafüzet 62. oldal 

feladatai 
  

környezetismeret 

 tananyag:    

 Emlős állatok    

     

 házi feladat:    

 
Tankönyv: 54-55. oldal,  
munkafüzet 58-59. oldal 

   



     

etika 

 tananyag:    

 
Álomvilág, mesevár  

A képzelet és az álmok, 
mesék világa 

   

     

 házi feladat:    

     

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Ugrókötelezés 
gyakorlása állóhelyben 

és haladással 
Szökdeléses feladatok 

Futás  
labdagyakorlatokkal 

  

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=5QoyyO9_9vY 
   

     

ének-zene 

   tananyag:  

   Serkenj fel!  

   hallás utáni daltanulás  

   házi feladat:  

   Serkenj fel! /ovitévé/  

   youtube.com  

technika 

tananyag:     

Ajándék készítése     

anyák napjára     

házi feladat:     

üdvözlőlap készítése     

     

rajz 

tananyag:   tananyag:  

Természeti formák 
valósághű és dekoratív 

ábrázolása 
  

Dekoratív tervezés: 
Valóságtól eltérő színek és 
formák tervezése: pillangó 

 

     

házi feladat:   házi feladat:  

Kedvenc állatod 
lerajzolása 

  
Pillangó tervezése fantázia 

alapján 
 

     

https://www.youtube.com/%0bwatch?v=5QoyyO9_9vY
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=5QoyyO9_9vY


BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Kijelentő, kérdő. 
felszólító mondatok 
olvasása I. 

 
Kijelentő, kérdő. 

felszólító mondatok 
olvasása II. 

  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Tk:23.oldal első része  
Tk: 23.oldal második 

része 
  

     

 

  



3. osztály 

Tantárgy 2020. április 27. (hétfő) 2020. április 28. (kedd) 2020. április 29. (szerda) 2020. április 30. (csütörtök) 

2020. május 1. 
(péntek) 

MUNKASZÜNETI 
NAP 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Tükrözések, szimmetria Gyakorlás: Geometria Szorzás gyakorlása Osztás gyakorlása  

     

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

Tk.147./7.f. LearningApps.org LearningApps.org LearningApps.org  

Mf.83.oldal Távoktatás 7.hét mappa Távoktatás 7.hét mappa Távoktatás 7.hét mappa  

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Fűben-fában orvosság A Tisza eredete A nagyvázsonyi Kinizsi-vár   

     

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

Olvasókönyv: 96-97.o. Ok. 98.o. népmonda 
Szövegértést fejlesztő 

gyakorlatok 
  

Mf. 52./1.2.3.f. Mf.53.oldal 38-39.o./1.3.4.f.   

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag:  

Igék összefoglalása2.   Gyakorlás: Igék  

     

házi feladat:   házi feladat:  

Anyanyelv tk. 105./4.6.f.   
Anyanyelv mf. 99.o./Igék/2. 

szöveg lemásolása 
 

Mf. 91./5.a)b) f.   learningApps.org  

fogalmazás 

  tananyag:   

  Elbeszélő fogalmazás   

     

  házi feladat:   

  
" Egy kedves emlékem 

anyával"   

  
8-10 mondatos fogalmazás 

írása 
  

környezetismeret 

 tananyag:    

 Betegség, gyógyulás    

     

 házi feladat:    

 Tk.56.o.    

 Mf.60-61./1.2.5.6.f.    



etika 

 tananyag:    

 A mi iskolánk    

     

 házi feladat:    

 Fogalmazás:    

 Váci Mihály    

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Mozgáskoordináció 
fejlesztése. 

Gurulások, átfordulások a 
torna szőnyegen 

Sor és váltóversenyek 
különböző labdás 

feladatokkal 
Népi gyermekjátékok  

     

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

https://www.youtube.com/ 
watch?v=IWWXAO0SN_w 

  https://www.youtube.com/ 
watch?v=436YKbo0kyc 

Játék: Labdás fogó 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=1QCdLGZ_5zs 

Játék: Kis kece lányom… 
Benn a bárány… 

Adj király katonát… 

 

 

ének-zene 

tananyag:     

Ág, ág kicsi ág     

     

házi feladat:     

A dal hallás utáni 
megtanulása 

    

youtube.com     

technika 

  tananyag:   

  Ajándék készítése   

  anyák napjára   

  házi feladat:   

  üdvözlőlap készítése   

     

rajz 

   tananyag:  

   Anyák napi meghívó készítése  

     

   házi feladat:  

   
https://hu.pinterest.com/ 

kissnebalazskat/any%C3%A1k-
napi-k%C3%A9peslapok/  

 

     

BTMN 
tananyag:  tananyag:   

Kijelentő, kérdő. felszólító 
mondatok olvasása I. 

 
Kijelentő, kérdő. felszólító 

mondatok olvasása II. 
  

https://www.youtube.com/%0bwatch?v=IWWXAO0SN_w
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=IWWXAO0SN_w
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=436YKbo0kyc
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=436YKbo0kyc
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=1QCdLGZ_5zs
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=1QCdLGZ_5zs
https://hu.pinterest.com/%0bkissnebalazskat/any%C3%A1k-napi-k%C3%A9peslapok/
https://hu.pinterest.com/%0bkissnebalazskat/any%C3%A1k-napi-k%C3%A9peslapok/
https://hu.pinterest.com/%0bkissnebalazskat/any%C3%A1k-napi-k%C3%A9peslapok/


     

házi feladat:  házi feladat:   

Tk:23.oldal első része  Tk:23.oldal második része   

     

napközi 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Mi az a cukorbetegség? Cukorbetegségről kicsiknek 
Mi valójában a kiváltó oka a 

cukorbetegségnek? 
Cukorbetegség fajtái  

Sportfoglalkozás Manuális foglalkozás Játékfoglalkozás Kulturális foglalkozás  

Ugróiskola Anyák napi ajándék Körjátékok Versek anyák napjára  

     

     

napközi 2-4. oszt. 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Kulturális foglalkozás: 
Anyák napi versek, mesék 

gyűjtése. 

Szabad foglalkozás: Kedvenc 
időtöltésem 

Kulturális foglalkozás: 
Anyák napi verstanulás 

Ügyes kezek: 
Anyák napi képeslap készítése 

Kulturális 
foglalkozás: Anyák 
napi versek, mesék 

gyűjtése. 

     

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

     Ma az lenne a 
feladatotok, keressetek 

anyák napi verseket, 
rajzokat, képeslapokat, 

meséket. Ha lehet 
könyvekből (tavalyi 
tankönyvek, újság, 

folyóirat) Olvasgassátok, 
ismerkedjetek a talált 
versekkel, mesékkel 

   Kedvenc időtöltésem. 
Szabadon választott játékok, 

mesék, színezők. 

https://www.tyukanyo.hu/ 
anyaknapja-gyerek-versek/  
Tetszés szerint vállasszatok 
  verset és tanuljátok meg. 

Ezzel a verssel köszöntsétek 
fel anyukátokat! 

https://hu.pinterest.com/ 
kissnebalazskat/any%C3%A1k-

napi-k%C3%A9peslapok/  

     Ma az lenne a 
feladatotok, 

keressetek anyák 
napi verseket, 

rajzokat, 
képeslapokat, 

meséket. Ha lehet 
könyvekből (tavalyi 
tankönyvek, újság, 

folyóirat) 
Olvasgassátok, 

ismerkedjetek a 
talált versekkel, 

mesékkel 

     
 

  

https://www.tyukanyo.hu/%0banyaknapja-gyerek-versek/
https://www.tyukanyo.hu/%0banyaknapja-gyerek-versek/
https://hu.pinterest.com/%0bkissnebalazskat/any%C3%A1k-napi-k%C3%A9peslapok/
https://hu.pinterest.com/%0bkissnebalazskat/any%C3%A1k-napi-k%C3%A9peslapok/
https://hu.pinterest.com/%0bkissnebalazskat/any%C3%A1k-napi-k%C3%A9peslapok/


 

4. osztály 

Tantárgy 2020. április 27. (hétfő) 
2020. április 28. 

(kedd) 
2020. április 29. (szerda) 2020. április 30. (csütörtök) 

2020. május 1. (péntek) 
MUNKASZÜNETI NAP 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Az idő a mindennapi  
Sokszögek 

kerületének 
A négyzet és a télalap A négyzet és a télalap  

életben mérése kerülete I. kerülete II:  

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

mat. mf. 70.o.11.14. 
matem. mf. 72.o. 

1.2.f. 
matem. mf. 73.old. 4.5.  matem. mf. 74.o. 6.7.   

71.o.15.16.17. fel.     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Magazin 
fogalmazás: 
Jellemzést  

Szövegértés feladatsor József Attila: Mama  

 írok    

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

Ok. 104-105. fogalm. mf. 66. o. 1.2.  szövegé. mf. 55.o.11. Ok. 100-101.o.  

szövegé. mf. 52.o.4. 54.o.9.  56.o.13. 14. fel. versmásolás  

magyar nyelvtan 

 tananyag: tananyag:   

 Az eggyé vált j Megváltozott igealakok   

     

 házi feladat: házi feladat:   

 nyelvtan mf.  nyelvtan mf.   

 70.o. 4. 5. 6a) 71.o. 1. 2. 3.   

környezetismeret 

   tananyag:  

   Együttélés a családban  

     

   házi feladat:  

   Mf. 60-61.oldal/ 1.2.4.f.  

   Szorgalmi: 61./3.f.  

etika 

   tananyag:  

   Igazság- részösszefoglalás  

     

   házi feladat:  

   Az én világom 66.o. 8. f.  

     

      



testnevelés 

tananyag:  tananyag: tananyag:  

Mozgáskoordináció 
fejlesztése. Labdavezetés 

szalonban 
 

 
Magasugrás gyakorlása 

átlépő technikával 3 ill. 5 
lépés nekifutásból 

Népi gyermekjátékok, 
kapuzó játékok 

 

     

házi feladat:  házi feladat: házi feladat:  

  https://www.youtube.com/ 

watch?v=IWWXAO0SN_ 

  https://www.youtube.com/ 

watch?v=7ZtBfAMgrt0 

 

 

 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=vREvYuCYk0E  

Játék: Tűzharc 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=1QCdLGZ_5zs  

 

     

ének-zene 

tananyag:   tananyag:  

Háry János   Buba éneke  

     

házi feladat:   házi feladat:  

Számonkérés   youtube.com:  

kérdőív (e-napló)   Buba éneke, Petisné   

technika 

 tananyag:    

 Ajándék készítése    

 anyák napjára    

 házi feladat:    

 üdvözlőlap készítése    

     

német 

 tananyag: tananyag:   

 
Welche Uhr zeigt 

welche Zeit? 
Mal die Uhrzeiten ein!   

 Tk.:72/3.f. Mf.:62/3.f.   

 házi feladat: házi feladat:   

     

     

BTMN 
tananyag:  tananyag:   

Kijelentő, kérdő. felszólító 
mondatok olvasása I. 

 
Kijelentő, kérdő. felszólító 

mondatok olvasása II. 
  

https://www.youtube.com/%0bwatch?v=IWWXAO0SN_
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=IWWXAO0SN_
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=7ZtBfAMgrt0
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=7ZtBfAMgrt0
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=vREvYuCYk0E
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=vREvYuCYk0E
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=1QCdLGZ_5zs
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=1QCdLGZ_5zs


     

házi feladat:  házi feladat:   

Tk:23.oldal első része  Tk:23.oldal második része   

     

 

  



 

5. osztály 

Tantárgy 2020. április 27. (hétfő) 
2020. április 28. 

(kedd) 
2020. április 29. (szerda) 

2020. április 30. 
(csütörtök) 

2020. május 1. (péntek) 
MUNKASZÜNETI NAP 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:   

Arányosságok, változó 
Arányos 

következtetések 
Nyitott mondatok,   

mennyiségek TK.186-
187 

Tk. 188.o. egyenletek Tk.189-190.   

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

TK. 187/1,2. Tk. 188/1. Mf. 130./1,2.   

 Mf. 128/1,4 Mf. 131./4.   

magyar irodalom 

 tananyag:    

 Weöres S.: Anyámnak    

     

 házi feladat:    

 
Anyámnak c. vers 

elolvasása Tk.:199.-
202.o. 

   

     

magyar nyelvtan 

tananyag:  tananyag: tananyag:  

Év végi ismétlés-
Tanulás tanulása 

 
Év végi ismétlés-Szövegről 
szövegre; Anyanyelvünk 

Év végi ismétlés-A 
kommunikáció 

 

     

házi feladat:  házi feladat: házi feladat:  

Tanulás tanulása Tk.:8.-
9.o.elolvasása 

 
Szövegről..;Anyanyelvünk…Tk.:10.-

13.o.elolvasása 
A kommunikáció Tk.:14.-

17.o. elolvasása 
 

     

természetismeret 

tananyag:  tananyag:   

Állattenyésztés, 
állattartás 

 A települések jellemzői   

TK. 58-59.o. 

Mf. 63-65.o. 
 tk.124-125.   

házi feladat:  házi feladat:   

Kötelező: 
Mf. 63/1. 

 
Írd le és tanuld meg a rövid 

összefoglalást! 
  

Ajánlott: 
Mf. 63/2. 

    

etika   tananyag:   



  Számonkérés   

     

  házi feladat:   

  

Magyarázd meg röviden a 
következő fogalmakat: konfliktus, 
megbánás, önismeret, empátia, 

elfogadás, tolerancia. 

  

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Kézilabda: Egykezes 
felső átadás 

Futóiskola gyakorlatok 
Általános gimnasztikai 

gyakorlatsor 
Kitartó futás  

     

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

Egykezes felső átadás 
gyakorlása 

Futóiskola gyakorlatok Gimnasztikai gyakorlat végzése Kitartó futás 6-8 percig  

     

ének-zene 

  tananyag:   

  
Édesanyám rózsafája-anyák 

napjára dalok,versek 
  

     

     

     

     

technika 

 tananyag:    

 Számonkérés    

     

 házi feladat:    

 

Teszt feladat 
A Kréta üzeneteiben 

találod  a 

feladatlapot, azt küld 
vissza! 

   

     

német 

tananyag:  tananyag: tananyag:  

Wortschatz 
wiederholen 

 Wortschatz wiederholen 
Számonkérés: Modul 

7.Lektion 2. 
 

     

házi feladat:  házi feladat: házi feladat:  

Tk.:75/8.f.  
https://www.youtube.com/ 

watch?v=8pD3xXN0lc0 
Kérdőív  

https://www.youtube.com/%20watch?v=8pD3xXN0lc0
https://www.youtube.com/%20watch?v=8pD3xXN0lc0


Tk.:75/9.f.     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
Támad a török  Tk: 

140 -141.old. 
 

A humanizmus és a 
reneszánsz  Tankönyv: 142 

- 145. oldal 
 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
Munkafüzet: 

106.oldal/ 1., 2. 
feladat 

 
Munkafüzet: 108. / 1.,2., 

3. feladat 
 

     

informatika 

 tananyag:    

 A billentyűzet    

 részei    

 házi feladat:    

     

     
 

  



 

6. osztály 

Tantárgy 
2020. április 27. 

(hétfő) 
2020. április 28. (kedd) 2020. április 29. (szerda) 2020. április 30. (csütörtök) 

2020. május 1. 
(péntek) 

MUNKASZÜNETI NAP 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:   

A sokszögek területe A sokszögek területe Ismétlés, gyakorlás   

Tk. 140-141. Tk. 140-141.    

házi feladat: házi feladat: házi feladat:   

Képlet tanulása Tk. 142./1.a,b ; 2.a,c Mf. 104./1,2,3,4   

 3.a,b    

magyar irodalom 

  tananyag:   

  
C.Nöstlinger: A cseregyerek 

1. 
  

     

  házi feladat:   

  
A cseregyerek Tk.:220.-

225.o.elolvasása 
  

     

magyar nyelvtan 

 tananyag: tananyag: tananyag:  

 A viszonyszók: névelő A viszonyszók: névutó A viszonyszók: igekötők  

     

 házi feladat: házi feladat: házi feladat:  

 
A névelő Tk.:82.-83.o. 

munkafüzet:133./2.,134./6. 
A névutó 

Tk.:84.o.,munkafüzet:135./3. 
Az igekötők 

Tk.:85.o.,munkafüzet:136./1.a,b, 
 

     

természetismeret 

tananyag:  tananyag:   

Összefoglalás:  Érzékelés II.   

rétek, mezők, 
szántóföldek - 

gyakorlás 
 Hallás, szaglás, ízlelés   

házi feladat:  házi feladat:   

tk.81-94.  
Tankönyv: 135. oldal 

  

  
Munkafüzet: 128. oldal 4. 

feladat 
  

etika 

   tananyag:  

   Számonkérés  

     



   házi feladat:  

   

Magyarázd meg röviden a 
következő fogalmakat: világ 

vallás, szertartás, szokás, vallási 
közösség, nézőpontváltás, 

kritikai gondolkodás, 
médiatudatosság. 

 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Kézilabda: Egykezes 
felső átadás 

Futóiskola gyakorlatok 
Általános gimnasztikai 

gyakorlatsor 
Kitartó futás  

     

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

Egykezes felső 
átadás gyakorlása 

Futóiskola gyakorlatok 
Gimnasztikai gyakorlat 

végzése 
Kitartó futás 8-10 percig  

     

ének-zene 

 tananyag:    

 
A klasszikus szimfonikus 

zenekar 
   

     

 házi feladat:    

 

A szimfonikus zenekar 
hangszerei Tk.:77.o.Írd le a 

hangszereket 
csoportosítva! Mit tudsz 

még a zenekarról? 
Figyelmesen nézd meg a 

rajzot! 

   

     

technika 

  tananyag:   

  
Veszélyes anyagok a 

háztartásban 
  

  tk.62-63 oldal   

  házi feladat:   

  

Most sem kérek írásbelit, a 
következő héten lesz a 

számonkérés! 
Olvasd el a leckét és a 
következőkre figyelj! 

  



-Mi a különbség a tisztító és 
ápolószerek között? 
-Mire kell figyelni a 

vegyszerek használatánál? 

     

rajz 

tananyag:     

Megmozdul az 
állókép, animáció 

    

tk. 102.     

házi feladat:     

Olvasd el hogyan 
készül a rajzfilm. 

tk.102. 
    

     

német nyelv 

 tananyag:  tananyag:  

 
Számonkérés: Modul 11 

Lektion 1. 
 EU-Länder  

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 Kérdőív  

https://europa.eu/european-
union/about-

eu/countries/member-
countries_de 

 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 

Más úton egy cél felé: 
Széchenyi István és 

Kossuth Lajos Tankönyv: 
157 - 160. oldal 

 
 Magyarország fejlődése az 
1840-es években Tankönyv: 

161- 162.oldal 
 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
Munkafüzet: 103.oldal/ 

2.,3.,5. feladat 
 

 Beszámoló: Tankönyv 165. oldal 
olvasmányai (6-8 mondat) 

 

     

informatika 

tananyag:     

Mit nyújt a hálózat?     

     

házi feladat:     

Vázlat készítése     

     

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_de


 

 

7. osztály 

Tantárgy 2020. április 27. (hétfő) 2020. április 28. (kedd) 2020. április 29. (szerda) 2020. április 30. (csütörtök) 

2020. május 1. 
(péntek) 

MUNKASZÜNETI 
NAP 

matematika 

tananyag:  tananyag: tananyag:  

Súlyvonalak és középvonalak   Sokszögek szögei és átlói A kör kerülete  

a háromszögben TK. 179.o  Tk. 181-183.o. Tk. 184-185. o.  

házi feladat:  házi feladat: házi feladat:  

Mf. 115./1,2.  Mf. 117.o/1 Tk. 185./1.a,b,c,d  

     

magyar irodalom 

tananyag:  tananyag:   

Karinthy F.: Irodalom  Ady E.: Répakapálás 1.   

     

házi feladat:  házi feladat:   

Karinthy művének elolvasása 
Tk.:226.-

230.o.fogalom:paródia,karikatúra:-
írd le ésválaszolj:230./1. 

 
Répakapálás elolvasása 

Tk.:231.-235.o. 
  

     

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag:  

Az értelmező 
felismerése,munkafüzet:119./4. 

  

Mit tanultunk a jelzőkről? 
munkafüzet:121./2. Írd ki a 

jelzős 
szerkezeteket/jelző+főnév/,-

és nevezd meg a fajtáját! 

 

     

házi feladat:   házi feladat:  

     

     

etika 

 tananyag:    

 
Alkalmazkodás és 

önállóság 
   

 tk.102-124 oldal    

 házi feladat:    



 

Most nem kérek 
írásbelit! Olvasd el a 

leckét és gondold végig 
a következő fogalmakat: 

autonómia, 
alkalmazkodás, elvárás, 
befogadás, kirekesztés, 

lelkiismeret. 

   

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Aerobic Aerobic Célbadobás Kézilabda  

     

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

https://www.youtube.com/ 
watch?v=D7bTnQzZCmo 

https://www.youtube.c
om/ 

watch?v=D7bTnQzZCmo 

https://www.youtube.com/
watch?v=ubs62u7KIsg 

https://www.youtube.com/
watch?v=0v4OV9rdOEY 

 

     

technika 

   tananyag:  

   Számonkérés  

     

   házi feladat:  

   

Válaszolj a következő 
kérdésekre! 

1. Sorold fel a tankönyvben 
található ruházati 

alapanyagokat! 
2. Mit jelentenek a betűvel 

jelölt méretek a pólón? 
3. Hogyan távolíthatjuk el a 

ruhán található 
szennyeződéseket? 

4. Sorold fel a mosás fázisait! 

 

     

rajz 

  tananyag:   

  Axonometria   

  tk.82-83.   

  házi feladat:   

  Olvasd el a tk.82. oldalán.   

  
Egyméretű-és kétméretű 

axonometria 
  

https://www.youtube.com/%20watch?v=D7bTnQzZCmo
https://www.youtube.com/%20watch?v=D7bTnQzZCmo
https://www.youtube.com/watch?v=D7bTnQzZCmo
https://www.youtube.com/watch?v=D7bTnQzZCmo
https://www.youtube.com/watch?v=D7bTnQzZCmo
https://www.youtube.com/watch?v=ubs62u7KIsg
https://www.youtube.com/watch?v=ubs62u7KIsg
https://www.youtube.com/watch?v=0v4OV9rdOEY
https://www.youtube.com/watch?v=0v4OV9rdOEY


német nyelv 

tananyag: tananyag:  tananyag:  

Der Lügenbaron Der Lügenbaron  Der Lügenbaron  

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat:  

Tk.:90/3. szókeresés 
Tk.:90/3. 1. rész 

fordítása 
 Tk.:90/3. 2.rész fordítása  

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 

 Felülkerekednek a 
szövetségesek (1. rész) 

Tankönyv: 194 -197. 
oldal 

 

Felülkerekednek a 
szövetségesek (2. 

rész)  Tankönyv: 198 -
201.oldal  

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
Munkafüzet: 112.oldal/ 

1.,2. feladat 
 

Munkafüzet: 116. oldal/ 1. 
feladat és 117.oldal / 4. 

feladat 
 

     

informatika 

 tananyag:    

 Mit nyújt a hálózat?    

     

 házi feladat:    

 Vázlat készítése    

     

biológia 

  tananyag:   

  
Az élővilág alkalmazkodása 
a valódi mérsékelt övben 

  

  
TK. 109-111.o. 

Mf. 68-70.o. 
  

  házi feladat:   

  
Kötelező: 

Mf. 71/2-b., 72/5. 
  

  
Ajánlott: 

Mf. 71/2-a., 72/3. 
  

kémia 

tananyag:  tananyag:   

Molekulák  Kristályrács molekulákból   

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

 
TK. 66-69.o. 

Mf. 70-72.o. 
  

házi feladat:  házi feladat:   



Kötelező: 
Mf. 64/1, 2.; 65/5.; 67/2. 

 
Kötelező: 

Mf. 71/1,2, 72/4. 
  

Ajánlott: 
Mf. 65/4., 6. 

 
Ajánlott: 
Mf. 72/3. 

  

 

  



 

8. osztály 

Tantárgy 2020. április 27. (hétfő) 2020. április 28. (kedd) 
2020. április 29. 

(szerda) 
2020. április 30. (csütörtök) 

2020. május 1. 
(péntek) 

MUNKASZÜNETI 
NAP 

matematika 

 tananyag: tananyag: tananyag:  

 Összefoglalás Összefoglalás Számonkérés  

     

 házi feladat: házi feladat: házi feladat:  

 Tk. 190./6,7. Tk. 192./15.   

  Tk. 194./22.a,c   

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:    

Jékely Z. pályaképe; Futballisták 
1. 

Jékely: Futballisták 2.    

     

házi feladat: házi feladat:    

A verset elolvasni, és az 
életrajzot;válaszolj:Tk.:170.o./3.5. 

Tk.:Gondolkodó feladatára 
válaszolj! 

   

     

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag:  

A magyar nyelv típusai 1.   
Hányféle magyar nyelvet 

beszélünk?1.Tk.:82.-
89.o.munkafüzet:137./5. 

 

     

házi feladat:   házi feladat:  

A magyar nyelv típusait elolvasni     

     

földrajz 

tananyag:  tananyag:   

  Kelet-Európa földrajza   
Oroszország 

földrajza 
  

tk.178-181.  tk.182-186.   

házi feladat:  házi feladat:   

tk.181/1,2.  mf.102/1.   

     

etika 

  tananyag:   

  Számonkérés   

     

  házi feladat:   



  

Magyarázd meg 
röviden a következő 
fogalmakat: ateista, 

vallásos, 
többistenhit, ahinszá 

elve. 

  

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Kézilabda: Egykezes felső átadás Futóiskola gyakorlatok 
Általános 

gimnasztikai 
gyakorlatsor 

Kitartó futás  

     

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

Egykezes felső átadás gyakorlása Futóiskola gyakorlatok 
Gimnasztikai 

gyakorlat végzése 
Kitartó futás 10-12 percig  

     

ének-zene 

  tananyag:   

  
Évszázadok 

muzsikája 1.Tk.:81.-
83.o. 

  

     

  házi feladat:   

  
Olvassátok el 

Tk.:81.-83.o.lévő 
szövegeket! 

  

     

technika 

   tananyag:  

   Számonkérés  

     

   házi feladat:  

   

Röviden fogalmazd meg mit 
jelentenek a következő 

kifejezések: 
regionális, globális, lokális, 

civilizációs ártalmak, passzív 
beavatkozás, aktív beavatkozás 

 

     

rajz 
  tananyag:   

  
A magyar 

népművészet I. 
  



  
Építészet, 

díszítőművészet,  
  

  házi feladat:   

  tk.104-105.   

  Olvasd el!   

német nyelv 

tananyag:  tananyag:   

Hörverstehen  Hörverstehen   

     

házi feladat:  házi feladat:   

Tk.:85/3.f 1.rész  Tk.:85/3.f 2.rész   

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
Hírek, álhírek és 

reklámok  Tk: 205- 208. 
oldal 

 
Az internet és  közösségi 

hálók  Tankönyv: 210 - 212. oldal 
 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 

Mf: 108. old /2., 3., 4. 
f  Beszámoló: A 

számítógépes bűnözés Tk: 
209. old (8- 10 mondat) 

 

 
Munkafüzet: 110.oldal / 1.,2.,3.,4. 

feladat 
 

     

informatika 

 tananyag:    

 Számítógép a könyvtárban    

     

 házi feladat:    

 Vázlat készítése    

     

osztályfőnöki 

   tananyag:  

   Halló fiúk, halló lányok  

     

   házi feladat:  

   Társas viselkedés normái  

     

kémia 

tananyag:  tananyag:   

A levegőszennyezés és 
következményei II. 

 
A vizek szennyezése 

I. 
  

TK. 80-83.o.  TK. 84-85.o.   



Mf. 84-87.o. Mf. 88-89.o. 

házi feladat:  házi feladat:   

Kötelező: 
Mf. 85/3,5. 

 
Kötelező: 
Mf. 89/5. 

  

Ajánlott: 
Mf. 84/2. 

 
Ajánlott: 
Mf. 88/2. 

  

 


