
1. osztály 
Tantárgy 2020. május 4. (hétfő) 2020. május 5. (kedd) 2020. május 6. (szerda) 2020. május 7. (csütörtök) 2020. május 8. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

A tizenkilenc 
Műveletek 19-cel, 

szöveges f-ok 
A szerzett tudás 

elmélyítése 
A húsz Műveletek hússzal 

     

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

TK.93/1.2.3.sz:4 Mf:63-64.o. Tk: 94/1.2.3.Sz:95.o. Tk:96-97.o. Tk:98.o. 

Mf:62.o.     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Négy vándor 
12 hónap, Gesztenyefa 

levél 
 Tekereg a szél Két költöző madarunk 

     

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

Tk:202.o. Tk:203.o  Tk:204.o. Tk:206.o 

     

magyar nyelvtan 

tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 

A „P” betű vázolása, 
írása 

 U,Ú betű vázolása és írása J,É betű vázolása, írása Gyakorlás 

     

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

Vázolólap, Írás II.mf 
55/1.2.3. 

 
Vázolólap, Írás II.mf 

56/1.2.3.4.Sz:5. 
Vázolólap, Írás II.mf:57.o. Írás II.mf:58/1.2.Sz:3.4. 

     

környezetismeret 

  tananyag:   

  

Gyakorló óra: Project nap 
az élővilág megóvására, 

kiállítás: /Madarak és fák 
napjához, valamint a Föld 
napjához kapcsolódóan./ 

  

     

  házi feladat:   

  
Az eddig tanultak 

ismétlése. /év elejétől/ 
  

     

etika 
 tananyag:    

 
Mások, máshol. Az 

egyéni különbözőségek 
   



körülményekben, 
szokásban, ízlésben. 

     

 házi feladat:    

 
Rajzold le az etika 

füzetedbe a 3 kedvenc 
időtöltésedet! 

   

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Csúszás, kúszás, mászás Mozgáslánc Székes nap Ritmus nap „Madarak, fák napja” 

     

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

Építsetek székekből 
akadály pályát! Bújjatok 

át alatta, fölötte, 

közötte! 

Anya vagy a testvéred 
mutasson egy 

mozdulatot,amit te 
megismételsz, aztán 

tegyen hozzá egy 
újabbat. 

Készíts elő egy stabil 
széket! Fusd körbe 3-

szor, szökdeléssel ugráld 

körül, stb. 

Keress egy lassúbb számod, 
a kedvenc zenédet! Mozogj, 

táncolj rá! 

Kirándulj, sétálj, mozogj a 
szabadban! 

     

ének-zene 

 tananyag:  tananyag:  

 
Konkolylevél 
Tk: 53.o.1.f. 

 
Ma vagyon piros pünkösd 

napja 
Tk: 54.o.2.f. 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
Az eddig tanult dalok 

ismétlése. 
 Új dalt kívülről megtanulni.  

     

technika 

    tananyag: 

    Jelzőtáblák 

     

    házi feladat: 

    
Rajzolj le 4 közlekedési 

táblát! 

     

rajz 

tananyag:  tananyag:   

Tárgytervezés.  
A mesék különleges 

szereplői. A 
meseszereplők öltözete. 

 

Tárgytervezés.  
Milyen a törpék kalapja? 
Utazás Tündérországba. 

Tündérkalapok. 

  

     



házi feladat:  házi feladat:   

Tervezz a törpéknek 
kalapot! Rajzolj törpéket 
hozzájuk illő kalapban! 

 
Varázserővel rendelkező 
tündérkalapok tervezése, 

rajzolása. 
  

     

korrepetálás 

  tananyag:   

  
Több tagú összeadás, 

kivonás 
  

     

  házi feladat:   

  Előírt mat. f.50.oldal   

     

napközi 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Cukorbetegség kezelése 
A 2-es típusú 

cukorbetegség kezelése 
Cukorbeteg étrend 

Cukorbetegségre 
gyógynövény 

A cukorbetegség 
megelőzése 

     

Sportfoglalkozás: Manuális foglalkozás: Játékfoglalkozás: Kulturális foglalkozás: 
Gondolkodtató 

foglalkozás: 

Labdajátékok 
Kedvenc tavaszi virágom 

megfestése. 
Mozgásos játékok 

Emlékeztető:  
versek, dalok anyák napjára 

Keresztrejtvények 

     

 

  



 

2. osztály 

Tantárgy 
2020. május 4. 

(hétfő) 
2020. május 5. (kedd) 2020. május 6. (szerda) 

2020. május 7. 
(csütörtök) 

2020. május 8. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Szorzás gyakorlása A tömeg mérése Gyakorlás Tömeg mérése 
Alapműveletek 

gyakorlása 

     

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

Kisszámoló 71. oldal 

Tankönyv 104-105. oldal 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=XqpoDum-5I0    
munkafüzet 67-68. oldal 

Kisszámoló 72. oldal 3.  
tankönyv 106-107. oldal, 

mf. 69-70. oldal 
Kisszámoló 62. o. 1, 2, 3. 

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Pinokkió és Kanóc 
titokban útra kel 

Gyakorlás: Pinokkió és Kanóc  
titokban útra kel 

Misi Mókus kalandjai  
 tankönyv 132-133-134.  

oldal 134. oldalról versike 
másolása 

 

Gyakorlás: Misi Mókus 
kalandjai munkafüzet 

51. oldal  tankönyv 135. 
oldal5.  a képek alatti 
mondatok lemásolása 

     

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

Tankönyv 129-130-
131. oldal, 

szómagyarázatok 
lemásolása, 

munkafüzet 50. oldal 

Tankönyv 129-130-131.  
oldal négyszótagú szavak 

aláhúzása, 
 másolása 

   

     

magyar nyelvtan 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Kérdeztél? Felelek… Kérdeztél? Felelek…  

  Írás: A kérdő mondat gyakorlása  Rövid szöveg alkotása 

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
https://www.youtube.com/ 

watch?v=HIV5uTlgOQ8 
tankönyv 90-91. oldal 

munkafüzet 59. oldal,  
másolás: 65. oldal 19, 20. 

mondatai 
 

  Írás munkafüzet 65. oldal  
Írás munkafüzet 66. 

oldal 

környezetismeret 
 tananyag:    

 Madarak    

https://www.youtube.com/%0bwatch?v=XqpoDum-5I0
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=XqpoDum-5I0
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=HIV5uTlgOQ8
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=HIV5uTlgOQ8


     

 házi feladat:    

 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=8BVUTuHBFGA&t=26

9s 
tankönyv 56-57. oldal, 

munkafüzet 60-61. oldal 

   

     

etika 

 tananyag:    

 
Jó és rossz mesehősök, velük 

való azonosulás 
   

     

 házi feladat:    

     

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Szabadtéri óra Téri tájékozódás fejlesztése Ugrókötelezés gyakorlása  
Távolugrás egy lábról 

két lábra 

     

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

Labdázás az udvaron 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=VPfeyiFk2eM&t=156s 
   

     

ének-zene 

   tananyag: tananyag: 

   Csillag Boris A pünkösdi rózsa 

     

   házi feladat: házi feladat: 

   Hallás utáni daltanulás Hallás utáni daltanulás 

   youtube.com youtube.com 

technika 

tananyag:     

A helyes és helytelen      

közlekedési 
magatartás 

    

házi feladat:     

ismerkedés a 
közlekedés 

    

táblákkal     

rajz tananyag:   tananyag:  

https://www.youtube.com/%0bwatch?v=8BVUTuHBFGA&t=269s
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=8BVUTuHBFGA&t=269s
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=8BVUTuHBFGA&t=269s
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=VPfeyiFk2eM&t=156s
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=VPfeyiFk2eM&t=156s


Meseillusztráció   
Tenyérlenyomatok 

készítése rajzos 
kiegészítéssel 

 

     

házi feladat:   házi feladat:  

Pinokkió és Kanóc 
titokban útra kel 

című meséhez 
illusztráció készítése 

    

     

BTMN 

tananyag:  tananyag:   

D betűs szavak 
gyakorlása 

 
D betűs szavak, mondatok 

másolása 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Én is tudok olvasni 
tk:24.oldal  

TK:41.oldal,szavak, mondatok 
olvasása, 10 szó, 5 mondat 

lemásolása 
  

     
 

  



3. osztály 

Tantárgy 
2020. május 4. 

(hétfő) 
2020. május 5. (kedd) 2020. május 6. (szerda) 

2020. május 7. 
(csütörtök) 

2020. május 8. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Év végi ismétlés Év végi ismétlés Év végi ismétlés Év végi ismétlés Év végi ismétlés 

Alaki, helyi, valódi 
érték 

Számszomszédok Kombinatorika 
Írásbeli összeadás, 

kivonás 
Írásbeli szorzás 

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

Mf. 84.oldal Mf.85.oldal Tk. 149./ 3.f /füzetben/ Mf. 86./8.f. Mf. 86-87./ 9.10.f. 

learningapps.org learningapps. org Ajánlott: Mf.86. /7. Gyakorlás: okosdobozon Gyakorlás: okosdoboz 

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Májusi magazin Az én titkaim A titokdoboz  Álmomban 

     

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

Olvasókönyv: 100-
101.o. 

Ok. 102-103. oldal Ok. 104-105.oldal  Ok. 106-107.oldal 

Mf. 54-55./ 1.3.5.f. Mf. 56./1.3.4.f. Mf. 56-57./ 5.f.  Mf. 58. oldal 

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag: tananyag: 

A szófajok 
összefoglalása 

  Írás: A szófajok összefoglalása 

   Írd helyesen a szavakat!  

házi feladat:   házi feladat: házi feladat: 

Anyanyelv mf. 92. 
oldal 

  Írás mf. 35./ 4.f Anyanyelv mf. 93.oldal 

learningapps.org     

fogalmazás 

  tananyag:   

  Fő részekre tagoltan   

     

  házi feladat:   

  Fogalmazás tk. 68. oldal   

  tk.69./ 3. szóban   

környezetismeret 

 tananyag:    

 Kórházi gyógykezelés    

     

 házi feladat:    

 Tk. 58.oldal + 59.o. kiemelt rész    

 Mf. 62-63. / 2.4.f.    

etika 
 tananyag:    

 Vidámság, móka, mozgás    



 youtube: Ram, sam, sam    

 házi feladat:    

     

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Távolugrás guggoló 
vagy lépő technikával 

Távolugrás guggoló vagy lépő 
technikával. 

Sorozatugrások 
akadályra fel- le: 

zsámoly, pad. 
Játék: Szoborjáték 

Koordinációfejlesztő 
feladatok különféle 

eszközökkel. Kötélhajtás, 
hullahopp karikázás. 

Kerékpáros 
ügyességi 

feladatok az udvaron 

     

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

Napi Torna (11 perc) 
Otthon Alsós 

Tagozatosoknak You 
Tube 

Izgő- mozgó torna gyerekeknek 
2.rész 

YouTube 

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

=T5147BQI69w 

https://www.youtube. 
com/watch?v=SC-

uKMZAGig 

https://www.youtube 
.com/watch?v=pD1V          

jumS4M4 

     

ének-zene 

tananyag:    tananyag: 

Zenehallgatás:    Két szál pünkösdrózsa 

Weber:A bűvös 
vadász 

    

házi feladat:    házi feladat: 

youtube.com:    Daloskönyvem 57.oldal 

A mű meghallgatása    youtube.com 

technika 

  tananyag:   

  A helyes és helytelen   

  közlekedési magatartás   

  házi feladat:   

  közlekedési jelzőtáblák   

  jelentése   

rajz 

   tananyag:  

   
Fák, madarak rajzolása. 

Csendélet a 
képzőművészetben 

 

     

   házi feladat:  

   

Madarak, fák rajzolása 
YouTube 

Csendélet a 
képzőművészetben 

youtube 

 



     

BTMN 

tananyag:  tananyag:   

D betűs szavak 
gyakorlása 

 
D betűs szavak, 

mondatok másolása 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Én is tudok olvasni Tk 
24.o  

 

TK:41.oldal,szavak, 
mondatok olvasása, 10 

szó, 5 mondat 
lemásolása 

  

     

napközi 3. osztály 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Cukorbetegség 
kezelése 

A 2-es típusú cukorbetegség 
kezelése 

Cukorbeteg étrend 
Cukorbetegségre 

gyógynövény 
A cukorbetegség 

megelőzése 

     

Sportfoglalkozás: Manuális foglalkozás: Játékfoglalkozás: Kulturális foglalkozás: 
Gondolkodtató 

foglalkozás: 

Labdajátékok 
Kedvenc tavaszi virágom 

megfestése. 
Mozgásos játékok 

Emlékeztető:  
versek, dalok anyák 

napjára 
Keresztrejtvények 

     

napközi 2-4. osztály 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Szabad foglalkozás: 
Szabadon választott 

időtöltés. 

Kulturális foglalkozás: Mi az a 
madarak fák napja? 

Tanulmányi foglalkozás: 
Szorzó, bennfoglaló 
táblázat tanulása, 

gyakorlása 

Ügyes kezek: Kreatív 
időtöltés. Kedvenc 

madaram 

Kulturális foglalkozás: 
Madarak és fák napja. 

Május 10. 

     

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

     

Szabadon választott 
időtöltés. Ajánlás: 
Játék az udvaron, 
olvasás, rajzolás, 

séta. 
Kellemes időtöltést! 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=rnpJZjqh-

FQ&feature=youtu. be&fbclid= 
IwAR1jkwUt3SbZYan8CrQ-

_TLUGEiAT_ 
JMx8yD48fNagH8BchEL24JQAIb5OQ 

Okos Doboz digitális 
feladatok 

matematikából 

Rajzoljátok le a nektek 
legjobban tetsző 

madarat! 
Szabadon választott 

technikával színezzétek ki! 

https://hu.pinterest   
.com/pin/ 

355573333056890729/ 

 

  

https://www.youtube.com/%0bwatch?v=rnpJZjqh-FQ&feature=youtu.%20be&fbclid=%0bIwAR1jkwUt3SbZYan8CrQ-_TLUGEiAT_%0bJMx8yD48fNagH8BchEL24JQAIb5OQ
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=rnpJZjqh-FQ&feature=youtu.%20be&fbclid=%0bIwAR1jkwUt3SbZYan8CrQ-_TLUGEiAT_%0bJMx8yD48fNagH8BchEL24JQAIb5OQ
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=rnpJZjqh-FQ&feature=youtu.%20be&fbclid=%0bIwAR1jkwUt3SbZYan8CrQ-_TLUGEiAT_%0bJMx8yD48fNagH8BchEL24JQAIb5OQ
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=rnpJZjqh-FQ&feature=youtu.%20be&fbclid=%0bIwAR1jkwUt3SbZYan8CrQ-_TLUGEiAT_%0bJMx8yD48fNagH8BchEL24JQAIb5OQ
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=rnpJZjqh-FQ&feature=youtu.%20be&fbclid=%0bIwAR1jkwUt3SbZYan8CrQ-_TLUGEiAT_%0bJMx8yD48fNagH8BchEL24JQAIb5OQ
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=rnpJZjqh-FQ&feature=youtu.%20be&fbclid=%0bIwAR1jkwUt3SbZYan8CrQ-_TLUGEiAT_%0bJMx8yD48fNagH8BchEL24JQAIb5OQ


 

4. osztály 

Tantárgy 
2020. május 4. 

(hétfő) 
2020. május 5. (kedd) 

2020. május 6. 
(szerda) 

2020. május 7. (csütörtök) 
2020. május 8. 

(péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

A terület mérése A terület mérése  A kerület és a terület Diagnosztizáló mérés Képességfejlesztés 

 különböző egységekkel    

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

mat. mf. 75.o.1.2. mat. tk. 149.o. mat. mf. 76.o.4.  mat. mf. 78.o.1.2.3. mat. mf. 81.o. 

76.o.3.f. 2a) 3a) 4. f. 77.o.5. 79.o. 7.8. 79.o. 5.6.  

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Kréta-rajz- Piac fogalmazás: Jellemzés A titkos menedék A titkos menedék A levélnehezék 

 írása önállóan    

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

Ok. 106-107. Jellemzés írása Ok. 108-110.o. Ok. 108-110. Ok. 111-113.o. 

szöv. mf. 61.o.1.3.  szövegé. mf. 62.o.1.2. szövegé. mf.62.o.4. szövegé. mf. 64.o.1.7. 

magyar nyelvtan 

 tananyag: tananyag:   

 Megváltozott igealakok 
Rövid és hosszú 

igealak 
  

 A -t végű igék    

 házi feladat: házi feladat:   

 nyelvtan mf. 72.o. 4.5.  nyelvtan mf. 73.o.1.2.   

 tk. szabályok 65. oldaltól 
tk. szabályok 65. 

oldaltól 
  

környezetismeret 

   tananyag:  

   Baráti kapcsolatok  

     

   házi feladat:  

   Tk. 56-57.oldal  

   Mf. 62./1.2.3.f.  

etika 

   tananyag:  

              Kezdet és vég  

     

   házi feladat:  

   Az én világom 69.o.7.  

     

testnevelés tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 



Magasugrás 
gyakorlása 

 

Magasugrás 
gyakorlása átlépő 
technikával 3 ill. 5 
lépés nekifutásból 

Ugrások és szökdelések, 
talajra érkezések. 
Játék: Páros fogó 

Testfordulatok helyben 
ugrással: Balra, jobbra, 

át! 

     

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

Napi Torna(11 perc) 
Otthon Alsós 

Tagozatosoknak You 
Tube 

 Online tesi óra 14. 
https://www.youtube. 

com/watch?v=GddI0rmBpso  
online tesi óra 18. 

     

ének-zene 

tananyag:   tananyag:  

Himnusz   Szánt a babám  

     

házi feladat:   házi feladat:  

Daloskönyvem 
52.oldal 

  Daloskönyvem 53.oldal  

youtube.com   youtube. com  

technika 

 tananyag:    

 A helyes és helytelen    

 közlekedési magatartás    

 házi feladat:    

 közlekedési jelzőtáblák    

 jelentése    

rajz 

    tananyag: 

    Közlekedési jelzőtáblák 

     

    házi feladat: 

    jelzőtáblák rajzolása 

     

német 

 tananyag: tananyag:  tananyag: 

 Wann? Um wie viel Uhr? Elváló igekötős igék  Tinas Tagesablauf 

     

 házi feladat: házi feladat:  házi feladat: 

 

https://de.islcollective.com/deutsch-
daf-arbeitsblatter/wortschatz/zeit-

raum-menge/wieviel-uhr-ist-
es/64864 

Munkafüzet: 63/6.f.  
Fordítsd le a tk.: 72. 

oldal 4. feladatának 1-
2. részét! 

     

BTMN tananyag:  tananyag:   

https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/wortschatz/zeit-raum-menge/wieviel-uhr-ist-es/64864
https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/wortschatz/zeit-raum-menge/wieviel-uhr-ist-es/64864
https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/wortschatz/zeit-raum-menge/wieviel-uhr-ist-es/64864
https://de.islcollective.com/deutsch-daf-arbeitsblatter/wortschatz/zeit-raum-menge/wieviel-uhr-ist-es/64864


D betűs szavak 
gyakorlása 

 
D betűs szavak, 

mondatok másolása 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Én is tudok olvasni Tk 
24.o 

 

TK:41.oldal,szavak, 
mondatok olvasása, 
10 szó, 5 mondat 

lemásolása 

  

     

 

  



 

5. osztály 
Tantárgy 2020. május 4. (hétfő) 2020. május 5. (kedd) 2020. május 6. (szerda) 2020. május 7. (csütörtök) 2020. május 8. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Arányossággal kapcs. Gyakorló óra Próbálgatások, következ- Próbálgatások, következ- Feladatmegoldás 

feladatmegoldás  tetések TK. 191-192. tetések TK. 191-192.  

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

Okosdoboz Okosdoboz Tk. 192/1. Tk. 192/2,3 Okosdoboz 

     

magyar irodalom 

 tananyag:   tananyag: 

 
Molnár: A Pál utcai fiúk 

1.2.fej. 
  

Molnár: A Pál utcai fiúk 
1.2.fej. 

     

 házi feladat:   házi feladat: 

 

Tk.:237.238.o.Írd le 
milyen iskolai dolgokat 

ismertél meg? Mi a 
törökméz? 

  
Írd le mi a grund, és 

leírást készíts, hogy néz 
ki? 

     

magyar nyelvtan 

tananyag:  tananyag:   

A szövegszerkesztés 
állomásai, jellemzés, 

leírás 
 

Ismétlés :a hangok világa, 
magánhangzók 

  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Olvassák el a tk. 
szövegét! 

 

Tk.:35.-
40.o.,munkafüzet:140./3.a,Írj 

a szövegből a hangrend/3/ 
törvényére 2-2 példát és az 

illeszkedés/3/törvényére 2-2 
példát! 

  

     

természetismeret 

tananyag:  tananyag:   

A baromfiudvar lakói  Közműhálózatok     

TK. 60-61.o. 

Mf. 66-68.o. 
 tk.126-127.    

házi feladat:  házi feladat:   

Kötelező: 
Mf. 66/1., 67/4. 

 mf.134.1.   



Ajánlott: 
Mf. 66/2. 

(Szorgalmi: Mf. 66/3.) 
    

etika 

   tananyag:  

   Drámaóra  

     

   házi feladat:  

   
Olvasd el a 104-105 oldalon 
lévő olvasmányt és válaszolj 
a 106. oldalon a 2.kérdésre! 

 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Ugrókötél gyakorlatok 
Futó és szökdelő 

gyakorlatok 
Hasizom erősítő gyakorlatok 

Labdás ügyességi 
gyakorlatok 

Labdarúgás: átadások 
átvételek belső csüddel 

     

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

Kötélhajtás lassúfutással 
helyben, 2X1 percig 

Futó és szökdelő 
gyakorlatok 

Végezz 2X20 db. felülést 
Labdavezetés helyben, 

váltott kézzel 
Labdarúgás: átadások 

átvételek belső csüddel 

     

ének-zene 

  tananyag:   

  
A barokk zene, zenekar; 

Handel élete 
  

     

  házi feladat:   

  
Mi jellemzi a barokk stílust, 

mit tudsz a Messiás c.műről? 
  

     

technika 

 tananyag:    

 A kommunikáció    

 tk. 72-73 oldal    

 házi feladat:    

 

Készítsd el a feladatot, 
de most nem kell 

elküldeni, a jövőhéten 
még ezzel a leckével 

foglalkozunk! 
Szempontok a 

feldolgozáshoz: 
Mit nevezünk 

kommunikációnak? 

   



Sorold fel az 
információszerzés 

lehetséges formáit! 

     

rajz 

    tananyag: 

    
Miért színes a világ? 

Színkeverés. 

    tk.78-81. 

    házi feladat: 

    tk.85/1,2,3.  

    Feladatból válassz egyet! 

német 

tananyag:  tananyag: tananyag:  

Das ist für dich  
Was möchten die Kinder 

zum Geburtstag 
Geschenke  

     

házi feladat:  házi feladat: házi feladat:  

Fordítsd le a tk.: 76. 

oldal 2. feladatának 

mondatait! (a- h)- ig 

 Tankönyv: 76/2.f. Munkafüzet. 56/1.f.  

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
Képek a középkori 

Európa életéből 
Tankönyv: 146.oldal 

 
Vándorlás a pusztán Tk:148 

- 152. o. 
 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 

Mf: Képek a középkori 
Európa életéből 

(Összef.) 111. o / 1., 
112. o / 2., 3., 4., és 

113. o /5. f 

 Mf: 115. o./ 3., 4., 5.,6. fel  

     

informatika 

 tananyag:    

 Egér, monitor    

     

 házi feladat:    

 Vázlat készítése    

     

dráma és tánc tananyag:     



Kommunikáció 
fejlesztése 

    

     

házi feladat:     

     

     
 

  



 

6. osztály 
Tantárgy 2020. május 4. (hétfő) 2020. május 5. (kedd) 2020. május 6. (szerda) 2020. május 7. (csütörtök) 2020. május 8. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Alakzatok a térben Alakzatok a térben Testek felszíne  Testek felszíne 

Tk. 143-144. Tk. 143-144. Tk. 145-146.  Tk. 145-146. 

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

Mf. 106./1. Okosdoboz feladat Tk. 146/1.  Tk. 146/2,3. 

Tk. 144./4.     

magyar irodalom 

  tananyag:  tananyag: 

  
Nöstlinger: A 

cseregyerek 2. 
 

Nógrádi: Gyerekrablás a 
Palánk utcában 

     

  házi feladat:  házi feladat: 

  
Miért fontos nyelveket 
tanulnunk? 

 
Írd le mi a feladata a 

munkakutyának, 
rendőrkutyának! 

     

magyar nyelvtan 

 tananyag: tananyag: tananyag:  

 Igekötők helyesírása 
Mit tanultunk a 
viszonyszókról? 

A szóképzés-igeképzés  

     

 házi feladat: házi feladat: házi feladat:  

 
munkafüzet: 137./4.b+5 

mondat  írása. 
Munkafüzet: 139./3. és 

160./4.a 
munkafüzet:142./2.a,c,és 

144./5. 
 

     

természetismeret 

tananyag:  tananyag:  tananyag: 

A bőr I.  A bőr II  Összefoglalás 

    
 Rétek, mezők, 
szántóföldek II. 

házi feladat:  házi feladat:  házi feladat: 

Tankönyv 136-137. old.  Tankönyv 137. oldal  mf.81/1,2. 

Munkafüzet 129. old. 1-
2. feladat 

 
Munkafüzet 130. oldal 4. 

feladat 
  

etika 

   tananyag:  

   
Kíváncsiság, megismerés 

tk. 106-107 oldal 
 

     

   házi feladat:  



   

Olvasd el a leckét és 
válaszolj a következő 

kérdésre: 
Számodra melyik a 

legértékesebb 
tudományterület, és miért 

az? 

 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Ugrókötél gyakorlatok Futó és szökdelő gyakorlatok 
Karizom erősítő 

gyakorlatok 
Labdás ügyességi 

gyakorlatok 
 

     

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

Kötélhajtás 2X30 mp-ig, 
váltott lábon szökdelve 

Futó és szökdelő gyakorlatok 
Végezz 2X10 darab 

fekvőtámaszt 
Szlalom labdavezetés 

váltott kézzel 
 

     

ének-zene 

 tananyag:    

 Mozart: Varázsfuvola    

     

 házi feladat:    

 
Írd le Mozart életének 

fontosabb tényeit! 
   

     

technika 

  tananyag:   

  Számonkérés   

     

  házi feladat:   

  

Válaszolj a következő 
kérdésekre! 

1. Írj három régi 
berendezési 
tárgyat és annak 
a mai változatát! 

2. Mi a különbség 
a tisztító és 
ápolószerek 
között? 

3. Mire kell figyelni 
a vegyszerek 
használatánál? 

  



     

rajz 

tananyag:     

Formaegyszerűsítés  
jelalkotás. 

    

tk.104-105.     

házi feladat:     

Tervezz emblémát 
tk.105.6. 

    

     

német nyelv 

 tananyag:  tananyag: tananyag: 

 EU- Länder  Wie gut kennst du die EU? Souvenirs 

     

 házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

 

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

eu/countries/member-
countries_de 

 Munkafüzet:50/1.f. Tankönyv: 71/ 7.f. 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
Magyarország fejlődése az 
1840-es években  II. rész 
Tankönyv: 163- 164.oldal 

 

A polgárosodás kora 
Magyarországon - 

Tankönyv: 166.oldal 
elolvasása - Összefoglaló, 

rendszerező óra 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
Mf: 105. oldal /1., 2., 3. 

feladat 
 

Mf: 107.oldal /1., 108. oldal 
/2., 3., 109.oldal / 5. feladat, 

110.oldal /6. feladat 
 

     

informatika 

tananyag:     

Számonkérés     

     

házi feladat:     

-     

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    
Miben vagyok jó, hol kell 

fejlődnöm? 

     

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


    házi feladat: 

     

     
 

  



 

7. osztály 

Tantárgy 2020. május 4. (hétfő) 
2020. május 5. 

(kedd) 
2020. május 6. (szerda) 2020. május 7. (csütörtök) 2020. május 8. (péntek) 

matematika 

tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 

A kör kerülete  A kör területe A kör területe Számonkérés 

Tk. 184-185.  Tk. 186-187. Tk. 186-187.  

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

Mf. 119./1,2.  Tk. 187./1. Mf. 121./1. - 

     

magyar 
irodalom 

tananyag:  tananyag:   

Ady: Répakapálás 2.  
A líra alapformái: Berzsenyi: A 

közelítő tél 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Írj 5 híres 
személyiséget, akik 

cigány származásúak! 
 

A líra hangszer,; a tanult versek 
közül melyik elégia? 

  

     

magyar 
nyelvtan 

tananyag:  tananyag:   

Mit tanultunk a 
jelzőkről? 2. 

 
Szószerkezetek-mellérendelő 

szerkezetek 1. 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

  
Tk.. 83.-84.o., 

munkafüzet:123./1. 
  

     

földrajz 

  tananyag:  tananyag: 

   Ázsia övezetessége   Ázsia vízrajza 

  tk. 164-167.    tk.168-171. 

  házi feladat:  házi feladat: 

   mf. 87/3.4.  mf.89/2. 

     

etika 

 tananyag:    

 
Számonkérés 

 
   

     

 házi feladat:    



 

Magyarázd meg 
röviden a következő 

fogalmakat: 
szabálytudat, 

autonómia, közösségi 
tudat, befogadás, 

kirekesztés, 
lelkiismeret. 

   

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Kézilabda: kapuralövés Tollaslabda Tollaslabda 
Szabadgyakorlati alapformájú 

botgyakorlatok 

A testtartás javítását  

szolgáló ízületi  

mozgékonyságot  

és a törzs erejét  

növelő gimnasztikai  

gyakorlatok 

     

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

https://www.youtube. 

com/ watch?v= 

DdPYh6J6zT4 

Tollaslabdázás a 

szabadban 30 percig 

Tollaslabdázás a  

szabadban 30 percig 

https://www. 

youtube.com/ watch?v= 

h63lH2zo0yg 

https://www. 

youtube.com/ watch?v= 

GbWcBP6pabk 

     

ének-zene 

    tananyag: 

    Verdi élete,művei 

     

    házi feladat: 

    

Tk.:90.91.o.; 
Írd le Verdi életének 

fontosabb tényeit és nézz 
utána: mi a különbség a cigány  

népzene és a ún.  
cigányzene között? 

     

technika 

   tananyag:  

   
Fogyasztás és termelés 

tk.98-99 oldal 
 

     

   házi feladat:  

   
Készítsd el a feladatot, de 
most nem kell elküldeni, a 

 



jövőhéten még ezzel a 
leckével foglalkozunk! 

Szempontok a feldolgozáshoz: 
Mitől függ az egyén 

fogyasztása? 
Mit nevezünk termelésnek? 

     

rajz 

  tananyag:   

  
Ábrázolási rendszerek, optikai 

csalás.   
  

  tk.92-93.   

  házi feladat:   

  Térhatású vonalak   

  tk.92.1.   

német nyelv 

tananyag: tananyag:  tananyag:  

Szövegalkotás Buchstabensalat  Die deutsche Märchenstraße  

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat:  

Munkafüzet: 72/12.f. Munkafüzet: 73/1.f.  
Tankönyv: 91/4.f. szövegének 

fordítása 
 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 

A második 
világháború 

haditechnikája Tk: 
202-203. oldal 

 

Magyarország belépése a 
második világháborúba  (1. 
rész) Tankönyv: 204 -206. 

oldal 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
Munkafüzet: 116. 

oldal /2., 117. oldal 
/3.feladat 

 
Munkafüzet: 118.oldal /4., 5. 

feladat 
 

     

informatika 

tananyag:     

Számonkérés     

     

házi feladat:     

-     

     

osztályfőnöki 
    tananyag: 

    Barátságtérkép 



     

    házi feladat: 

    - 

     

fizika 

 tananyag:  tananyag:  

 
A III. Témakör 
ismétlése 3. 

 A IV. Témakör ismétlése  

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 

A mai órán a III. 
Témakört ismételjük 

át. Írásbeli 
feladatotok lesz. A 
42. oldaltól a 62. 

oldalig (III. Témakör) 
olvassátok át a 

tananyagokat és 
A nyomás 

A hidrosztatikai 
nyomás 

A légnyomás 
Közlekedőedények, 

Hajszálcsövek 
Arkhimédész 

törvénye 
Úszás, lebegés, 

merülés 
tananyagokról írjatok 

3 – 3 fontos 
mondatot amely a 

tananyaghoz 
kapcsolódik. 

 

A mai órán a IV. Témakört 
ismételjük át. Szóbeli 

feladatotok lesz. A 63. oldaltól 
a 82. oldalig (IV. Témakör) 

olvassátok át a tananyagokat, 
mert a következő órákon 
ezekből lesz írásbeli házi 

feladatotok. 

 

     

biológia 

  tananyag:  tananyag: 

  A valódi mérsékelt öv élővilága  
A hideg mérsékelt  
öv növényvilága 

  

TK. 112-114.o. Mf. 73-74.o. 
Tervezett számonkérés: 

2020.05.08. Kahoot 
 

TK. 115-118.o.  
Mf. 75-76.o. 

Tervezett számonkérés: 

Kahoot 



  házi feladat:  házi feladat: 

  Kötelező: Mf. 73/1., 74/5.  Kötelező: Mf. 76/3,4. 

  
Ajánlott: 

Mf. 74/4. (A többi szorgalmi.) 
 

Ajánlott: Mf. 75/2. 

(Szorgalmi: Mf. 75/1.) 

kémia 

tananyag:     

Kőkemény anyagok – 
Az atomrácsos 

kristályok 
    

TK. 70-71.o. 
Mf. 72-74.o. 

Tervezett 

számonkérés: 

2020.05.11. 

Kahoot 

    

házi feladat:     

Kötelező: 
Mf. 72/1., 73/3., 

kompetencia feladatlap 
    

Ajánlott: 
Mf. 73/4. 

(A többi szorgalmi.) 
    

 

 

  



8. osztály 
Tantárgy 2020. május 4. (hétfő) 2020. május 5. (kedd) 2020. május 6. (szerda) 2020. május 7. (csütörtök) 2020. május 8. (péntek) 

matematika 

 tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

 Dolgozat tapasztalatok, Mit tanultunk eddig? Mit tanultunk eddig? Gúlák 

 hibák áttekintése Tk. 196.o Tk. 196.o Tk. 198-199.o. 

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

 - Képletek tanulása Tk. 197/2.a,b Példák feldolgozása,  

    képlet tanulás 

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:    

Magyar nemzetiségi 
irodalom 

Kányádi S.: Nyergestető 
1. 

   

     

házi feladat: házi feladat:    

Tk.:176.177.o. 
Kányádi S. élete,   

Nyergestető képe 
   

     

magyar nyelvtan 

 tananyag:  tananyag:  

 
Hányféle magyar 

nyelvet beszélünk?2. 
 Csoportnyelvek  

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
Tk..85.-89.o.; 

munkafüzet137./5. és 
136./3. 

 
Tk.:87.89.o., munkafüzet: 

138./7. 
 

     

földrajz 

tananyag:  tananyag:   

Oroszország földrajza    Oroszország földrajza     

tk. 182-185.  regisztrálás-Redmentába   

házi feladat:  házi feladat:   

Írj rövid vázlatot!  teszt megoldása:   

  
direktcím beírása: 

8vácioroszgyak 
  

etika 

   tananyag:  

   
Európa vallási arculata 

tk.112-116 oldal 
 

     

   házi feladat:  

   
Olvasd el a leckét és a 

kördiagram segítségével 
 



válaszolj a 113. oldal 3-as 
kérdésére! 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Ugrókötél gyakorlatok 
Futó és szökdelő 

gyakorlatok 
Hátizom erősítő 

gyakorlatok 
Labdás ügyességi 

gyakorlatok 
Labdarúgás: Levegőből 
érkező labda átvétele 

     

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

Kötélhajtás 2X1 percig, 
váltott lábon szökdelve 

Futó és szökdelő 
gyakorlatok 

Végezz 2X15 db. 
törzsemelést, hason 

fekvésből  

Szlalom labdavezetés váltott 
kézzel 

Labdarúgás: Levegőből 
érkező labda átvétele 

     

ének-zene 

   tananyag:  

   
Évszázadok muzsikája: a 

barokk zene 
 

     

   házi feladat:  

   Tk.:84.-87.o.  

     

technika 

    tananyag: 

    Számonkérés 

     

    házi feladat: 

    

Röviden fogalmazd meg, 
mit jelentenek a 

következő kifejezések: 
regionális, globális, lokális, 

civilizációs ártalmak, 
passzív beavatkozás, aktív 

beavatkozás 

     

rajz 

  tananyag:   

  Az Op-art (1950-1975).    

  tk.108-109.   

  házi feladat:   

  tk.109/a,b,c,d,e.   

     

német nyelv 
tananyag:  tananyag:  tananyag: 

Fragen und Antworten  
Bist du Mitglied in der 

Solidar- AG? 
 Vonzatos igék 



     

házi feladat:  házi feladat:  házi feladat: 

 
Tankönyv 85/ 4. f. 

 
 Munkafüzet 62.oldal 3.  

Írj a vonzatos igékkel 1-1 
mondatot! 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 

Társadalmi és 
állampolgári ismeretek, 

médiaismeret - 
Összefoglaló, 
rendszerező 

óra  Tankönyv: 213. 
oldal elolvasása 

 

Számonkérés: Gyakorlati 
feladat 

Társadalom és állampolgári 
ismeretek   Tankönyv: 213. 

oldal elolvasása 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 

Munkafüzet: 100. o. 
/5.f, 102. o./4. f,  106. 
old. /6. feladat,  109. 
oldal /6. feladat, 111. 

oldal /7. feladat 

 

Munkafüzet: 100. old. /5.f, 
102. old. /4.f., 106. old./6.f , 
109. old. /6. feladat, 111.old 

/7.feladat 

 

     

informatika 

 tananyag:    

 A könyvtári számító-    

 gépes rendszer    

 házi feladat:    

 Vázkat készítés    

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    A szerelem és más dolgok 

     

    házi feladat: 

     

     

fizika 

   tananyag:  

   
Ami éltet és véd – A Föld 

légköre 2. 
 

     

   házi feladat:  



   

Múlt órán készítettem 
kivonatot Ami éltet és véd – 

A Föld légköre című 
tananyaghoz! Ezt 
ismételjétek át! 

 

     

biológia 

tananyag:    tananyag: 

A tudatmódosító szerek    Összefoglalás 

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

Tervezett számonkérés: 
2020.05.08. 

Összefoglalás 
Kahoot 

2020.05.15. 
Témazáró dolgozat 

Google űrlap 

   

TK. 107-108.o. 
Mf. 69-73.o. 

Tervezett számonkérés: 
Összefoglalás 

Kahoot 
2020.05.15. 

Témazáró dolgozat 
Google űrlap 

házi feladat:    házi feladat: 

Kötelező: 
Mf. 66/3, 4. 

   
Kötelező: 

Mf. 69/1, . 

Ajánlott: 
Mf. 63/1, 5. 

(A többi szorgalmi.) 
   

Ajánlott: 
Mf. 73/6. 

(A többi szorgalmi.) 

kémia 

tananyag:  tananyag:   

A vizek szennyezése II.  A hulladékok I.   

TK. 84-85.o. 
Mf. 88-89.o. 

 
TK. 86-87. 

Mf. 90-91.o. 
  

házi feladat:  házi feladat:   

Kötelező: 
Mf. 88/1., 89/4. 
Projekt feladat:  
egy környezeti 

problémát bemutatása 

 
Kötelező: 

Mf. 90/2, 3. 
  

Ajánlott: 
Mf. 88/3. 

(A többi szorgalmi.) 
 

Ajánlott: 
Mf. 91/7. 

(A többi szorgalmi.) 
  

 

 


