
1. osztály 

Tantárgy 2020. május 11. (hétfő) 2020. május 12. (kedd) 2020. május 13. (szerda) 2020. május 14. (csütörtök) 2020. május 15. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Műveletek húszas 

számkörben 

A szerzett tudás 

elmélyítése 
Gyakorlás Kitekintő Kitekintő II. 

     

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

Munkafüzet:66/1.2.3. 

67/1.3.4. sz:2. 

Tk: 100/2.3b,101/1.2. 

Sz:3.4. 

Tk:102/2.4. (sz:1.) 

103/1.(sz:2.) 
Tk:104/1.2.3. 104/2. Sz:1.4. Mf:70/1.2. Sz:70/3. 71/2. 

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

A vadludak Kérdezgető  Költögető Öreg néne őzikéje I. 

     

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

Tk:707.oldal 
Tk:208.oldalt olvasni, 

lerajzolni a Sima füzetbe 
 

Tk:209.oldalt olvasni, 

megtanulni a verset 
Tk:210-211.oldal 

     

magyar nyelvtan 

tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 

V,C betűk vázolása, írása  H betű vázolása, írása Ö,Ő betű vázolása, írása D betű vázolása, írása 

     

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

Vázoló lap, Írás II. mf: 

59.oldal 
 

Vázoló lap, Írás mf:60.o. 

5 soros füzetben másolás 
Vázoló lap, Írás mf:61.oldal 

Vázoló lap, Írás 

mf:62.oldal,5 soros f-ben 

másolás 

     

környezetismeret 

  tananyag:   

  
Év végi összefoglalás I. 

Tk:64.o. 
  

     

  házi feladat:   

  

Írd le az iskolád nevét! 

Rajzolj egy helyes és egy 

elhasznált fogkefét! 

Rajzolj 3 egészséges 

élelmiszert! 

  

     

etika 

 tananyag:    

 

Mások, máshol. Más 

körülmények- gazdasági, 

éghajlati, családi- között 

élő gyermekek 

megismerése. 

   



     

 házi feladat:    

 Ajándék rajzolása.    

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Labdavezetés 

(szlalomozás) 

Labdavezetés járás 

közben 

Labdavezetés lassú 

haladás közben 
Kapura rúgás Labdapattintások helyben 

     

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

Vezessétek kézzel, majd 

lábbal is a labdát! 

Vezessétek a labdát 

helyben, majd járás 

közben! 

Vezessétek a labdát járás, 

majd lassú futás közben! 

Jelöljetek ki foci kaput! 20 

kapura rúgásból próbáljatok 

minél többet betalálni! 

Próbáljátok minél tovább 

helyben pattogtatni a 

labdát! 

     

ének-zene 

 tananyag:  tananyag:  

 

Ma vagyon piros 

pünkösd napja 

Tk:54.o. 

 
Zöld paradicsom 

Tk:56.o. 
 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 

Nézz utána az 

Interneten, milyen 

népszokások 

kapcsolódnak a 

pünkösdhöz! 

 A dal éneklése kívülről.  

     

technika 

    tananyag: 

    Közlekedési helyzetek 

     

    házi feladat: 

    

Rajzolj le 2 közlekedési 

táblát, ami a te otthonod 

közelében található! 

     

rajz 

tananyag:  tananyag:   

A természet csodái. 

Mesél a természet. 
 

A természet csodái. 

Növényország lakói. 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Rajzolj színes papírra 

zöldségeket és 

gyümölcsöket, vágd ki és 

ragaszd fel rajzlapra. 

 
Rajzold le a 3 kedvenc 

növényedet és fesd ki! 
  



     

korrepetálás 

  tananyag:   

  
Kivonás tízesátlépés 

nélkül 
  

     

  házi feladat:   

  
Előírt matematika füzet 

51.oldal 
  

     

napközi 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Mesetorna- a mozgás 

fontossága 

Mozgáshiány 

gyerekeknél 

Milyen betegségekkel áll 

összefüggésben a 

mozgáshiány? 

6 dolog: ez történik a 

testünkkel, ha nem mozgunk 

Mitől lesz a gyerek 

számára öröm a mozgás? 

     

Sportfoglalkozás: Manuális foglalkozás: Játékfoglalkozás: Kulturális foglalkozás: 
Gondolkodtató 

foglalkozás: 

„Zsákban futás” 
Pillangók készítése 

különböző technikával 

„Utolsó pár előre fuss!- 

játék 
Versek és dalok a tavaszról Önismereti teszt játékosan 

     

 

  



 

2. osztály 

Tantárgy 2020. május 11. (hétfő) 
2020. május 12. 

(kedd) 
2020. május 13. (szerda) 

2020. május 14. 

(csütörtök) 
2020. május 15. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Szorzás gyakorlása Az űrtartalom mérése Gyakorlás Megálló Szöveges feladatok 

     

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

Kisszámoló 62. oldal 2., 3. 

Okos doboz: szélforgós 

Tankönyv 108-109. 

oldal, munkafüzet 71-

72. oldal 

Munkafüzet 72-73. oldal 

feladatai 
Tankönyv 110-111. oldal Tankönyv 112-113. oldal 

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

A szöcskék A rét muzsikál Finomságok  
Fekete bodza, Bodzás 

limonádé  

     

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

Tankönyv 138. oldal 

Hosszú mássalhangzós 

szavak aláhúzása, 20 szó 

másolása 

Tankönyv 139. oldal, 

munkafüzet 54-55. 

oldal 

Tankönyv 140. oldal 

Jégkrém, Kókuszgolyó 

három szótagú szavak 

aláhúzása, 20 szó 

lemásolása 

 

Tankönyv 141. oldal 4 

szótagú szavak aláhúzása, 

20 szó másolása, olvasás 

gyakorlása 

     

magyar nyelvtan 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Illik, nem illik A részvétel a fontos  

  Írás, Párbeszéd írása  
Írás munkafüzet 

Gyakoroljunk 

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
Tankönyv 92-93. oldal, 

munkafüzet 60. oldal 

Tankönyv 94-95. oldal, 

munkafüzet 61. oldal 
 

  Írás munkafüzet 67. oldal  Írás munkafüzet 68. oldal 

környezetismeret 

 tananyag:    

 Halak    

     

 házi feladat:    

 

Tankönyv 58-59. oldal, 

munkafüzet 62-63. 

oldal 

   

     

etika 
 tananyag:    

 Az én világom    



     

 házi feladat:    

     

     

testnevelés 

tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 

A tanulók motoros 

képességeinek fejlesztése 
 Szabadtéri játékok 

Akadálypálya felállítása az 

udvaron 
Zenés gimnasztika 

     

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

https://www.youtube.com/ 

watch?v=PDDVaap_IhY 
 

Játszás az udvaron, 

biciklizés 
 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=6yL8yYJJ7Kw 

     

ének-zene 

   tananyag: tananyag: 

   Mi van ma? Ismétlés: 

    Pünkösdi dalok 

   házi feladat: házi feladat: 

   Youtube.com youtube.com 

     

technika 

tananyag:     

 Közlekedési jelzőtáblák     

     

házi feladat:     

 Közlekedési jelzőtáblák     

rajzolása     

rajz 

tananyag:   tananyag:  

Tavaszi fa festése   
A Nap arca, mesebeli Nap 

minta 
 

     

házi feladat:   házi feladat:  

     

     

BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Rövid-hosszú 

magánhangzók 

megkülönböztetése I. 

 

Rövid-hosszú 

magánhangzók 

megkülönböztetése II. 

  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Én is tudok olvasni 

Tk:48.o. 
 

Én is tudok olvasni 

Tk:48.o, 4 mondat 

másolása 

  

     

  

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


3. osztály 

Tantárgy 2020. május 11. (hétfő) 2020. május 12. (kedd) 2020. május 13. (szerda) 2020. május 14. (csütörtök) 2020. május 15. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

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

     

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

Mf. 87.o./10. 11.f. Mf. 88.o. / 11.12.f. Mf. 89. oldal Mf. 90.oldal Mf. 91.oldal 

     

magyar 

irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

József A. :Altató Álmomban Barátság  Barátság 

    HI-SZEN, a guruló madár 

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

Verstanulás Ok. 108-109.o. Ok. 110-11- o.  Ok.112-113.o. 

Ok. 106-107.o. Mf. 59.oldal Mf. 60.oldal  Mf. 61.oldal 

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag: tananyag: 

Gyakorlás: Főnevek   Játékos feladatok Írás: Másolás 

     

házi feladat:   házi feladat: házi feladat: 

Madárnevek írása füzetbe   Anyanyelv mf. 94./ 1.2. f. Írás mf. 38. oldal 

learningapps.org/ 9.hét     

fogalmazás 

  tananyag:   

  Fő részekre tagoltan   

     

  házi feladat:   

  Mf. 66-67. 3.4.6.7.f.   

     

környezetismeret 

tananyag:     

Összefoglalás     

     

házi feladat:     

Mf. 64-65./ 1.2.4.5.f.     

     

etika 

tananyag:     

Használati tárgyaink     

     

házi feladat:     

Youtube.com/     

Digitális erkölcstan     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Kapura rúgás, 

labdavezetés időre. Játék: 

Kis kece lányom...... 

Tornagyakorlatok 

zenére 

Különböző játékok 

labdával 

Gyakorlatok ugrókötéllel 

 
Kerékpáros Kresz 



     

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

https://www.youtube.com/ 

watch?v=JPduNZeRu4Q 

Online tesi óra 18 

https://www.youtube. 

com/watch?v=J4a3-

9gX6F0  

Zenés torna-online tesi 

Online tesi óra 22 

 

Online zenés tesi labdával 

Anikó Fodor 

https://www.youtube. 

com/watch?v=7uU6yrdM37w 

 

Dinamikus reggeli 

torna 

Dávid bácsi 

https://www.youtube. 

com/watch?v=WZtBez7bxp8 

 

https://www.youtube. 

com/watch?v=N_BlqO2TaIQ 

 

     

ének-zene 

tananyag:    tananyag: 

A madarak hangjai    Eresz alól fecskefia 

     

házi feladat:    házi feladat: 

Youtube.com    Daloskönyvem: 60.o. 

    youtube.com 

technika 

  tananyag:   

  Közlekedési eszközök és    

  csoportosításuk   

  házi feladat:   

  közlekedési eszközök   

  csoportosítása   

rajz 

   tananyag:  

   

Virágok 

Kortárs művészeti alkotás  

készítése 

 

     

   házi feladat:  

   

Kortárs művészeti virágok-  

Google 

 
 

 

     

BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Rövid-hosszú 

magánhangzók 

megkülönböztetése I. 

 
Rövid-hosszú magánhangzók 

megkülönböztetése II. 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

https://www.youtube.com/%20watch?v=JPduNZeRu4Q
https://www.youtube.com/%20watch?v=JPduNZeRu4Q


Én is tudok olvasni 

Tk:48.o. 
 

Én is tudok olvasni Tk:48.o. 

4 mondat másolása 
  

     

napközi 3. 

osztály 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Mesetorna- a mozgás 

fontossága 
Mozgáshiány gyerekeknél 

Milyen betegségekkel áll 

összefüggésben a 

mozgáshiány? 

6 dolog: ez történik a 

testünkkel, ha nem mozgunk 

Mitől lesz a gyerek számára 

öröm a mozgás? 

     

Sportfoglalkozás: Manuális foglalkozás: Játékfoglalkozás: Kulturális foglalkozás: Gondolkodtató foglalkozás: 

„Zsákban futás” 
Pillangók készítése 

különböző technikával 
„Utolsó pár előre fuss!- játék Versek és dalok a tavaszról Önismereti teszt játékosan 

     

napközi 2-4. 

oszt. 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Gyakorlati foglalkozás: 

Segítek a szüleimnek. 

Környezetvédelem 

játékosan 

Nevelés tudatosan. 

Környezetvédelem 

Ügyes kezek 

Madzagátvevés játékosan 

(macskabölcső) 

Kerékpáros Kresz 

     

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

Kérdezzétek meg a 

szüleiteket miben 

tudnátok nekik segíteni.Pl. 

Mosogatás, porszívózás, 

portörlés ,locsoljátok meg 

a virágokat, füvet....... 

https://www.youtube 

.com/watch?v=kJrNl9xIgFg 

Lola meséi. Mese TV 

https://www.youtube. 

com/watch?v=l-yrBIw9txg 

 

Régi játékok kezekkel és 

ujjakkal. youtube 

https://www.youtube. 

com/watch?v=N_BlqO2TaIQ 

 

     

 

  



 

4. osztály 

Tantárgy 2020. május 11. (hétfő) 2020. május 12. (kedd) 
2020. május 13. 

(szerda) 
2020. május 14. (csütörtök) 

2020. május 15. 

(péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Képességfejlesztés Év végi ismétlés Számszomszédok, Római számokról tanultak Számok bontása helyi 

 A számokról tanultak kerekítés ismétlése érték szerint 

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

matek mf. 82.o.9.10. matek mf. 84.o.1.2. matek mf. 85.o.5. matek tk. 153.o.3. matek mf. 84.o.3.85.o.4. 

83.o.10. Számoljunk!87.o.3.4.5. 
Számoljunk! 

16.o.28.30. 
matek mf. 95.o.30.31. Számoljunk! 87.o.1.2. 

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Értem, amit olvasok! fogalmazás: Én ezt Az élet titka Mit hallottam, hol olvastam Mit ír az újság? 

A kis herceg már mind ismerem!    

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

szövegértés mf. 66-68.o fogalm. mf.68.o.1. Ok. 118-120.o. Ok.71-72.o. Ok. 124-125.o. 

68.o.5.  szövegé. mf. 70.o.1.  szövegé. mf. 72.o.1. 

magyar nyelvtan 

 tananyag: tananyag:   

 Összefoglalás Az ige toldalékainak   

  gyakorlása   

 házi feladat: házi feladat:   

 nyelvtan mf. nyelvtan mf. 74.o.2.   

 73.o.4. 74.o.1.4. 75.o.6.7.8.   

környezetismeret 

   tananyag:  

   Mindennapok veszélyei  

     

   házi feladat:  

   Tk. 58-59.o.   

   Mf. 64-65.o.1.2.f.  

etika 

   tananyag:  

   Kezdet és vég  

     

   házi feladat:  

   Az én világom  

   70.o.9.  

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Sorozatszökdelések az ugrás 

távolságának és 

magasságának változtatásával 

Kapura lövések 

helyből 

Szabadtéri óra 

játszótéren: 

egyensúlyozást 

fejlesztő 

gyakorlatok: hintázás, 

Átmozgató zenés gyakorlatok Kerékpáros Kresz 



forgózás. 

 

 

     

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

https://www.youtube 

.com/watch?v=JPduNZeRu4Q 

Online tesi óra 18 

Zenés torna-online tesi 

Éva Salamonné Szabó 

https://www.youtube. 

com/watch?v=J4a3-

9gX6F0 

Élménybeszámoló, 

összefoglalás 6 

mondattal. 

Online tesi óra 

https://www.youtube. 

com/watch?v=lL5uQBQfeMc 

https://www.youtube. 

com/watch?v= 

N_BlqO2TaIQ 

     

ének-zene 

tananyag:   tananyag:  

Madarak hangjai   Ismétlés:   

   Szánt a babám  

házi feladat:   házi feladat:  

youtube.com   Daloskönyvem:53.oldal  

Megfigyelések     

technika 

 tananyag:    

 A modern közlekedés    

 eszközei    

 házi feladat:    

 közlekedési eszközök    

 csoportosítása    

rajz 

    tananyag: 

    Állatok névjegykártyája 

     

    házi feladat: 

    állat jellemzése rajzzal 

     

német 

 tananyag: tananyag:  tananyag: 

 Tinas Tagesablauf Antworte  Tagesablauf 

     

 házi feladat: házi feladat:  házi feladat: 

 

Fordítsd le a tk.: 72. 

oldal 4. feladatának 3-4. 

részét! 

Tk.:72. oldal 5. f.  Munkafüzet: 62/4.f. 

     

BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Rövid-hosszú magánhangzók 

megkülönböztetése I. 
 

Rövid-hosszú 

magánhangzók 

megkülönböztetése II. 

  

     



házi feladat:  házi feladat:   

Én is tudok olvasni Tk:48.o.  

Én is tudok olvasni 

Tk:48.o. 4 mondat 

másolása 

  

     

 

  



 

5. osztály 

Tantárgy 2020. május 11. (hétfő) 2020. május 12. (kedd) 2020. május 13. (szerda) 2020. május 14. (csütörtök) 2020. május 15. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Próbálgatások, Próbálgatások, Gyakorlás,  Gyakorlás 

következtetések  következtetések  feladatmegoldás   

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

Mf. 131./1. Mf. 132./2. Mf. 132./3,4.  - 

     

magyar irodalom 

 tananyag:   tananyag: 

 
Molnár: A Pál utcai fiúk 

3. 
  

Molnár: A Pál utcai fiúk 

4. 

     

 házi feladat:   házi feladat: 

 
III.-VII. fej., Meséld el, 

hogyan, miért „fürdik” 

meg Nemecsek!/3/ 

  

VIII.-X. fej.: Mi a gitt? 

Mire használják a 

gittegylet tagjai? Írd le, 

Nemecsek hogyan menti 

meg a grundot! 

     

magyar nyelvtan 

tananyag:  tananyag: tananyag:  

Ismétlés-Mássalhangzók 

csoportosítása, 

törvényeik 

 
Ismétlés-az ábécé, 

betűrend 
Ismétlés-elválasztás  

     

házi feladat:  házi feladat: házi feladat:  

munkafüzet140./3. 

Sorold fel a törvényeket 

és a szövegből írj rá 

példát! 

 

munkafüzet:140./3. A 

szövegből a szavakat 

számozd betűrendbe: 

munka, megfigyelés, 

másolták, mondjuk, 

marad. 

munkafüzet:140./3. Az 

utolsó bekezdést írd le 

elválasztva! 

 

     

természetismeret 

tananyag:  tananyag:   

Haszonállatok I. – 

A szarvasmarha 
 Összefoglalás:   

TK. 62-63.o. 

Mf. 66-68.o. 

Számonkérés: 

Kahoot 

 Hazai tájakon I.   

házi feladat:  házi feladat:   



Kötelező: 

Mf. 69/2, 3-a. 

csak a szarvasmarha 

  tk.104-130.    

Ajánlott: 

Mf. 69/1, 70/4. 

(A többi feladat 

szorgalmi, amelyek a 

szarvasmarhához 

kapcsolódnak.) 

 mf. 136/1.2.3.4.   

etika 

   tananyag:  

   Hogyan neveljünk?  

     

   házi feladat:  

   

Olvasd el a 107 oldalon lévő 

olvasmányt és válaszolj a 

108. oldalon a 1. kérdésre! 

 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Rövid sprintek térdelő 

rajtból 
Aerobik gyakorlat 

Nyújtó hatású 

gyakorlatok 
Ugrókötél gyakorlatok Kitartó futás 

     

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

Futás rövid pihenőkkel 

3X30 méteren 
Aerobik gyakorlat 

Nyújtó hatású 

gyakorlatok 

Kötélhajtás páros lábon 

szökdelve 2X1 percig 

Folyamatos lassú futás 6 

percig 

     

ének-zene 

  tananyag:   

  
Ismétlés: J. S. Bach élete, 

a barokk zenekar 
  

     

  házi feladat:   

  
Írd le a barokk zenekar 

hangszereit, jellemzőit! 
  

     

technika 

 tananyag:    

 
Az információ technikai 

eszközei 
   

 tk. 74-75 oldal    

 házi feladat:    

 

Most küld el az előző 

feladattal együtt! 

Szempontok a 

feldolgozáshoz: 

   



Milyen írásmód volt a 

suméroknál, 

egyiptomiaknál? 

Mi a rovásírás? 

Mit a pergamen és 

papirusz? 

Ki szabadalmazta a 

telefont és kik 

fejlesztették tovább? 

     

rajz 

    tananyag: 

    Képalkotás foltokkal és  

    vonalakkal    

    házi feladat: 

    tk.88. rajzfeladataiból: 

    Fröccskölés vagy a fújás 

német 

tananyag:  tananyag: tananyag:  

Minidialoge  
A személyes névmások 

tárgy esete 
Wer oder wenn?  

     

házi feladat:  házi feladat: házi feladat:  

Tk.:77/3.a.  Mf.: 57/3.f. Mf.: 57. oldal 4. f.  

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
A honfoglalás 

Tk: 153 - 157. oldal 
 

Az ősi magyar hitvilág. A 

kalandozások Tk 158 - 160. 

oldal 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
Mf: 117.o /3.,4. f és 

118.o/ 8.,9. feladat 
 Mf: 121.oldal / 2., 3. fel.  

     

informatika 

 tananyag:    

 Bit, byte, memória    

     

 házi feladat:    

 Vázlat készítése    

 
(következő óra 

számonkérés) 
   

 

  



 

6. osztály 

Tantárgy 2020. május 11. (hétfő) 2020. május 12. (kedd) 2020. május 13. (szerda) 2020. május 14. (csütörtök) 2020. május 15. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Testek felszíne Gyakorlás, 
Átdarabolással 

megadható 
 Gyakorlás 

 képesség fejlesztés 
test térfogata TK.150-

151. 
  

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

Mf. 108./1,2,3,4 Okos doboz feladatok Képlet tanulása kívülről  - 

  Tk. 151./1.   

magyar irodalom 

  tananyag:  tananyag: 

  
A nyomtatott média; Idős 

emberek a családban 
 

Ismétlés-I. fej.: Mondák, 

balladák 

     

  házi feladat:  házi feladat: 

  

Tk.:243.-244.o.Kérdezd 

meg nagyszülődet, milyen 

iskolai szokások voltak az 

ő idejében? 

 
Írd le a ballada három 

műnemi sajátosságát! 

     

magyar nyelvtan 

 tananyag: tananyag: tananyag:  

 
A szóképzés-Igeképzés 

2. 

A szóképzés-

Névszóképzés 1. 

A szóképzés-Névszóképzés 

2. 
 

     

 házi feladat: házi feladat: házi feladat:  

 
Tk..90.o.táblázat, 

munkafüzet:144./6. 

Tk.:92.93.o.táblázat, 

munkafüzet:145./8. 

Tk..91.o. táblázat, 

145./10.,11. 
 

     

természetismeret 

tananyag:  tananyag:  tananyag: 

Rétek, mezők, 

szántóföldek   
 Szaporodás I.  Év végi összefoglalás 

Ismétlés   
A férfi és a női 

ivarszervek 
 

nkp okostankönyv A Föld 

c. rész feladatai 

házi feladat:  házi feladat:  házi feladat: 

Rövid összefoglalásokat   Tankönyv: 138. oldal  Rövid összefoglalások 

megtanulni tk.82-94.  
Munkafüzet: 132. oldal 4. 

feladat 
 tk.10-23. 

etika 

   tananyag:  

   
A tudomány felelőssége 

tk.108-109 oldal 
 



     

   házi feladat:  

   

Olvasd el a leckét és 

válaszolj a következő 

kérdésre: 

Mi a te véleményed a drónok 

használatáról? 

 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Rövid sprintek térdelő 

rajtból 
Aerobik gyakorlat 

Nyújtó hatású 

gyakorlatok 
Ugrókötél gyakorlatok  

     

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

Futás rövid pihenőkkel 

3X40 méteren 
Aerobik gyakorlat 

Nyújtó hatású 

gyakorlatok 

Kötélhajtás páros lábon 

szökdelve 3X1 percig 
 

     

ének-zene 

 tananyag:    

 Beethoven élete, művei    

     

 házi feladat:    

 
Írd le Beethoven éltének 

fontosabb állomásait! 
   

     

technika 

  tananyag:   

  
Konyha és ételhigiénia 

tk.72-73 oldal 
  

     

  házi feladat:   

  

Szempontok a 

feldolgozáshoz: 

- Táblázatban foglald 

össze a konyhai és az 

ételhigiéniai 

követelményeket! 

- Mi a helyes tárolás a 

hűtőben? 

  

     

rajz 

tananyag:     

Színelmélet,     

színkontrasztok     

házi feladat:     

Olvasd el! tk.106-107.     



     

német nyelv 

 tananyag:  tananyag: tananyag: 

 Souvenirs aus Europa  Souvenirs aus Europa Spezialitäten aus Europa 

     

 házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

 Tk.:71/7.f.  Mf.:51/ 2. f. Mf.:52/3.f. 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 

Számonkérés : A 

polgárosodás kora 

Magyarországon      Tk: 

166. oldal elolvasása 

 

A forradalom 

kezdete   Tankönyv: 168 -

171. oldal 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 

Mf: 98.o /4.f,  101.o/ 2. f, 

104.o/ 7., 8. f,  109.o/ 4. 

feladat. 

 
Mf:111. oldal / 1., 2., 3. 

feladat 
 

     

informatika 

tananyag:     

Dolgozat áttekintése,      

értékelése     

házi feladat:     

-     

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    Egy szakma bemutatása 

     

    házi feladat: 

    
Régi mesterségek 

felsorolása 

     

 

  



 

7. osztály 

Tantárgy 2020. május 11. (hétfő) 2020. május 12. (kedd) 2020. május 13. (szerda) 2020. május 14. (csütörtök) 
2020. május 15. 

(péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

A hasáb felszíne és térfogata 
A hasáb felszíne és 

térfogata 
A henger felszíne és  Gyakorlás Gyakorlás 

Tk. 188-189.o. Tk. 188-189.o. térfogata Tk. 191-192.   

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

Képlet tanulása,  Mf. 123.o./1,2. Képlet tanulása, - - 

Tk. 190./3.  Tk. 193./1.   

magyar irodalom 

tananyag:  tananyag:   

Ady: Párisban járt az Ősz  Kosztolányi: Üllői-úti fák   

     

házi feladat:  házi feladat:   

Tk.:249.-

250.o.,Válaszolj:250./3.4. 
 

Tk.:251.-

254,o.,Válaszolj:254./2.7. 
  

     

magyar nyelvtan 

tananyag:  tananyag:   

Mellérendelő szószerkezetek 2.  
Mellérendelő 

szószerkezetek 3. 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Tk..85.o.,munkafüzet: 

124./3.lap teteje 
 

Tk.:83.-85.o.munkafüzet: 

126./7. 
  

     

földrajz 

    tananyag: 

    
Ázsia népessége és 

települései  

    Ázsia világvallásai 

    házi feladat: 

    tk.172-179. 

    mf.92/1.c,93/2.,96/3 

etika 

 tananyag:    

 
Alkalmazkodás és önállóság 

tk.120-124 oldal 
   

     

 házi feladat:    

 
Röviden írd le 

véleményedet a 124. 
   



oldalon lévő összegző 

kérdésekre! 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Vágtafutás 
Tempófutás, iramfutás a táv 

fokozatos növelésével 
400m –es futás 

Labdarúgás: szlalom 

labdavezetés 

Kézilabda: Átadások 

párokban mozgás 

közben 

     

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

Futás 20-30 m-es távon 
Futás a táv fokozatos 

növelésével 
400m- es futás gyakorlása Labdavezetés gyakorlása 

Egykezes felső 

átadásgyakorlása 

     

ének-zene 

    tananyag: 

    Verdi operái 

     

    házi feladat: 

    
Tk..90.-93.o. 

Rabszolgák kórusa 

     

technika 

   tananyag:  

   

Termelési centrumok a 

környezetünkben 

tk. 100-101 oldal 

 

     

   házi feladat:  

   

Most küld el az előző 

feladattal együtt! 

Szempontok a 

feldolgozáshoz: 

Sorold fel a termelési 

ágazatokat és röviden 

jellemezd őket! 

 

     

rajz 

  tananyag:   

  Stílusok és emberek,   

  stílusirányzatok   

  házi feladat:   

  tk.100-103.   

  tk.103/4. rajzfeladat   

német nyelv 

tananyag: tananyag:  tananyag:  

Welches Märchen ist das? 
Welche Figuren gehören in 

das Märchen? 
 Kreuzworträtsel  



     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat:  

Tk.: 91/5f. Tk.. 92/ 7. f.  Mf.:74/ 2.f.  

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 

Magyarország belépése a 

második világháborúba  ( 2. 

rész )  Tankönyv: 206 -208. 

oldal 

 

A délvidéki tragédia 

Tankönyv: 209. oldal ( Az 

olvasmány feldolgozása ) 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
Munkafüzet: 118.oldal / 6., 

7. feladat 
 

Munkafüzet: 118. oldal / 8. 

feladat 
 

     

informatika 

 tananyag:    

 Dolgozat áttekintése,     

 értékelése    

 házi feladat:    

 -    

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    
Budapest 

megismerése 

     

    házi feladat: 

    - 

     

biológia 

  tananyag:  tananyag: 

  A sarkköri öv élővilága  Élet a sarkvidéken 

  

TK. 122-124.o. 

Mf. 79-80.o. 

Számonkérés: 

Kahoot 

 
TK. 125-126.o. 

Mf. 81-82.o. 

  házi feladat:  házi feladat: 

  
Kötelező: 

Mf. 79/2., 80/5. 
 

Kötelező: 

Mf. 81/2, 3. 

  

Ajánlott: 

Mf. 79/3., 80/4., 

80/Érdekesség elolvasása 

(A többi feladat 

szorgalmi.) 

 

Ajánlott: 

Mf. 81/5., 82/6. 

(A többi feladat 

szorgalmi.) 



kémia 

tananyag:  tananyag:   

Régi segítőink, a fémek  
Az aranytól az 

alumíniumig 
  

TK. 72-73.o. 

Mf. 74-75.o. 

Számonkérés: 

Kahoot 

 
TK. 74-75.o. 

Mf. 74-76.o. 
  

házi feladat:  házi feladat:   

Kötelező: 

Mf. 74/1, 2. 
 

Kötelező: 

Mf. 77/3. 
  

Ajánlott: 

Mf. 75/3, 4. 

(A többi feladat szorgalmi.) 

 

Ajánlott: 

Mf. 76/1., 78/6. 

(A többi feladat szorgalmi.) 

  

 

  



 

8. osztály 

Tantárgy 2020. május 11. (hétfő) 2020. május 12. (kedd) 
2020. május 13. 

(szerda) 
2020. május 14. (csütörtök) 

2020. május 15. 

(péntek) 

matematika 

 tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

 Gúlák Gúlák Kúpok  Gyakorlás 

 Tk. 198-199.o. Tk. 198-199.o. Tk. 201-203.  

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

 Képlet tanulása,  
Okos doboz 

feladatok 
Tananyag, példák feldolgozása,  - 

 Tk. 200./3.  képlet tanulás  

magyar 

irodalom 

tananyag: tananyag:    

Összefoglalás-20. századi irodalmunk 
Sütő András: Anyám könnyű 

álmot ígér 
   

     

házi feladat: házi feladat:    

Tk.:184.o.,Válaszolj:184./4. 

Tk.: 222.-224.o.Sütő élete a 

könyvből, kiegészítve 

netről.Válaszolj:224./4.5.6.7. 

   

     

magyar 

nyelvtan 

tananyag:   tananyag:  

A tömegkommunikáció   A sajtószövegek  

     

házi feladat:   házi feladat:  

Tk.:90.91.o.,munkafüzet:137./6.,140./2.   
Tk..91.-

99.o.,munkafüzet:146./13. 
 

     

földrajz 

tananyag:  tananyag: tananyag:  

Európai térségek  Európai térségek   

Összefoglalás II.  Ismétlés   

házi feladat:  házi feladat: házi feladat:  

Ismételd át!tk.186-189  
Tanuld meg! 

tk.186-189 
  

     

etika 

   tananyag:  

   

Az egyházak társadalmi 

szerepvállalása 

tk.117-120 oldal 

 

     

   házi feladat:  



   
Fogalmazd meg 4-5 mondatban 

mit jelent neked a lecke címe! 
 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Rövid sprintek térdelő rajtból Aerobik gyakorlat 
Nyújtó hatású 

gyakorlatok 
Ugrókötél gyakorlatok Kitartó futás 

     

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

Futás rövid pihenőkkel 4X40 méteren Aerobik gyakorlat 
Nyújtó hatású 

gyakorlatok 

Kötélhajtás váltott lábon 

szökdelve 2X1 percig 

Folyamatos lassú 

futás 10 percig 

     

ének-zene 

   tananyag:  

   
Évszázadok muzsikája-bécsi 

klasszicizmus 
 

     

   házi feladat:  

   
Tk.:89.-93.o.Y.T.-on az 

Örömóda meghallgatása 
 

     

technika 

    tananyag: 

    

Hajtatásos 

termesztés a 

kiskertben 

tk.80-81 oldal 

     

    házi feladat: 

    

Válaszolj a 

következő kérdésre 

írásban! 

Mi befolyásolja 

hazánk 

mezőgazdasági 

termelését? 

Mi a különbség az 

üveggel és fóliával 

borított 

hajtatóberendezés 

között? 

Melyek a 

fóliatakarás módjai, 

röviden jellemezd! 

     



rajz 

  tananyag:   

  
Az op-art és a 

divat 
  

  tk.108-113.   

  házi feladat:   

  
tk.113/2. 

rajzfeladat 
  

     

német nyelv 

tananyag:  tananyag:  tananyag: 

Vonzatos igék  Vonzatos igék  
Hast du alles 

gemacht? 

     

házi feladat:  házi feladat:  házi feladat: 

3 mondat írása vonzatos igével  
3 mondat írása 

vonzatos igével 
 mf.:64/5.f. 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
A gazdaság szereplői 

Tk: 216 -218. oldal 
 

Pénz, infláció, árfolyam 

Tk: 219 - 222. oldal 
 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 Mf: 114. oldal/ 1., 2., 5. f  Mf: 116. oldal / 4., 5., 6. feladat  

     

informatika 

 tananyag:    

 Könyvtár a világhálón,    

 világháló a könyvtárban    

 házi feladat:    

 Vázlat készítése    

 (következő óra számonkérés)    

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    Döntésképesség 

     

    házi feladat: 

    

Írj le egy esetet, 

mikor nehezen 

döntöttél! 

     

biológia 

    tananyag: 

    
Témazáró dolgozat 

- Google űrlap 

     

    házi feladat: 



     

     

kémia 

tananyag:  tananyag:   

A hulladékok II.  
Energiaforrások 

az emberiség 

szolgálatában I. 

  

TK. 86-87.o. 

Mf. 90-91.o. 
 

TK. 88-89.o. 

Mf. 92-93.o. 
  

házi feladat:  házi feladat:   

Kötelező: 

Mf. 90/1., 91/5. 
 

Kötelező: 

Mf. 92/1. 
  

Ajánlott: 

Mf. 90/4. 
 

Ajánlott: 

Mf. 93/4. 
  

 


