
1. osztály 
Tantárgy 2020. május 18. (hétfő) 2020. május 19. (kedd) 2020. május 20. (szerda) 2020. május 21. (csütörtök) 2020. május 22. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Év végi ismétlés Felmérés Szöveges feladatok Játékos feladatok, fejtörők I. 
Játékos feladatok, fejtörők 

II. 

     

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

106.107/2.4. sz:1.3. Tk:108-109/1.2.Sz:3. 110/1.3. 111/1.2.Sz:3.4. 112/1.2. Sz:3. 113. o. Számolj, színezz! 

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Öreg néne őzikéje II. Állati érdekességek  Talpas Kutya-macska barátság 

     

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

Tk:210-211. Tk:212-213.oldal  Tk:214.oldal Tk:215.oldal 

Játékház:66-67.oldal Játékház:68.oldal  Játékház:69.oldal Játékház:70.oldal 

magyar nyelvtan 

tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 

Felmérés  „SZ” vázolása, írása, „R” vázolása, írása „Ü,Ű” vázolása, írása 

     

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

Írás mf:63.oldal  
Vázoló lap, Írás 

mf:64.oldal 
Vázoló lap, Írás 

mf:65/1.2.3.4. Sz:5. 
Vázoló lap, Írás 

mf:66/1.2.3.4.5.Sz:6. 

     

környezetismeret 

  tananyag:   

  
Év végi összefoglalás II. 

A 3. és 4. fejezetben 
tanultak összefoglalása. 

  

     

  házi feladat:   

  
Rajzolj le egy őszi fát és 
írd le az őszhöz tartozó 

3 hónap nevét! 
  

     

etika 

 tananyag:    

 
Ismétlés 

Összefoglalás 
   

     

 házi feladat:    

 
Rajzold le magadat és a 

családtagjaidat! 
   



     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Célba dobó játékok 
Guruló, pattanó labdák 

elkapása 
Labdás játékok Labda átadások párban 

Labdapattintások, labda-
vezetések 

     

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

Próbálj labdával leütni 
pl. fém dobozt! 

Labdázz a testvéreddel, 
felnőttel! 

Labdázz az udvaron! 
Labdázz a testvéreddel, 

felnőttel! 

Pattinttasd a labdát a 
falhoz, majd kapd el minél 

többször!  

     

ének-zene 

 tananyag:  tananyag:  

 
Kis kece lányom 

Tk: 57.o. 
 

Itt a köcsög 
Tk: 58.o. 

 

     

 házi feladat:    

 
A dal éneklése  

2 versszakkal kívülről. 
   

     

technika 

    tananyag: 

    
A gyalogos közlekedés 

szabályai 

     

    házi feladat: 

     

     

rajz 

tananyag:  tananyag:   

A növényország lakói  
A növények 

megszemélyesítése 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

     

     

korrepetálás 

  tananyag:   

  Kivonás gyakorlása   

     

  házi feladat:   

  Előírt mat.f:54.o.   

     

napközi tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 



Az egészséges 
életmódról. 

Az egészséges életmód 
első lépései 

A gyerekek egészségre 
nevelése: tedd játékossá! 

Okosjáték- egészséggel 
kapcsolatban 

Dalok az egészségről 

     

Sportfoglalkozás: Manuális foglalkozás: Játékfoglalkozás: Kulturális foglalkozás: 
Gondolkodtató 

foglalkozás: 

Séta az otthonom 
környékén. 

Zacskóbáb készítése Labdakidobó Madarak fák napja Egészséges táplálkozás 

     
 

  



2. osztály 
Tantárgy 2020. május 18. (hétfő) 2020. május 19. (kedd) 2020. május 20. (szerda) 2020. május 21. (csütörtök) 2020. május 22. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Megálló Számsorozatok 
Összeadás, kivonás 

gyakorlása 
Összeadások, kivonások Szorzás, osztás gyakorlása 

     

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

Munkafüzet 74-75. oldal Kisszámoló 46. oldal 2. Kisszámoló 42. oldal Kisszámoló 49. oldal 1. Kisszámoló70. oldal 2. 

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Várom már a vakációt Apám kakasa Könyvajánló  Micsoda idő 

     

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

Szöveg olvasása 
tankönyv 143. oldal, 2 
versszak lemásolása 

Tankönyv 146. oldal 2 
versszak lemásolása 

Tankönyv 147. oldal, az 
Apám kakasa c versből 

újabb 2 versszak 
másolása 

 
Tankönyv 148-149. oldal 

olvasása, 3 szótagú szavak 
aláhúzása, másolása 

     

magyar nyelvtan 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  
Hóban, fagyban, 

verőfényben 
Hóban, fagyban, 

verőfényben 
 

  
Írás: rövid szöveg 

alkotása 
 

Önálló rövid szöveg 
alkotása 

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
Tankönyv 96. oldal, 97. 

oldal 4., 5., 6. 
Nyelvtan mf: 62. oldal  

  Írás munkafüzet 69. oldal  Írás munkafüzet 70. oldal 

környezetismeret 

 tananyag:    

 Rovarok    

     

 házi feladat:    

 
Tankönyv 60-61. oldal, 

munkafüzet 64-65. oldal 
   

     

etika 

 tananyag:    

 A jó és a gonosz harca    

     

 házi feladat:    



 
Keressetek 

történeteket, ahol a jó 
és a gonosz harcol 

   

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Labdás ügyességi 
gyakorlatok 

Zenés gimnasztika 
Labdás ügyességi 

feladatok 
Futás feladatokkal Szökdelések, futás 

     

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

 
Zenére kar, törzs és 

lábgyakorlatok végzése 
Labdázás az udvaron  

Futkározás, focizás az 
udvaron 

     

ének-zene 

   tananyag: tananyag: 

   Azt hallottam, hogy a héten Ismétlés: 

    Azt hallottam… 

   házi feladat: házi feladat: 

   Daltanulás- Gyakorlás: youtube/ 

   youtube/ Petisné Petisné 

technika 

tananyag:     

A gyalogos közlekedés      

szabályai     

házi feladat:     

internetes oldalak     

     

rajz 

tananyag:   tananyag:  

A magyar nép 
díszítőművészete 

  Gyulai Pál: A szél és a nap  

     

házi feladat:   házi feladat:  

   
Meseillusztráció A szél és a 

Nap című meséhez 
 

     

BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Nevek olvasása, külön 
válogatása 

 Mondatok másolása   

     

házi feladat:  házi feladat:   

Én is tudok olvasni tk:44.o.  
Én is tudok olvasni tk:44.o.,5 

mondat 
  

     



 

3. osztály 

Tantárgy 2020. május 18. (hétfő) 2020. május 19. (kedd) 2020. május 20. (szerda) 
2020. május 21. 

(csütörtök) 
2020. május 22. 

(péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Tudáspróba 1. Tudáspróba2. Gyakorolj! Gyakorolj! Gyakorolj! 

     

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

Munkafüzet: 92.oldal Munkafüzet: 93.oldal Munkafüzet: 94./1.2.3. 
Munkafüzet: 

94./4. 
Munkafüzet: 94./5.6. 

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Hagyomány Hagyomány Én és a családom  Én és a családom 

magazin magazin    

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

Ok.114-115.o. Ok. 116-117.o. Ok.118-119.o.  Ok. 120-121.o. 

Mf.62./1.2.f. learningapps/10. hét    

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag: tananyag: 

Játékos feladatok   
Játékos 

feladatok 
Írás: 

    
Szépen, helyesen, 

rendezetten 

házi feladat:   házi feladat: házi feladat: 

Anyanyelv mf. 94./3.4.   
Anyanyelv 

mf.95./5.6.f. 
Írás mf. 39. oldal 

   learningapps.org  

fogalmazás 

  tananyag:   

  Elbeszélést írok   

     

  házi feladat:   

  Fogalmazás mf.68.o.   

     

környezetismeret 

 tananyag:    

 Kalendárium/    

 Téli ünnepkör    

 házi feladat:    

 Tankönyv: 60-61.o.    

 learning/10.hét    



etika 

 tananyag:    

 Környezetvédelem    

     

 házi feladat:    

 Dr. Bubó-környezetvédelem    

 youtube.com    

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

A kislabda hajítás távolba. Célba 
dobás vízszintes, függőleges 

célba kislabdával. 
Kézilabda 

Tenyeres ütések, adogatások, 
fogadások. 

Különböző 
labdafogások 

Tollaslabda: Technikai 
alapelemek 

     

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

https://www.youtube. 
com/watch?v=zs_1e7MVEOc    

Labdás játékok IV. -YouTube 

Előkészítő gyakorlatok 
kisiskolásoknak, a kézilabdázás 
alapmozgásainak kialakítására. 

https://www.youtube 
.com/watch?v=bnN15bem0Vw 

https://www.youtube. 
com/watch?v=ymigWt5TOV8 

https://www. 
youtube 

.com/watch?v= 
pZTlImrhqNM 

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

DVVS2GUEmdk 

     

ének-zene 

tananyag:    tananyag: 

Ismétlés:    Táncdal 

Eresz alól fecskefia     

házi feladat:    házi feladat: 

Daloskönyvem:     Daloskönyvem 61.o. 

60.o.    youtube/ Petisné 

technika 

  tananyag:   

  Közösségi közlekedés-    

  autóbuszon utazunk   

  házi feladat:   

  internetes oldalak   

     

rajz 

   tananyag:  

   
Növények- 
virágok a 

természetben 
 

     

   házi feladat:  

   
Wc papírguriga 
csíkokból virág 

készítése 
 



 

 
     

BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Nevek olvasása, külön válogatása  Mondatok másolása   

     

házi feladat:  házi feladat:   

Én is tudok olvasni tk:44.o.  
Én is tudok olvasni tk:44.o.,5 

mondat 
  

     

napközi 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Az egészséges életmódról. 
Az egészséges életmód első 

lépései 
A gyerekek egészségre 

nevelése: tedd játékossá! 

Okosjáték- 
egészséggel 

kapcsolatban 
Dalok az egészségről 

     

Sportfoglalkozás: Manuális foglalkozás: Játékfoglalkozás: 
Kulturális 

foglalkozás: 
Gondolkodtató 

foglalkozás: 

Séta az otthonom környékén. Zacskóbáb készítése Labdakidobó 
Madarak fák 

napja 
Egészséges táplálkozás 

     

napközi 2-4. oszt. 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Kulturális foglalkozás 
Nevelés tudatosan-

környezetvédelem. Lola mesél 
Tanulmányi foglalkozás: 

Az óra 
Ügyes kezek Játék a szabadban 

     

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

A büszke fa Esti mese 

Magyar Tündérmesék 

Lola mesél -Legeslegjobb barátok 

(mese, rajzfilm)YouTube 

https://www.youtube 
.com/watch?v=6dkEXPD25vM 

https://www.youtube. 
com/watch?v=1oFbCoN1naM 

https://www.youtube 
.com/watch?v=1oFbCoN1naM 

Wc papírguriga 
csíkokból virág 

készítése 

 

Tollas labdázás 
Játék: Kelj fel Jancsi 

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

DVVS2GUEmdk 

     

  



4. osztály 

Tantárgy 2020. május 18. (hétfő) 
2020. május 19. 

(kedd) 
2020. május 20. (szerda) 2020. május 21. (csütörtök) 

2020. május 22. 
(péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Számképzés. Számok  
A műveletek 

ismétlése 
Írásbeli műveletek: Írásbeli műveletek: Írásbeli műveletek: 

tulajdonságai Összeadás, kivonás összeadás és kivonás szorzás és osztás szorzás és osztás 

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

matek mf. 86.o.6. matek tk. 155.o.7. Számoljunk! 90. o.18. Számoljunk! 91.o.21. Számoljunk! 91.o.22. 

Számoljunk! 88.o.6.7. Számoljunk! 88.o.8.9. 91.o.19.20. matek mf. 89.o. 14. 92.o.23. 

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Érdekességek a  
fogalmazás: Én ezt 

már  
Érdekességek a Környezetünk védelme Híres magyarok 

nagyvilágból-Tudomány mind ismerem! nagyvilágból-Tudomány   

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

Ok. 126-127.o. fogalmazás  mf. Ok. 128-129. Ok. 130-131.o. Ok. 132-133.o. 

Ok. 127.o.3. 69.o.3.4.5.  szövegé. mf.73.o.1.2.3. szövegé. mf. 74.o.1.2.3. szövegé. mf. 76.o.2.3. 

magyar nyelvtan 

 tananyag: tananyag:   

 Év végi ismétlés –  Év végi ismétlés –   

 Játék a betűkkel Játék a betűkkel   

 házi feladat: házi feladat:   

 nyelvtan könyv  nyelvtan mf. 76.o.1.2.   

 78.o.1.2. 77.o.4.   

környezetismeret 

   tananyag:  

   Ismétlés  

     

   házi feladat:  

   Tankönyv: V-VII. fejezet  

   learningapps.org  

etika 

   tananyag:  

   Teremtéstörténetek,  

   eredetmondák  

   házi feladat:  

   Az én világom  

   68.o.4. 69.o. 5.6.  

testnevelés 

tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 

Egy és kétkezes labdagurítás 
és dobás párban társnak, 
helyből, majd haladással. 

 
Lábmunka, tenyeres ütések, 

adogatások, fogadások 
Átadások, átvételek kézzel 

Gyakorlatok labdával 
Természetes 

mozgásformák 



     

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

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

Online tesi óra 5.YouTube 
 

https://www.youtube 
.com/watch?v=2Cyz6xs6ekg 

https://www.youtube 
.com/watch?v=2rZDby7yYMM 

Tollaslabda játék 

     

ének-zene 

tananyag:   tananyag:  

Ismétlés:   Kispiricsi faluvégen  

Szánt a babám     

házi feladat:   házi feladat:  

Daloskönyvem:    Daloskönyvem:55.o.  

53.oldal   Youtube.com  

technika 

tananyag:     

Közösségi közlekedés-      

autóbuszon utazunk     

házi feladat:     

internetes oldalak     

     

rajz 

    tananyag: 

    Mit látsz a felhőkben? 

     

    házi feladat: 

    Fantáziafestés 

     

német 

 tananyag: tananyag:  tananyag: 

 Ismétlés: Uhrzeiten Monika erzählt  Mein Tagesablauf 

     

 házi feladat: házi feladat:  házi feladat: 

 Munkafüzet: 62/5.f. 
Munkafüzet: 

62/5.f.fordítása 
 

Napirend írása 
(minimum 5 mondat) 

     

BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Nevek olvasása, külön 
válogatása 

 Mondatok másolása   

     

házi feladat:  házi feladat:   

     

Én is tudok olvasni tk:44.o.  
Én is tudok olvasni 
tk:44.o.,5 mondat 

  



5. osztály 
Tantárgy 2020. május 18. (hétfő) 2020. május 19. (kedd) 2020. május 20. (szerda) 2020. május 21. (csütörtök) 2020. május 22. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Egyenletmegoldás Szöveges feladatok Szöveges feladatok Képességfejlesztés Gyakorló óra 

gyakorlása Tk. 194. oldal Tk. 194. oldal Szöveges feladatok  

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

Tk. 193/1. tananyag feldolgozása, Tk. 195./1,3. Okos doboz feladat Mf. 134./1,2,3. 

 példák értelmezése  megoldás  

magyar irodalom 

 tananyag:   tananyag: 

 
A. de Saint. Exupéry: A 

kis herceg 
  Ismétlés: Mesevilág 

     

 házi feladat:   házi feladat: 

 
Tk.:245.-250.o.Írd le mi a 

titka a rókának! 
  

Nézd át milyen 
olvasmányaink voltak! 

     

magyar nyelvtan 

tananyag:  tananyag:   

Ismétlés: A szavak 
szerkezete, toldalék 

típusok 
 

Ismétlés: Helyesírási 
alapelvek 

  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Tk.:57.-62.o.Írd mellé mi 
a toldaléka: emberek, 

gyertyafénynél, fényhez, 
gyorsan, könyvet. 

 
Tk.:63.-79.o.Sorold fel az 

alapelveket és írj 2-2 
példát rá! 

  

     

természetismeret 

tananyag:  tananyag:   

Haszonállatok II. – 
A juh, a kecske és 

a házi sertés 
 Összefoglalás   

TK. 64-65.o. 
Mf. 69-70, 72.o. 

 Hazai tájakon    

házi feladat:  házi feladat:   

Kötelező: 
Mf. 69/3-a. – a juh, 

72/1-b,c 
 tk.104-127.   

Ajánlott: 
Mf. 72/1-a, 72/3. 

 „rövid összefoglalások”   



Mf. 72/2. szorgalmi. 
Házi dolgozat lehetőség: 
Valós vagy képzeletbeli 
házi állat bemutatása. 

etika 

   tananyag:  

   
Már az óvodában 

megtanultam mindent… 
 

     

   házi feladat:  

   
Olvasd el a 109 oldalon lévő 

olvasmányt és válaszolj a 
2.kérdésre! 

 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Szökdelő gyakorlatok Kézilabda:  Labdarúgás: 
Láb izmait erősítő 

gyakorlatok 
Kitartó futás 

 
Labdavezetés után 

egykezes felső átadás 
Labda átvétel után 

kapura lövés  
  

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

Szökdelések páros és 
váltott lábon, alacsony 

akadályok felett 

Labdavezetés után 
egykezes felső átadás 

Labda átvétel után 
kapura lövés 

30 perc kerékpározás Folyamatos futás 8 percig 

     

ének-zene 

  tananyag:   

  Új stílusú népdalok   

     

  házi feladat:   

  

Tk.:97.o.Énekeld el az 
Erdő, erdő, erdő c. dalt 

6.o.és figyeld meg a 
jellemzőket! Írd le, az új 

stílusú népdalok 
jellemzőit! 

  

     

technika 

 tananyag:    

 Egészségünk fejlesztése    

 tk. 82-83 oldal    

 házi feladat:    

 
Erről már tanultunk, 

most az a kérésem, hogy 
   



olvasd el ismét ezt a 
leckét! 

     

rajz 

    tananyag: 

    Képalkotás foltokkal és 

    vonalakkal tk.88-89. 

    házi feladat: 

    tk.88. Festékfújás 

    rajzfaladat 

német 

tananyag:  tananyag: tananyag:  

Geburtstsgspiele  Hörverstehen Lesen: Modul7.  

     

házi feladat:  házi feladat: házi feladat:  

Munkafüzet : 58/5.f, 
58/6.f. 

 

Tankönyv 82/1., 2. f . 
http://wir.e-klett.hu/ 

tanaroknak/wir-
tankonyvek/wir-2-

tankonyv/ 

Tankönyv: 83/ 3. f. 
 

 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
A keresztény magyar 
állam megalapítása 
Tk: 161 -164. old. 

 
A Magyar Királyság 

megerősítése 
Tk: 165 -168. old 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 Mf: 123.o / 1.,2.,3.,4. f  Mf: 126. oldal/ 3., 4. fel.  

     

informatika 

 tananyag:    

 Számonkérés    

     

 házi feladat:    

 -  - - 

     

 

  

http://wir.e-klett.hu/%20tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-2-tankonyv/
http://wir.e-klett.hu/%20tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-2-tankonyv/
http://wir.e-klett.hu/%20tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-2-tankonyv/
http://wir.e-klett.hu/%20tanaroknak/wir-tankonyvek/wir-2-tankonyv/


6. osztály 
Tantárgy 2020. május 18. (hétfő) 2020. május 19. (kedd) 2020. május 20. (szerda) 2020. május 21. (csütörtök) 2020. május 22. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Átdarabolással 
megadható 

Testek térfogata Szöveges feladatok  Összefoglalás 

testek térfogata     

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

Tk. 151.o/2,3. Mf. 110./1.a Tk. 151./5,8.  Mf. 113./1,2,3 

 Mf. 111./3    

magyar irodalom 

  tananyag:  tananyag: 

  
Ismétlés:2. fej.: Elbeszélő 

költemények 
 Ismétlés: Arany: Toldi 

     

  házi feladat:  házi feladat: 

  
Olvasd el a Lúdas Matyi 

és Szép Ilonka c. 
műveket!  

 

Olvasd át Arany életét! Írd 
le mit tanultunk a Toldi 

keletkezéséről és 
forrásairól! 

     

magyar nyelvtan 

 tananyag: tananyag: tananyag:  

 Összefoglalás-szóképzés A sajtótermékek Az ismeretterjesztő szövegek  

     

 házi feladat: házi feladat: házi feladat:  

 
Munkafüzet:144./7; 
146./15.; 147./16. 

Tk.: 94.-97.o.Olvasd el! 
Tk.:98.-100.o.,munkafüzet: 

146./13.;153./1. 
 

     

természetismeret 

tananyag:  tananyag:  tananyag: 

Szaporodás II.  
Az ember egyedfejlődése 

I. 
 Év végi összefoglalás 

    tk.10-35 

házi feladat:  házi feladat:  házi feladat: 

Tankönyv: 139. oldal  Tankönyv: 140. oldal  mf.26-28. 

Munkafüzet: 132. oldal 
5. feladat 

 
Munkafüzet: 133. oldal 1. 

feladat 
 „rövid összefoglalások” 

etika 

   tananyag:  

   
Fantázia és alkotás 

tk.110-111 oldal 
 

     

   házi feladat:  



   
Olvasd el a leckét és 

válaszolj az 5. kérdésre! 
 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Szökdelő gyakorlatok Kézilabda: Labdarúgás: 
Láb izmait erősítő 

gyakorlatok 
 

 
Labdavezetés után 

kitámasztásos kapura 
lövés  

Labda átvétel után 
kapura lövés 

  

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

Szökdelések páros és 
váltott lábon, alacsony 

akadályok felett 

Labdavezetés után 
kitámasztásos kapura 

lövés 

Labda átvétel után 
kapura lövés 

30 perc kerékpározás  

     

ének-zene 

 tananyag:    

 
Összefoglalás-a bécsi 

klasszicizmus 
   

     

 házi feladat:    

 
Összefoglaló kérdések-

Kréta 
   

     

technika 

  tananyag:   

  
Élelmiszereink és 

egészségünk 
  

  tk. 74-75 oldal   

  házi feladat:   

  

A jövőhéten még ezzel a 
leckével foglalkozunk, 
most csak figyelmesen 

olvasd el! 

  

     

rajz 

tananyag:     

Sokszorosított     

információ     

házi feladat:     

Szó és jelentése     

tk.108.o. rajzfeladata     

német nyelv  tananyag:  tananyag: tananyag: 



 Wohin soll man fahren?  Wohin fährst du in Urlaub? 
Wohin? In, an, nach 

használata 

     

 házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

 Tankönyv: 72/8.f.  
Tankönyv: 73/1.f. 
Tankönyv: 73/3.f. 

Írj 3 dialógust a példa 
alapján! 

- Wohin fährst du? 
- Ich fahre nach 

Deutschland. 
 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
  Az áprilisi törvények Tk: 

172-173. oldal, 
 

 Támadás az alkotmányos 
Magyarország ellen  
 Tk: 174 -177. oldal 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 Mf: 106.o / 5., 6. fel.  Mf: 115. o/ 1.,2, 4. f.  

     

informatika 

tananyag:     

Látogatás egy      

iskolai könyvtárban     

házi feladat:     

-     

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    Posta-viselkedés 

     

    házi feladat: 

    Saját ügyek intézése 

     
 

  



7. osztály 
Tantárgy 2020. május 18. (hétfő) 2020. május 19. (kedd) 2020. május 20. (szerda) 2020. május 21. (csütörtök) 2020. május 22. (péntek) 

matematika 

tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 

A henger felszíne  Gyakorló óra Összefoglalás Dolgozat 

és térfogata     

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

MF. 124./1.  Tk. 194.oldalon lévő  A készített házi feladatok  - 

  képletek megtanulása ismétlése, felelevenítése  

magyar irodalom 

tananyag:  tananyag:   

Berzsenyi: Búcsúzás 
Kemenes-aljától 

 
Az első zsoltáros király, 

Dávid király 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Tk.: 257.-259.o.Olvasd 
el! 

 

Tk.: 266.o.Olvasd el! A 
képet figyeld meg, és 

nézz utána a G.-ban, hogy 
miért ábrázolják hárfával! 

  

     

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag:  

Mellérendelő 
szószerkezetek 4. 

  
Az egyszerű mondat 

elemzése 
 

   Tk.: 86.-87.o.  

házi feladat:   házi feladat:  

munkafüzet:125./5.   munkafüzet: 127./2.  

     

földrajz 

  tananyag:  tananyag: 

  Japán     A Boszporuszon túl 

  tk.180-183.  tk.184-187. 

  házi feladat:  házi feladat: 

  mf. 98/1.,99/2.a. 101/5.a.  mf.103/7 

     

etika 

 tananyag:    

 
Senki sem önálló sziget 

tk.125-129 oldal 
   

     

 házi feladat:    

 
Röviden írd le 

véleményedet a 129. 
   



oldalon lévő összegző 
kérdésekre! 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Ugrókötél gyakorlatok Gyaloglás Gyaloglás Nyújtó hatású gyakorlatok Futóiskola gyakorlatok 

     

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

Kötélhajtás páros lábon, 
majd váltott lábon 

szökdelve 

Gyalogolj folyamatosan 
egyenletes tempóban fél 

órát! 

Gyalogolj folyamatosan 
egyenletes tempóban fél 

órát! 

Nézd meg a videót, végezd el 
a gyakorlatokat! 

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

Nézd meg a videót, 
végezd el a gyakorlatokat! 
https://www.youtube.co
m/watch?v=nr8fZbOH27

M 

     

ének-zene 

    tananyag: 

    
A szeptim hangköz; 

Schubert élete 

     

    házi feladat: 

    
Tk.: 95.o. Mi a 
schubertiáda? 

     

technika 

   tananyag:  

   
Növények a 

környezetünkben 
 

   tk.102-103 oldal  

   házi feladat:  

   
A jövőhéten még ezzel a 

leckével foglalkozunk, most 
csak figyelmesen olvasd el! 

 

     

rajz 

  tananyag:   

  Játék a vonalakkal   

  tk. 92-93.   

  házi feladat:   

  tk.93/3. rajzfaladat   

     

német nyelv 

tananyag: tananyag:  tananyag:  

Rotkäppchen Rotkäppchen  Rotkäppchen  

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat:  

https://www.youtube.com/watch?v=vjrjlOyYiuA
https://www.youtube.com/watch?v=vjrjlOyYiuA
https://www.youtube.com/watch?v=nr8fZbOH27M
https://www.youtube.com/watch?v=nr8fZbOH27M
https://www.youtube.com/watch?v=nr8fZbOH27M


Tankönyv 92-93.o.  C , A 
szövegének fordítása 

Tankönyv 92-93.o.  D 
szövegének fordítása 

 
Tankönyv 92-93.o.  E 
szövegének fordítása 

 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 

 Magyarország a második 
világháború poklában ( 1. 

rész )  
Tk: 210 - 213. oldal  

 

 Magyarország a második 
világháború poklában ( 2. 

rész )  
Tk: 213 - 215. oldal  

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 M: 120.o /3. f  Mf: 120.o/4.,5.  fel.  

     

informatika 

 tananyag:    

 Látogatás egy     

 iskolai könyvtárban    

 házi feladat:    

 -    

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    A felnőttek és én 

     

    házi feladat: 

    - 

     

fizika 

 tananyag:  tananyag:  

 Az V. Témakör ismétlése  Az V. Témakör ismétlése 2.  

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 

Kedves Gyerekek! 
 

A mai órán az V. 
Témakört ismételjük át. 
Szóbeli feladatotok lesz! 

Olvassátok át az V. 
Témakör tananyagait! 

 
Roma Ádám 

 

Kedves Gyerekek! 
 

A mai órán még az V. 
Témakört ismételjük át. 
Írásbeli feladatotok lesz. 

Olvassátok át az V. témakör 
tananyagait és írjátok le 

mindegyik címét és 
mindegyik címről 2 

mondatot, hogy mi jut róla 
eszedbe? 

(TK. 83. o. – 96. o.) 

 



 
Roma Ádám 

     

biológia 

  tananyag:  tananyag: 

  
A magashegységek 

élővilága 
 A tengerek élővilága 

  
TK. 127-129.o. 
Mf. 83-84.o. 

 
TK. 130-132.o. 

Mf. 85.o. 

  házi feladat:  házi feladat: 

  
Kötelező: 

Mf. 83/1., 84/3-b 
 

Kötelező: 
Mf. 85/2, 3. 

  
Ajánlott: 

Mf. 83/2., 84/3-a 
 

Ajánlott: 
Mf. 85/1. 

Szorgalmi: Mf. 85/4. 

kémia 

tananyag:     

Az ionvegyületek 
tulajdonságai 

    

TK. 80-81.o. 
Mf. 83-84.o. 

Tervezett számonkérés: 
2020.05.25. 

Kahoot 
2020.05.27. 

Témazáró dolgozat – 
Google űrlap 

    

házi feladat:     

Kötelező: 
Mf. 83/1, 3. 

    

Ajánlott: 
Mf. 83/2., 84/4. 

A többi feladat szorgalmi. 
    

 

  



8. osztály 
Tantárgy 2020. május 18. (hétfő) 2020. május 19. (kedd) 2020. május 20. (szerda) 2020. május 21. (csütörtök) 2020. május 22. (péntek) 

matematika 

 tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

 Kúpok A gömb A gömb Képességfejlesztés 

 Tk. 201-203. Tk. 206-207. Tk. 206-207.  

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

 Tk. 204./1. szabálytanulás, Tk. 208./1. Okos doboz feladatok 

  példák értelmezése  megoldása 

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:    

Kertész Imre: 
Sorstalanság 

Drámák 1.    

     

házi feladat: házi feladat:    

Tk.: 225.-230.o. Tk.:207.-219.o.    

 
Alaki sajátosságai a 

drámának! 
   

magyar nyelvtan 

 tananyag:  tananyag:  

 Az ismertetés  
Ismétlés-A kommunikáció 

jellemzői 
 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 

Tk.:100.-101.o. 
munkafüzet:149./5.; 
150./6.Mit tudunk a 

pünkösdről? 

 Tk.:10.-13.o.  

     

földrajz 

tananyag:  tananyag:   

Év végi ismétlés  Év végi összefoglalás   

  Hazánk tájai   

házi feladat:  házi feladat:   

tk.36-39. ismételni  tk. 72. oldalt ismételni   

     

etika 

   tananyag:  

   
Visszatekintő 

A jel 
tk.124. oldal 

 

     

   házi feladat:  



   

Fogalmazd meg 4-5 
mondatban milyen 

érzéseket váltott ki belőled a 
szöveg! 

 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Szökdelő gyakorlatok Kézilabda: Labdarúgás: 
Láb izmait erősítő 

gyakorlatok 
Kitartó futás 

 
Labdavezetés után 

Felugrásos kapura lövés 
Labda átvétel után 

kapura lövés 
  

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

Szökdelések páros és 
váltott lábon, alacsony 

akadályok felett 

Labdavezetés után 
Felugrásos kapura lövés 

Labda átvétel után 
kapura lövés 

40 perc kerékpározás 
Folyamatos futás 12 

percig 

     

ének-zene 

   tananyag:  

   
Évszázadok muzsikája-a 

romantika kora 
 

     

   házi feladat:  

   Tk.:94.-97.o.  

     

technika 

    tananyag: 

    
Hajtatásos termesztés a 

kiskertben 
tk.80-81 oldal 

     

    házi feladat: 

    
Jellemezd a 

vázszerkezetes fóliás 
berendezéseket! 

     

rajz 

  tananyag:   

  Év végi összefoglalás   

     

  házi feladat:   

  Szabadon választott   

  témájú rajz készítése   

német nyelv tananyag:  tananyag:  tananyag: 



Kérdés elöljárós 
szerkezetekre 

 Névmási határozószók  
Gyakorlás: névmási 

határozószók 

     

házi feladat:  házi feladat:  házi feladat: 

http://nemetnyelvlecke. 
blogspot.com/ 

2011/09/lektion-16-
kerdo-nevmas-
nevmasi.html 

 

http://nemetnyelvlecke. 
blogspot.com/ 

2011/09/lektion-16-
kerdo-nevmas-
nevmasi.html 

 Munkafüzet 65/8.f. 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
Pénzügyeink 

Tk: 223-225. o. 
 

A családi költségvetés 
Tk: 226 - 228. oldal 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 Mf: 118.o/ 2., 3. f  Mf: 120.o/ 1.,2.,3., 4. f  

     

informatika 

 tananyag:    

 Számonkérés    

     

 házi feladat:    

 -    

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    Felelősségtudat 

     

    házi feladat: 

    
Milyen nehézségekkel 

küzdöttél az online 
tanulás alatt! 

     

fizika 

   tananyag:  

   Meddig bírjuk energiával 2?  

     

   házi feladat:  

   

Kedves Gyerekek! 
A mai órán a Meddig bírjuk, 

energiával 2 tananyagot 
tanuljuk. Írásbeli feladatotok 

lesz. Készítettem nektek 

 



kivonatot melyet másoljatok 
le! 

Roma Ádám 

     

biológia 

tananyag:    tananyag: 

A sejtosztódás és a 
szaporodás 

   
A férfi és női 

szaporítószerveks 

TK. 110-111.o. 
Mf. 74.o. 

   
TK. 112-116.o. 
Mf. 75-80.o. 

házi feladat:    házi feladat: 

Kötelező: 
Mf. 74/1. - ábraelemzés 

   
Kötelező: 

Mf. 75/2., 77/6., 78/1., 
79/3. 

Ajánlott: 
Mf. 74/1, 2. 

   
Ajánlott: 

Mf. 75/1., 76/5., 79/2. 

kémia 

tananyag:  tananyag:   

Energiaforrások az 
emberiség 

szolgálatában II. 
 Összefoglalás   

TK. 88-89.o. 
Mf. 92-93.o. 

 

TK. 90-91.o. 
Mf. 94-96.o. 
Tervezett 

számonkérés: 
2020.05.25. 1200-1245 
Témazáró dolgozat – 

Google űrlap 

  

házi feladat:  házi feladat:   

Kötelező: 
Mf. 92/2. 

 
Kötelező: 
Mf. 94/1. 

  

Ajánlott: 
Mf. 92/3. 

 
Ajánlott: 
Mf. 95/2. 

Szorgalmi: Mf. 95/3. 
  

 


