
1. osztály 
Tantárgy 2020. május 25. (hétfő) 2020. május 26. (kedd) 2020. május 27. (szerda) 2020. május 28. (csütörtök) 2020. május 29. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Vonalak, síkidomok, 
testek 

Játék a tükörrel Kitekintő Év végi ismétlés Év végi ismétlés 

     

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

Tk:115-116.o Tk:117.oldal Tk:118-119.oldal Tk:72.oldal Tk:73.oldal 

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:  tananyag: tananyag: 

Kutya-macska barátság 
Mit beszél a vízimalom a 

patakkal? 
 A part alatt A fontos öszvér 

     

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

Tk:215.oldal Tk:216.oldal  Tk:217.oldal Tk:218-oldal 

     

magyar nyelvtan 

tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 

„F” vázolása, írása  „G” vázolása, írása „NY” vázolása, írása „Cs” vázolása, írása 

     

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

Vázoló lap, 
Mf:67/1.2.3.4.5.Sz:6. 

 
Vázoló lap, 

Mf:68/1.2.3.4.5.Sz:6. 
Vázoló lap, Mf:69/1.2.3.4. 

Sz:5. 
Vázoló lap, Mf:70/1.2.3.4. 

Sz:5.6. 

     

környezetismeret 

  tananyag:   

  Év végi felmérés   

     

  házi feladat:   

     

     

etika 

 tananyag:    

 
Ismétlés: 

Én és a társaim 
Érzéseink 

   

     

 házi feladat:    

 
Rajzold le, mit adnál 
annak, aki szomorú? 

   

     

testnevelés tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 



Célba dobó játékok Labda átadások párban 
Guruló, pattanó labdák 

elkapása 
Sorozatugrások Gyalogtúra 

     

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

Dobjatok célba labdával 
Labdázz felnőttel, 

testvérrel 
Dobd a labdát a falhoz és 

kapd el! 
Lépcsőn próbálj páros lábbal 

fel-le ugrálni 
Sétálj, túrázz! 

     

ének-zene 

 tananyag:  tananyag:  

 
Keren, keren kása 

Tk. 59.o. 
 

A törzsanyag dalainak 
ismétlése. 

Tk. 60.o.1.f., 61.o.6.f. 
 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
A dalt kívülről meg kell 

tanulni. 
Tk. 59.o.1.2.f. 

 

Írd le azoknak a daloknak a 
címét, amelyik dalban 

szerepeltek a következő 
szavak: 

A hold, a kacsa, és a cica? 

 

     

technika 

    tananyag: 

    
Közlekedési eszközök: 

- hajók 

     

    házi feladat: 

    

Színes papírra rajzolj 
hajót, vizet, napot, 

ezeket kell kivágni és 
szépen felragasztani egy 

rajzlapra. 

     

rajz 

tananyag:  tananyag:   

A formák felülete  

Nyomatkészítés 
technikája. 

Képzeletbeli forma 
készítése. 

  

     

házi feladat:  házi feladat:   

     

     

korrepetálás      



  Pótlás gyakorlása   

     

  házi feladat:   

  Előírt mat.f:55.oldal   

     

napközi 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Az egészség legfőbb 
összetevői 

Egészségnevelés 
Egészség 

Mi legyen mindenképpen 
a tányérodon? 

Egészséged 
„színes őrzői” 

Egy egészséges nap az 
iskolában 

     

Sportfoglalkozás: Manuális foglalkozás: Játékfoglalkozás: Kulturális foglalkozás: 
Gondolkodtató 

foglalkozás: 

Mászó - és 
ugrógyakorlatok 

Szélforgó készítése 
Énekes körjáték: 

”Bújj, bújj, zöld ág” 
Pünkösdi népszokások 

Memóriajátékok: 
Keresd a párját! 

     
 

  



2. osztály 
Tantárgy 2020. május 25. (hétfő) 2020. május 26. (kedd) 2020. május 27. (szerda) 2020. május 28. (csütörtök) 2020. május 29. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Sorozatok Összeadások, kivonások Szorzás, osztás Maradékos osztás Maradékos osztás 

     

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

Kisszámoló 46. oldal 3. 
Kisszámoló 49. oldal 2. 

a, c, 

Kisszámoló 70. oldal3. 
Okosdoboz: egérke és 

sajtos feladat 
Kisszámoló80. oldal Kisszámoló: 81. oldal 

     

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

A sün 
A nagy gyorsulási 

verseny 
Ismételjünk  Ismétlés 

     

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

Munkafüzet 56-57. oldal  
Másolás: munkafüzet 57. 

oldal 6-os feladat 
mondatai 

Munkafüzet 58-59. oldal 
Munkafüzet 60-61. oldal 

Másolás 60. oldal 3-as 
feladat mondatai 

 

Olvasókönyv 57-59. oldal 
A mi utcánk című szöveg 

olvasása Hosszú 
mássalhangzós szavak 

aláhúzása, 20 szó 
másolása 

     

magyar nyelvtan 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Játsszunk a nyelvvel Itt a vakáció  

  Írás Év végi ismétlés  Év végi ismétlés 

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  Tankönyv 98-99. oldal Tankönyv 100-101. oldal  

  Írás munkafüzet 71. oldal  
Írás munkafüzet 72-73. 

oldal 

környezetismeret 

 tananyag:    

 Ismétlés    

     

 házi feladat:    

 
Tankönyv 50. oldaltól 

61. oldalig olvasni, 
szabályokat ismételni 

   

     

etika 
 tananyag:    

 Ismétlés, rendszerezés    



     

 házi feladat:    

 
Barátaink az állatok, rajz 

készítése 
   

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Zenés gimnasztika Labdás gyakorlatok 
Labdás ügyességi 

feladatok 
Zenés gimnasztika 

Futás ritmus és 
irányváltással 

     

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

  Labdázás az udvaron   

     

ének-zene 

   tananyag: tananyag: 

   Süss, süss napsugár Ismétlés, gyakorlás 

     

   házi feladat: házi feladat: 

   Hallás utáni tanulás Süss, süss napsugár 

   youtube/ Petisné  

technika 

tananyag:     

Közlekedési helyzetek     

     

házi feladat:     

internetes oldalak     

     

rajz 

tananyag:   tananyag:  

Versillusztráció   Közlekedési táblák  

     

házi feladat:   házi feladat:  
Olvasókönyv 143. oldal 

Várom már a vakációt című 
vershez illusztráció 

  
Mesebeli közlekedési táblák 

tervezése 
 

     

BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Rövid-hosszú 
magánhangzók diff. 

 
Szavak, mondatok 

másolása 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   
Én is tudok olvasni tk:45.o.  Tk:45.oldal   

     

  



3. osztály 

Tantárgy 2020. május 25. (hétfő) 2020. május 26. (kedd) 
2020. május 27. 

(szerda) 
2020. május 28. 

(csütörtök) 
2020. május 29. (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: 

Tk.151./7.10.f Tk. 151./11.12.f. Tk.152./15.f. Tk. 153./20.f. Tk.153./21.f. 

Mf. 95./7.f.  153./18.f.  Tk.154./27.f. 

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Értem, amit olvasok 5. A felnőttek és én A felnőttek és én  Én és a világ 

     

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

Mf.64-65.oldal Ok.122-123.oldal Ok. 124-125.oldal  Ok.126-127.oldal 

 Mf. 66.oldal Mf.67.oldal  Mf.68-69./1.3.4.5.f. 

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag: tananyag: 

Játékos feladatok   Játékos feladatok Figyelmesen, pontosan! 

     

házi feladat:   házi feladat: házi feladat: 

Mf.95./8.   
Anyanyelv tk. 106.o./ 

2.3.f. 
Anyanyelv tk.33.és 39.o. 

96./1. szavak másolása kisf.   learningapps.org 
A főnév fog. lemásolása 

kisfüzetbe 

fogalmazás 

  tananyag:   

  Év végi ismétlés   

     

  házi feladat:   

  Fogalmazás mf.69-70./   

  1.2.3.f.   

környezetismeret 

 tananyag:    

 Kalendárium-Tavaszi és     

 nyári jeles napok    

 házi feladat:    

 Tk.61-62.o.    

 learningapps.org    

etika 

 tananyag:    

 Ki a győztes? tanmese    

 youtube.com    

 házi feladat:    



     

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Labdaérzékelő gyakorlatok 
Tollaslabdázás 

Labdaérzékelő 
gyakorlatok. 
Tollaslabda 

Labdás 
ügyességi gyakorlatok 

Zenés gimnasztika 
 

Focibajnokság 

     

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

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

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

https://www.youtube. 
com/watch?v=a2UG- 

https://www.youtube. 
com/watch?v=a2UG- 

párnával 

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

     

ének-zene 

tananyag:    tananyag: 

A Tisza, a Duna zavarodik    Ismétlés, gyakorlás: 

    A Tisza, a Duna zavarodik 

házi feladat:    házi feladat: 

youtube/ Petisné    Tk. 62.oldal 

Tk. 62.oldal     

technika 

  tananyag:   

  Veszélyforrások a    

  közlekedésben   

  házi feladat:   

  közlekedési jelzőtáblák   

     

rajz 

   tananyag:  

   
Virágkompozíció 

készítése: Kedvenc 
tavaszi virágom. 

 

     

   házi feladat:  

   

Készítsetek egy 
képeslapot  

a nektek legszebb, 
legkedvesebb 

virágokból! 
A színezéshez 

vízfestéket 
használjatok! 

 

     

BTMN tananyag:  tananyag:   



Rövid-hosszú magánhangzók 
diff. 

 
Szavak, mondatok 

másolása 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Tk:45.oldal  Tk:45.oldal   

     

napközi 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Az egészség legfőbb összetevői Egészségnevelés 

Egészség 
Mi legyen 

mindenképpen a 
tányérodon? 

Egészséged 
„színes őrzői” 

Egy egészséges nap az 
iskolában 

     

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

Mászó - és ugrógyakorlatok Szélforgó készítése 
Énekes körjáték: 

”Bújj, bújj, zöld ág” 
Pünkösdi népszokások 

Memóriajátékok: 
Keresd a párját! 

     

napközi 2-4. oszt. 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Természetvédelem 
Kulturális 

foglalkozás 

Mindennapi tudnivalók 
Miért veszélyes 

a kullancs? 
Ügyes kezek: 

Hagyományőrző foglalkozás: 
Pünkösdölés 

     

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

Erdő Ernő Bácsi meséi- Mi 

történik tavasszal az 

erdőben? 
Tóth Enikő Enci: Maradj 

gyermek! Google 
Vers olvasása, tanulása 

https://www.youtube. 
com/watch?v 
=5SNHA5t9QfI 

Erdő Ernő Bácsi meséi- 
Miért veszélyes a 

kullancs? 

https://www. 
facebook. com/ 
KidsArtnCrafts 

/videos/ 
785683211836982 

https://pompasnapok. 
blog.hu/2017/05/10/ 

punkosdi_mese_ 
dal_es_jatek 

 
https://www 

.youtube .com/watch?v= 
kpWbrni5zeU   

https://www.youtube. 

com/watch?v=tYVKq-

Av5GE 

    

 

  



4. osztály 

Tantárgy 2020. május 25. (hétfő) 2020. május 26. (kedd) 2020. május 27. (szerda) 
2020. május 28. 

(csütörtök) 
2020. május 29. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Törtek ismétlése Képességfejlesztés Képességfejlesztés Tanév végi felmérés Képességfejlesztés 

     

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

Számoljunk! 70.o.2.3. matek tankönyv matek t. 155.o. 11. Számoljunk! 93.o.26. Számoljunk! 57.oldal 

71.o.4. 155.o.8. Számoljunk! 90.o. 17 a,b. 44.o. 1.2.3.4. 38.o. 18. 

magyar irodalom 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Híres magyarok  fogalmazás: Merre  Szárnyaló ősi vágyunk Szárnyaló ősi vágyunk Turizmus- Irány 

 jártunk? Mit találtunk?   Magyarország! 

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

Ok. 134-135.o. fogalmazás tk. Ok. 136-137.o. Ok. 138-139. Ok.140-141.o. 

Szövegé. mf. 79.o.8.9.10. 68.o.1. Szövegé. mf. 80.o.2.3.   

magyar nyelvtan 

 tananyag: tananyag:   

 Év végi felmérés Képességfejlesztés   

     

 házi feladat: házi feladat:   

 Nyelvtan mf. 86.o.2. Nyelvtan tk. 80.o.3.   

  81.o.4.   

környezetismeret 

   tananyag:  

   Év végi ismétlés  

     

   házi feladat:  

   Tk. I.II.III. fejezet  

   Feladatok:learningapps.org  

etika 

   tananyag:  

   Veszélyben lévő   

   élőlények  

   házi feladat:  

   Az én világom  

   68.oldal 1.   

testnevelés 

tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 

Labdaérzékelő  
gyakorlatok 

Röplabda 
 Röplabdázás 

Gimnasztikai alapelemek 
ütemtartással, zenére is. 

Labdarúgás 

     

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



https://sek.videotorium 
.hu/hu/recordings 

/2841/roplabdazas-
mindenkinek-2 

 
https://www.youtube 

.com/watch? 
v=AQvaAMw8P2o 

Gimnasztikai gyakorlatok 
alapformái YouTube 

 
https://www.youtube. 

com/watch?v 
=HF9JdmftV1U 
Foci az udvaron 

     

ének-zene 

tananyag:   tananyag:  

Ácintos, pácintos   Ismétlés: Pünkösdi dalok  

     

házi feladat:   házi feladat:  

Tk. 56.oldal   Ácintos, pácintos  

youtube/ Petisné   Mi van ma?/ youtube  

technika 

 tananyag:    

 Veszélyforrások a    

 közlekedésben    

 házi feladat:    

 utcarészlet közlekedési    

 táblákkal    

rajz 

    tananyag: 

    Játék Nemes Nagy Ágnes 

    Nyári rajz című versével 

    házi feladat: 

    internetes oldalak 

     

német 

 tananyag: tananyag:  tananyag: 

 Gyakorlás: Tagesablauf Der Wochenplan  Tinas Wochenplan 

     

 házi feladat: házi feladat:  házi feladat: 

 Munkafüzet63/7. f. 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=IvZ64DfwoDk 
 Tankönyv:74/9.f. 

     

BTMN 

tananyag:  tananyag:   

Rövid-hosszú 
magánhangzók diff. 

 
Szavak, mondatok 

másolása 
  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Én is tudok olvasni tk:45.o.     

  Tk:45.oldal   
  

https://www.youtube.com/%20watch?v=IvZ64DfwoDk
https://www.youtube.com/%20watch?v=IvZ64DfwoDk


5. osztály 
Tantárgy 2020. május 25. (hétfő) 2020. május 26. (kedd) 2020. május 27. (szerda) 2020. május 28. (csütörtök) 2020. május 29. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Összefoglalás Összefoglalás Dolgozat  Dolgozat értékelése, 

    áttekintése 

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

Tk. 196./2. Tk. 198./14.a,b,c,d,e,f -  - 

Tk. 198./12.     

magyar irodalom 

 tananyag:   tananyag: 

 
Ismétlés: Petőfi János  

vitéz 1. 
  

Ismétlés-János vitéz 
Tk..59.-160.o. 

     

 házi feladat:   házi feladat: 

 
A János vitéz műfaja, 

keletkezése 
  Tk.:59.-160.o.Olvasd át! 

     

magyar nyelvtan 

tananyag:  tananyag: tananyag:  

Ismétlés: Az állandósult 
szókapcsolatok 

 
Az állandósult 

szókapcsolatok 2. 
Ismétlés-A hangalak és 
jelentés kapcsolata 1. 

 

     

házi feladat:  házi feladat: házi feladat:  

Tk.:80.83.o.Olvasd át!   Tk.:86.-95.o.Olvasd át!  

     

természetismeret 

tananyag:  tananyag:   

Összefoglalás  Év végi ismétlés   

TK. 68.o. 
Mf. 73-74.o. + 67.o. 

Tervezett számonkérés: 
2020.06.08. 1100-1145 

Témazáró dolgozat - 
Google űrlap 

 Az időjárás   

házi feladat:  házi feladat:   

Kötelező: 
Mf. 67/6., 73/1, 2., 74/5. 

 tk.75-91.   

Ajánlott: 
Mf. 67/5., 74/3, 4. 

 Olvasd el, ismételd át!   

etika 
   tananyag:  

   
Ismétlés 

Egészséges élet 
 



tk.10-20 oldal 

     

   házi feladat:  

   
Címszavakban írd le milyen 

fogalmakkal ismerkedtél 
meg a fejezetben 

 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Magyar sporttörténelem 
A láb izmait fejlesztő 

gyakorlatok 
Kitartó futás 

A has izmait fejlesztő 
gyakorlatok 

Labdás ügyesség 
fejlesztése 

     

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

Egy magyar olimpiai 
bajnok bemutatása 

Szökdelő gyakorlatok 
elvégzése. 

Folyamatos futás 
(8 perc) 

3X20 db felülés elvégzése 
Szlalom labdavezetés 

lábbal 

     

ének-zene 

  tananyag:   

  
Összefoglaló-mit 

tanultunk ebben az 
évben? 

  

     

  házi feladat:   

  Tk.:108.o.Nézd át!   

     

technika 

 tananyag:    

 
Egészségünk fejlesztése 

tk. 82-83 oldal 
   

     

 házi feladat:    

 

Válaszolj a következő 
kérdésekre! 

1. Mi a véleményed a 
hulladék 
égetésről? 

2. Hogyan 
szelektáljátok a 
hulladékot 
környezetetekben? 

   

     

rajz 
    tananyag: 

    Illusztráció készítése 



    tk.104-106. 

    házi feladat: 

    Illusztráció, Petőfi - 

    János vitéz művéhez 

német 

tananyag:  tananyag: tananyag:  

Lesen : Modul 7.  Teste dein Deutsch Teste dein Deutsch  

     

házi feladat:  házi feladat: házi feladat:  

Tankönyv: 83/ 5.f.  
Tankönyv: 86.oldal 1., 2., 

3.f. 
Tankönyv:86/4.f.  

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 

Egy magyar királyfi 

Bizáncból, Az 

Aranybulla, Magyar 

krónikák -  Tk: 169 -170. 

oldal 

 
A tatárjárás   Tankönyv: 

171 - 173. oldal, 
 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 Mf: 125.old /2. fel.  Mf:128.o. / 1.,2.,3.,4. fel.  

     

informatika 

 tananyag:    

 Dolgozat értékelése,    

 áttekintése    

 házi feladat:    

 -    

     

dráma és tánc 

tananyag:     

Kommunikáció 
fejlesztése 

    

     

házi feladat:     

     

     
 

  



6. osztály 

Tantárgy 
2020. május 25. 

(hétfő) 
2020. május 26. (kedd) 

2020. május 27. 
(szerda) 

2020. május 28. 
(csütörtök) 

2020. május 29. (péntek) 

matematika 

tananyag: tananyag: tananyag:  tananyag: 

Összefoglalás Dolgozat Dolgozat értékelése,  Statisztika: Grafikonok, 

  megbeszélése  diagrammok,összefüggések 

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

Tk. 154./14. - -  tananyag feldolgozása, 

Mf. 113./6.    példák értelmezése 

magyar irodalom 

  tananyag:  tananyag: 

  
Ismétlés- Arany : Toldi 

2. 
 Ismétlés-Toldi 2. 

     

  házi feladat:  házi feladat: 

  
Tk.:80.-168.o.Olvasd 

át! 
 

A szóképek keresése a 
Toldiban, nézd át! 

     

magyar nyelvtan 

 tananyag: tananyag: tananyag:  

 Ismétlés-A szófajok1. Alapszófajok 
Ismétlés-A 

határozószók 
Ismétlés-A névmások 1.  

     

 házi feladat: házi feladat: házi feladat:  

 
Alapszófajok: Tk.: 23.-

61.o.,munkafüzet:163./4. Írj ki:5-5 
igét,főnevet,melléknevet,számnevet! 

Tk.:64.-65.o.Nézd át! 
Csak főnevet 

helyettesítő névmások 
Tk.:66.-71.o. 

 

     

természetismeret 

tananyag:  tananyag:  tananyag: 

Év végi összefoglalás  
Az ember 

egyedfejlődése II 
 Év végi összefoglalás 

tk.39-50.    tk.81-94. 

házi feladat:  házi feladat:  házi feladat: 

mf.35-36.  Tankönyv: 141. oldal  mf.81/1,2., 82/3. 

  
Munkafüzet: 133. 

oldal 2. feladat 
  

etika 

   tananyag:  

   
A világ a művészek 

tükrében 
tk.112-113 oldal 

 

     



   házi feladat:  

   

Olvasd el a leckét! 
Lehet-e ízlésbeli 

kérdésekről vitatkozni, 
miért igen, miért nem? 

 

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag:  

Magyar 
sporttörténelem 

A láb izmait fejlesztő gyakorlatok Kitartó futás 
A has izmait fejlesztő 

gyakorlatok 
 

     

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

Egy magyar olimpiai 
bajnok bemutatása 

Szökdelő gyakorlatok elvégzése. 
Folyamatos futás 

(10 perc) 
3X20 db felülés 

elvégzése 
 

     

ének-zene 

 tananyag:    

 A triola    

     

 házi feladat:    

 
Tk.:109.o.Írd ki:109.o./2.b,3 szótagú 

szavakat! 
   

     

technika 

  tananyag:   

  
Élelmiszereink és 

egészségünk 
tk. 74-75 oldal 

  

     

  házi feladat:   

  

Válaszolj a következő 
kérdésekre! 

Mia különbség az 
ételmérgezés és az 
ételfertőzés között? 

  

     

rajz 

tananyag:     

Sokszorosított 
információ 

    

A reklám lényege.     

házi feladat:     

tk.110-112.     

112/3. rajzfeladat     



német nyelv 

 tananyag:  tananyag: tananyag: 

 Wohin fährst du in Urlaub?  
Wohin fährst du in 

Urlaub? 
Reiseziele 

     

 házi feladat:  házi feladat: házi feladat: 

 Tankönyv: 74/4.f.  Munkafüzet: 53/1. f. Munkafüzet:53/2.f., 54/3.f. 

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
Össztűz Magyarországra 

Tk: 178 - 180.oldal 
 

Bem József, Tavaszi 

hadjárat - győzelmek. 

Orosz beavatkozás - 

vereség. 1 rész Tk: 

181,182 -183. oldal, 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 Mf: 117.old/ 1,3. fel.  
Mf: 119.old/ 1.,2.,3. 

fel. 
 

     

informatika 

tananyag:     

Keresés a 
könyvtárban 

    

     

házi feladat:     

-     

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    SMS, e-mail, chat 

     

    házi feladat: 

    SMS, e-mail, chat 

     
 

  



7. osztály 
Tantárgy 2020. május 25. (hétfő) 2020. május 26. (kedd) 2020. május 27. (szerda) 2020. május 28. (csütörtök) 2020. május 29. (péntek) 

matematika 

tananyag:  tananyag: tananyag: tananyag: 

Dolgozat értékelése,  Két halmaz közötti hozzá- Függvények megadási Olvassunk a grafikonról 

áttekintése  rendelések Tk. 200-201. módjai Tk. 203-204. Tk. 206. 

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

-  Tk. 201./1. Tk. 205./1,2. Tk. 207./1. 

  Tk. 202./3   

magyar irodalom 

tananyag:  tananyag:   

Év végi ismétlés-
Reformkor és 

romantika 
 

Ismétlés-Kölcsey F. élete, 
versei 

  

     

házi feladat:  házi feladat:   

Tk.:8.-13.o.Olvasd át!  Tk.:14.-30.o.Olvasd át!   

     

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag:  

A szóösszetételek: 
Alárendelő összetett 

szavak 
  Az alárendelő össz. szavak. 2.  

     

házi feladat:   házi feladat:  

Tk.:91.-
96.o.;munkafüzet:136./

1.2./b, 
  Munkafüzet:137.-138.o/3.  

     

földrajz 

    tananyag: 

    Kína 

    tk.188-191. 

    házi feladat: 

    mf.107/1. 

     

etika 

 tananyag:    

 
Senki sem önálló sziget 

tk.125-129 oldal 
   

     

 házi feladat:    



 
Válaszolj a 129. oldalon 

lévő „Nézz utána”  
kérdéseire! 

   

     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Kitartó futás Kitartó futás Kerékpározás Frizbi 
Kézilabda: labdavezetés, 

kapura lövés 

     

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

Futás egyenletes 
tempóban 12 percig 

Futás egyenletes tempóban 
12 percig 

20 perc kerékpározás 
Frizbi elkapása átadása 

társnak 
 

Labdavezetés után 
kitámasztás, kapura lövés 

 

     

ének-zene 

    tananyag: 

    Ismétlés-A romantika kora  

     

    házi feladat: 

    Tk.:65.-100.o. 

     

technika 

   tananyag:  

   
Növények a 

környezetünkben 
tk.102-103 oldal 

 

     

   házi feladat:  

   

Válaszolj a következő 
kérdésre! 

Mi a különbség a haszonkert 
és a díszkert között? 

Készítsd el egy gyümölcsös 
kert tervrajzát! Nevezd meg 

a fákat, bokrokat! 

 

     

rajz 

  tananyag:   

  Játék a vonalakkal   

     

  házi feladat:   

  
YouTube keresőjébe: 

zentagle 
  

  Szabadon választott rajz   



német nyelv 

tananyag: tananyag:  tananyag:  

Rotkäppchen Gyakorlás: Präteritum  Gyakorlás: Präteritum  

     

házi feladat: házi feladat:  házi feladat:  

Tankönyv 92.o.  „B 

„rész fordítása 
Munkafüzet 75/3. f.  Munkafüzet: 75/4.f.  

     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 

A második világháború. 

Magyarország részvétele 

a háborúban , 

összefoglalás- Tk: 216.o. 

 

Számonkérés: A második 

világháború. 

Magyarország részvétele a 

háborúban Tk:216.o 

 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 
Mf.  122.o/ 1.f, 123.o /3. 

4. f, 124.o/ 5., 6. feladat 
 

Mf: 103.o /5 f, 108.o /5. f 

117.o/5. f, 121.o / 7 ( 

végig ), 125.o/ 8. feladat 

 

     

informatika 

 tananyag:    

 Év végi összefoglalás    

     

 házi feladat:    

 -    

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    Pénzvilág és gazdaság 

    család szinten 

    házi feladat: 

    - 

     

biológia 

  tananyag:  tananyag: 

  A tengerek élővilága II.  Összefoglalás 

  
TK. 133-139.o. 
Mf. 86-89.o. 

 

TK. 140-142.o. 
Mf. 90-93.o. 

Tervezett számonkérés: 
2020.06.02. 1300-1345 

Témazáró dolgozat - 
Google űrlap 

  házi feladat:  házi feladat: 



  
Kötelező: 

Mf. 86/2., 88/1, 2. 
 

Kötelező: 
Mf. 90/2., 91/3. 

  
Ajánlott: 

Mf. 87/3., 89/4. 
 

Ajánlott: 
Mf. 90/1., 92/4., 93/6, 7, 8. 

kémia 

tananyag:  tananyag:   

Összefoglalás  Témazáró dolgozat   

TK. 82-84.o. 
Mf. 85-87.o. 

Számonkérés: 
Kahoot 

Tervezett 
számonkérés: 

2020.05.27. 1000-1045 
Témazáró dolgozat - 

Google űrlap 

 
Számonkérés: 
Google űrlap 

  

házi feladat:  házi feladat:   

Kötelező: 
Mf. 85/3., 86/4. 

    

Ajánlott: 
Mf. 86/5. 

    

fizika 

 tananyag:  tananyag:  

 Az V. Témakör ismétlése 3.  A VI. Témakör ismétlése  

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 

Kedves Gyerekek! 
 

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

Olvassátok át az V. 

Témakör tananyagait és 
írjatok mindegyik 

tananyagról 8 mondatot, 

mely az adott tananyag 
legfontosabb jellemzői. 

 

Kedves Gyerekek! 
 

A mai órán a VI. Témakört 
ismételjük át. Szóbeli 

feladatotok lesz! Olvassátok 
át a VI. Témakör 

tananyagait! 

 

     
 

  



8. osztály 
Tantárgy 2020. május 25. (hétfő) 2020. május 26. (kedd) 2020. május 27. (szerda) 2020. május 28. (csütörtök) 2020. május 29. (péntek) 

matematika 

 tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

 Gyakorló óra Képességfejlesztés Összefoglalás Dolgozat 

     

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

 Tk. 211. oldalon lévő learningapps feladatok Témakör feladatainak  - 

 képletek tanulása  gyakorlása  

magyar irodalom 

tananyag: tananyag:    

Drámák 2. Moliére: 
Tartuffe 213.-219.o. 

Ismétlés-Ady és versei    

     

házi feladat: házi feladat:    

A komédia: képmutatók 
és hiszékenyek ,a 

napkirály udvara, Írd ki 
mi a tragédia és 

komédia lényege! 

Tk.:8.-35.o.    

     

magyar nyelvtan 

tananyag:   tananyag:  

Ismétlés-A mondatok 
fajtái 

  
Ismétlés-Az alárendelő 

összetett mondatok 
 

     

házi feladat:   házi feladat:  

Tk.:80.-83.o.Olvasd át!   Tk.:32.-44.o.Olvasd át!  

     

földrajz 

tananyag:  tananyag:   

Év végi összefoglalás  Év végi összefoglalás   

     

házi feladat:  házi feladat:   
 tk.72-73.  tk.106-107.   

  ismételd át, jegyzeteld ki   

etika 

   tananyag:  

   
Amit már tudok 

tk.126 oldal 
 

     

   házi feladat:  

   
A 126. oldal b, kérdésére 

válaszolj! 
 



     

testnevelés 

tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: tananyag: 

Magyar 
sporttörténelem 

A láb izmait fejlesztő 
gyakorlatok 

Kitartó futás 
A has izmait fejlesztő 

gyakorlatok 
Labdás ügyesség fejlesztése 

     

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

Egy magyar olimpiai 
bajnok bemutatása 

Szökdelő gyakorlatok 
elvégzése. 

Folyamatos futás 
(12 perc) 

4X20 db. felülés elvégzése Szlalom labdavezetés lábbal 

     

ének-zene 

   tananyag:  

   Főbb zenei intézményeink  

     

   házi feladat:  

   
Tk.:116.-122.o.Nézzetek 

képeket a Müpáról! 
 

     

technika 

    tananyag: 

    
Növények tápoldatos 

termesztése 
tk.84-85 oldal 

     

    házi feladat: 

    

Beadandó készítése! Nézz 
utána a hidrokultúrás 
eljárásnak! Minimum 

oldalszám: ¼ oldal. 

     

rajz 

  tananyag:   

  Év végi összefoglalás   

     

  házi feladat:   

  Szabadon választott rajz   

  készítése   

német nyelv 

tananyag:  tananyag:  tananyag: 

Wortschatz 
wiederholen M19. L2. 

 
Wortschatz wiederholen 

M19. L2. 
 

Wortschatz wiederholen M19. 
L2. 

     

házi feladat:  házi feladat:  házi feladat: 

Tankönyv: 86/6. f.  Tankönyv: 86/7.f.  tankönyv: 89/12.f. 



     

történelem 

 tananyag:  tananyag:  

 
Gazdálkodj 

okosan!  Tk. 229 -

231.oldal 

 
Gazdasági ismeretek - Tk: 

232 .o. - Összefoglalás 
 

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 Mf: 122.o/ 2.,3.,4. fel.  
Mf:124.o / 1.,2.,3,5. f és 

125.o /6 fel. végig 
 

     

informatika 

 tananyag:    

 Dolgozat áttekintése,    

 értékelése    

 házi feladat:    

 -    

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    Önértékelés 

     

    házi feladat: 

    
Írd le pár mondatban, milyen 
személyiségfejlődésen mentél 

keresztül az elmúlt évben! 

     

biológia 

    tananyag: 

    
A várandóság és a születés; 
A tudatos családtervezés; 
Az ember egyedfejlődése 

    
TK. 117-124. 

Mf. 81- 

    házi feladat: 

    
Kötelező: 

Mf. 81/1., 84/4., 85/1. 

    
Ajánlott: 

Mf. 81/2., 84/3., 86/3. 

kémia 

tananyag:  tananyag:   

Témazáró dolgozat  Év végi ismétlés   

Számonkérés: 
Google űrlap 

 
Az anyagok összetétel 
szerinti csoportosítása 

  



házi feladat:  házi feladat:   

  Online feladatok   

     

fizika 

 tananyag:  tananyag:  

 
Energiatakarékosság a 

háztartásban 
 Összefoglalás  

     

 házi feladat:  házi feladat:  

 

Kedves Gyerekek! 

A mai órán a 100. 
oldaltól a 103. oldalig 

olvassátok el a 

tananyagot. 
Készítettem nektek 
kivonatot, melyet 

másoljatok le a füzetbe! 

 

Kedves Gyerekek! 

A mai órán Összefoglalás 
következik! Szóbeli 

feladatotok lesz: olvassátok el 
a témakör tananyagait! 

 

 


