
2020. 03.25.(szerda) – 03.31. (kedd) 

1. évfolyam 

Matematika  

1. Oldd meg Az én matematikám tankönyv 103. oldalán 5höz és 4-hez adunk című tananyag 1, 2, 3. 

feladatot! 

2. Oldd meg Az én matematikám feladatgyűjtemény 72. oldalán található 1, 3, 4. feladatot!  

3. Oldd meg Az én matematikám tankönyv 104. oldalán 3-hoz és 2-höz adunk című tananyag 1, 2, 3. 

feladatot!  

4. Oldd meg Az én matematikám feladatgyűjtemény 72. oldalán található 1, 2. feladatot!  

5. Oldd meg a Számoljunk (Manócskás) könyvben a 76. oldalon található 1. és 2. feladatot! 

 

Ének  

1. Kérd szüleid segítéségét és hallgassátok meg a Youtube segítségével az,,Iglice, szívem” című 

dalocskánkat többször is és próbáld megtanulni! 

2.  Kérd szüleid segítségét és hallgassátok meg a Youtube segítségével az,,Éliás, Tóbiás” című 

dalocskánkat többször is és próbáld megtanulni! 

Testnevelés  

1. Fejleszd állóképességed: fuss minimum 5 percet a szabadban!  

2. Fejleszd állóképességed: fuss minimum 5 percet a szabadban!  

3. Szökdelj társaiddal: készítsetek ugróiskolát! 

4. Szökdelj társaiddal: ugorj páros lábbal. Ki ugrik nagyobbat? 

5. Labdázz a társaiddal a szabadban!  

 

Rajz 

1. Készülődés Anyák Napjára: beszélgess szüleiddel az anyák napja fontosságáról, készíts rajzot! 

2. Készíts Anyák Napi rajzot a saját fantáziád alapján!  

 

Technika (életvitel) 

1. Beszélgess szüleiddel a saját családi ünnepeitekről!  

 

Olvasás 

1. Olvasd el az Első olvasókönyvem 18. oldalán a mesét 3-szor! Oldd meg a 2. feladatot a füzetedbe! Oldd 

meg az Olvasásfüzet 11. oldalán a 15. és 16. feladatot! 

Ha lehetőséged van, böngéssz az interneten: https://learningapps.org/2272366 

2. Olvasd el az Első olvasókönyvem 22. oldalán a verses mesét 3-szor! 

Ha lehetőséged van, böngéssz az interneten: https://www.youtube.com/watch?v=MXBDzriEUXM 

3. Olvasd el az Első olvasókönyvem 28. oldalán található mesét 3-szor!  

Oldd meg az Olvasásfüzet 16. oldalán a 32. feladatot!  

Ha lehetőséged van, böngéssz az interneten: https://www.youtube.com/watch?v=-JtjPoLxvyg 

  4.       Olvasd el az Első olvasókönyvem 31. oldalán a mesét 3-szor! Oldd meg a 2. feladatot! 

Írás 

1. Oldd meg a Szépen, helyesen munkafüzet 21. oldalán az 1, 2, 3, 4, 5 feladatot! 

2. Oldd meg a Szépen, helyesen munkafüzet 42. oldalán az 1, 2, 3, 4, 5 feladatot!  Oldd meg a Nagybetűs 

írásfüzet 20. oldalán az 1, 2 és a 21 oldalán az 5 feladatot! 

https://learningapps.org/2272366
https://www.youtube.com/watch?v=MXBDzriEUXM
https://www.youtube.com/watch?v=-JtjPoLxvyg


3. Oldd meg a Szépen, helyesen munkafüzet 22. oldalán az 1, 2, 3 feladatot! 

4. Oldd meg a Nagybetűs írásfüzet 23. oldalán található feladatokat! 

Környezetismeret 

1. Olvasd el A mi világunk környezetismeret tankönyv 64.oldalán található Zelk Zoltán: Három róka 

című versét 3-szor!  

2. Válaszolj a tankönyv 1-es feladatának kérdéseire! 

3. Oldd meg a munkafüzet 50.oldalán található 1-es feladatot! Rajzold le a mondókákban szereplő 

állatokat! 

1.osztály Etika 2020.03.23.-03.27. 

 

Lakóhelyi épített örökségünk 

Válaszolj az alábbi kérdésekre és írd be a füzetedbe! 

 Milyen építészeti emlékek találhatók a környéketeken? 

 Szereted a települést, ahol laksz? Miért? 

Hittan  Március 23-25. 

Jézus főpapi imája János evangéliumából a 17.6-19 szakaszt elemezzük. Gondosan olvassátok el! 

Képben jelenítsétek meg az olvasottakat. 

Hittan Március 30-Április 01. 

Jézus főpapi imája János evangéliumából a 17.20-26 szakaszt elemezzük. Gondosan olvassátok el! 

Képben jelenítsétek meg az olvasottakat. 

2020.03.25-03.31. 

Matematika 2. évfolyam 

A én matematikám tankönyv 100. oldal 2. 3. feladat Írd be a hiányzó számokat! 

Számoljunk! 45.oldal 2/a feladat Végezd el a műveleteket!  https://bit.ly/3afSAl0 

A én matematikám tankönyv 101. oldal 4. 5. 7. feladat, Számítsd ki! 

Számoljunk! 45.oldal 2/b feladat, Végezd el a műveleteket!  https://bit.ly/2ww7FR0 

A én matematikám tankönyv 102. oldal 2. feladat Írd be a hiányzó számokat! 

Számoljunk! 45.oldal 2/c feladat, Végezd el a műveleteket!  https://bit.ly/2J602n7 

Számoljunk! 57.. oldal  1/a, b, c, d feladat Számolj! 

Számoljunk! 46.oldal 3. feladat Számolj és színezz!  https://bit.ly/2WBDtOV 

A én matematikám tankönyv 104. oldal 1., 2. feladat, Írd be a hiányzó számokat! 

Számoljunk! 47.oldal 2/a feladat Számolj!  https://bit.ly/2J9bXAv 

Magyar olvasás 2. évfolyam 

Hétszínvirág olvasókönyv  

Hétszínvarázs olvasókönyv 134.oldal Olvasd el a Húsvét című szöveget. Tanuld meg könyv nélkül  

a Locsolóvers című verset. Készíts rajzot a locsolkodásról!  https://bit.ly/2xj0WtE 

Hétszínvarázs olvasókönyv 45.oldal Olvasd el a Darázs- garázs című verset! Másold le a füzetedbe!  

Minden sort új sorba írj! 

Hétszínvarázs olvasókönyv 46.oldal Olvasd el kétszer az olvasmányt! Játszd el hogyan köszöntötték  

a gyerekek a gólyát! Énekelj is hozzá! (Gólya, gólya, gilice…) 

Hétszínvarázs olvasókönyv 48.oldal Olvasd el kétszer „A fecskék” című olvasmányt! Keresd ki a szövegből és írd 

le a füzetedbe a fecskék köszöntőjét!(dőlt betűs 5 sor) Minden sort új sorba írj! 

Magyar nyelvtan 2. évfolyam 

Nyelvtan és helyesírás tankönyv (vastag) 119.oldal "A kiejtéstől eltérő helyesírású szavak" szóoszlopai közül 

másolj le 3 oszlopot! Te válassz! 3 szóval alkoss mondatot! A füzetben dolgozz!  http://www.okosdoboz.hu/  

https://bit.ly/3afSAl0
https://bit.ly/2ww7FR0
https://bit.ly/2J602n7
https://bit.ly/2WBDtOV
https://bit.ly/2J9bXAv
https://bit.ly/2xj0WtE
http://www.okosdoboz.hu/


Nyelvtan és helyesírás tankönyv (vastag) 119.oldal "A kiejtéstől eltérő helyesírású szavak" szóoszlopai  

közül másolj le 3 oszlopot! Te válassz! 3 szóval alkoss mondatot! A füzetben dolgozz! 

Magyar írás 2. évfolyam 

Írás munkafüzet 24. oldal I, Í, J, Y betűk írása Old meg az 1,2,3 feladatot! 

Írás munkafüzet 24. oldal I, Í, J, Y betűk írása Old meg az 4, 5 feladatot! 

Környezetismeret 2. évfolyam 

A mi világunk környezetismeret tankönyv (vastag) 60-61.oldal Olvasd el! 

Főzz együtt édesanyáddal! Segíts neki az ebéd elkészítésében! Ügyeskedj! Jó munkát! 

Ének-zene 2. évfolyam 

Testvéreiddel játssz körjátékot! 

Gyűjts időjárással kapcsolatos népi megfigyeléseket!  https://youtu.be/bdc3AJ-9FAk 

Testnevelés 2. évfolyam 

Versenyezzetek testvéreiddel! Ki ugrik a legmesszebbre? 

Focizz a testvéreiddel! Rendezzetek dekázóversenyt! 

Fuss az udvaron körben, közben végezz feladatokat (pl. szökdelj páros lábbal, fél lábbal stb.)! 

Tornázz zenére! 

Tornázz zenére! 

Életvitel 2. évfolyam 

Segíts anyukádnak megteríteni az ebédhez. Hajtogass szalvétát a tányérok mellé. 

2. osztály Etika 2020.03.23.-03.27. 

Lakóhelyi szokások, hagyományok 

 Rajzold le a Húsvéti népszokásokat!! 

 

                                                                   

 

 

                                                                              Hittan  Március 23-25. 

Jézus főpapi imája János evangéliumából a 17.6-19 szakaszt elemezzük. Gondosan olvassátok el! 

Képben jelenítsétek meg az olvasottakat. 

                                                                           Hittan Március 30-Április 01. 

Jézus főpapi imája János evangéliumából a 17.20-26 szakaszt elemezzük. Gondosan olvassátok el! 

Képben jelenítsétek meg az olvasottakat. 

3.oszt. 

Olvasás  

1. a) Műfaji jellemzők, mondák csoport. Kifejező olvasás az olvasókönyv 73-108. oldalig. 

Olvasd el a történelmi olvasmányokat.  

b) Töltsd ki a munkafüzet 64. oldal 1, 5. oldalán található feladatokat. 

2. a) Vár a könyvtár. Látogassátok meg a falu könyvtárát. Tájékozódjatok milyen könyveket tudnának a 

számotokra ajánlani. Ha választottál akkor jó és hasznos időtöltést. 

3. a) Hangos olvasás. Figyeljetek a szövegben a helyes olvasási tempóra, az írásjelekre, valamint a szövegben 

található ismeretlen szavakra. 

4.) „Egy élő kövület” című szöveget kaptok. Olvassátok el figyelmesen. Feleljetek a kérdésekre. 

5.a)  Keith Lye: A kék bolygó című olvasmányt olvassátok el figyelmesen. 

b) Töltsétek ki a munkafüzet 66. oldalán található 1, 4-es feladatokat. 

https://youtu.be/bdc3AJ-9FAk


Nyelvtan 

1. Az igekötős igék. Tankönyv 70-71. oldal. 71.oldal 3, 5-feladat , Munkafüzet 78. oldal 3, 4, 6 feladat. 

2. Az igekötő közvetlenül az ige előtt áll. Munkafüzet 80-81. oldal 1, 4 feladat, Tankönyv 71-73 oldal 1, 6 

feladat. 

3. Az igekötő az ige után áll. Tankönyv 74-75. oldal 3, 4, 5. feladat 

 

 

Írás: 

1. a) Írott nagybetűk gyakorlása. Írás-helyesírás munkafüzet 29. oldal 1-6-os feladatig. 

b) Elbeszélő fogalmazás írása képsorról. Munkafüzet 8. feladat 

 

2. a) Írott nagybetűk gyakorlása S, Sz, Z, Zs Írás munkafüzet 30. oldal. 

b) Fogalmazás olvasmány alapján. Fogalmazás munkafüzet 62. oldal 7. feladat 

 

Fogalmazás: 

1. Szövegalkotás elképzelés alapján. Fogalmazás munkafüzet 64. oldal 1. feladat 

 

Testnevelés 

1. Ugrókötelezés, fekvőtámasz 

2. Labdajátékok. Dobj kosárba. 

3. Fuss 8-10 percet folyamatosan, egyenlő tempóban 

4. Nyújtógyakorlatokat végezz. 

5. Helyből távolugrás. 

 

Ének 

-Tavaszváró dalok 

 

Környezetismeret 

1. Olvasd el a virágos növények a vízben, vízparton, Tankönyv 60-61. oldal3. o. 

2. A virágok titkai Tankönyv 62. oldal. Rajzold le a füzetbe a virág részeit. 

Matematika 

123. ó.    Írásbeli szorzás - Tízesátlépés az egyes helyi értéken 

               Tk. 150. o.  2.feladat,  Mf. 76.o. 1.fa. c, d 

                Tk  156. o. 2. fa. 

               Írd le a 20-as , 30-as szorzó- és bennfoglaló táblákat! 

124.ó.    Írásbeli szorzás -  Tízesátlépés a tízes helyi értéken 

                Tk. 151.o.  1. 2. fa.   Mf. 76.o. 2. fa. a, b 

                Tk. 156.o. 3. fa. 

                Írd le a 40-es, 50-es szorzó- és bennfoglaló táblákat! 

125. ó.   Írásbeli szorzás – Váltás több helyi értéken 

                Tk. 152. o. 1. 2. fa.    Mf. 76. o. 2.fa. c, d 

                 Tk. 156. o. 8. fa. 

                 Írd le a 60-as, 70-es szorzó-és bennfoglaló táblákat! 

126. ó.    Számolási rutin fejlesztése  

                 Mf.  77. o.  3. 4. fa.      78. o. 8. fa. 



                 Írd le a 80-as, 90-es szorzó- és bennfoglaló táblákat! 

127. ó.   Számolási rutin fejlesztése 

               Mf. 79.o.          Műveleti sorrend – I.  ( zárójel  )     II.  szorzás, osztás      III.   összeadás, kivonás  

                 Gyakorold a szorzótáblákat! 

128.ó.  Írásbeli szorzás- nulla van a szorzandóban, szorzatban 

              Tk. 153. o. 

               Tk. 158. o. 21.fa. 

129. ó. Szöveges feladatok, hiányos műveletek, nyitott mondatok megoldása 

                Tk. 154. o.   1., 2., 5. fa. 

                 Tk. 158. o. 24. 

Életvitel 

- 25. ó. Szerkezetek környezetünkben  - Mérleghinta szerelése fém üdítős  dobozból 

Vizuális kultúra 

- 47. ó. Képzelt mesefigurák rajzolása 

 - 48. ó  Géplények rajzolása  

Hittan  Március 23-25. 

Jézus főpapi imája János evangéliumából a 17.6-19 szakaszt elemezzük. Gondosan olvassátok el! 

Képben jelenítsétek meg az olvasottakat. 

Hittan Március 30-Április 01. 

Jézus főpapi imája János evangéliumából a 17.20-26 szakaszt elemezzük. Gondosan olvassátok el! 

Képben jelenítsétek meg az olvasottakat. 

4. évfolyam 

2020.03.24- 2020.03.31. 

 

Olvasás 

kedd:         Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 30.-31.old. 

http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/4-osztaly/magyar-irodalom/osszes-temakor/ / Megyünk színházba? 

csütörtök: Petőfi Sándor: Tisza c. versrészlet tanulása kívülről! 1-2-3. versszak memoriter 

                    Készíts illusztrációt a vershez a füzetbe! 

péntek:     Petőfi Sándor: Tisza c. versének utolsó 2 versszak tanulása kívülről! 

hétfő:         A Bogáncs c. olvasmány 1.-2. bekezdésének másolása a füzetbe! 

Nyelvtan 

csütörtök: Az igemódok TK.: 72.-73. old. végig 

hétfő:        Másold le a füzetbe a TK. 73/3. fa. c részét! Mit fejez ki a három igemód? 

http://www.okosdoboz.hu/gyakorlas/4-osztaly/magyar-irodalom/osszes-temakor/


                   Másold le a szabályt a füzetbe! / zöld rész/  

Fogalmazás 

kedd:         munkafüzet 46/ 5.a. Készíts illusztrációt a képről a füzetbe! 

csütörtök: munkafüzet 46/ 5.b. a füzetbe! 

 

Matematika 

131.óra Gyakorlás 

Negyedik matematikakönyvem: 138.o / 2. feladat 

 Rajzolj rajzlapra körzővel különböző körzőnyílású köröket! 

 http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=259&select_osztaly_search=4-

osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=s%C3%ADkidomok 

 

132. óra Tájékozódás 

Negyedik matematikakönyvem: 139. o /1, 2. feladat 

 Figyeld meg a sakktáblát! Majd ez alapján határozd meg a lehető legpontosabban a városok helyét! 

 http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=2214&select_osztaly_search=4-

osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=s%C3%ADkidomok 

 

133. óra Nyitott mondatok 

Számoljunk! (Gyakorló): 44. o. / 1, 2, 3. feladat 

 Mely számok teszik igazzá az egyenlőtlenségeket? 

 https://learningapps.org/display?v=pq5s58pc201 

 

134. óra Nyitott mondatok 

Számoljunk! (Gyakorló): 44. o. / 4. feladat ; 45. o. / 5. feladat 

 Mely számok teszik igazzá az egyenlőtlenségeket? 

 https://learningapps.org/display?v=pq5s58pc201 

 

135. óra Gyakorlás 

Negyedik matematikakönyvem: 140. o./2. feladat 

 Mely számok teszik igazzá a következő nyitott mondatokat? Írd le a füzetbe! 

 https://learningapps.org/2156333 

 

136. óra Gyakorlás 

Negyedik matematika munkafüzetem: 79. o./ 1. feladat 

 Az 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7 számok közül melyek teszik igazzá a következő nyitott mondatokat? 

 https://learningapps.org/6661270 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=259&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=s%C3%ADkidomok
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=259&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=s%C3%ADkidomok
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=2214&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=s%C3%ADkidomok
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=2214&select_osztaly_search=4-osztaly&select_tantargy_search=matematika&select_temakor_search=s%C3%ADkidomok
https://learningapps.org/display?v=pq5s58pc201
https://learningapps.org/display?v=pq5s58pc201
https://learningapps.org/2156333
https://learningapps.org/6661270


 

 

Környezetismeret 

A térkép titkai. Tk.:77-78.o. Mf.:48-49.o.  

 Olvasd el az anyagrészt és oldd meg a feladatokat! 

 https://learningapps.org/2102525 

 

Ének –zene 

51. óra Ismétlés 

 Hallgassátok meg a következő tavaszi dalokat, énekeljétek együtt! 

 Készíts hozzá rajzot! 

 https://www.youtube.com/watch?v=GlM0p4VR9UU 

52. óra Kodály Zoltán: Háry János 

 A Háry János 1983-ban bemutatott magyar rajzfilm, amely Kodály Zoltán daljátéka alapján készült. 

Nézd meg, ismerkedj a szereplőkkel! 

 https://www.youtube.com/watch?v=Pve5gv1jc0w 

 

Technika 

 Gyűjts papírdobozokat, hulladék anyagokat! Készíts belőlük kisautót!  

 https://jatsszunk-egyutt.hu/jarmuvek_kartondobozbol/ 

 

Rajz 

kedd:          Tavaszi virágok rajzolása 

 csütörtök: Készíts rajzot „Kirándul a család” címmel! 

 

Testnevelés 

kedd:          Fuss 12-15 percig folyamatosan! 

szerda:       Ugróiskola 

csütörtök:  Helyből távolugrás gyakorlása 

péntek:      Fekvőtámasz 

hétfő:         Fogójátékok 

 

Etika 2020.03.23.-03.27. 

Tárgyi emlékek a múltból 

Válaszolj az alábbi kérdésekre és írd be a füzetedbe! 

 Régen milyen bútorok voltak a házakban? 

 Neked tetszenek a régi berendezési házak? Miért? 

 Szerinted miért őrzik múzeumokban a régi tárgyakat?  

Angol 

https://learningapps.org/2102525
https://www.youtube.com/watch?v=GlM0p4VR9UU
https://www.youtube.com/watch?v=Pve5gv1jc0w
https://jatsszunk-egyutt.hu/jarmuvek_kartondobozbol/


53. óra A tankönyv 88. oldalán lévő 4. feladatot old meg a füzetedbe! Figyeld meg az órákat és írd le, mit mutat! 

Ne feledd, minden mondat úgy kezdődik: It’s majd a mutatott óra számmal és a mondat végére o’clock!! pl.: 7:00 

It’s seven o’clock.   

Nézd meg a videót! https://www.youtube.com/watch?v=1eGkW3JnthI 

54. óra Dolgozz a munkafüzetedbe a 82. oldalon az 1. feladatot és a 89. oldalon lévő 1. feladatot old meg! Ha 

végeztél rajzolj egy órát a füzetedbe, ami az aktuális időt ábrázolja! 

Nézd meg a videót! https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo 

4. osztály 2020.03.23.-03.27.  

Képkeretek rajzolása PC-Petivel 

https://infoorak.webnode.hu/tananyag/a3-osztaly/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hittan  Március 23-25. 

Jézus főpapi imája János evangéliumából a 17.6-19 szakaszt elemezzük. Gondosan olvassátok el! 

-mit ígér Jézus, mire kéri tanítványait, ,mit ígér magának? 

Hittan Március 30-Április 01. 

Jézus főpapi imája János evangéliumából a 17.20-26 szakaszt elemezzük. Gondosan olvassátok el! 

-kikért könyörög Jézus, mit ad át a tanítványainak, hogyan beszél Istenről? 

5. osztály Etika 2020.03.23.-03.27. 

Út az ismeretlenbe 

Válaszolj az alábbi kérdésekre és írd be a füzetedbe! 

 Írj olyan eszközöket, amiket az ősember is ismert és a mai ember is használ! 

 Sorolj fel olyan eszközöket, amiket nem ismerhettek 100 évvel ezelőtt az emberek! 

 Miért fejlődnek az ember által használt eszközök? 

 Hogyan segítik az ember életét a technikai eszközök? Írj példát! 

 

5. osztály 2020.03.23.-03.27.  

Informatika Algoritmusok 

Egy adott probléma megoldására alkalmas, egymás utáni lépések, műveletek sorozatát algoritmusnak 

nevezik. 

Algoritmusok leírása: Amikor egy problémát meg akarunk oldani, célszerű lépésekre bontani. Ha egy nagyobb 

problémából sok kicsit csinálunk, a kicsikkel már jobban megbirkózunk. Például a bevásárlás, a buszra várás, a 

telefonálás tevékenységeinek sorozata is algoritmus. 

Például!! 

Menj be a boltba! 

Vegyél 5 db kiflit! 

Fizesd ki! 

https://www.youtube.com/watch?v=1eGkW3JnthI
https://www.youtube.com/watch?v=EIxaxnageTo
https://infoorak.webnode.hu/tananyag/a3-osztaly/


Menj ki a boltból! 

Ha a feladat végrehajtása során elérkezünk egy olyan lépéshez, ahol feltételtől függően választási lehetőség van, 

akkor az algoritmus elágazó.  

Példáu!! 

Menj be a boltba! 

Ha van kifli, akkor 

    Vegyél 5 db-ot! 

Különben 

    Vegyél 1 kg kenyeret! 

Fizesd ki! 

Menj ki a boltból! 

http://infoteszt.atw.hu/ 

http://informatika.alpariskola.hu/ 

https://www.mimi.hu/informatika/index_informatika.html?fbclid=IwAR1RNJC-

iwWFkYg4DzArf16G2QxzKN3XdnAwijCf-i2-zDtLiztF3wWw8bY 

https://informatika.gtportal.eu/ 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika 

https://www.youtube.com/results?search_query=informatika+5.+oszt%C3%A1ly 

 

Írd le a füzetedbe a telefonálás algoritmusát! 

RAJZ  5.oszt.   2020.03.24     25.óra  Az ókori görög díszítőművészet , nézd meg az alábbi linket: 

https://prezi.com/xk9aigazajm1/az-okori-gorog-diszitomuveszet/ 

Rajzolj görög vázát, keress példákat a tankönyvedben, másolhatsz, vagy jeleníts meg önálló gondolataidat. 

ANGOL 

76. óra: Szótárazd ki a tankönyv 66. oldalán a 2. feladatot! Írd le a szavakat a szótár füzetbe! Másold le a 

tankönyv 66. oldalán az 5. feladatból a zöld részt! (LOOK! BE CAREFUL!)  

MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA: 

cold-hideg, colder-hidegebb, the coldest - leghidegebb  

expensive-drága, more expensive – drágább, the most expensive – legdrágább 

Rendhagyó melléknév fokozások:  

good-jó, better-jobb, the best-legjobb       bad-rossz, worse-rosszabb, the worst-legrosszabb 

Olvasd el a munkafüzet 65. oldalán az 5. feladatot! 

 

77. óra: Szótárazd ki a tankönyv 67. oldalán a 8. feladatot! Írd le a szavakat a szótár füzetbe! 

A 9. feladatot próbáld meg lefordítani önállóan! A fordítást megtalálod itt is, ha elakadsz, nézz bele! 

A pirája név azt jelenti, olló. A pirája fogai élesebbek, mint az ollók. Megtalálhatod őket a tengerben. Piráják élnek 

a folyókban, Dél-Amerikában. Sok ember gondolja, hogy a piráják szívesen esznek embert. De inkább rovarokat, 

kis halakat, gyümölcsöt és növényeket esznek. Akkor harapnak, ha éhesek és mérgesek. Ez forró nyarakon fordul 

elő, amikor a folyók szárazak. Nem minden pirája veszélyes. A legveszélyesebbek a vörös piráják és a nagy fekete 

piráják. A nagy fekete piráják képesek átharapni egy férfi csuklót. Néhány ember az USA-ban bébi piráját tart, 

házi kedvencnek.  De a piráják nagyon gyorsan nőnek és nem valók házi kedvencnek. Ilyenkor az emberek 

elengedik őket folyókba vagy tavakba – ez viszont nagyon veszélyes!  

 

78. óra: Olvasd el újra a tankönyv 67. oldalán a 9. feladatot! Fordíts szóban! 

Készítsd el a munkafüzet 65. oldalán a 6. és 7. feladatot! 

http://infoteszt.atw.hu/
http://informatika.alpariskola.hu/
https://www.mimi.hu/informatika/index_informatika.html?fbclid=IwAR1RNJC-iwWFkYg4DzArf16G2QxzKN3XdnAwijCf-i2-zDtLiztF3wWw8bY
https://www.mimi.hu/informatika/index_informatika.html?fbclid=IwAR1RNJC-iwWFkYg4DzArf16G2QxzKN3XdnAwijCf-i2-zDtLiztF3wWw8bY
https://informatika.gtportal.eu/
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika
https://www.youtube.com/results?search_query=informatika+5.+oszt%C3%A1ly
https://prezi.com/xk9aigazajm1/az-okori-gorog-diszitomuveszet/


Ismétlés: Nézd meg ezt a videót! Moss kezet! 

https://www.5percangol.hu/zenes_video/how-to-wash-your-hands 

 

Matematika 5. osztály 

2020.03.25-2020.03.31. 

 

1. Játszatok logikai játékokat! 

Játszatok amőbát! Malmozzatok! Torpedózzatok! 

 

2. Tanulmányozzátok át a tk. 172. oldalán található példákat! 

Oldd meg a mf.121. oldalán lévő 1. , 2. és 3. feladatot! 

 

3. Olvasd el a tk. 174. oldalán a tananyagot!  

Tanulmányozd át a tk. 174. oldalán található 1.-2.-3.-4. példákat! 

Oldd meg a tk. 175. oldalán lévő 1-2. feladatot! 

Oldd meg a mf. 122. oldalán lévő 1-2. feladatot! 

 

4. Tanulmányozd a tk. 176.-177. oldalán lévő 1.-2.-3. példákat! 

Oldd meg a munkafüzet 123. oldalán lévő 1-2. feladatot!  

Oldd meg a munkafüzet 124. oldalán lévő 3. feladatot!  

Technika 

5. évf.: Készíts rajzot, hogyan kommunikálnak az állatok? ( madarak, kutyák…stb.) !       Megoldásokat erre a 

címre: kovacsnetomorierika@gmail.com 

Irodalom 68-69. óra 

68. Petőfi Sándor: Az alföld 

Tankönyv: 143. oldalFeladat: Munkafüzet 90. oldal 3. feladat a,b,c része 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-tajleiro-

kolteszet/petofi-sandor-az-alfold 

https://learningapps.org/3347332 

69. Petőfi Sándor: Úti levelek, Úti jegyzetek Tankönyv: 145-147. oldal olvasása 

https://prezi.com/iwzxocmifgni/petofi-sandoruti-levelek-iii-level/ 

Feladat: Munkafüzet: 92. oldal 1. feladat végig . Tankönyv 205. oldal: Úti levelek lemásolása a füzetbe! 

Nyelvtan 61-63. óra 

61. A felmérések értékelése, javítása. Gyakorlás: Nyelvtan munkafüzet 85. oldal2. feladat 

Másolás a füzetbe: Tankönyv 83. oldal: A hasonló alakú szavak: a piros szabályok, 84. oldal: Ellentétes jelentésű 

szavak: piros szabály 

62-63. A hasonló alakú szavak. Az ellentétes jelentésű szavak. Átolvasni: Tankönyv 82-84. oldalát 

Feladat: Munkafüzet: 86. oldal 3. feladat, 88. oldal 2. feladat 

Segítség: https://www.youtube.com/watch?v=oSC1VxihC4U 

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

https://www.5percangol.hu/zenes_video/how-to-wash-your-hands
mailto:kovacsnetomorierika@gmail.com
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-tajleiro-kolteszet/petofi-sandor-az-alfold
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-7-osztaly/a-tajleiro-kolteszet/petofi-sandor-az-alfold
https://learningapps.org/3347332
https://prezi.com/iwzxocmifgni/petofi-sandoruti-levelek-iii-level/
https://www.youtube.com/watch?v=oSC1VxihC4U
https://www.youtube.com/watch?v=cqOqrLFPcxs


5.b Kiegészítés NYELVTAN: 

Magyar nyelv 5. (a nagy munkafüzet): 42. oldal 8. feladat, 45. oldal 15. feladat 

DRÁMA 

A kiejtés, az értő kifejező (színpadi) beszédkészség fejlesztése, elemi dramaturgiai ismeretek elsajátítása. 

• Írd le a tartalmát kedvenc mesédnek! Készíts hozzá rajzot! 

• Nézzétek meg a következő játékokat a jelzett linken, amelyik legjobban tetszett, játsszátok el otthon! 

https://www.youtube.com/watch?v=eKDhJqanz44 

RAJZ 

Az ókori görög díszítőművészet , nézd meg az alábbi linket: 

https://prezi.com/xk9aigazajm1/az-okori-gorog-diszitomuveszet/ 

Rajzolj görög vázát, keress példákat a tankönyvedben, másolhatsz, vagy jeleníts meg önálló gondolataidat. 

 

Természetismeret 5. évfolyam 

Házikutya : Tk.143-144. oldal közepéig olvasd el és old meg a Mf.: 79. o. 1,2,4. feladatát.  

Házimacska: Tk.: 144. o. lap közepétől olvasd el a 145. o-ig olvasd el és old meg a Mf. 79/3, 80/ 5 feladatot. Ha 

elkészültél játszhatsz a következő linkeken. 

Hasznos linkek: learningapps.org/ 2693094, 5498293, 2760924, 7222405, 8552444, 6331777 

TÖRTÉNELEM 5.OSZTÁLY 

 

51. óra:       Élet a középkori városokban. Olvasd el a tankönyv 135-138. oldalait! Írd le a  

                     füzetedbe a következő vázlatpontokat! 

1. A városok kialakulása 

2. A városok lakói a polgárok 

3. Kereskedelem, ipar 

4. A céh: az azonos szakmában dolgozó iparosok szervezetei 

Oldd meg a munkafüzet 104. oldal 1. és 4. feladatát, és a 105. oldal 5. feladatát! 

Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=BZb4FPV88mg&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-

u3zoW1hkqRY&index=25 

 

52. óra:  Járványok és éhínség (olvasmány) 

                Olvasd el a tankönyv 139. oldal olvasmányát és válaszolj a lap alján lévő kérdésekre! 

                 Segítség: https://www.youtube.com/watch?v=vcDux0BYRGg&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-

u3zoW1hkqRY&index=33 

Testnevelés 5.osztály: 

Végezz 20-25 perc zenés gimnasztikát!  

Erősíts fekvőtámasszal, felüléssel, törzsemeléssel! 

Nyújts, lazíts 10-15 percet! 

https://www.youtube.com/watch?v=eKDhJqanz44
https://prezi.com/xk9aigazajm1/az-okori-gorog-diszitomuveszet/
https://www.youtube.com/watch?v=vcDux0BYRGg&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=vcDux0BYRGg&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=33


Nézz az interneten labdarúgásról felvételeket, mérkőzéseket! 

Ének 5. évfolyam, 2020. 03. 24-25. 

Tk. 40. oldal: Által mennék én a Tiszán… 

Olvasd el a dal szövegét, tanuld meg! Hallgasd meg a felvételt! Gyakorold! 

https://www.youtube.com/watch?v=ml7QV_uUcAI 

Készíts hozzá rajzot a füzetedbe! 

 

Hittan  Március 23-25. 

Jézus főpapi imája János evangéliumából a 17.6-19 szakaszt elemezzük. Gondosan olvassátok el! 

-mit ígér Jézus, mire kéri tanítványait, ,mit ígér magának? 

Hittan Március 30-Április 01. 

Jézus főpapi imája János evangéliumából a 17.20-26 szakaszt elemezzük. Gondosan olvassátok el! 

-kikért könyörög Jézus, mit ad át a tanítványainak, hogyan beszél Istenről? 

6.osztály 

Ének – zene 6. a és b osztály 2020.03.30. 

 Olvasd el a tankönyv 62. oldalán a barokkról szóló olvasmányt! Oldd meg a 63. oldalon lévő feladatot! 

Ha van lehetőséged, hallgasd és nézd  meg a következő videót: 

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

6. osztály Etika 2020.03.23.-03.27. 

Enyém, tiéd, miénk 

1. Írd a szavakat a megfelelő helyre! Egy szót több helyre is beírhatsz. 

erdő, állami tulajdonban lévő területek, magánház, pénz, értékpapírok, iskolák, állami feladatokat ellátó 

épületek, közút, magánlakás, hidak, személyautó, légtér, folyóvíz, üdülőtelek, repülő 

Magántulajdon Köztulajdon 

 

 

 

 

2. Írjatok felhívást a rongálóknak, amiben meggyőzitek őket, miért kell mindenkinek vigyáznia a közösen 

használt eszközökre! Rajzolhattok is! 

6.a és 6.b osztály 

Irodalom 68-69. óra 

68. Ízelítő a költészet megfejthető titkaiból – A líráról. A belső világ kivetítése. Tóth Árpád: Láng 

Tankönyv: 179-180. oldal 

https://www.youtube.com/watch?v=c5EBuOx3dY8 

Feladat: 180. oldal: Tóth Árpád életét (alul) lemásolni a füzetbe 

Feladat: Munkafüzet 82. oldal 2. feladat 

Segítség: https://prezi.com/7unu4zh9pq6j/toth-arpad-lang/ 

69. Két változat a téli táj hangulatának megjelenítésére: Weöres Sándor: Szán-csengő, Csanádi Imre: Csilingelő 

https://www.youtube.com/watch?v=ml7QV_uUcAI
https://www.youtube.com/watch?v=VtVxMRw_Jjc
https://www.youtube.com/watch?v=c5EBuOx3dY8
https://prezi.com/7unu4zh9pq6j/toth-arpad-lang/


Tankönyv olvasása: 185-187. oldal 

Feladat: Az egyik vers lemásolása a füzetbe és MEGTANULÁSA! 

https://www.youtube.com/watch?v=np8DqCkkwp4 

Nyelvtan 60-62. óra 

60. A kérdő és a mutató névmás 

Tankönyv: 79-81. oldal átolvasása. 

Feladat: Írd le a szabályokat a füzetbe! 

Segítség az anyaghoz: https://www.youtube.com/watch?v=O8IqOazp0IY 

https://www.youtube.com/watch?v=73tQF4OV3Bo 

Feladat: Munkafüzet: 107. oldal8. feladat, 108. oldal 9. feladat megoldása 

61-62. A határozatlan és az általános névmás 

Tankönyv: 82-83. oldal átolvasása, szabályok lemásolása a füzetbe 

Feladat: Munkafüzet: 110. oldal 2. feladat 

Segítség: https://www.youtube.com/watch?v=73tQF4OV3Bo 

 

6.b KIEGÉSZÍTÉS NYELVTAN 

Magyar nyelv 6. (kicsi): 60. oldal 1. feladat 

Magyar nyelv 6. Feladatlapok (nagy): 77. oldal 1., 2. feladat 

 Angol 

78. óra A tankönyv 73. oldalán lévő 9. feladatban lévő olvasott szövegértési feladat 9 kérdését írd le a füzetedbe 

és a szövegből válaszolj rájuk! Nézd meg a videót, hogy megismerd a múzeumot! 

https://www.youtube.com/watch?v=Pswd82i_biU  

79. óra Dolgozz a munkafüzetbe! A 74. oldalon lévő feladatokat készítsd el! Az első feladatban a kérdésekre kell 

választ találnod a második oszlopból, a második feladatban a szavakat kell a helyes igékhez társítanod, a harmadik 

feladatban múlt időbe kell raknod a mondatokat! 

80. óra Munkafüzet 76. oldalán lévő 1. és 2. feladatot old meg! Majd nézd meg a videót! 

https://www.youtube.com/watch?v=Dnx1dSyfle4 

Matematika  

2020.03.25-2020.03.31. 

1.  Olvasd el a tk. 121. oldalán a 3. és 4. példát! 

    Ismétlésként nézd meg az ajánlott videót még egyszer (Bevezető szöveges feladatok)! 

    https://www.youtube.com/watch?v=c-OY83FPERc 

https://www.youtube.com/watch?v=np8DqCkkwp4
https://www.youtube.com/watch?v=O8IqOazp0IY
https://www.youtube.com/watch?v=73tQF4OV3Bo
https://www.youtube.com/watch?v=73tQF4OV3Bo
https://www.youtube.com/watch?v=Pswd82i_biU
https://www.youtube.com/watch?v=Dnx1dSyfle4
https://www.youtube.com/watch?v=c-OY83FPERc


    Oldd meg a tk. 122. oldalán lévő 7-es feladatot! 

 

2. Olvasd el a tk. 123.-124. oldalán a tananyagot és a példákat! 

    Nézd meg a youtube-on található digitális tananyagot! (Egyenlőtlenségek) 

    https://www.youtube.com/watch?v=zrqqB_-KvS0&list=PL0hWfPdqf_3ZEzMDLPc5qiEN- 

Yk0bYXLY&index=30&t=0s 

    Oldd meg a tk. 124. oldalán lévő 2-es feladatot! 

 

3. Ismétlésként nézd át a tk. 123-247. oldalán található tananyagot és nézd meg az ajánlott   

videót még egyszer! 

    Oldd meg a tk. 125. oldalán lévő 6. feladatot! 

     

4. Ismétlésként nézd át a tk. 123-124. oldalán található tananyagot és nézd meg az ajánlott videót még 

egyszer! 

   Oldd meg a mf. 91. oldalán lévő 1-es és 2-es feladatot! 

Természetismeret 

Összefoglalás: Írd le a kiküldött feladatlapot a füzetbe. Ha kész vagy, fotózd le és küld el az 

alvari.krisztina@gmail.com email-címre. Ezeken a linkeken gyakorolhatsz.  

Mf. 85/1, 86/2,5, 87/ 7,8 feladatot is fotozd le és küld el. 

Hasznos linkek: learningapps.org/2141305, 2102405 

Témazáró dolgozat: Old meg a kiküldött feladatlapot. 

TÖRTÉNELEM 

 

79. óra:  Magyarország a napóleoni háborúk korában. Olvasd el a tankönyv 146-147. 

                oldal olvasmányát! Írd le a füzetedbe, milyen nemzetiségek éltek Magyarországon 

                ebben a korban, és mit követeltek! Oldd meg a munkafüzet 98. oldal első baglyos 

                feladatát! 

                Segítség: 

 https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-    szabadsagharc-magyarorszagon/nemzetisegek-

magyarorszagon 

 

80. óra:  A reformkor hajnalán: Olvasd el a tankönyv 148-149. oldal olvasmányát! 

                Másold le a füzetedbe a tankönyv 149. oldal ábrája alapján a törvényhozás 

                menetét! Oldd meg a munkafüzet 99. oldal első feladatát! 

                Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=WaDpv3Zbkr4&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index

=19 

 

81. óra:  Széchenyi István fiatalkora (olvasmány).  Olvasd el a tankönyv 150-151. oldal 

                olvasmányát! Oldd meg a munkafüzet 99. oldal harmadik feladatát, és a 100. oldal 

                 5. feladatát! 

https://www.youtube.com/watch?v=zrqqB_-KvS0&list=PL0hWfPdqf_3ZEzMDLPc5qiEN-%20Yk0bYXLY&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=zrqqB_-KvS0&list=PL0hWfPdqf_3ZEzMDLPc5qiEN-%20Yk0bYXLY&index=30&t=0s
mailto:alvari.krisztina@gmail.com
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-
https://www.youtube.com/watch?v=WaDpv3Zbkr4&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=WaDpv3Zbkr4&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=19


                 Segítség: 

 https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformmozgalom-

kibontakozasa 

 

Földrajz 

Magyarország-összefoglalás 

 

A Kárpát-medence Európa központi részén található, melyet minden oldalról hegyek vesznek körül. A medence 

központi országa Magyarország. 

Magyarország medencejellegű szárazföldi ország alacsony tengerszint feletti magassággal. 

Magyarország területe: 93 036 km2. 

Hazánk területét hat egymástól markánsan elkülöníthető tájegységre osztjuk, amelyek a következők: 

1. Alföld, 

2. Kisalföld, 

3. Dunántúli-domb és hegyvidék, 

4. Nyugat-magyarországi peremvidék, más néven Alpokalja, 

5. Dunántúli-középhegység, 

6. Északi-középhegység. 

Alföld: 

Magyarország területének több, mint a felét foglalja el. 

Három nagy részre osztható: Mezőföld, Duna-Tisza köze, Tiszántúl. 

A felszíne kialakulás szerint lehet, löszvidék, hordalékkúp és ártér. Ezek a felszíni jellemzők a nagyobb 

tájegységeket is elkülönítik egymástól: löszvidék (Nagykunság, Hajdúság, Körös-Maros köze), hordalékkúp 

(Mátraalja, Bükkalja, Hegyalja, Kiskunság, Nyírség), ártér (Bodrogköz, Hortobágy, Jászság). 

Nemzeti Parkjai: Kiskunsági Nemzeti Park, Hortobágyi Nemzeti Park, Körös-Maros Nemzeti Park, Duna-Dráva 

Nemzeti Park. 

 

Kisalföld: 

A táj mai képének formálásában elsősorban a folyóvizek, a Duna és mellékfolyói vettek részt. A területen vulkáni 

tanúhegyekkel találkozhatunk, amelyek tanúi, hogy milyen magas volt valaha a felszín. 

Fő tájai: Győri-medence, Marcal-medence, Komárom-Esztergomi síkság. 

A Kisalföld Nemzeti Parkja, a Fertő-Hanság Nemzeti Park, amely az UNESCO Világörökség része. 

 

Dunántúli domb-és hegyvidék: 

A dombvidék mai képét a folyóvizek alakították ki, viszont nem feltöltötték, hanem völgyeket mélyítettek. Nagy 

területen található lösztakaró, homokvidék illetve agyagos talaj. 

A dombvidék részei: Zalai-dombság, Somogyi-dombság, Baranyai-dombság, Tolnai-dombság. 

A Mecsek egy alacsony röghegység, amelyet főleg mészkő épít fel, ez jellemzi a Villányi-hegységet is. A területen 

karsztforrásokkal és hévíz feltörésekkel találkozhatunk. 

A hegyvidék tájai: Mecsek, Villányi-hegység. 

 

Nyugat-Magyarországi Peremvidék: 

Az Alpokalja tágabb értelemben a Keleti-Alpok keleti nyúlványát alkotó átmeneti középhegység-jellegű tájegység. 

Főbb részei: Soproni-hegyég, Kőszegi-hegység, Őrség. 

A Soproni-hegység romhegység, összetöredezett óidei hegységmaradvány, amelyet főként palás kőzetek építenek 

fel. A Kőszegi-hegységet szintén palás kőzetek alkotják, de mellette üledékes részekkel is találkozunk. Az Őrség 

hordalékkal feltöltött dombvidék. 

Természetvédelmi értéke az Őrségi Nemzeti Park. 

 

Dunántúli-középhegység: 

A Dunántúli-középhegységet egyenetlen felszínű fennsíkok, lapos hegyhátak, lankás hegyoldalak és völgyek 

teszik hazánk egyik legváltozatosabb tájegységévé. A hegységet vetődés hozta létre. 

Főbb tájai: Bakony, Vértes, Velencei-hegység, Dunazug-hegység, Keszthelyi-hegység, Tapolcai-medence, 

Zsámbéki-medence. Elsősorban dolomit és mészkő építi fel, de találhatunk vulkáni tanúhegyeket, gejzírkúpokat 

és óidei gránit lerakódásokat is a területén. Természetvédelmi értékeit a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Duna-

Ipoly Nemzeti Park védi. 

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformmozgalom-kibontakozasa
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-reformkor-forradalom-es-szabadsagharc-magyarorszagon/reformmozgalom-kibontakozasa


 

Északi-középhegység: 

Területének nagy részét harmadidőszaki vulkánok vonulata alkotják: 

Börzsöny, Cserhát, Mátra, Tokaj-Eperjes, más néven Zempléni-hegység. 

Ezeket a vulkáni vonulatokat andezit és andezittufa építi fel. Formakincsét tekintve meredek formák, sátoralakú 

romvulkánok és összetöredezett lávatakaró jellemzi. A Mátrában található hazánk legmagasabb pontja: a 

Kékestető (1 014 m magas). 

A középhegység másik vonulata a mészkő vonulat: Bükk, Aggteleki-karszt. 

Rengeteg felszíni és felszín alatti karsztjelenséget figyelhetünk meg, mint például a víznyelők és dolinák. Területén 

számos forrás fakad, amelyek medencéket hoztak létre (Cserhát). 

Természeti értékeit a Bükki Nemzeti Park és az Aggteleki Nemzeti Park védi. 

Az Északi-középhegység területe 

 

Technika 

6. évf.: Gyűjts újságcikkeket az élelmiszerekkel kapcsolatban és ragaszd fel egy rajzlapra! !       Megoldásokat 

erre a címre: kovacsnetomorierika@gmail.com 

Testnevelés 6.a osztály 

Végezz 20-25 perc zenés gimnasztikát!  

Erősíts fekvőtámasszal, felüléssel, törzsemeléssel! 

Nyújts, lazíts 10-15 percet! 

Nézz az interneten asztaliteniszről felvételeket, mérkőzéseket! 

Hittan  Március 23-25. 

Jézus főpapi imája János evangéliumából a 17.6-19 szakaszt elemezzük. Gondosan olvassátok el! 

-mit ígér Jézus, mire kéri tanítványait, ,mit ígér magának? 

Hittan Március 30-Április 01. 

Jézus főpapi imája János evangéliumából a 17.20-26 szakaszt elemezzük. Gondosan olvassátok el! 

-kikért könyörög Jézus, mit ad át a tanítványainak, hogyan beszél Istenről? 

. OSZTÁLY 

TÖRTÉNELEM  

52. óra:  A szomszédos államok magyarsága. Olvasd el a tankönyv 156-158. oldal 

                olvasmányát! Oldd meg a munkafüzet 88. oldal 1-3. feladatait! 

                 Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=ENom7lGtkrs&list=PL0hWfPdqf_3ZGQZrsFWCwZLrEhS7fA_fs&index=

15 

 

53. óra:  Magyarország a gazdasági világválság idején. Olvasd el a tankönyv 159-162. oldal 

                olvasmányát! Írd le a füzetedbe röviden Gömbös Gyula programját! Oldd meg a  

                munkafüzet 90. oldal 1. és 5. feladatát! 

                Segítség: 

 https://www.youtube.com/watch?v=t7zCrs4-

NUc&list=PL0hWfPdqf_3ZGQZrsFWCwZLrEhS7fA_fs&index=13 

Kémia 

mailto:kovacsnetomorierika@gmail.com
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Az elem és az atom-vegyjelek: Gyakorlás nézd meg az alábbi ppt-t, majd old meg az ott szereplő feladatokat. 

Anyagmennyiség: Nézd meg az alábbi ppt-t, és old meg az abban szereplő feladatokat. Ha kész vagy, fotózd le 

és küld el az alvari.krisztina@gmail.com email-címre, vagy a csoportba 

Biológia 

Mesterséges életközösségek a Kárpát medencében.: Old meg a Mf 72. o. 1.feladatát. 

Beadandó dolgozat: Mit gondolsz, mi a véleményed? Mf. 72.o.2.feladata alapján készíts 5-10 mondatból álló 

fogalmazást. Határidő 2 hét. Ha kész vagy, fotózd le és küld el az alvari.krisztina@gmail.com email-címre, vagy 

a csoportba. 

Hasznos linkek: learningapps.org/7610385, 7612505, 7612514 

7. évf. Technika: Kertművelés eszközei: sorold fel és készíts vázlatrajzot! !       Megoldásokat erre a címre: 

kovacsnetomorierika@gmail.com 

Testnevelés  

2020. március 24. – 2020. március 31. 

Mozogjatok a szabadban! Folyamatos futás 10 percen keresztül. 

Erősítsétek izomzatotokat. Végezzetek fekvőtámaszt, felülést. 

Játssz testvéreddel/testvéreiddel az általad kedvelt labdajátékot. 

 

Ének-zene. 

Tk. 63. oldal: Verdi: Nabucco c. operája. Hallgasd meg az opera leghíresebb kórusrészletét! Olvasd el a 

kísérőszöveget a könyvből! 

https://www.youtube.com/watch?v=OrPKyqs13Fw 

A Wikipédiából olvasd el az opera rövid történetét! 

 

Matematika  

2020.03.25-2020.03.31. 

1. Ismétlésként nézd át a tk. 160. oldalán található tananyagot és nézd meg az előző órán ajánlott videót 

még egyszer! 

Oldd meg a mf. 102. oldalán lévő 3-as és 4-es feladatot! 

Oldd meg a mf. 103. oldalán lévő 9-es! 

 

2. Olvasd el a tk. 161-162. oldalán a tananyagot! 

   Oldd meg a mf. 104. oldalán lévő 1-es és 2-es feladatot! 

 

3. Ismétlésként olvasd el a tk. 161-162. oldalán a tananyagot még egyszer! 

Oldd meg a mf. 106. oldalán lévő 8-as, 12-es és 13-as feladatot! 

 

4.  Ismétlésként olvasd el a tk. 161-162. oldalán a tananyagot még egyszer! 

Oldd meg a mf. 107. oldalán lévő 15-ös feladatot és a 16-os feladatból az a, d, feladatot! 

Fizika  

A dinamika alapjai; Egyensúly a lejtőn; Egyszerű gépek. 

Fogalmak: lejtő hajlásszöge, testek egyensúlya, szerpentin, csavar, menetemelkedés, ék, fejsze, balta, csiga (álló 

mailto:alvari.krisztina@gmail.com
mailto:alvari.krisztina@gmail.com
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csiga, mozgó csiga), emelő, hengerkerék. 

- Sorold fel az egyszerű gépek előnyeit! Mennyi munkát takaríthatunk meg egy 40cm átmérőjű csigával, ha 

120kg tömegű gerendát kell 5m magasra emelni vele? 

- Oldd meg a tankönyv 77. oldalán lévő 2. feladatot! 

A két feladat megoldását írd le egy lapra, írd rá a neved, fényképezd le, s április 8-ig küldd el a 

herczegpetertanarur@gmail.com email címre a fotót! 

7.a és 7.b osztály 

Irodalom 50-51. óra 

50-51. Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

Tankönyv: 161-166. oldalát elolvasni 

Feladat: Írd ki a helyszíneket és a szereplőket a műből 

Segítség: https://www.youtube.com/watch?v=7OvxHlarx4Y 

https://www.youtube.com/watch?v=uC508tswrUA 

Egyéb feladatok: https://learningapps.org/6920267 

https://learningapps.org/4976753 

Plusz: aki meg tudja ezt nyitni, írja le a füzetbe a szerkezetét a műnek. 

Nyelvtan 51-52. óra 

51. Egyéb határozók 

Tankönyv: 70-71. oldal átolvasása 

Feladat: 71. oldalról a táblázat lemásolása a füzetbe 

Munkafüzet: 60. oldal 20. feladat 

Segítség: https://www.youtube.com/watch?v=kxC7rixVHJ8 

https://www.youtube.com/watch?v=xXk1rJ27mU4 

52. Összefoglalás 

Gyakorlás: https://learningapps.org/2521357 

https://learningapps.org/6674435 

https://learningapps.org/6674115 

https://learningapps.org/9365963 

RAJZ  

 Többértelműség. Lehetetlen ábrák 

https://www.youtube.com/watch?v=kqPGHE4Ubew 

https://www.youtube.com/watch?v=DrGH0BwbhQA 

A videó megtekintése után készíts rajzot dekoratív térhatású vonalakkal. 

Informatika 

Weblapkészítés  

Internetről ingyen letölthető FrontPage program. 

Válaszolj az alábbi kérdésekre és írd be a füzetedbe! 

1. Mi a feladata a FrontPage programnak? 

mailto:herczegpetertanarur@gmail.com
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2. Ismertesd a FrontPage 3 legfontosabb nézetét! 

3. Milyen programnyelven íródnak a webes oldalak? 

4. Mi a neve egy webhely kezdőlapjának? 

5. Mi a fő oka, hogy táblázatokat alkalmazunk a weboldalak szövegének szerkesztésekor? 

http://infoteszt.atw.hu/ 

http://informatika.alpariskola.hu/ 

https://www.mimi.hu/informatika/index_informatika.html?fbclid=IwAR1RNJC-

iwWFkYg4DzArf16G2QxzKN3XdnAwijCf-i2-zDtLiztF3wWw8bY 

https://informatika.gtportal.eu/ 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika 

https://www.youtube.com/results?search_query=informatika+7.+oszt%C3%A1ly 

https://infoorak.webnode.hu/tananyag/a7-osztaly2/ 

Etika 2020.03.23.-03.27. 

Alkalmazkodás és önállóság 

Válaszolj az alábbi kérdésekre és írd be a füzetedbe! 

 A te családodban ki hogyan alkalmazkodik a családtagjaihoz? 

 Mik a te feladataid a családban? Szívesen végzed el őket? 

 Mennyi önállóságot adnak a szüleid? Szerinted ez elég, vagy többet szeretnél? 

7. osztály ANGOL 

76. óra Tankönyv 86. oldal 2 feladat szavait írd ki a füzetbe és szótárazd ki! Olvasd el a 86. oldalon lévő 4. 

feladatot, majd az 5. feladatot old meg a füzetbe! Az 5. feladatban a szöveghez kapcsolódóan írj 5 kérdést és 

válaszolj is rájuk!   

77. óra Tankönyv 88. oldalon 2 feladat szavait írd ki a füzetedbe és a könyv végén lévő szótárból szótárazd ki! 

Majd a 3. feladatot csináld meg a füzetedbe! Az a dolgod, hogy a betűkkel jelölt emberektől kérdezd meg és írd 

le, hogy mi lehet a bajuk. A kép alatti példamondatok segítenek!! Nézd meg a videót, segít a kiejtésben! 

https://www.youtube.com/watch?v=rCgfEnhgsR8 

78. óra A tankönyv 89. oldalán lévő 10. feladatban orvos viccek vannak, az a feladatod, hogy a 10 betűvel jelzett 

poént és a beszámozott 10 csattanót megfelelően összeilleszd, majd írd le a füzetbe helyesen! Nézd meg a videót! 

https://www.youtube.com/watch?v=K1M1y8serbk 

Földrajz 

1. lecke:  

Olvasd el a tankönyv 152. oldalán kezdődő „Fejlődő gazdaság Dél-Amerikában” című leckét!  

Old meg a munkafüzet 63. oldal 1. feladatát, az atlasz „Észak- és Dél-Amerika országai” térkép 

segítségével!  

 

2. lecke: 

Old meg a munkafüzet 64. oldalán kezdődő „Ellenőrizd tudásodat!” 1., 3/a, 5/a, b, 6/a feladatait! 

Használd az atlasz „Ausztrália és Óceánia domborzata” és „Észak- és Dél-Amerika domborzata” 

térképeket! 

Hittan  Március 23-25. 

Jézus főpapi imája János evangéliumából a 17.6-19 szakaszt elemezzük. Gondosan olvassátok el! 

-mit ígér Jézus, mire kéri tanítványait, ,mit ígér magának? 

Hittan Március 30-Április 01. 

Jézus főpapi imája János evangéliumából a 17.20-26 szakaszt elemezzük. Gondosan olvassátok el! 

-kikért könyörög Jézus, mit ad át a tanítványainak, hogyan beszél Istenről? 
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8. osztály  
Etika 2020.03.23.-03.27. 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai..  

Válaszolj az alábbi kérdésekre és írd be a füzetedbe! 

 Fogalmazd meg, hogy a szeretet milyen konkrét cselekedetben fejeződhet ki az egyes viszony 

fajtákban? ( szüleink iránti szeretet, testvéreink iránti szeretet, barátaink iránti szeretet, idegenek iránti 

szeretet). 

Informatika 

 

Táblázat kezelés Excel 

Válaszolj az alábbi kérdésekre és írd be a füzetedbe! 

1. Sorold fel az Excelben alkalmazott 3 fajta hivatkozást! 

2. Mi a relatív hivatkozás? 

3. Írj egy példát, mikor alkalmazunk relatív hivatkozást? 

4. Mikor alkalmazunk abszolút hivatkozást? 

5. Hogyan jelöljük az abszolút hivatkozást? 

http://infoteszt.atw.hu/ 

http://informatika.alpariskola.hu/ 

https://www.mimi.hu/informatika/index_informatika.html?fbclid=IwAR1RNJC-

iwWFkYg4DzArf16G2QxzKN3XdnAwijCf-i2-zDtLiztF3wWw8bY 

https://informatika.gtportal.eu/ 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika 

https://www.youtube.com/results?search_query=informatika+8.+oszt%C3%A1ly 

https://infoorak.webnode.hu/tananyag/a8-osztaly/tablazat-diagram/ 

8.a és 8. b osztály 

Irodalom 53-54. óra 

53. Csoóri Sándor: Vendégeim. A magyar nemzetiségi irodalom 

Szöveg: https://ujkafe.website/?p=14773 

Ismeretanyag: https://www.youtube.com/watch?v=5kGVm6K5rfE 

Feladat: Az alábbi oldal segítségével írj 6 pontos életrajzot Csoóri Sándorról és írj 2 díjat/kitüntetést is, 

évszámmal jelölve: 

https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/csoori-sandor#eletrajz 

54. Kányádi Sándor: Románc – Tankönyv 68-69. oldal 

https://www.youtube.com/watch?v=ngY11R-JntA 

Feladat: 69. oldalról lemásolni Kányádi Sándor életét, tartalmilag tagolva, 5 pontba szedve! 

Nyelvtan 53-54. óra 

53-54. A szóképzés 

Tankönyv: 78-80. oldalát figyelmesen átolvasni 

Munkafüzet: 63-65. oldalról szabadon választott 2 feladatot megoldani 

Feladat: 78. oldalról a felkiáltójeles szabály másolása a füzetbe, 79. oldalról a táblázat lemásolása a füzetbe. 

Segítség: https://www.youtube.com/watch?v=s7oXCO4NjvQ 2:50-től 

https://www.youtube.com/watch?v=-yCFZz4f7cg&t=357s 

https://www.youtube.com/watch?v=eOnc5ewVTsc&t=28s 

CSAK a 8.b-nek! 

Kiegészítés 
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https://www.mimi.hu/informatika/index_informatika.html?fbclid=IwAR1RNJC-iwWFkYg4DzArf16G2QxzKN3XdnAwijCf-i2-zDtLiztF3wWw8bY
https://informatika.gtportal.eu/
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika
https://www.youtube.com/results?search_query=informatika+8.+oszt%C3%A1ly
https://infoorak.webnode.hu/tananyag/a8-osztaly/tablazat-diagram/
https://ujkafe.website/?p=14773
https://www.youtube.com/watch?v=5kGVm6K5rfE
https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/csoori-sandor#eletrajz
https://www.youtube.com/watch?v=ngY11R-JntA
https://www.youtube.com/watch?v=s7oXCO4NjvQ
https://www.youtube.com/watch?v=-yCFZz4f7cg&t=357s
https://www.youtube.com/watch?v=eOnc5ewVTsc&t=28s


Irodalom: Tankönyv 154-156. oldalt elolvasni 

 

Feladat: Munkafüzet 65. oldal 1. feladat megoldása 

Nyelvtan: Munkatankönyv (kicsi) 85. oldalról a szabályt a füzetbe másolni, az oldal közepén a feladatot 

megoldani, valamint az 1. feladat a/b részét megoldani! 

8. osztály 

75. óra A tankönyv 57. oldalán a 7. feladathoz írj legalább 5 kérdést angolul, és válaszolj rájuk magyarul! A 

füzetbe dolgozz! Majd nézd meg a 8. feladatot, kik vannak a képeken? Ezt is a füzetbe írd le! Nézd meg a videókat 

az egyetemekről! 

https://www.youtube.com/watch?v=ffNz1oI3dE0 https://www.youtube.com/watch?v=UL6DE6yrEyo 

76. óra A tankönyv 59. oldalán lévő 6. feladatot írd le a füzetbe és adj nekik címet a fent felsoroltak közül! Írj egy 

rövid fogalmazást arról, hogy milyen számodra az álomiskola! Nézd meg a videót, segít elkészíteni a fogalmazást 

  

https://www.youtube.com/watch?v=q_md7lBtJoI 

77. óra Munkafüzet 67. oldalán lévő 5. feladat. Mindannyian ismeritek Mr. Bean-t. Fordítsd le a feladatot a 

füzetedbe, majd írj hozzá 10 kérdést, amire válaszolj! 

Nézd meg a videót! https://www.youtube.com/watch?v=kKJ_9Yr87eU 

Kémia 

A vas: olvasd el a Tk.: 48-51. oldalig, majd oldd meg a Mf: 29/1,2 +0/10 feladatát. 

A vas gyártása: olvasd el a Tk.: 59-61, oldalig, majd oldd meg a Mf.: 34/9,10,11 feladatát. 

Ha kész vagy, fotózd le és küld el az alvari.krisztina@gmail.com email-címre, vagy a csoportba. 

Biológia 

A zsigeri idegrendszer: olvasd el a Tk.: 131-133. oldalát és old meg a Mf: 83/1,2,5. feladatot. 

Hormonrendszer: olvasd el a Tk.: 134-136. Az olvasottak alapján dolgozz a munkafüzet 88-90. oldaláról. 

Bármelyik feladatot válszthatod. Ha kész vagy, fotózd le és küld el az alvari.krisztina@gmail.com email-címre, 

vagy a csoportba. 

Matematika 8.b 

- Old meg a kiküldött feldatlapot. 1 heti.  A füzetbe dolgozz. Ha kész, küld el a címemre: 

alvari.krisztina@gmail.com 

Történelem 

77. óra:  :  A tárgyalásos forradalom Magyarországon. Olvasd el a tankönyv 163-164. oldal 

                      olvasmányát! Írd le a következő vázlatpontokat a füzetedbe! 

1. MSZMP-MSZP (1989) 

2. 1989. 06.16. Nagy Imre és mártírtársainak temetése 

3. 1989. augusztus Páneurópai piknik 

Írd le a kislexikonból a füzetedbe a Páneurópa meghatározását! Oldd meg a  

munkafüzet 88. oldal 1. feladatát! 

https://www.youtube.com/watch?v=ffNz1oI3dE0
https://www.youtube.com/watch?v=UL6DE6yrEyo
https://www.youtube.com/watch?v=q_md7lBtJoI
https://www.youtube.com/watch?v=kKJ_9Yr87eU
mailto:alvari.krisztina@gmail.com
mailto:alvari.krisztina@gmail.com
mailto:alvari.krisztina@gmail.com


Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=9RE44L586sw&list=PL0hWfPdqf_3a7T8mGVA7gDozgFQ

2Lt6Nk&index=15 

 

78. óra:  A harmadik Magyar Köztársaság első évtizede (egymást váltó kormányok). Olvasd el 

                 a tankönyv 169-171. oldal olvasmányát! Oldd meg a munkafüzet 90. oldal 1. és 3. 

                 feladatait! 

                 Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=9RE44L586sw&list=PL0hWfPdqf_3a7T8mGVA7gDozgFQ2Lt6Nk&index

=15 

79. óra:  A harmadik Magyar Köztársaság első évtizede (privatizáció, kárpótlás, kultúra) 

                Olvasd el a tankönyv 171-172. oldal olvasmányát! Írd le a füzetedbe mit jelent a 

                 privatizáció és a kárpótlás! Oldd meg a munkafüzet 90. oldal 5. és a 91. oldal első baglyos feladatát! 

 https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-

magyarorszagon/rendszervaltozas 

Fizika 

Fénytan, csillagászat. A tankönyv 66.oldalától a 73. oldaláig tanulmányozd át a tükrök képalkotását. 

Menet közben folyamatosan töltsd ki a munkafüzet 26. és 27. oldalán lévő feladatokat! 

A két kitöltött munkafüzet lapra külön-külön tollal írd fel a neved, fényképezd le, a 

herczegpetertanarur@gmail.com email címre küldd el, hogy tudjam értékelni a munkádat.  

75. óra A tankönyv 57. oldalán a 7. feladathoz írj legalább 5 kérdést angolul, és válaszolj rájuk magyarul! A 

füzetbe dolgozz! Majd nézd meg a 8. feladatot, kik vannak a képeken? Ezt is a füzetbe írd le! Nézd meg a videókat 

az egyetemekről! 

https://www.youtube.com/watch?v=ffNz1oI3dE0 https://www.youtube.com/watch?v=UL6DE6yrEyo 

76. óra A tankönyv 59. oldalán lévő 6. feladatot írd le a füzetbe és adj nekik címet a fent felsoroltak közül! Írj egy 

rövid fogalmazást arról, hogy milyen számodra az álomiskola! Nézd meg a videót, segít elkészíteni a fogalmazást 

  

https://www.youtube.com/watch?v=q_md7lBtJoI 

77. óra Munkafüzet 67. oldalán lévő 5. feladat. Mindannyian ismeritek Mr. Bean-t. Fordítsd le a feladatot a 

füzetedbe, majd írj hozzá 10 kérdést, amire válaszolj! 

Nézd meg a videót! https://www.youtube.com/watch?v=kKJ_9Yr87eU 

Ének 

Tk.: 26. oldal: Korán reggel megütik a rézdobot… 

Olvasd el a dal szövegét! Tanuld meg!    Gyűjts 1848-as dalokat, írd le a címeket a füzetedbe! 

https://www.youtube.com/watch?v=_1aP969kaDM 

Földrajz 

1. lecke: 

Olvasd el a tankönyv 160. oldalán kezdődő „Közös anyanyelv, kultúra és történelmi múlt” leckét! 

https://www.youtube.com/watch?v=9RE44L586sw&list=PL0hWfPdqf_3a7T8mGVA7gDozgFQ2Lt6Nk&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=9RE44L586sw&list=PL0hWfPdqf_3a7T8mGVA7gDozgFQ2Lt6Nk&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=9RE44L586sw&list=PL0hWfPdqf_3a7T8mGVA7gDozgFQ2Lt6Nk&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=9RE44L586sw&list=PL0hWfPdqf_3a7T8mGVA7gDozgFQ2Lt6Nk&index=15
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/rendszervaltozas
https://zanza.tv/tortenelem/demokratikus-viszonyok-megteremtese-es-kiepitese-magyarorszagon/rendszervaltozas
mailto:herczegpetertanarur@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ffNz1oI3dE0
https://www.youtube.com/watch?v=UL6DE6yrEyo
https://www.youtube.com/watch?v=q_md7lBtJoI
https://www.youtube.com/watch?v=kKJ_9Yr87eU
https://www.youtube.com/watch?v=_1aP969kaDM


Írj a leckéből vázlatot a tanult módon! 

Használd az atlasz „Nemzetiségek és magyar néprajzi tájak a Kárpát-medencében” térképeket! 

 

2. lecke:  

Old meg a munkafüzet 73. oldalán kezdődő „Ellenőrizd tudásodat!” 1., 2., 5., 8. feladatait az atlasz 

„Kárpát-medence domborzata”, „Magyarország domborzata”, „Magyarország éghajlata” térképek 

segítségével! 

Testnevelés 

Végezz 20-25 perc zenés gimnasztikát!  

Erősíts fekvőtámasszal, felüléssel, törzsemeléssel! 

Nyújts, lazíts 10-15 percet! 

Nézz az interneten labdarúgásról felvételeket, mérkőzéseket! 

Hittan  Március 23-25. 

Jézus főpapi imája János evangéliumából a 17.6-19 szakaszt elemezzük. Gondosan olvassátok el! 

-mit ígér Jézus, mire kéri tanítványait, ,mit ígér magának? 

Hittan Március 30-Április 01. 

Jézus főpapi imája János evangéliumából a 17.20-26 szakaszt elemezzük. Gondosan olvassátok el! 

-kikért könyörög Jézus, mit ad át a tanítványainak, hogyan beszél Istenről? 

 

 


