
1.oszt. 

2020. 06.02.-2020. 06. 15 

Olvasás 

141. Kerek egy esztendő 

 Beszélgessetek szüleitekkel az Első olvasókönyvem 94. oldala alapján. Tanuld meg a 3. feladat 

mondókáját! Oldd meg az Olvasásfüzet 46. oldalán a 19. feladatot!  

 https://www.youtube.com/watch?v=24H-LSbNQqA 

 https://www.youtube.com/watch?v=n0pL1tSns6s 

142. Kerek egy esztendő 

 Oldd meg az Első olvasókönyvem 94. oldalán lévő 4. és 5. feladatot a füzetedbe! 

143. Az őz 

 Olvasd el az Első olvasókönyvem 52. oldalán a szöveget 3-szor! Oldd meg az Olvasásfüzet 27. oldalán a 

14. és 15. feladatot!  

144. Hogyan válogass a televízió műsoraiból? 

 Nézd meg az Első olvasókönyve 93. oldalán lévő TV műsor ajánlást! 

 Oldd meg a 4. és 5. feladatot! 

 Írd le a füzetedbe a kedvenc műsoraid címét! 

145. Szabó Lőrinc: Vakáció előtt 

 Tanuld meg a verset az Első olvasókönyvem 95. oldaláról! 

146. Játékok nyárra 

 Olvasd el az Első olvasókönyvem 92. oldalán lévő játékot! 

 Írd le a füzetedbe a játék szereplőit! 

147. Tanítónknak 

 Tanuld meg a verset az Első olvasókönyvem 103. oldaláról! 

148. Lerajzolom a tanító nénit 

 Olvasd el az Első olvasókönyvem 103. oldalán a szöveget 3-szor! 

 Rajzold le a füzetedbe a tanító nénidet! Írd le, miért szereted! 

Írás 

140. A magánhangzók és mássalhangzók hosszúságának helyes jelölése a szavakban. 

 Oldd meg a Szépen, helyesen! munkafüzet 81. oldalán az 1, 2, 3, 4 feladatot! 

141.  Játékos feladatok személynevekkel 

 Oldd meg a Szépen, helyesen! munkafüzet 82. oldalán az 1, 2, 3, 4 feladatot! 

142. Gyakorlás. Állatnevek írása 

 Oldd meg a Szépen, helyesen! munkafüzet 83. oldalán az 1, 2, 3, 4 feladatot! 

143. Szókészlet szavainak másolása 

 Másold le a Szépen, helyesen! 85. oldalán található szójegyzék első oszlopát! (18 szó) 

144. Írj szépen! 

 Oldd meg a Nagybetűs írásfüzetem 53. oldalán a 4, 5 és az 54. oldalon a 6. feladatot! 

145. Felmérés 

 Oldd meg a Szépen, helyesen! munkafüzet 86. oldalán lévő feladatokat! 

146. Felmérés 

 Oldd meg a Szépen, helyesen! munkafüzet 87. oldalán lévő feladatokat! 

147. Válaszolj helyesen, írj szépen! 

 Oldd meg a Szépen helyesen munkafüzet 84. oldalán az 1, 2, 3, 4 feladatot! 

 

Környezetismeret 

1. Itt a nyár!- gyakorlás, ismétlés 

a) Olvasd el a Népi mondások az időjárásról című olvasmányt a tankönyv 73. oldaláról! 

b) Másold le a nyári hónapokra vonatkozó mondásokat! 

c) Oldd meg a munkafüzet 59. oldalán található 4. feladatot! 

https://www.youtube.com/watch?v=24H-LSbNQqA
https://www.youtube.com/watch?v=n0pL1tSns6s


 

2. Év végi ismétlés 

a) Olvasd el 3-szor a tankönyv 78.oldalán található Káldi János: Itt a szünidő című versét! 

b) Töltsd ki a munkafüzet 60, 61,62.oldalán található Nyári naplóm-at! 

Matematika 

174. Tanév végi ismétlés 

 Oldd meg Az én matematikám feladatgyűjtemény 92.oldalán található 1, 2 és 3. feladatot! 

175. Tanév végi ismétlés 

 Oldd meg Az én matematikám feladatgyűjtemény 92. oldalán található 4, 5, 6. feladatot! 

176. Differenciált gyakorlás  

 Oldd meg Az én matematikám feladatgyűjtemény 94. oldalán található 1, 2 és 3. feladatot!  

177. Differenciált gyakorlás 

 Oldd meg Az én matematikám feladatgyűjtemény 95. oldalán található 1, 2 és 4. feladatot!  

178. Tanév végi felmérés 

 Oldd meg a Számoljunk (Manócskás) 94. oldalán található 1, 2, 3, 4 és 6. feladatot!  

179. Tanév végi ismétlés-gyakorlás a felmérés alapján 

 Oldd meg Az én matematikám tankönyv 139. oldalán található 1, 2, 3 és 4. feladatot!  

180. Tanév végi ismétlés-gyakorlás a felmérés alapján  

 Oldd meg Az én matematikám tankönyve 140. oldalán található 1, 3 és 4. feladatait!  

181. A kétszerese (duplája), fele. A szorzás előkészítése. 

 Oldd meg Az én matematikám tankönyv 132. oldalán található 1, 2, és 4. feladatot! 

182. Kitekintés 100-ig. Az éves munka értékelése. 

 Oldd meg Az én matematikám tankönyv 134. oldalán található 1, 2 és 3. feladatot!  

183. Az éves munka értékelése 

 Beszélgess szüleiddel, mit tanultál első osztályban matematikából? Próbáld meg leírni a füzetbe is! 

Ének 

70. Mit tanultunk? A törzsanyag dalainak megismétlése 

 Ismételd át a tanult dalokat! 

71. Nyári táborozásra dalos játékok 

 Kérd szüleid segítségét és szabadon választva tanulj meg minimum egy nyári táborozós dalocskát! 

72. Év végi ismétlés 

 Ismételd át a tanult dalokat! 

73.  Az éves munka értékelése 

 Beszélgess szüleiddel, mit tanultál az első osztályban énekből?  

Rajz 

79.  Kedvenc mesém 

 Egy szabadon választott technikával rajzold le a kedvenc mesédet! 

80.  Emberábrázolás  

 Rajzold le a tanítóidat!  

81. Vakáció felirat 

 Tervezd meg a vakáció feliratot! Legyen minél különlegesebb, minél színesebb! 

82. Az éves munka értékelése 

 Beszélgess szüleiddel, mit tanultál az első osztályban rajzból?  

Életvitel  

36. Ismétlés, összefoglalás 

 Beszélgess szüleiddel: Miért szeretjük a technika és életvitel órákat? (Vagy miért nem?) 

37. Hogyan kerülhetjük el a veszélyhelyzeteket? 

 Beszélgess szüleiddel: A nyári szünidő veszélyei. Gyermekbalesetek elkerülése. Helyes közlekedés 

Testnevelés 

172.  Téri tájékozódás fejlesztése: átfutások bóják, alacsony gátak felett.  

 Készíts szüleid segítségével akadálypályát! Gyakorold: jobbra, balra, előtte, mögötte 

173. Téri tájékozódás fejlesztése: átfutások bóják, alacsony gátak felett.  

 Készíts szüleid segítségével akadálypályát! Gyakorold: jobbra, balra, előtte, mögötte 



 

174. Zenés gimnasztika. Mozgásos népi játékok. 

 Tornázz zenére! 

175. Zenés gimnasztika. Mozgásos népi játékok. 

 Tornázz zenére! 

176. Labdás ügyességi gyakorlatok focilabdával/gumilabdával: gurítások, labdavezetés lábbal ritmus- és 

irányváltásokkal. Szabadtéri játékóra. 

 Labdázz a szabadban! 

177. Labdás ügyességi gyakorlatok focilabdával/gumilabdával: gurítások, labdavezetés lábbal ritmus- és 

irányváltásokkal. Szabadtéri játékóra. 

 Labdázz a szabadban!  

178. Közlekedj okosan! – roller, kerékpár akadálypálya. 

 Hogyan használjuk helyesen? Gyakorolj! 

179. Közlekedj okosan! – roller, kerékpár akadálypálya. 

 Hogyan használjuk helyesen? Gyakorolj! 

180. Játéknap 

 Az eddig tanult szabadtéri játékok közül válogass! 

181. Játéknap 

 Az eddig tanult szabadtéri játékok közül válogass!  
                                        Etika 
                                 2020.06.02.-06.05. 

Vakáció, Játék 
 

1.osztály Etika 2020.06.08.-06.15. 
Útravaló, Játék 

 

Hittan 

2020. 06.02.-2020. 06. 15 

-Rajzold le a Pünkösdi eseményeket! 
2. osztály Etika 2020.06.02.-06.05. 

Vakáció, Játék 
 

2. osztály Etika 2020.06.08.-06.15. 
Útravaló, Játék 

2020.06.02.-2020.06.05. 

 Matematika 2. évfolyam  

 Az én matematikám tankönyv 128. oldal 1. feladat Színezd ki a bohócot! 
 Az én matematikám tankönyv 129.oldal 2. feladat Egészítsd ki a betűket! 

 Az én matematikám tankönyv 181. oldal 1/a, b feladat Rendezd a számokat! 
Számoljunk! 62. oldal 2/a, b feladat Melyik több? Mennyivel? 

Számoljunk 86.oldal 3/ a, b feladat. Végezd el a műveleteket! 
Számoljunk! 63. oldal 1/a, b, c feladat Számolj! 

Számoljunk! 86.oldal 2. feladat Pótold a számok szomszédjait! 
Számoljunk 89.oldal 5/a feladat Számolj ügyesen! 

Magyar olvasás 2. évfolyam 

Olvasd el az olvasókönyvből a legkedvesebb mesédet! Old meg a Hétszínvarázs munkafüzet 90. oldal 4. 
feladatot! 

Hétszínvarázs olvasókönyv 96.oldal Olvasd el a „Ki játszik velem” című olvasmányt! Rajzold le a családod 
tagjait! 



 Hétszínvarázs olvasókönyv 103.oldal Olvasd el a „Mesét kérek” című verset!  
Hétszínvarázs munkafüzet 61.oldal 7. feladat Játsszátok el párokban az utasításokat! 

Magyar nyelvtan 2. évfolyam 

Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 93. oldal 4. feladat Egészítsd ki a mondatokat az iskola szóval! Figyelj a 
toldalékokra (-ba,-ban,-t,-tól,-ból)! 

Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 95.oldal 12/a, b, c feladat Olvasd el Zelk Zoltán Vakáció című versét! 
Old meg a hozzátartozó feladatokat! 

Magyar írás 2. évfolyam 

Magyar írás munkafüzet 54. oldal Old meg az 1. 2. 3. feladatokat! 

Magyar írás munkafüzet 55. oldal Old meg az 1. 2. feladatokat! 

Környezetismeret 2. évfolyam 

A mi világunk környezetismeret tankönyv (vastag) 80. oldal. Olvasd el a "Miről tanultunk” az „Anyagok a 
környezetünkben” című témakörben!  
A mi világunk környezetismeret munkafüzet (vékony) 60.oldal. 1. 2. feladat Old meg a feladatokat! 

Ének-zene 2. évfolyam 

Keresd meg és hallgasd meg Petisné Madarász Zsuzsanna "Szőjetek lányok" gyermekdalát a youtube.com 
oldalon. 

Énekeld el legkedvesebb dalodat halkan majd hangosan! 

Testnevelés 2. évfolyam 

Vezesd a labdát műanyag flakonokból épített szlalompályán! 

Tornázz zenére! 

Játssz körjátékot testvéreiddel! 

Focizz, rendezzetek dekázó versenyt! 

Életvitel 2. évfolyam 

Papírrepülő készítés. Versenyezzetek testvéreddel Kinek a repülője repül messzebbre, magasabbra! 
 

Rajz ás vizuális kultúra 2. évfolyam 

Nézd meg a Pompom mesét youtube-on! Rajzold le kedvenc szereplődet! 
 

 Hittan 

2020. 06.02.-2020. 06. 15 
-Rajzold le a Pünkösdi eseményeket! 

 
2. osztály Etika 2020.06.02.-06.05. 

Vakáció, Játék 
 

2. osztály Etika 2020.06.08.-06.15. 
Útravaló, Játék 

2020.06.08.-2020.06.15. 

Matematika 2. évfolyam 

Számoljunk 68.oldal 2/a, b feladat Írd a számok alá a hatszorosukat, hétszeresüket! 
Számoljunk 87. oldal 3/a, b feladat Számolj! 

Számoljunk! 89.oldal 1. feladat Számolj tovább! 
Számoljunk! 88. oldal 1/a, b feladat Számítsd ki a feladatot! 

Számoljunk! 91.oldal 2. feladat Hasonlítsd össze! 
Számoljunk! 87. oldal 4. feladat Töltsd ki a táblázatot! 

Számoljunk! 90.oldal 5. feladat Színezd ki az egyenlőket! 
 Az én matematikám feladatgyűjtemény 68. oldal 5. feladat Folytasd a színezést! 



Számoljunk! 90. oldal 2. feladat 3. feladat Számolj pontosan, gyorsan! 

Számoljunk 95. oldal 4. feladat Folytasd a rajzolást és a színezést! 

Magyar olvasás 2. évfolyam 

Hétszínvarázs olvasókönyv 118.oldal Olvasd el a "Mi van a nagymamánál?" című olvasmányt! 
Rajzold le mi volt a nagymama padlásán! 

Hétszínvarázs olvasókönyv 122. oldal Olvasd el a „Hazánk szíve: Budapest” című olvasmányt! 
Másold le a füzetedbe az első bekezdést! (12 rövid sor) 

Hétszínvarázs olvasókönyv 144.oldal Olvasd el az „Misi Mókus kalandjai” című olvasmányt! Ha tetszett a 
részlet, akkor nyáron olvasd el a teljes meseregényt! 

Hétszínvarázs munkafüzet 86.oldal 2. feladat Olvasd el hogyan készül a papírsárkány! Felnőtt, vagy 
idősebb testvér segítségével készítsd el! 

Hétszínvarázs olvasókönyv 145.oldal Olvasd el a „Várom a vakációt” című verset! Te melyik programot 
választanád legszívesebben a versben említettek közül? Rajzold le! 

Magyar nyelvtan 2. évfolyam 

Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 95.oldal 11/ a, b feladat. Cseréld fel a szavak szótagjait és új szavakat 
kapsz! Írd le őket! Alkoss velük a füzetedbe mondatokat! 

Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 94. oldal 9/ a feladat Pótold a szavakban a j vagy ly betűket! Segít a 
tankönyven lévő helyesírási szógyűjtemény j, ly szavai (118.oldal) 

Nyelvtan és helyesírás munkafüzet 94.oldal 8. feladat Old meg a helyesírási TOTÓ-t. 

Magyar írás 2. évfolyam 

Írd le a füzetedbe az ábécé kisbetűit, majd a nagybetűit! 

Írd le a füzetedbe az osztálytársaid nevét! 

Környezetismeret 2. évfolyam 

Lapozd át  A mi világunk környezetismeret tankönyvedet(vastag). Elevenítsd fel miről tanultunk ebben a 
tanévben! 

Ének-zene 2. évfolyam 

Keresd meg és hallgasd meg Petisné Madarász Zsuzsanna „Nyáron virágzik a rózsa” gyermekdalát a 
youtube.com oldalon 

Énekeljetek a másodikban tanult dalok közül és tapsoljatok a dalokhoz! 

Énekeljétek és játszátok el testvéreiddel a legkedvesebb dalodat, körjátékodat! 

Testnevelés 2. évfolyam 

Kézilabdázz! Elevenítsd fel a játék szabályait! 

Fogócskázz testvéreiddel! 

Kerékpározz! 

Készíts ugróiskolát, majd játszatok testvéreiddel! 

Játszatok „kidobóst” gumilabdával! 

Értékeld az otthoni teljesítményedet! 

Életvitel 2. évfolyam 

Beszélgess szüleiddel, a helyes közlekedésről. (Járművekkel történő közlekedés. A jobb oldali közlekedés) 

Rajz és vizuális kultúra 2. évfolyam 

Nézd meg a Pompom mesét youtube-on! Az előzőleg lerajzolt szereplőt a pompom meséből színezd, ki 

úgy, ahogy a mesében láttad. 

 

3.oszt 

Heti tananyag: 2020. 06.02-től-2020. 06. 15-ig.  

3. a Olvasás 

1. Czeizel Endre: Mozogj sokat! Olvasd el az olvasókönyv 156. oldalán található „Mozogj sokat!” című szöveget, 

tagold bekezdésekre a tanult módon és írj egy-egy mondatot mindegyik bekezdésről! (2020.06.04. csütörtök 1. óra) 



2. Tizennégy évesen a világ tetején Olvasd el az olvasókönyv 157. oldalán található „Tizennégy évesen a világ tetején” 

című szöveget és másold le az olvasás füzetedbe az első tíz sort! (2020. 06.05. péntek 4. óra) 

3. Szemes Piroska: Iskola az éteren át Olvasd el az olvasókönyv 157. oldalán található „Iskola az éteren át” című 

szöveget, majd oldd meg a munkafüzet 92. oldalán található 2. feladatot! (2020.06.08. hétfő 1. óra) 

4. Irina Tokmakova: Ahol soha nincs tél Olvasd el az olvasókönyv 157. oldalán található „Ahol soha nincs tél” című 

szöveget, majd oldd meg a munkafüzet 93. oldalán található 2. feladatot! (2020.06.11. csütörtök 1. óra) 

5. Csukás István: Nyár a szigeten Olvasd el az olvasókönyv 168-169. oldalán található regény részletet! Ha tetszett a 

nyári szünetben elolvashatod az egész regényt! (2020. 06.12. péntek 4. óra) 

6. Év végi áttekintés –Kedvenc olvasmányaim a 3. osztályban Olvasd el kedvenc olvasmányaidat az olvasókönyvből! 

(2020.06.15. hétfő 1. óra) 

 

3. a Nyelvtan 

1. Tanév végi ismétlés: A mondatfajták. Most a vékony munkafüzetben fogsz dolgozni! Oldd meg a 103. oldal 3. 

feladatát! (2020.06.02. kedd 6. óra) 

2. Tanév végi ismétlés: A szavak. Most a vékony munkafüzetben fogsz dolgozni! Oldd meg a 104. oldal 7. feladatát! 

(2020. 06.04. csütörtök 2. óra) 

3. Tanév végi ismétlés: A szófajok. Most a vékony munkafüzetben fogsz dolgozni! Oldd meg a 105. oldal 10. feladatát, 

106. oldal 11. feladatát! (2020.06.09. kedd 6. óra) 

4. Tanév végi ismétlés: A szófajok helyesírása. Most a vékony munkafüzetben fogsz dolgozni! Oldd meg a 109. oldal 

17-18. feladatát! (2020. 06.11. csütörtök 2. óra) 

 

3. a Írás-Fogalmazás 

1. Írjunk lendületesen, rendezetten! Írás munkafüzet 38. oldal 1-2-3. feladat. Fogalmazás: Rövid képtörténet készítése 

önállóan. Munkafüzet 78. oldal 4. feladat.(2020.06.02. 7. óra kedd) 

2. Készülj a nyárra! Írás munkafüzet 39. oldal 2. feladat. Fogalmazás: A tanult ismeretek alkalmazása. Munkafüzet 80. 

oldal 4. feladat.(2020.06.09. 7. óra kedd) 

 

3.a Fogalmazás 

1. Az elbeszélő fogalmazásról tanultak összefoglalása. Munkafüzet 79. oldal 2. feladat. (2020.06.03. szerda 3. óra) 

2. Útravaló. Fehér Klára Rövid önéletrajz című elbeszélésének elolvasása. (2020.06.10. szerda 3. óra) 

 

3.b Környezetismeret 

1. Év végi ismétlés. Ismétlésként olvasd el „ A mező életközössége és a Tájékozódás a tágabb térben” fejezeteket! 

(2020.06.03. szerda 6. óra) 

2. Év végi ismétlés. Ismétlésként olvasd el az „Egészség és betegség valamint A vizek, vízpartok éltközössége” 

fejezeteket! (2020.06.08. 3. óra hétfő) 

3. Év végi ismétlés. Ismétlésként olvasd el a „Megtart, ha megtarthatod” fejezetet! (2020.06.10. szerda 6. óra) 

4. Érdekes kérdések, érdekes válaszok. Olvasd el a tankönyv 95-96-97-98-99. oldalát! (2020.06.15. 3. óra hétfő) 

 

3. a-b Ének zene 

1. Összefoglalás: tanult dalosjátékok ismétlése: Hopp, Juliska-A tokaji szőlőhegyen (2020.06.03. szerda 3. a 4. óra, 3. 

b 8. óra) 

 

2. Összefoglalás: tanult táncdallamok ismétlése: Tavaszi szél vizet áraszt - Itt ül egy kis kosárba 

(2020.06.04-05. csütörtök, péntek, 3. b csütörtök 4. óra, 3.a péntek 8.óra) 

 

3. Összefoglalás: jeles napok, ismételjétek át az anyák napi dalokat! Serkenj fel kegyes nép, Buba éneke (2020.06.10. 

szerda 3. a 4. óra, 3. b 8. óra) 

4. Összefoglalás: hallgatott zeneművek ismétlése: Zenehallgatás: A hattyú (2020.06. 11-12. csütörtök, 

péntek, 3. b csütörtök 4. óra, 3.a péntek 8.óra) 

 



3. a Életvitel 

1. Utazzunk vonattal! Internetes menetrend használat. A tömegközlekedési eszközökön való utazás helyes viselkedési 

mintáinak kialakítása. (2020.06.05. péntek 7. óra) 

2. Jó tanácsok a szünidőre! Szabadidő hasznos eltöltése. Felelősségteljes magatartás. (2020.06.12. péntek 7. óra) 

Testnevelés 

1.Tartásjavító gyakorlatok. Gerinchajlítás előre, hátra, oldalra 

2.Szabadtéri óra játszótéren: akadálypálya kijelölése különböző feladatokkal. 

3 Téri tájékozódás fejlesztése: átfutások bóják, alacsony gátak felett.  

4.Legyezőfutás: futás kombinálva oldalazó szökkenéssel, hátrafelé futással.  

5.Váltófutás: alsó átadás helyben és járás közben. 

6.Zenés gimnasztika  

7. Játékhét. Fogócska 

8.Játékhét Bújócska 

9. Foci a szabadban. 

10. Szabad játék. 
 

Etika 2020.06.02.-06.05. 
Játék 

 
                                      Etika 2020.06.08.-06.15. 
                                          Vakáció, Játék 

Kréta matematika tananyag 3. a – b o. 

06. 02. 173. ó. Tananyag: Év végi ismétlés 

                                         Mf. 104. o./ 18.f. a) b) 

                                         Mf. 105. o./ 24. f. a) 

06. 03. 174.ó.  Tananyag: Feladatok a szóbeli szorzás és osztás ismétlésére 

                                         Mf. 114.o./ 1.f. 

                                         Számoljunk! 93. o./ 10. f. 

06. 04. 175. ó. Tananyag: Feladatok a szóbeli szorzás és osztás ismétlésére 

                                         Tk. 202. o./ 12.f. 

                                          Számoljunk! 93. o./ 11. f. 

06. 05. 176. ó. Tananyag: Számolási rutin fejlesztése 

                                         Mf. 112. o./  1. 2. 3. f.  

Életvitel tananyag 3. b 

: Az osztálykirándulás helyett tervezzetek a szüleiddel közös 

                                                 kirándulást! 

                                              Segít a tankönyv 61. o. / 5. 6. feladata 

Vizuális kultúra tananyag 3. b: 

Valóságos formák, kitalált minták – Mesebeli vár és palota 

                                                           tervezése 

            Nézd meg a you tub-on a Mátyás királyról szóló Igazmondó juhász c. mesét és rajzolj mesebeli  

            palotát! 

Kréta matematika tananyag 3. a- b o. 

06. 08. 177. ó. Tananyag: Számolási rutin fejlesztése 

                         Mf. 113. o./ 1. f.    2. f. a)   4. f. 

06. 09. 178. ó. Tananyag: Szöveges feladatok 

                        Mf. 110. o./ 44. f. 

                         Mf. 112. o./  4. f.  



06. 10. 179. ó. Tananyag: Felkészülés az év végi felmérésre 

                        Mf. 115. o./   1.  2.  3. f. 

06. 11. 180. ó. Tananyag: Év végi felmérés 

06. 12. 181. ó. Tananyag: Hiányok pótlása 

                        Mf. 108. o./ 31. f. 

                        Számoljunk! 94. o./ 15. f. a) b) 

06. 15. 182. ó. Tananyag: Hiányok pótlása 

                        Mf. 108. o./ 34. f.  

                        Számoljunk! 95. o./ 17. f. 

Életvitel tananyag 3. b: 

Szünidei tervek  Tk. 62-63. o. - Olvasd el a szünidőre javasolt 

                                                    tanácsokat és vigyázz magadra nyáron! 

                                            

Vizuális kultúra tananyag 3. b 

: A színek hangulati hatása 

            Válassz  egy mesét és rajzolj belőle egy részletet! A szereplők tulajdonságait fejezd ki hideg és  

            meleg színekkel! 

Matematika év végi  felmérés 3. o.                                 név:_________________________ 

 

1. Rendezd a számokat csökkenő sorrendbe! Jelöld a szabályt!                                                    /9p 

Folytasd a számsorozatot 5 taggal!       

                                                                                                                                                             

                   717      683      734      700 

      ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____    ____ 

 

2. Írd le a számok egyes, tízes, százas számszomszédjait!                                                             

/12p 

     sz               t                  e                            e                 t                sz    

        _____        _____        _____       278        _____        _____        _____  

        _____        _____        _____       589        _____        _____        _____ 

 

 3.    Számolj!                                                                                                                                      

/16p 

    10 ∙ 10 =____                    15 ∙  7 =____                     600 : 10 =____              560 : 80 =____         

     10 ∙ 25 =____                     8 ∙ 42 =____                  1000 : 100 =____           100 :   5 =____ 

   80 ∙  6 =____                       6 ∙ 50 =____                   900 :    3 =____               630 : 70 =____    

     6 ∙  30=____                     30 ∙ 30 =____                   600 : 60 =____               420 : 60 =____ 

 

4.   Számolj!  Becsülj százasokra kerekített értékkel!                                                                         

/16p 



  B: ____                       B: ____                    B: _____                           B:____                                

    236                            564                            734                                  942                                         

 + 678                         + 378                          - 487                               - 576                                                        

                 

 

   B:_____                     B:_____                    B:_____                       B:_____ 

  189 ∙ 3                        214 ∙ 4                        128 ∙ 5                           143 ∙ 6 

 

5.  Mivel mérnél?  Válassz a mértékegységek közül!                                                                         

/4 p                                                                   

              kg          m          dI          perc          óra 

Egy kosár alma tömegét. _____                                  Egy tanítási óra időtartamát. _____ 

Papírsárkány zsinórjának a hosszát. _____                 Egy bögre kakaó űrtartalmát. _____ 

 

 

6.   Egy téglalap alakú kert egyik oldala  240 m, a másik 180 m hosszú. Hány méter drótot              /5p 

      kell  vásárolni a kert körülkerítéséhez? 

       A: 

                                 

                           a = _________ 

b                         b = _________ 

   

                               a 

     Sz: _________________________________________________________________ 

         __________________________________________________________________ 

      V: _________________________________________________________________ 

                                           

  Össz.:              /62p 

Hittan 

2020. 06.02.-2020. 06. 15 
-Rajzold le a Pünkösdi eseményeket! 

 

 

4. osztály 
 2020.06.02.-06.05.  
Barátunk a könyv 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. osztály 2020.06.08.-06.15. 
Összefoglalás 

 

 
 

4. osztály Etika 2020.06.02.-06.05. 
Útravaló 
TK. 95/ 

 
4. osztály Etika 2020.06.08.-06.15. 

Év végi ismétlés 

4. osztály 

71. óra Ismétlés. Szeretném, ha most játszanánk egy kicsit! Emlékszel még az angol ábécére? Most írok szavakat és 

azokat kell elbetűznöd a füzetedbe az angol ábécé kiejtett betűivel, mondok egy példát: cat – szi, éj, ti. Most te jössz, íme 

a szavak: dog, girl, book, boy, school, house, go, come, sit, window, elephant, zebra, pencil, chair, desk, chicken, monkey, 

mother, father, Wednesday!!  

72. óra Szeretném, ha most játszanánk egy kicsit! A füzetedbe kell dolgoznod! Rajzold le amit most írok, figyelj, mert 

színezned is kell! I am a little boy, I have got a big house. The house is white. I have got two brown dogs, and one balck 

cat. I have got a mother, she has got brown hair, grey eyes and pink T-shirt green jeans. I have got a father, he has got 

black hair, blue eyes and orange shirt and yellow jeans. We have got many trees, flowers. (sok fa, virág)  

73. óra A füzetedbe dolgozz! A mellékelt videót nézd meg és írd ki azokat a szavakat, amiket ismersz, mert már tanultuk! 

Figyelmesen dolgozz és írd mellé magyarul is a jelentését! A történetet biztos, hogy ismered. 

https://www.youtube.com/watch?v=mDEWYS4IuUQ&list=PLLIY0NYaIXiDReMWrcp2nrCssivDnKZf4 

https://www.youtube.com/watch?v=mDEWYS4IuUQ&list=PLLIY0NYaIXiDReMWrcp2nrCssivDnKZf4


74. óra Ma már a játéké a főszerep. Szóban mondj el legalább 30 szót angolul! Kikapcsolódás gyanánt, nézd meg a 

következő mesét! https://www.youtube.com/watch?v=1wdZvAgzFk0 

Technika 

4. évf. 

A közösségi közlekedés 

Válaszolj a következő kérdésekre! A füzetbe dolgozz! 

1.Mit jelent a közösségi közlekedés? 

2.Milyen íratlan szabályokat kell betartani a tömegközlekedési eszközökön? 

 3.Technika tankönyv 66./2. feladat megoldása 

 a.)  igaz-hamis 

 b.) igaz-hamis 

 c.) igaz-hamis 

 d.) igaz-hamis 

 e.) igaz-hamis 

ÉNEK-ZENE     

 

4./a. 

Ismétlés, rendszerezés 

Ismétlés 

Ének-zene tankönyv 57. oldal 

Mit tanultunk a 4. osztályban? 

 

ÉNEK-ZENE    72.óra 

4./a 

Ismétlés, gyakorlás 

Ritmusértékek,szünetfajták,ritmusképletek, 

szolmizációs  hangok gyakorlása a tanult dalok ,ritmus-és olvasógyakorlatok  alapján. 

ÉNEK-ZENE    73. óra 

4.a 

Ismétlés, gyakorlás: a tanév során tanult dalanyag 

 

Gyakorold a tanév során tanult dalokat, adj hozzá ritmuskíséretet!                                        

                                    

                              

 

ÉNEK-ZENE   

4./a 

Év végi összefoglalás 

Éves munkánk értékelése 

1.Értékeljétek éves munkátokat! 

2.Énekeljétek kedvenc dalaitokat! Ügyeljetek a szép, kifejező éneklésre! 

 

TECHNIKA 

4. évf. 

Év végi összefoglalás 

Éves munkánk értékelése 

 

1.A témakörök áttekintése 

2.Végezz önértékelést az éves munkád tapasztalatai alapján! 

3.Jó tanácsok a nyári szünetre:  

https://www.youtube.com/watch?v=1wdZvAgzFk0


   Balesetmentesen közlekedj! 

Vigyázz magad és társad testi épségére! 

4. évfolyam 

2020.06.02.- 2020.06.15. 

Olvasás 

06.04.csütörtök 119. óra: Alfréd Nobelt tk.181.o,mf.85.o. 

06.05. péntek 120. óra: Szent Györgyi Albert tk.182.o,mf.85.o, 

06.08.hétfő 121. óra: Mit hagytak ránk feltalálóink? tk.183.o,mf.86.o, 

06.11. csütörtök 122.óra: Egy kis olimpia története tk.184.o,mf.86-87.o, 

06.12.péntek 123 óra Összegfoglalás mf.88.o, 

06.15.hétfő 124. óra: Az aranycsapat tk.186.o 

Házi feladat a nyári szünetre: Szövegértést fejlesztő gyakorlatok könyv valamennyi szövege! 

Nyelvtan 

06.04. csütörtök 68. óra: Tanév végi ismétlés mf. 103/1., 104/1-2, 

06.08.hétfő 69.óra: mf. 105.o, 106.o, 

06.11. csütörtök 70.óra: mf.107.o, 108.o 

06.15.hétfő 71 óra: mf.109/a-b, 109/2,--3., 110/. 

A kimaradó feladatokat  a nyári szünetben legyetek szívesen megcsinálni a mf.-ben és a tk.-ben is!!! 

Fogalmazás 

06.02. kedd 48 óra: SMS mf.70.o. 9/ a-b, 10/b része, 

06.05. péntek 49.óra: Napló írása mf.72.- 73.o.,  

06.09.kedd 50.óra: Ismétlő gyakorlatok mf.74/1.a és d. része, 76.o./5. fa a-b. 

06.12. péntek 51. óra: Útravaló mf.78.-79.o 

Környezetismeret 

06.03. szerda: Hazánk legnagyobb tava a Balaton Tk.: 98-99.o. Mf.: 62.o. 

                        A Dunántúli-dombság Tk.: 100-101.o. Mf.: 63.o. 

06.10. csütörtök: Az Északi-középhegység Tk.: 102.o. Mf.: 64.o. 

                           Összefoglalás Tk.: 105.o. Mf.: 66-67.o. 

Rajz: 

06.02. kedd: Mesebeli virágasszony festése 

06.04. csütörtök: Mintás ruha tervezése 

06.09.kedd: Nyári, virágos mező festése 

06.11. csütörtök: „Terveim a nyárra „címmel rajzkészítés 

Testnevelés 

06.02. kedd: Akadálypálya kijelölése különböző feladatokkal 

06.03.szerda: Futó-fogó játékok 

06.04. csütörtök: Guggolórajt és vágtafutás 40 m-en. 

06.05. péntek: Futás szabadban 10-12 percig egyenletes 

06.08.hétfő: Gyalogolj, fuss felváltva hosszabb ideig! 

06.09. kedd: Ugrókötelezés haladással 

 06.10.szerda: Labdavezetés kéz- és irányváltásokkal 

06.11csütörtök: Távolugrás egy lábról két lábra érkezéssel 

06.12. péntek: Kerékpározás 

06.15.hétfő: Akadálypálya teljesítése futó feladatokkal 

Matematika 

174. óra Gyakorlás:  



 Negyedik matematikakönyvem: 170.o/ 4, 5. feladat Számolj, színezz! 

175. óra Gyakorlás: 

 Negyedik matematika munkafüzetem: 101.o/ 28. feladat Végezd el a műveleteket! 

176. óra Ismétlés-rendszerezés 

 Negyedik matematika munkafüzetem: 102.o/ 32. feladat Írásban számolj! 

177.óra Ismétlés-rendszerezés 

 Negyedik matematika munkafüzetem: 103.o/ 34, 36. feladat Írd fel a szabályt többféleképpen! Töltsd ki a 

táblázatot! 

178.óra Ismétlés-rendszerezés 

 Számoljunk! (gyakorló): 43.o/6, 10, 11. feladat Folytasd a sorozatokat! 

179. óra Ismétlés-rendszerezés 

 Számoljunk! (gyakorló): 62.o/7. feladat Végezd el az osztásokat a füzetedbe! 

180. óra Hiányok pótlása, játékos feladatok 

 Negyedik matematikakönyvem: 169.o/ 1. feladat 

181. óra Hiányok pótlása, játékos feladatok 

 Számoljunk! (gyakorló): 93.o/26. feladat Töltsd ki a táblázatot! Ha tudod, írd fel a szabályt is! 

182. óra Matematikai játékok, versenyfeladatok 

 Írj 5-5 db írásbeli összeadást, kivonást, szorzást kétjegyű szorzóval, osztást, majd számold ki! 

183. óra Éves munka értékelése 

 A kimaradó feladatokat a nyári szünetben legyetek szívesen megcsinálni a mf.-ben és a tk.-ben is!!! 

 

Ének-zene 

 
70. óra Ismétlés, rendszerezés 

 Írd le öt népdal címét, melyet 4.o-ban tanultál! Egy dalhoz készíts illusztrációt! 
71. óra Ismétlés, rendszerezés 

 Játsszátok el a tanult dalok játékait! 
72. óra Ismétlés, gyakorlás 

 Írd le kedvenc dalod szövegét! 
73. óra Éves munka értékelése 

 Énekeljétek a tanult dalokat! 

 

Technika 

 Írj öt jó tanácsot társaidnak, mire figyeljenek oda leginkább a nyári szünetben! 

 Készítsetek kiállítást az eddig elkészült munkákból! 
 
 

„Köszönjük munkátokat! Reméljük, hamarosan találkozunk!” 

Hittan 

2020. 06.02.-2020. 06. 15 
-Rajzold le a Pünkösdi eseményeket! 

 

5. osztály  
2020.06.02.-06.05. 

Kommunikáció és számítógép 
 

1. Írd le, milyen eszközökre van szükség a hálózat kialakításához! 
A tananyagot az alábbi weblapon találod: http://infoteszt.atw.hu/    
Tananyagok 5. osztály    

34. Kommunikáció és számítógép - az internet elve, jellemzői 



 
5. osztály 2020.06.08.-06.15.   

Az internet 
1. Sorold fel a leggyakrabban használt böngésző programokat! 
 

A tananyagot az alábbi weblapon találod: http://infoteszt.atw.hu/    
Tananyagok 5. osztály    

35. Az Internet - böngészőprogramok, netikett 

Etika 
 2020.06.02.-06.05. 

Évzáró, játék 

https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1788U 

 
5. osztály Etika 2020.06.08.-06.15. 

Játék 

https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1788U 

Természetismeret 

Táplálkozás, egészséges táplálkozás: Tk. 172-176. olvasd el és old meg a mf.: 92/1,3,4 93/1,4. Segítség a 

leckéhez: az interaktív leckét nézd meg. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_06_003 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_06_004 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_06_005 

Hasznos linkek: learningapps.org/6801900,2775896,2658665,8729459 

Légzés, légzőszervrendszerünk egészsége: Tk. 177-179. olvasd el és old meg a mf.: 94/1,3,  95/4,5. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_06_006 

Olvasd el e pár sort és rajzolj hozzá illusztrációt rajzlapra.  

„Vendég vagy a világban, és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van 

virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz többet törődni azzal, ami még a világ szépségeiből 

csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is.” Wass Albert 

Hasznos linkek: learningapps.org/6592316, 4399910 

Elsősegélynyújtási alapismeretek: olvasd el a Tk: 198-200 oldalt és old meg a mf. 103/1.4. feladatát 

Nézd meg az alábbi linken lévő leckét és készíts rövid leírást. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_06_olvasmany 

Hasznos linkek: learningapps.org/234183 

Angol 5. évfolyam 

06.02.– 06.15. 

 

102. óra: What are you washing? – Mit mosol?  

Szótárazd ki a TK. 88.o/ 2. feladatot, írd le a szótárfüzetbe! 

Olvasd el a Tk. 88/3. párbeszédet, szóban fordítsd le! 

Oldd meg a Mf. 86/3. feladatát. 

Nézd meg ezt a 2 videót!  
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ 

https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70 

https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1788U
https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1788U
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_06_003
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_06_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_06_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_06_006
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_06_olvasmany
https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ
https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70


 

103. óra: What are you washing? – Mit mosol? 

Szótárazd ki a Tk. 89/6. szavait, írd le a szótárfüzetbe! 

Másold le a füzetbe, rajzolj: LOOK! (checked, striped,polka-dot) 

Oldd meg a munkafüzet 87/7. feladatát. (Ügyelj az egyes- és többesszámra!) 

Segít ez a videó! https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ 

 

104. óra Let’s revise 5.  

Másold le a Mf. 83/4. feladatot a füzetbe! 

Oldd meg a munkafüzet következő feladatait: 

83/5., 81/9. és a 85./3., 85/7.   

Nézd meg ezt a 2 videót!  

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

https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA 

 

105. óra  Let’s revise 5. 

Oldd meg a munkafüzet következő feladatait: 91/6., 87/9. !  

Test yourself 5 - Mf. 92. oldal. 

 

106. óra Dolgozat 

Írd meg a papíron megkapott dolgozatot és küldd vissza! 

 

107. óra Goodbye! – Viszlát! 

Olvasd el és fordítsd le a füzetbe a Tk. 95. oldalán levő mondatokat! 

 

Have a nice summer!  

RAJZ 5.OSZT 

.33.-34. ÓRA 

 

33.Hogyan készíthetsz jó illusztrációt? 

Az illusztráció egy gondolat, történet, dolog ábrázolása. Rajzold meg a kedvenc történetedet saját életedből, mesét, vagy 

tévés élményt is rajzolhatsz. 

34. Illusztráld az idei tanévünket, keress számodra jellemző jeleneteket rajzold meg. Szabad technika. 

Testnevelés 

Végezz 3-4 zeneszámra aerobikot!  

Erősíts fekvőtámasszal, felüléssel, törzsemeléssel!  

Lazítás után relaxálj csendben 5-10 percet! 

Rendezz testvéreiddel labdás ügyességi versenyeket (szlalom labdavezetés kézzel-lábbal, falhoz passzolás kézzel-lábbal, 
célba dobás, célba rúgás, dekázás kézzel-lábbal, cselezések, heteselés)! 

Végezzetek páros labdás gyakorlatokat, játszatok mini mérkőzéseket! 

Nézz a TV sportcsatornáin, interneten mérkőzéseket, sportműsorokat! 

Technika 

Összefoglalás 

https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ
https://www.youtube.com/watch?v=MCNqFmMAEEU
https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA


Válaszolj a következő kérdésekre! A füzetbe dolgozz! 

1.Milyen termékeket vásárolhatunk: 

--- az  élelmiszerboltban 

--- a piacon? 

2.Milyen szerepet játszanak a növények környezetünkben?  Mondj  példákat  rá!  

3.Milyen környezetszennyező hatásai vannak a járműveknek? 

4.Értelmezed ezt a mondatot! 

EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETBEN TUDUNK CSAK EGÉSZSÉGESEN ÉLNI!  Írd le! 

TECHNIKA 

Év végi összefoglalás 

Éves munkánk értékelése 

 

1.A témakörök áttekintése, a tanult új ismeretek összegzése, munkánk értékelése. 

2.Jó tanácsok a nyári szünetre. 

Magyar 

Kedves 5. b-s gyerekek! 

Lassan a végére érünk a tanévnek. Hirtelen jött mindenkinek ez a vírushelyzet, soha nem hittem, hogy ilyet megélünk 

valaha.  

Az utolsó 2 hétre olyan idézeteket szedtem össze nektek, amelyek segíthetnek, ha elkeseredtek. A feladatotok annyi 

csupán, hogy másoljátok le ezeket a füzetetekbe! Akinek van ideje, ereje, az irodalomkönyv hátuljában lévő 

fogalmakkal barátkozhat!  Még a füzetbe is másolhat belőle!  

Ne aggódjatok semmit, ha úgy érzitek, lemaradtatok valamiből, akkor sem, mindent be fogunk pótolni a következő 

tanévben! 

Kívánok nektek álomszép nyarat! A könyveitek megvannak, unalom ellen nagyon jó az olvasás!   

Ölelek mindenkit és várom, hogy újra találkozzunk! Szilvi néni 

IDÉZETEK 

„Ha valamiben igazán jó akarsz lenni, legjobb barátod legyen a tapasztalat, és az elszántság, az ő legjobb barátjuk pedig a 

siker és a kudarc. Csakis együtt, egymást elfogadva és segítve érhettek a célba.” 

„Nem az vagy amit tudsz, hanem az, amit hajlandó vagy megtanulni.” (Mary Cathrine Bateson) 

„A hibákat úgy kerülheted el, ha tapasztalatot szerzel. Tapasztalatot úgy szerzel, ha hibákat követsz el.” (Laurence J. 

Peter) 

„Ha úgy kezdünk hozzá egy feladathoz, hogy tudjuk: létezik megoldás rá, már ötvenszázalékos sikert értünk el.” 

(Moldova György) 

„A próbálkozás már megérdemli a dicséretet.” (Grigorij Szluzsitel) 

„Ne ücsörögj és várj a megfelelő pillanatra! Nem létezik ilyen. (...) Dolgoznod kell érte, hogy megvalósuljon.” (Demi 

Lovato) 

„Dolgozz keményen, csendben, és hagyd, hogy a sikered beszéljen helyetted!” (Frank Ocean) 

„Senkinek egy pillanatot sem kell várnia ahhoz, hogy elkezdje jobbá tenni a világot!” (Anne Fran) 

„Ha nem próbálod meg, honnan tudod, hogy meg tudod-e csinálni, vagy sem?” (Marina Chapman) 

„Senki se mondta, hogy az élet könnyű. Azt sem, hogy igazságos. Azt azonban sose feledd, hogy te magad is őseid 

hosszú, töretlen vérvonalából származol, akik életük során számodra elképzelhetetlen veszélyeket, viszontagságokat és 

fájdalmakat álltak ki. Az ő génjeiket örökölted, az ő vérük folyik az ereidben. Nélkülük nem lennél itt. Csodálatra méltó 



örökséget hordozol, és mint őseid életrevaló leszármazottja, ugyanúgy képes vagy mindenre, amire ők. Ez a sorsod. Erre 

születtél.” (Ryan Holiday) 

„Minden nap tégy valamit, ami célt adhat az életednek. Keresd a szépség és az igazság rejtett üzeneteit, ott vannak minden 

fában, minden virágban és minden emberben.” 

„Ne félj attól, hogy lassan haladsz; egyedül attól félj, hogy egy helyben állsz!” 

„Borzasztó lenne életünk végén visszatekinteni, és legnagyobb sajnálatunkra csak rossz dolgokat, elszalasztott alkalmakat 

és elmulasztott lehetőségeket látni.” (Audrey Hepburn) 

„Az élet egy nagy kaland, és a problémák csupán lehetőséget kínálnak számunkra, hogy megmutassuk, hogy mire 

vagyunk képesek.” (Kerstin Gier) 

„Az emberi agy csodálatos. És az a legcsodálatosabb benne, hogy az alkalmazkodóképessége határtalan.” (Rados Virág) 

Történelem 5. osztály 

06.02-06.15. 

69. óra:  Ellenőrző, számonkérő óra. Olvasd el a tankönyv 177.  oldal olvasmányát!  

               Másold le a tankönyv időrendi táblázatából a magyar történelem legfontosabb 

               eseményeit és évszámait! 

               Segítség: 

 https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/az-aranybulla-es-tatarjaras 

70. óra:  Év végi rendszerezés. Ismételd át amit az őskorról és az ókori keletről tanultunk 

               (tankönyv 6-43. oldal). Másold le a tankönyv 181. oldal időrendi táblázatából 

               a Krisztus születése előtt történteket! 

               Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=NoRp09jxXlA&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index

=1 

https://www.youtube.com/watch?v=tOknleglhFo&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=

8 

71. óra:  Év végi rendszerezés. Ismételd át amit az ókori görög és római világról tanultunk! 

               Tankönyv 46-107. oldal. Másold le az időrendi táblázatból a Krisztus születése után 

               történteket! 

              Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=MmU9m20aOvU&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&in

dex=9 

https://www.youtube.com/watch?v=UUk0L_yvOlU&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&inde

x=11 

72. óra:  Év végi rendszerezés. Ismételd át amit a középkori Európáról tanultunk, tankönyv 

              110-146. oldal. 

https://zanza.tv/tortenelem/magyarsag-tortenete-kezdetektol-1490-ig/az-aranybulla-es-tatarjaras
https://www.youtube.com/watch?v=NoRp09jxXlA&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=NoRp09jxXlA&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=tOknleglhFo&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=tOknleglhFo&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=MmU9m20aOvU&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=MmU9m20aOvU&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=UUk0L_yvOlU&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=UUk0L_yvOlU&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=11


              Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=BZb4FPV88mg&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&inde

x=25 

https://www.youtube.com/watch?v=NgJd5SSoRc8&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index

=26 

Ének 5.  

2020. 06. 02-03. 

Összegzés – zeneirodalom: tankönyv 86-90. oldal – olvasd el! 

Mozart: Varázsfuvola (79. oldal) – Bűvös csengettyű 

https://videa.hu/videok/zene/mozart-varazsfuvola-buvos-csengettyuk-hm4kUEtcW9czBSk2 

Hallgasd meg a részletet, olvasd el a hozzá tartozó szöveget! 

Ének 5. évfolyam, 2020. 06. 09-10. 

Év végi összefoglalás (tankönyv 86-90. oldal): olvasd el ismétlésként a szöveget! 

 Nézd át a tanult dalokat, gyakorolj, énekelj sokat! 

Matematika 5. évfolyam  

2020.06.06 – 2020.06.15. 

140. Az egész számokról tanultak összefoglalása, vegyes feladatok 

 Olvasd el a tankönyv 48. oldalán lévő összefoglalást! Oldd meg a Tk 50. oldalán a 20-as  

és 22. feladatot! 

141. Az egész számokról tanultak összefoglalása, vegyes feladatok 

 Oldd meg a Mf. 40. oldalán a feladatokat! 

142. A törtekről tanultak összefoglalása, vegyes feladatok 

 Olvasd el a tankönyv 85. oldalán lévő összefoglalást! Oldd meg a Tk 86. oldalán a 2-es, 

3-as és 4-es feladatot! 

143. A törtekről tanultak összefoglalása, vegyes feladatok 

 Oldd meg a Tk. 86. oldalán a5-ös és 8-as feladatokat! 

144. A geometriai ismeretek összefoglalása, vegyes feladatok 

 Olvasd el a tankönyv 152. oldalán lévő összefoglalást! Oldd meg a Tk 153. oldalán a 1-es, 

154. oldalán a 18-as feladatot! 

145. A helymeghatározásról, a sorozatokról tanultak, vegyes feladatok  

 Olvasd el a tankönyv 157. oldalán lévő szöveget! Oldd meg a Tk 181. oldalán a 15-ös, és 

a 18-as feladatot! 

146. Arányosságok, egyenletek, vegyes feladatok 

 Olvasd el a tankönyv 196. oldalán lévő összefoglalást! Oldd meg a Tk 196. oldalán a 1-es, 

2-es és a 3-as feladatot! 

147. A statisztikából tanultak felelevenítése, vegyes feladatok 

 Oldd meg a Tk 208. oldalán az 5-ös feladatot! Oldd meg a Mf. 139. oldalán az 1-es és 

2-es feladatokat! 

Hittan 

2020. 06.02.-2020. 06. 15 
-Rajzold le a Pünkösdi eseményeket! 
 

6. osztály 2020.06.02.-06.05.  

Könyvtárhasználat 

https://www.youtube.com/watch?v=BZb4FPV88mg&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=BZb4FPV88mg&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=NgJd5SSoRc8&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=NgJd5SSoRc8&list=PL0hWfPdqf_3ZEkXyIeGmw-u3zoW1hkqRY&index=26
https://videa.hu/videok/zene/mozart-varazsfuvola-buvos-csengettyuk-hm4kUEtcW9czBSk2


Keresd meg az Interneten a könyvtárak címét és a füzetedbe írd be melyik városban találhatóak! 
 

 
 
 
 
 
 
Játékos feladatok 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etika2020.06.02.-06.05. 
Év végi összefoglalás, játék  

https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1790U 
 

6. osztály Etika 2020.06.08.-06.15. 
Év végi összefoglalás, játék 

https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1790U 

Angol 

103. óra Az ismétlés kezdődik! Nézd meg a videót és szótárazd ki a már korábban tanult szavakat! Figyelmesen dolgozz, 

hiszen szinte minden szót ismersz belőle! https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM&t=109s  

104. óra  Ismétlés! A következő videót nézd meg és gondold végig, hogy mit tanultunk az egyszerű múlt időről! A 

füzetedbe készíts belőle vázlatot! Tudod, mikor használjuk, hogyan képezzük, időhatározói, stb. 

https://www.youtube.com/watch?v=qNXnpz15mRQ 

https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1790U
https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-1790U
https://www.youtube.com/watch?v=qD1pnquN_DM&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=qNXnpz15mRQ


105. óra Ismétlés. A feladatod az, hogy a tankönyv végén lévő szószedetet nézd át és azokat a szavakat, amelyeket nem 

ismersz írd ki a füzetedbe!   

106. óra A feladatod, hogy nézd meg a videót és próbálj válaszolni a kérdésekre, dolgozz a füzetedbe, majd az eredményt 

fotózd le és küld át nekem! https://en.islcollective.com/video-lessons/tangled-warm-up-flynn-escapes-from-prison 

107. óra Old meg rejtvényt!  

https://en.islcollective.com/video-lessons/tangled-warm-up-flynn-escapes-from-prison


108. óra Szóban válassz ki tulajdonságokat és alkoss mondatokat velük! Most hogy érzed magad? Milyen volt a kedved 
szombaton? Hogy érezted magad a szülinapodon? stb. 

 



Magyar 

Kedves 6. b-s gyerekek! 

Lassan a végére érünk a tanévnek. Hirtelen jött mindenkinek ez a vírushelyzet, soha nem hittem, hogy ilyet megélünk 

valaha.  

Az utolsó 2 hétre olyan idézeteket szedtem össze nektek, amelyek segíthetnek, ha elkeseredtek. A feladatotok annyi 

csupán, hogy másoljátok le ezeket a füzetetekbe! Akinek van ideje, ereje, az irodalomkönyv hátuljában lévő 

fogalmakkal barátkozhat!  Még a füzetbe is másolhat belőle!  

Ne aggódjatok semmit, ha úgy érzitek, lemaradtatok valamiből, akkor sem, mindent be fogunk pótolni a következő 

tanévben! 

Kívánok nektek álomszép nyarat! A könyveitek megvannak, unalom ellen nagyon jó az olvasás!   

Ölelek mindenkit és várom, hogy újra találkozzunk! Szilvi néni 

IDÉZETEK 

„Ha valamiben igazán jó akarsz lenni, legjobb barátod legyen a tapasztalat, és az elszántság, az ő legjobb barátjuk pedig a 

siker és a kudarc. Csakis együtt, egymást elfogadva és segítve érhettek a célba.” 

„Nem az vagy amit tudsz, hanem az, amit hajlandó vagy megtanulni.” (Mary Cathrine Bateson) 

„A hibákat úgy kerülheted el, ha tapasztalatot szerzel. Tapasztalatot úgy szerzel, ha hibákat követsz el.” (Laurence J. 

Peter) 

„Ha úgy kezdünk hozzá egy feladathoz, hogy tudjuk: létezik megoldás rá, már ötvenszázalékos sikert értünk el.” 

(Moldova György) 

„A próbálkozás már megérdemli a dicséretet.” (Grigorij Szluzsitel) 

„Ne ücsörögj és várj a megfelelő pillanatra! Nem létezik ilyen. (...) Dolgoznod kell érte, hogy megvalósuljon.” (Demi 

Lovato) 

„Dolgozz keményen, csendben, és hagyd, hogy a sikered beszéljen helyetted!” (Frank Ocean) 

„Senkinek egy pillanatot sem kell várnia ahhoz, hogy elkezdje jobbá tenni a világot!” (Anne Fran) 

„Ha nem próbálod meg, honnan tudod, hogy meg tudod-e csinálni, vagy sem?” (Marina Chapman) 

„Senki se mondta, hogy az élet könnyű. Azt sem, hogy igazságos. Azt azonban sose feledd, hogy te magad is őseid 

hosszú, töretlen vérvonalából származol, akik életük során számodra elképzelhetetlen veszélyeket, viszontagságokat és 

fájdalmakat álltak ki. Az ő génjeiket örökölted, az ő vérük folyik az ereidben. Nélkülük nem lennél itt. Csodálatra méltó 

örökséget hordozol, és mint őseid életrevaló leszármazottja, ugyanúgy képes vagy mindenre, amire ők. Ez a sorsod. Erre 

születtél.” (Ryan Holiday) 

„Minden nap tégy valamit, ami célt adhat az életednek. Keresd a szépség és az igazság rejtett üzeneteit, ott vannak minden 

fában, minden virágban és minden emberben.” 

„Ne félj attól, hogy lassan haladsz; egyedül attól félj, hogy egy helyben állsz!” 

„Borzasztó lenne életünk végén visszatekinteni, és legnagyobb sajnálatunkra csak rossz dolgokat, elszalasztott alkalmakat 

és elmulasztott lehetőségeket látni.” (Audrey Hepburn) 

„Az élet egy nagy kaland, és a problémák csupán lehetőséget kínálnak számunkra, hogy megmutassuk, hogy mire 

vagyunk képesek.” (Kerstin Gier) 

Kedves 6. a-s gyerekek! 

Lassan a végére érünk a tanévnek. Hirtelen jött mindenkinek ez a vírushelyzet, soha nem hittem, hogy ilyet megélünk 

valaha.  

Az utolsó 2 hétre olyan idézeteket szedtem össze nektek, amelyek segíthetnek, ha elkeseredtek. A feladatotok annyi 

csupán, hogy másoljátok le ezeket a füzetetekbe! Akinek van ideje, ereje, az irodalomkönyv hátuljában lévő 

fogalmakkal barátkozhat!  Még a füzetbe is másolhat belőle!  

Ne aggódjatok semmit, ha úgy érzitek, lemaradtatok valamiből, akkor sem, mindent be fogunk pótolni a következő 

tanévben! 

Kívánok nektek álomszép nyarat! A könyveitek megvannak, unalom ellen nagyon jó az olvasás!   

Ölelek mindenkit és várom, hogy újra találkozzunk! Ági néni 

 

IDÉZETEK 

„Ha valamiben igazán jó akarsz lenni, legjobb barátod legyen a tapasztalat, és az elszántság, az ő legjobb barátjuk pedig a 

siker és a kudarc. Csakis együtt, egymást elfogadva és segítve érhettek a célba.” 



„Nem az vagy amit tudsz, hanem az, amit hajlandó vagy megtanulni.” (Mary Cathrine Bateson) 

„A hibákat úgy kerülheted el, ha tapasztalatot szerzel. Tapasztalatot úgy szerzel, ha hibákat követsz el.” (Laurence J. 

Peter) 

„Ha úgy kezdünk hozzá egy feladathoz, hogy tudjuk: létezik megoldás rá, már ötvenszázalékos sikert értünk el.” 

(Moldova György) 

„A próbálkozás már megérdemli a dicséretet.” (Grigorij Szluzsitel) 

„Ne ücsörögj és várj a megfelelő pillanatra! Nem létezik ilyen. (...) Dolgoznod kell érte, hogy megvalósuljon.” (Demi 

Lovato) 

„Dolgozz keményen, csendben, és hagyd, hogy a sikered beszéljen helyetted!” (Frank Ocean) 

„Senkinek egy pillanatot sem kell várnia ahhoz, hogy elkezdje jobbá tenni a világot!” (Anne Fran) 

„Ha nem próbálod meg, honnan tudod, hogy meg tudod-e csinálni, vagy sem?” (Marina Chapman) 

„Senki se mondta, hogy az élet könnyű. Azt sem, hogy igazságos. Azt azonban sose feledd, hogy te magad is őseid 

hosszú, töretlen vérvonalából származol, akik életük során számodra elképzelhetetlen veszélyeket, viszontagságokat és 

fájdalmakat álltak ki. Az ő génjeiket örökölted, az ő vérük folyik az ereidben. Nélkülük nem lennél itt. Csodálatra méltó 

örökséget hordozol, és mint őseid életrevaló leszármazottja, ugyanúgy képes vagy mindenre, amire ők. Ez a sorsod. Erre 

születtél.” (Ryan Holiday) 

„Minden nap tégy valamit, ami célt adhat az életednek. Keresd a szépség és az igazság rejtett üzeneteit, ott vannak minden 

fában, minden virágban és minden emberben.” 

„Ne félj attól, hogy lassan haladsz; egyedül attól félj, hogy egy helyben állsz!” 

„Borzasztó lenne életünk végén visszatekinteni, és legnagyobb sajnálatunkra csak rossz dolgokat, elszalasztott alkalmakat 

és elmulasztott lehetőségeket látni.” (Audrey Hepburn) 

„Az élet egy nagy kaland, és a problémák csupán lehetőséget kínálnak számunkra, hogy megmutassuk, hogy mire 

vagyunk képesek.” (Kerstin Gier) 

„Az emberi agy csodálatos. És az a legcsodálatosabb benne, hogy az alkalmazkodóképessége határtalan.” (Rados Virág) 

RAJZ- 6.oszt 

33- formaegyszerűsítés- jelalkotás. Figyelj meg egy természeti formát- rajzold le, majd leegyszerűsítve jelenítsd meg. Az 

ábrádon felismerhető legyen az eredeti forma lényege. 

pl. rajzolj le egy almát árnyékokkal tónusozva. 

34. A reklám-készíts hirdetést amelyben az iskolát reklámozod- használhatsz szöveget , kis és nagy betűket rajzot , 

fényképet , montázsolj! 

Testnevelés óra 6. osztály 

2020. június 02-15. 

Mozogjatok a szabadban! Folyamatos futás 5 percen keresztül. 

Erősítsétek izomzatotokat. Végezzetek fekvőtámaszokat, felülést, törzsemelést. 

Játssz testvéreddel/testvéreiddel az általad kedvelt labdajátékot. Ha van rá lehetőség menjetek el kerékpározni. 

Erősítsétek izomzatotokat. Végezzetek fekvőtámaszt, felülést, törzsemelést. 

Fekvőtámasz: 5 x 5db, Felülés: 5x 5 db Törzsemelés: 5 x 5db 

Játssz testvéreddel/testvéreiddel az általad kedvelt labdajátékot.  

 

Ének – zene  

06.08. Összegzés 

 Hallgass meg a youtube-on számodra tetsző magyar népzenei részleteket, népdalokat! 

06.15. Összegzés 

 Hallgass meg a youtube-on számodra tetsző zenerészleteket Mozart, Haydn és Beethoven művei közül! 

 

Testnevelés 

Végezz 3-4 zeneszámra aerobikot!  

Erősíts fekvőtámasszal, felüléssel, törzsemeléssel!  

Lazítás után relaxálj csendben 5-10 percet! 

Rendezz testvéreiddel labdás ügyességi versenyeket (szlalom labdavezetés kézzel-lábbal, falhoz passzolás kézzel-lábbal, 

célba dobás, célba rúgás, dekázás kézzel-lábbal, cselezések, heteselés)! 

Végezzetek páros labdás gyakorlatokat, játszatok mini mérkőzéseket! 

Nézz a TV sportcsatornáin, interneten mérkőzéseket, sportműsorokat! 



Technika 

 

6/b. 

Szobanövények szaporítása 

A füzetbe dolgozz! 

Technika tankönyv 115. oldal : 

1.Rejtvény feladat megoldása 

2.Ellenőrizd tudásodat !   

--Milyen módon lehet szobanövényeket szaporítani? 

--Miért fontos a megfelelő talaj kiválasztása a növények számára?    --kérdésekre válaszadás! 

Technika 

6./a. 

Vágott virágok a lakásban 

Válaszolj a következő kérdésekre! A füzetbe dolgozz! 

1.Milyen gondozást igényel a vágott virág? 

2.Milyen illemszabályokat illik betartani, ha virágot ajándékozol valakinek? 

PROJEKT: 

Gyűjtsetek verseket, dalokat  a virágokkal kapcsolatban! 

6. évf. 

 Év végi összefoglalás 

Éves munkánk értékelése 

1.Miről tanultunk a tanév folyamán? 

   A témakörök áttekintése, a tanult ismeretek összegzése, munkánk értékelése. 

2. Jó tanácsok a nyári szünetre. 

 

Természetismeret 

Békák a vízben és a vízparton: Tk. 206-208. olvasd el és old meg a Mf.: 109./2,3,4 110/5. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_008 

Vízisikló, mocsári teknős: Tk.: 209-211 olvasd el és old meg a mf.: 110/1, 111/4,5. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_008 

Természetismeret------------------6. évfolyam 

Vízek, vízpartok madarai: Tk. 212-214 olvasd el és old meg a mf.: 113/2,3,feladatát 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_009 

Hasznos linkek: learningapps.org/3166953, 2799163 

Vízek, vizpartok életközössége: olvasd el a Tk 215-217 o. és old meg a mf 113/2.3 feladatát. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/fejezet_05_osszefoglalas 

Az ősvilág urai 
 Dinoszauruszok, repülő őshüllők, vízi őshüllők 

Készíts rajzot az megadott témában. 

Hasznos linkek: learningapps.org/3166953, 2799163 

Történelem 6. osztály 

06.02-06.15. 

105-106.  óra: Összefoglalás, rendszerezés. Olvasd el a tankönyv 187. oldal olvasmányát!  

                           Oldd meg a munkafüzet  125. oldal  3-4. feladatát! 

                          Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=YQcYbZdqRQw&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=17 

107. óra:  Év végi rendszerezés. Ismételd át, amit a középkori Magyarországról tanultunk, a tankönyv 

                8-36. oldal.  

                Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=VpVzK2GNZck&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=7L6VHKc1JFg&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=6 

108. óra:  Ismételd át, amit Magyarországról tanultunk a kora újkorban, a tankönyv 75-115. oldal. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_008
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_008
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_009
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/fejezet_05_osszefoglalas
https://www.youtube.com/watch?v=YQcYbZdqRQw&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=VpVzK2GNZck&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=7L6VHKc1JFg&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=6


                Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=5YGcOfLXCa8&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=5FHiWfO4sj0&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=10 

109. óra:  Év végi rendszerezés. Ismétlés: forradalmak és polgárosodás kora Európában. Tankönyv 

                117-141. oldal. 

                Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=GBX4qtNhyaI&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=5 

110. óra:  Év végi rendszerezés. Ismétlés: a polgárosodás kora Magyarországon, tankönyv 

                144-166. oldal. 

                Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=WaDpv3Zbkr4&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=19 

Matematika 6. osztály 

2020.06.02-2020.06.05. 

140. Összefoglalás 

 Oldd meg a tk. 175. oldalán lévő 1.) feladatot! 

 

141. Év végi felmérés 

 Oldd meg az Év végi felmérő feladatait, amelyet papír alapon kapsz meg! 

 Írd rá a neved, majd amikor lehetőséged nyílik rá, juttasd el az iskolába! 

 

142. A felmérés értékelése 

 Oldd meg a tk. 175. oldalán lévő 4.) feladatot! 

 

Matematika 6. osztály 

2020.06.08-2020.06.12. 

 

143. Összefoglalás: Oszthatóság 

 Nézd meg a youtube-on található digitális tananyagot! (Oszthatósági szabályok 2,3,4,5,6,9,10) 

 https://www.youtube.com/watch?v=1a_rxzWg2X4 

 Oldd meg a tk. 175. oldalán lévő 2.) feladatot! 

 

 

144. Összefoglalás: Geometria 

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

https://www.youtube.com/watch?v=diXO8aX3NvQ 

 Oldd meg a tk 175. oldalán lévő 5.) feladatot! 

 

 

145. Összefoglalás: Egyenletek, százalékszámítás 

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

https://www.youtube.com/watch?v=v0LZmlnsn0A 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Hg1VLWIDwlw 

 Oldd meg a tk. 176. oldalán lévő 6.) feladatot! 

        146. Összefoglalás 

 Oldd meg a tk. 176 oldalán lévő 7.) feladatot! 

147. Összefoglalás, rendszerezés, az éves munka értékelése 

 Oldd meg a tk. 176 oldalán lévő 8.) feladatot! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5YGcOfLXCa8&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=5FHiWfO4sj0&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=GBX4qtNhyaI&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=WaDpv3Zbkr4&list=PL0hWfPdqf_3YXL33WaNn5eBnRIR5igzO7&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=1a_rxzWg2X4
https://www.youtube.com/watch?v=diXO8aX3NvQ
https://www.youtube.com/watch?v=v0LZmlnsn0A
https://www.youtube.com/watch?v=Hg1VLWIDwlw


 

1. Végezd el a kijelölt műveleteket!  
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h)  32,48 ▪ 4,5  

 

 

 

 

A  

 
B  

 
C  

 

D  

 
F  

 
G  

 

H  

 

I  

 

2. Számítsd ki! 

a) 3,567 ▪ 100 – 96,87: 10 = 

    

b) 487,6 : 23 = A  
B  
C  
D  
E  
F  

3. Szerkessz 60◦-os és 45◦-os szöget körzővel! Másold le a kisebbet!  

 

 

 

A  
B  
C  

 

4.Oldd meg és ellenőrizd! 

5 · x + 9 = 7 · x + 19 

D  
E  
F  

g  

 

5.  Váltsd át a mértékegységeket!  

 

2 m= ……………………... cm 

4 cm= …………………….. mm 

6 dkg= ……………………. g 

800 dkg= …………………… kg 

negyed óra= ……………………. perc 

 

A  

B  

C  

D  

E  

F  



3 nap= ……………………. óra 
 

 

6.  Egy 12400 Ft-os telefon árát felemelték 20 %-kal. Hány forintba kerül így a telefon? Mennyivel 

emelték az árát? 

 

 

 

 
A  
B  
C  
D  

 

7. Ha 5 kg burgonya 600 Ft-ba kerül, mennyibe kerül 3 kg ugyanilyen burgonya? 

 

A  
B  
C  

8. Három testvér, Csenge, Cserge és Cseperke együttvéve 21 évesek. Cserge kétszer olyan idős, mint 

Cseperke, Csenge kétszer olyan idős, mint Cserge. Hány évesek a testvérek? 

 

 

A  
B  
C  

 

 

Hittan 

2020. 06.02.-2020. 06. 15 
-Rajzold le a Pünkösdi eseményeket! 

 

7. osztály 2020.06.02.-06.05. 

Informatika 

Évi munka értékelése 

Töltsd ki az alábbi weblapon a tesztekből az első kettőt! 

http://infoteszt.atw.hu/    

Tesztek 7. osztály    

7. osztály 2020.06.08.-06.15. 

Évi munka értékelése 

Töltsd ki az alábbi weblapon a tesztekből a második kettőt! 

http://infoteszt.atw.hu/    

Tesztek 7. osztály    

7. osztály Etika 2020.06.02.-06.05. 

Összefoglalás, ismétlés  

https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-2447 

 

7. osztály Etika 2020.06.08.-06.15. 

Év végi összefoglalás, játék 

https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-2447 

Angol 

101. óra Írj fogalmazást arról, hogy mit szeretnél csinálni a nyáron! Hová szeretnél menni, kivel, mikor? Miért szereted a 

nyarat? https://www.youtube.com/watch?v=hI-ekh1OUb4 a videó segítségedre lesz. 

102. óra A betegségekről, tünetekről tanultunk. Most az a feladatod, hogy a írd le a füzetedbe, hogy mikor voltál utoljára 

beteg, mik voltak a tüneteid, mentél e orvoshoz, mit csináltál, hogy jobban légy? Tudod, a tankönyved segít, lapozz 

vissza!   

103. óra Ismétlés! Fontos az ismétlés, tanultunk a megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevekről. Most az a dolgod, 

hogy erről készíts vázlatot! Ha elfelejtetted, nézd meg a videót, az majd segít! 

https://www.youtube.com/watch?v=98VOg8MJXQo&t=23s   

https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-2447
https://www.mozaweb.hu/course.php?cmd=single_book&bid=MS-2447
https://www.youtube.com/watch?v=hI-ekh1OUb4
https://www.youtube.com/watch?v=98VOg8MJXQo&t=23s


104. óra Nézd meg a videót! Tudod, ez A rút kiskacsa című mese! Szeretném, ha most kiírnád belőle azokat a szavakat, 

kifejezéseket, amiket ismersz! Figyelmesen dolgozz, hiszen lesz bőven! 

https://www.youtube.com/watch?v=mDEWYS4IuUQ&list=PLLIY0NYaIXiDReMWrcp2nrCssivDnKZf4 

105. óra Kérlek nézd meg a videót és válaszold meg a kérdéseket! Az eredményt fotózd le és küld el nekem!  

https://en.islcollective.com/video-lessons/little-red-riding-hood-1 

106. óra Újra egy videós feladat van mára! Az eredményt fotózd le a küld át nekem! 

https://en.islcollective.com/video-lessons/present-continuous-14 

Fizika 7. osztály 

Az olvadás, a fagyás és a párolgás. A forrás és a lecsapódás. Az energia és fajtái. 

A 38-as és 39-es tankönyvi anyag áttanulmányozása után válaszolj a tk. 137. oldalon lévő kérdésekre. Legjobb, ha egy 

Word dokumentumban írod le a válaszaidat, amelyet aztán küldj el emailon. Ha erre nincs lehetőséged, akkor papírra írd 

le válaszaidat, írd rá a neved, fényképezd le, s a fotót küldd el emailon, vagy juttasd vissza a papírt június 5-ig! 

Szorgalmi feladat! A 43-as 44-es tankönyvi lecke segít, de pl. interneten utána kell nézni: hogyan működik a diesel 

motor? Rajzold le az egyes ütemeket! Miért jobb a diesel motor, mégis miért tiltják ki a nagyvárosokból? 

Magyar 

Kedves 7. a-s gyerekek! 

Lassan a végére érünk a tanévnek. Hirtelen jött mindenkinek ez a vírushelyzet, soha nem hittem, hogy ilyet megélünk 

valaha.  

Az utolsó 2 hétre olyan idézeteket szedtem össze nektek, amelyek segíthetnek, ha elkeseredtek. A feladatotok annyi 

csupán, hogy másoljátok le ezeket a füzetetekbe! Akinek van ideje, ereje, az irodalomkönyv hátuljában lévő 

fogalmakkal barátkozhat!  Még a füzetbe is másolhat belőle!  

Ne aggódjatok semmit, ha úgy érzitek, lemaradtatok valamiből, akkor sem, mindent be fogunk pótolni a következő 

tanévben! 

Kívánok nektek álomszép nyarat! A könyveitek megvannak, unalom ellen nagyon jó az olvasás!   

Ölelek mindenkit és várom, hogy újra találkozzunk! Szilvi néni 

IDÉZETEK 

„Ha valamiben igazán jó akarsz lenni, legjobb barátod legyen a tapasztalat, és az elszántság, az ő legjobb barátjuk pedig a 

siker és a kudarc. Csakis együtt, egymást elfogadva és segítve érhettek a célba.” 

„Nem az vagy amit tudsz, hanem az, amit hajlandó vagy megtanulni.” (Mary Cathrine Bateson) 

„A hibákat úgy kerülheted el, ha tapasztalatot szerzel. Tapasztalatot úgy szerzel, ha hibákat követsz el.” (Laurence J. 

Peter) 

„Ha úgy kezdünk hozzá egy feladathoz, hogy tudjuk: létezik megoldás rá, már ötvenszázalékos sikert értünk el.” 

(Moldova György) 

„A próbálkozás már megérdemli a dicséretet.” (Grigorij Szluzsitel) 

„Ne ücsörögj és várj a megfelelő pillanatra! Nem létezik ilyen. (...) Dolgoznod kell érte, hogy megvalósuljon.” (Demi 

Lovato) 

„Dolgozz keményen, csendben, és hagyd, hogy a sikered beszéljen helyetted!” (Frank Ocean) 

„Senkinek egy pillanatot sem kell várnia ahhoz, hogy elkezdje jobbá tenni a világot!” (Anne Fran) 

„Ha nem próbálod meg, honnan tudod, hogy meg tudod-e csinálni, vagy sem?” (Marina Chapman) 

„Senki se mondta, hogy az élet könnyű. Azt sem, hogy igazságos. Azt azonban sose feledd, hogy te magad is őseid 

hosszú, töretlen vérvonalából származol, akik életük során számodra elképzelhetetlen veszélyeket, viszontagságokat és 

fájdalmakat álltak ki. Az ő génjeiket örökölted, az ő vérük folyik az ereidben. Nélkülük nem lennél itt. Csodálatra méltó 

örökséget hordozol, és mint őseid életrevaló leszármazottja, ugyanúgy képes vagy mindenre, amire ők. Ez a sorsod. Erre 

születtél.” (Ryan Holiday) 

„Minden nap tégy valamit, ami célt adhat az életednek. Keresd a szépség és az igazság rejtett üzeneteit, ott vannak minden 

fában, minden virágban és minden emberben.” 

„Ne félj attól, hogy lassan haladsz; egyedül attól félj, hogy egy helyben állsz!” 

„Borzasztó lenne életünk végén visszatekinteni, és legnagyobb sajnálatunkra csak rossz dolgokat, elszalasztott alkalmakat 

és elmulasztott lehetőségeket látni.” (Audrey Hepburn) 

„Az élet egy nagy kaland, és a problémák csupán lehetőséget kínálnak számunkra, hogy megmutassuk, hogy mire 

vagyunk képesek.” (Kerstin Gier) 

„Az emberi agy csodálatos. És az a legcsodálatosabb benne, hogy az alkalmazkodóképessége határtalan.” (Rados Virág) 

https://www.youtube.com/watch?v=mDEWYS4IuUQ&list=PLLIY0NYaIXiDReMWrcp2nrCssivDnKZf4
https://en.islcollective.com/video-lessons/little-red-riding-hood-1
https://en.islcollective.com/video-lessons/present-continuous-14


Matematika 7. osztály 

2020.06.02-2020.06.05. 

140. Összefoglalás, rendszerezés 

 Olvasd el a mf. 144. oldalán lévő tananyagot! 

 Oldd meg a mf. 144. oldalán lévő 1.) feladatot az elolvasott segítség alapján! 

141. Összefoglalás, rendszerezés 

 Oldd meg a mf. 145. oldalán lévő 2.) feladatot! 

 

142. Összefoglalás, rendszerezés  

 Oldd meg a mf. 145. oldalán lévő 3. feladatot! 

2020.06.08-2020.06.12. 

143. Összefoglalás, rendszerezés 

 Oldd meg a mf. 146. oldalán lévő 4.) feladatot! 

144. Összefoglalás, rendszerezés 

 Oldd meg a mf. 147. oldalán lévő 5.) feladatot! 

 

145. Összefoglalás, rendszerezés  

 Oldd meg a mf. 150. oldalán lévő 10. feladatot! 

 

146. Összefoglalás, rendszerezés  

 Oldd meg a mf. 151. oldalán lévő 11. feladatot! 

2020.06.15. 

 

147. Összefoglalás, rendszerezés, az éves munka értékelése  

 Oldd meg a mf. 148. oldalán lévő 6. feladatot! 

 

 

Kémia 

Ionok, ionvegyületek: Tk: 94-99. olvasd el és old meg a mf.: 6662, 67/4,5,7,8 feladatát. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_008 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_009 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_010 

Biológia 

Emlősök: Tk: 190-192. olvasd el és old meg a mf. 103/1,2, 104/3,4,5,6,7.  

Hasznos linkek: learningapps.org/4845153 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_7/lecke_02_026 

Kémia 

Összefoglalás: Old meg a mf.: 58/16,17,18,19,  59. 62/7,8 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/fejezet_04_osszefoglalas 

Gyakorlás: Old meg a mf. 68/9,11,13 70/1,2,3,4,5, 

 

Biológia 

Összefoglalás: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_7/fejezet_02_osszefoglalas_02  

Rajzold le a leckében lévő táblázatot a füzetbe. 

Összefoglalás: old meg a mf: 106/1, 107/2 feladatát.  

1. Körülöttünk a vadon! 
 A környezetünkben vadon élő állatok életnyomainak felkutatása 

 A megtalált fajok elhelyezése az állatok rendszerében 

2. A repülés 
 A rovarok repülése 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_008
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_009
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/lecke_04_010
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_7/lecke_02_026
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_7/fejezet_04_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_7/fejezet_02_osszefoglalas_02


 A madarak repülése 

 A denevérek repülése 

3. Élet egy karbonkori mocsárerdőben 
 Internetes és könyvtári kutatómunka: az ősmaradványok megismerése 

 A fosszíliák rendszertani hovatartozásának megállapítása 

 Az erdő életének elképzelése és megörökítése rajzban és írásban 

4. Az ősvilág urai 
 Dinoszauruszok, repülő őshüllők, vízi őshüllők 

 Dinoszauruszok Magyarországon 

Válassz egy témát és készíts fogalmazást. ( 8-10 mondat) 

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

Történelem 7. osztály 

06.02-06.15. 

71-72. óra:  Év végi rendszerezés. Ismételd át, amit az első világháborúról tanultunk, tankönyv 

                    84-105. oldal. Másold le a füzetedbe a tankönyv 223. oldal időrendi táblázatából a 

                    magyar történelem legfontosabb eseményeit 1860-1896 között! 

                    Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=KIDoIT5aywg&list=PL0hWfPdqf_3ZGQZrsFWCwZLrEhS7fA_fs&index=17 

73. óra:  Év végi rendszerezés. Ismételd át, amit a két világháború közötti időszakról tanul- 

               tunk! Tankönyv 108-137. oldal. Másold le a füzetedbe a tankönyv 223. oldal időrendi   

                 táblázatából magyar történelem legfontosabb eseményeit 1912-1940 között!     

                 Segítség:   

https://www.youtube.com/watch?v=t7zCrs4-NUc&list=PL0hWfPdqf_3ZGQZrsFWCwZLrEhS7fA_fs&index=13 

74. óra:  Év végi rendszerezés. Ismételd át amit a két világháború közötti Magyarországról 

              tanultunk! Tankönyv 140-177. oldal. Másold le a füzetedbe a tankönyv 223. oldal időrendi 

              táblázatából a magyar történelem legfontosabb eseményeit 1941-1945 között! 

              Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=LRTDMepGHe0&list=PL0hWfPdqf_3ZGQZrsFWCwZLrEhS7fA_fs&index=12 

https://www.youtube.com/watch?v=t7zCrs4-NUc&list=PL0hWfPdqf_3ZGQZrsFWCwZLrEhS7fA_fs&index=13 

Etika 7. évfolyam, 2020. 06. 09. 

Tankönyv 124-128. oldal: Év végi összefoglalás 

Olvasd el az irodalmi részleteket! 

Etika 7. évfolyam, 2020. 06. 02. 

Hogyan képzeled el a jövőbeli családodat? 

Írd le vagy rajzold le! 

Földrajz 7. osztály 

1. lecke:  

Írd be a munkafüzet 89. oldal első térképvázlatába az Afrikát határoló óceánok és tengerek nevét! Jelöld a 

Szuezi-csatornát és a Gibraltári –szorost! 

A második térképvázlatba írd be Afrika tanult nagytájainak és folyóinak a nevét! 

Használd az atlaszt segítségül! 

 

2. lecke: 

Nevezd meg a munkafüzet 90. oldal térképvázlataiba bejelölt nevezetes szélességi köröket!  

Jelöld a térképvázlatokba a következő városokat: Kairó, Alexandria, Canberra, Sydney, Melbourne, Perth. 

Használd az atlaszt segítségül! 

 

3. lecke: 

Írd be a munkafüzet 91. oldal térképvázlatába az Amerikát határoló óceánok, tengerek nevét! Nevezd meg a tanult 

szigeteket, félszigeteket és öblöket!  

Jelöld a következő nagytájakat: Sziklás-hegység, Préri, Appalache, Mississippi-alföld, Andok, 

Amazonas-medence. 

mailto:alvari.krisztina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=KIDoIT5aywg&list=PL0hWfPdqf_3ZGQZrsFWCwZLrEhS7fA_fs&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=t7zCrs4-NUc&list=PL0hWfPdqf_3ZGQZrsFWCwZLrEhS7fA_fs&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=LRTDMepGHe0&list=PL0hWfPdqf_3ZGQZrsFWCwZLrEhS7fA_fs&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=t7zCrs4-NUc&list=PL0hWfPdqf_3ZGQZrsFWCwZLrEhS7fA_fs&index=13


Használd az atlaszt segítségül! 

 

4. lecke: 

Nevezd meg a munkafüzet 92. oldal térképvázlatába a tanult folyókat és tavakat!  

Jelöld be a következő városokat: New York, Washington, Chicago, New Orleans, Houston, San Francisco, Los 

Angeles, Brazíliaváros, Rio De Janeiro, Sao Paulo, Santos. 

Használd az atlaszt segítségül! 

Ének-zene 

Tankönyv 82-87. oldal: Kodály Zoltán: Pünkösdölő 

https://www.youtube.com/watch?v=5az5CYRjJxs 

Bartók Béla: Allegro barbaro 

 https://www.youtube.com/watch?v=AwCP2US7BaU 

Hallgasd meg a részleteket, olvasd el a könyvből a hozzá tartozó szöveget! 

Ének-zene 

7. évfolyam 2020. 06. 15. 

Év végi ismétlés. 

Populáris zene: tankönyv 40-42. oldal 

1. Szörényi – Bródy: István, a király – Mondd, te kit választanál? 

https://www.youtube.com/watch?v=A9WTknCURnk 

Felkelt a napunk… 

https://www.youtube.com/watch?v=A9WTknCURnk 

2. Omega: Gyöngyhajú lány 

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

Testnevelés óra 7. osztály 

2020. június 02-15. 

Mozogjatok a szabadban! Folyamatos futás 10 percen keresztül. 

Erősítsétek izomzatotokat. Végezzetek fekvőtámaszokat, felülést, törzsemelést. 

Ha van rá lehetőség menjetek el kerékpározni. 

Erősítsétek izomzatotokat. Végezzetek fekvőtámaszt, felülést, törzsemelést. 

Fekvőtámasz: 4 x 15db, Felülés: 4 x 15 db Törzsemelés: 4 x 15db 

Játssz testvéreddel/testvéreiddel az általad kedvelt labdajátékot. 

 

Technika 

7. évf. 

Tanulmányi séta a lakóhelyen 

Feladat: a tanulmányi sétán figyeld meg, hogy a településeteken hogyan érvényesül a hagyományos díszkert jellegzetes 

növényei! 

Megfigyelésedet rögzítsd a füzetedbe! 

TECHNIKA 

Év végi összefoglalás 

https://www.youtube.com/watch?v=5az5CYRjJxs
https://www.youtube.com/watch?v=AwCP2US7BaU
https://www.youtube.com/watch?v=A9WTknCURnk
https://www.youtube.com/watch?v=A9WTknCURnk
https://www.youtube.com/watch?v=CGt-rTDkMcM


Éves munkánk értékelés 

1.Nagy témakörök áttekintése,a tanult ismeretek összegzése, éves munkánk értékelése. 

2.Jó tanácsok a nyári szünetre. 

 Rajz 

33-Alkotások az utcán-street art, graffiti.Tervezz betűket- fesd meg a neved – a betűk jelentése több legyen önmaguknál. 

34. Szabadon választott irodalmi műhöz készíts illusztrációt. 

Hittan 

2020. 06.02.-2020. 06. 15 
-Rajzold le a Pünkösdi eseményeket! 

 

8. osztály 
 2020.06.02.-06.05. 

Könyvtárhasználati óra 3 

 

Töltsd ki az alábbi weblapon a teszteket! 
http://infoteszt.atw.hu/    
Tesztek 8. osztály    

 

 

8. osztály 2020.06.08.-06.15.  

Évi munka értékelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. A számítógép ebben a számrendszerben dolgozik. 

2. Hol tárolódik az operációsrendszer? 

3. Mit nevezünk a számítógép "agyának"? 

4. Hogy nevezzük közös néven, a számítógéphez kapcsolható eszközöket? 

5. Mi a neve az elsődleges megjelenítő eszköznek? 

6. A kurzort mozgató eszköz. 

7. Rajzolásra szolgáló program. 

8. A rajz törlésére szolgáló eszköz. 

9. Milyen operációsrendszer fut a gépterem gépein? 

10. Hol találod az éppen futó alkalmazások ikonját? 
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11. Az információ legkisebb mértékegysége. 

12. Csak olvasható memória. 

13. Miben tároljuk a fájlokat? 

14. Erről kapjuk a netet. 

15. A világhálózat neve. 
8. osztály Etika 2020.06.02.-06.05. 

Év végi összefoglalás 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-504030801 

 
8. osztály Etika 2020.06.08.-06.15. 

Év végi összefoglalás, játék 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-504030801 

 

 

 

Angol 8.  

99. óra A munkafüzet 79. oldalán lévő feladatokat old meg! Tudod, függő beszéd, néhány órával ezelőtt vettük át! A 

csoportban is fent van még az anyag, keresd vissza, ha elfelejtetted volna!  

100. óra Dolgozz a munkafüzetedbe! A 80. oldalon lévő feladatokat old meg! A második feladat kiejtés szerinti 

kakukktojás kereső, ha nem tudod helyesen kiejteni, használd az internetet!  

101. óra Készíts vázlatot a füzetedbe a melléknevek fokozásával kapcsolatban! Írj példamondatokat is hozzá! Nézd meg a 

videót, ha elfelejtetted! https://www.youtube.com/watch?v=Jc2XHadn2rE  

102. óra Kérlek nézd meg a videót és válaszold meg a kérdéseket, az eredményedet küld át nekem! 

https://en.islcollective.com/video-lessons/possessive-case-1 

103. óra Kérlek nézd meg a videót és válaszold meg a kérdéseket, az eredményedet küld át nekem! 

https://en.islcollective.com/video-lessons/little-red-riding-hood-1 

104. óra Last lesson. The time has come, now we say goodbye to school, teachers and each other. Good luck to you!   

Földrajz 8.  

1. lecke: 

Mutasd meg Európa térképein a tankönyv 60. oldalán felsorolt földrajzi helyeket! 

 

2. lecke:  

Mutasd meg Európa térképein a tankönyv 120. oldalán felsorolt földrajzi helyeket! 

 

3. lecke:  

Mutasd meg Magyarország térképein a tankönyv 166. oldalán felsorolt földrajzi helyeket! 

 

4. lecke:  

Mutasd meg Magyarország térképein a tankönyv 210. oldalán felsorolt földrajzi helyeket! 

 

Matematika 8.  

Vegyes szöveges feladatok, összefoglalás  

Első héten a munkafüzetben meg kell oldanod a 83. 84. 85. oldalon lévő feladatokat! 

A megoldásaidat fényképezd le a telefonoddal, s küldd el a herczegpetertanarur@gmail.com email címre a képeket! 

Ne felejtsd el elküldeni, különben nyílván a jegyed leromlik. Érdekel? 

Az utolsó héten a munkafüzetből a 89. és a 92. oldal feladatait kell megoldanod! 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-504030801
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/FI-504030801
https://www.youtube.com/watch?v=Jc2XHadn2rE
https://en.islcollective.com/video-lessons/possessive-case-1
https://en.islcollective.com/video-lessons/little-red-riding-hood-1
mailto:herczegpetertanarur@gmail.com


Fizika 8. osztály 

Fénytan, csillagászat. Az égitestek mozgása. A Naprendszer. Az infravörös és az ultraibolya fény. 

Milyen célokra használható az infralámpa? Hogyan működik a távirányító? Szükségünk van-e ultraibolya fényre? 

Hogyan tudjuk kiszűrni a káros ultraibolya fényt? 

Ezekre a kérdésekre kell válaszolnod június 5-ig! . Legjobb, ha egy Word dokumentumban írod le a válaszaidat, amelyet 

aztán küldj el emailon. Ha erre nincs lehetőséged, akkor papírra írd le válaszaidat, írd rá a neved, fényképezd le, s a fotót 

küldd el emailon, vagy juttasd vissza a papírt június 5-ig! 

Kémia 

Vízkeménység, vízlágyítás: Tk.: 110-113. olvasd el. Készíts vázlatot. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_004 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_005 

A kert kémiája: Tk.: 116-119. olvasd el. Old meg a mf.: 75/1,2,5. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_010 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_03_004 

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

Ének:2020. 06. 11. 

Összefoglalás, ismétlés, rendszerezés 

Ballagási dalok: 

 https://www.youtube.com/watch?v=94y0RYk6ONY (Gaudeamus igitur – 118. oldal) 

 https://www.youtube.com/watch?v=UxJWCAWXmo4 

https://zene.hu/20120422_20_nepszeru_ballagasi_dal 

Tankönyv 120. oldal: Beatles: Yesterday - https://www.youtube.com/watch?v=jo505ZyaCbA 

Ének: 8. évfolyam 2020. 06. 04. 

Összefoglalás, ismétlés. 

Ballagási dalok: 

 https://www.youtube.com/watch?v=94y0RYk6ONY (Gaudeamus igitur – 118. oldal) 

 https://www.youtube.com/watch?v=UxJWCAWXmo4 

Biológia 

Felelősségünk önmagunkért: Tk.:171-173 olvasd el és old meg a mf. 99/1,2,3  100/4 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_003 

Hasznos linkek: 2580991,5559976, 5180871, 4421851, 724117 

Matematika 8.b 

Old meg a kiküldött feladatlapot. 1 heti.  A füzetbe dolgozz. Vágd ki a kirakót, számold ki, az eredmény 

alapján ragaszd be a füzetbe. Ha kész, küld el a címemre: alvari.krisztina@gmail.com 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_010
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_03_004
mailto:alvari.krisztina@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=94y0RYk6ONY
https://www.youtube.com/watch?v=UxJWCAWXmo4
https://zene.hu/20120422_20_nepszeru_ballagasi_dal
https://www.youtube.com/watch?v=jo505ZyaCbA
https://www.youtube.com/watch?v=94y0RYk6ONY
https://www.youtube.com/watch?v=UxJWCAWXmo4
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_003
mailto:alvari.krisztina@gmail.com


                                

 

 

Kémia 

Fertőtlenítő és fehérítőszerek: olvasd el az alábbi linken lévő leckét és készíts vázlatot. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_006 

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

A kert kémiája: Tk.: 116-119. olvasd el. Old meg a mf.: 75/1,2,5. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_010 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_03_004 

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

RAJZ-8.o 

33.A szürrealizmus- valóságon túli, A tankönyvedben keresd Salvador Dali képeit, ezekből kiindulva készíts képet, a 

fantázia világodban megjelenő képzeteket mutasd meg. 

 

34.Az op-art, optikai művészet, tisztán vizuális jel és tartalom nincs , pusztán a 2 dimenziós tér, forma, szín kapcsolat- 

rajzolj képet , csak a vonalak irányával fejezd ki a térbeliséget, maj élénk színekkel színezz. 

Testnevelés 8.a osztály: 

Végezz 3-4 zeneszámra aerobikot!  

Erősíts fekvőtámasszal, felüléssel, törzsemeléssel!  

Lazítás után relaxálj csendben 5-10 percet! 

Rendezz testvéreiddel labdás ügyességi versenyeket (szlalom labdavezetés kézzel-lábbal, falhoz passzolás kézzel-lábbal, 

célba dobás, célba rúgás, dekázás kézzel-lábbal, cselezések, heteselés)! 

Végezzetek páros labdás gyakorlatokat, játszatok mini mérkőzéseket! 

Nézz a TV sportcsatornáin, interneten mérkőzéseket, sportműsorokat! 

Testnevelés óra 8. osztály 

2020. június 02-15. 

Mozogjatok a szabadban! Folyamatos futás 15 percen keresztül. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_006
mailto:alvari.krisztina@gmail.com
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_04_010
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_03_004
mailto:alvari.krisztina@gmail.com


Erősítsétek izomzatotokat. Végezzetek fekvőtámaszokat, felülést, törzsemelést.  

Ha van rá lehetőség menjetek el kerékpározni. Erősítsétek izomzatotokat. 

 Végezzetek fekvőtámaszt, felülést, törzsemelést. 

Fekvőtámasz: 5 x 20db, Felülés: 5 x 20 db Törzsemelés: 5 x 20db 

Játssz testvéreddel/testvéreiddel az általad kedvelt labdajátékot. 

 

 

Biológia 

Felelősségünk egymásért és a Földért: Tk. 174-178. olvasd el és old meg a munkafüzet 101/2,3,4 102/5,6 

103/1,2,3 

Felelősségünk a Földért!: nézd meg az alábbi linken található leckét. Készíts vázlatot a füzetbe 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_05_001 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_05_003 

 

Matematika 8.b 

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

alvari.krisztina@gmail.com 

Hittan 

2020. 06.02.-2020. 06. 15 
-Rajzold le a Pünkösdi eseményeket! 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_05_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_05_003
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Történelem 8. osztály 

06.02-06.15. 

 

105. óra:  Gazdálkodj okosan! Olvasd el a tankönyv 229-231. oldal olvasmányát!  

                 Másold le a füzetedbe a 231. oldal vázlatát! Oldd meg a munkafüzet  122. oldal 2-4. 

                 feladatát! 

106-107. óra:  Összefoglalás, rendszerezés. Olvasd el a tankönyv 232. oldal olvasmányát!  

                          Másold le a füzetedbe az első bekezdést! Oldd meg a munkafüzet 124. oldal 1-2. 



                          és a 125. oldal 6. feladatát! 

108. óra:  Év végi rendszerezés. Ismétlés: Magyarország a második világháború végétől az 1956-os 

                  forradalom leveréséig. Tankönyv 38-74. oldal. 

                  Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=TiYqH3iaCqw&list=PL0hWfPdqf_3a7T8mGVA7gDozgFQ2Lt6Nk&index

=4 

109. óra:  Év végi rendszerezés. Ismétlés: a Kádár-korszak jellemzői, tankönyv 110-145. oldal 

                Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=0gt12XdpVW8&list=PL0hWfPdqf_3a7T8mGVA7gDozgFQ2Lt6Nk&inde

x=6 

110. óra:  Év végi rendszerezés. Ismétlés: az Európai Unió és Magyarország, tankönyv  

                148-181. oldal. Másold le a füzetedbe a tankönyv időrendi táblázatából a magyar 

                történelem legfontosabb eseményeit 1953-2012-ig! 

               Segítség: 

https://www.youtube.com/watch?v=R0VgEVD3q58&list=PL0hWfPdqf_3a7T8mGVA7gDozgFQ2Lt6Nk&inde

x=16 

Magyar 

Kedves 8. a-s gyerekek! 

Lassan a végére érünk a tanévnek. Hirtelen jött mindenkinek ez a vírushelyzet, soha nem hittem, hogy ilyet megélünk 

valaha.  

Az utolsó 2 hétre olyan idézeteket szedtem össze nektek, amelyek segíthetnek, ha elkeseredtek. A feladatotok annyi 

csupán, hogy másoljátok le ezeket a füzetetekbe! Akinek van ideje, ereje, az irodalomkönyv hátuljában lévő 

fogalmakkal barátkozhat!  Még a füzetbe is másolhat belőle!  

Ne aggódjatok semmit, ha úgy érzitek, lemaradtatok valamiből, akkor sem, mindent be fogunk pótolni a következő 

tanévben! 

Kívánok nektek álomszép nyarat! A könyveitek megvannak, unalom ellen nagyon jó az olvasás!   

Ölelek mindenkit és várom, hogy újra találkozzunk! Szilvi néni 

IDÉZETEK 

„Ha valamiben igazán jó akarsz lenni, legjobb barátod legyen a tapasztalat, és az elszántság, az ő legjobb barátjuk pedig a 

siker és a kudarc. Csakis együtt, egymást elfogadva és segítve érhettek a célba.” 

„Nem az vagy amit tudsz, hanem az, amit hajlandó vagy megtanulni.” (Mary Cathrine Bateson) 

„A hibákat úgy kerülheted el, ha tapasztalatot szerzel. Tapasztalatot úgy szerzel, ha hibákat követsz el.” (Laurence J. 

Peter) 

„Ha úgy kezdünk hozzá egy feladathoz, hogy tudjuk: létezik megoldás rá, már ötvenszázalékos sikert értünk el.” 

(Moldova György) 

„A próbálkozás már megérdemli a dicséretet.” (Grigorij Szluzsitel) 

„Ne ücsörögj és várj a megfelelő pillanatra! Nem létezik ilyen. (...) Dolgoznod kell érte, hogy megvalósuljon.” (Demi 

Lovato) 

„Dolgozz keményen, csendben, és hagyd, hogy a sikered beszéljen helyetted!” (Frank Ocean) 

„Senkinek egy pillanatot sem kell várnia ahhoz, hogy elkezdje jobbá tenni a világot!” (Anne Fran) 

„Ha nem próbálod meg, honnan tudod, hogy meg tudod-e csinálni, vagy sem?” (Marina Chapman) 

„Senki se mondta, hogy az élet könnyű. Azt sem, hogy igazságos. Azt azonban sose feledd, hogy te magad is őseid 

hosszú, töretlen vérvonalából származol, akik életük során számodra elképzelhetetlen veszélyeket, viszontagságokat és 

fájdalmakat álltak ki. Az ő génjeiket örökölted, az ő vérük folyik az ereidben. Nélkülük nem lennél itt. Csodálatra méltó 

örökséget hordozol, és mint őseid életrevaló leszármazottja, ugyanúgy képes vagy mindenre, amire ők. Ez a sorsod. Erre 

születtél.” (Ryan Holiday) 

„Minden nap tégy valamit, ami célt adhat az életednek. Keresd a szépség és az igazság rejtett üzeneteit, ott vannak minden 

fában, minden virágban és minden emberben.” 

„Ne félj attól, hogy lassan haladsz; egyedül attól félj, hogy egy helyben állsz!” 

„Borzasztó lenne életünk végén visszatekinteni, és legnagyobb sajnálatunkra csak rossz dolgokat, elszalasztott alkalmakat 

és elmulasztott lehetőségeket látni.” (Audrey Hepburn) 

https://www.youtube.com/watch?v=TiYqH3iaCqw&list=PL0hWfPdqf_3a7T8mGVA7gDozgFQ2Lt6Nk&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=TiYqH3iaCqw&list=PL0hWfPdqf_3a7T8mGVA7gDozgFQ2Lt6Nk&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=0gt12XdpVW8&list=PL0hWfPdqf_3a7T8mGVA7gDozgFQ2Lt6Nk&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=0gt12XdpVW8&list=PL0hWfPdqf_3a7T8mGVA7gDozgFQ2Lt6Nk&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=R0VgEVD3q58&list=PL0hWfPdqf_3a7T8mGVA7gDozgFQ2Lt6Nk&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=R0VgEVD3q58&list=PL0hWfPdqf_3a7T8mGVA7gDozgFQ2Lt6Nk&index=16


„Az élet egy nagy kaland, és a problémák csupán lehetőséget kínálnak számunkra, hogy megmutassuk, hogy mire 

vagyunk képesek.” (Kerstin Gier) 

„Az emberi agy csodálatos. És az a legcsodálatosabb benne, hogy az alkalmazkodóképessége határtalan.” (Rados Virág) 

Magyar 
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fájdalmakat álltak ki. Az ő génjeiket örökölted, az ő vérük folyik az ereidben. Nélkülük nem lennél itt. Csodálatra méltó 
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