
1. osztály 
Tantárgy MUNKASZÜNETI NAP TNMN 2020. június 3. (szerda) 2020. június 4. (csütörtök) 2020. június 5. (péntek) 

matematika 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  
Vonalak, síkidomok, 

testek 
Játék a tükörrel I. Játék a tükörrel II. 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
Munkafüzet:76/1.2. 

77/1.2.3.4. 
Munkafüzet:78/1.2.3. Munkafüzet:79/1.2.3.4. 

     

magyar irodalom 

   tananyag: tananyag: 

   A két szamár A pórul járt szarka 

     

   házi feladat: házi feladat: 

   Tk:219.oldal 220.oldal 

     

magyar nyelvtan 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  „B” vázolása, írása „TY” vázolása, írása „Zs” vázolása, írása 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
Mf:71/1.2.3.4,5. Szorg:6. 

25.olvasólap,2 oszlop 
más. 

Mf:72/1.2.3.4.Szorg:5. 
Mf:73/1.2.3.4. szorg:5. 
27.olvasólap,2 oszlop 

más. 

     

környezetismeret 

  tananyag:   

  Nyári barangoló   

     

  házi feladat:   

     

     

testnevelés 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  
Labdavezetés 

meghatározott útvonalon 
Labdavezetés járás közben 

Labdavezetés lassú 
haladás közben 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  Kapura rúgás Labdázás az udvaron Labdázás az udvaron 

     

ének-zene 
   tananyag:  

   Nyári táborozásra   



dalos játékok 

     

   házi feladat:  

   Tk: 62.o.1.f.  

     

technika 

    tananyag: 

    Közlekedési eszközök 

     

    házi feladat: 

     

     

rajz 

  tananyag:   

  
Dekoratív felületek 

tervezése. Vidám számok. 
  

     

  házi feladat:   

  
Életre keltett számok. 

Számország. 
  

     

korrepetálás 

  tananyag:   

  
Gyakorlás: összeadás, 

kivonás 
  

     

  házi feladat:   

  
Előírt mat.füzet kimaradt 

feladatai 
  

     

napközi 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Vitaminbomba versike 
Egészségfejlesztéshez 

kapcsolható mondókák 
Mondókák 

gyümölcsökkel: 

     

  Játékfoglalkozás: Kulturális foglalkozás: 
Gondolkodtató 

foglalkozás: 

  Ugrókötelezés 
Mi is tudunk helyesen 

közlekedni 
Játékos közlekedési 

feladatok 

     
 

  



2. osztály 
Tantárgy MUNKASZÜNETI NAP TNMN 2020. június 3. (szerda) 2020. június 4. (csütörtök) 2020. június 5. (péntek) 

matematika 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Összeadás, kivonás Ismétlés Mértékegységek 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
Kisszámoló 49. oldal 2. b., 

d. 
Kisszámoló 68. oldal 1. Kisszámoló: 83. oldal 

     

magyar irodalom 

  tananyag:  tananyag: 

  Év végi ismétlés  Év végi ismétlés 

     

  házi feladat:  házi feladat: 

  

Tankönyv 71-80. oldalak 
olvasása, 71. oldal, 

Madarak iskolája című 
szövegben a 4 szótagú 

szavak aláhúzása 

 
96-131. oldalig olvasni 
Másolás: 129. oldal lap 

alján 4 sor másolása 

     

magyar nyelvtan 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Év végi ismétlés Ismétlés  

  Írás, ismétlés  Írás ismétlés 

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  

Tankönyv elejétől az 52. 
oldalig ismételni a 

szabályokat, munkafüzet 
69. oldal , összetett 

szavak, 3-4 sor másolása 

Tankönyv 53-91. oldal, 
szabályok ismétlése 

Nyelvtan munkafüzet 68. 
oldal: j a szavakban a., b. 

szavainak másolása 

 

  
Írás munkafüzet 74-75. 

oldal 
 

Másolás a nyelvtan 
munkafüzet 70. oldal 4-es 

testnevelés 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Gyermek aerobik Szabadtéri óra 
Távolugrás 5-6 lépés 

nekifutással 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

     

     

ének-zene 
   tananyag: tananyag: 

   Egy, most érik a meggy Hej gerenda, gerenda 



     

   házi feladat: házi feladat: 

   Ismerkedés a dallal Ismerkedés a dallal 

   youtube: Petisné youtube: Petisné 

rajz 

   tananyag:  

   Élményrajz  

     

   házi feladat:  

   
Gyermeknapi élmény 

lerajzolása 
 

     

BTMN 

  tananyag:   

  
Rövid magánhangzós 

szavak olvasása 
  

     

  házi feladat:   

  
Én is tudok olvasni 

tk.46.oldal 
  

     
 

  



3. osztály 
Tantárgy MUNKASZÜNETI NAP TNMN 2020. június 3. (szerda) 2020. június 4. (csütörtök) 2020. június 5. (péntek) 

matematika 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Írásbeli összeadás Írásbeli kivonás Írásbeli szorzás 

  gyakorlása gyakorlása gyakorlása 

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  Tankönyv Tankönyv Tankönyv 

  63.o./ 3.f. 72.o./12.f a) b) 106.o./5.f.d)e) 

magyar irodalom 

  tananyag:  tananyag: 

  A Virág utcai   A Virág utcai  

  focibajnokság  focibajnokság 

  házi feladat:  házi feladat: 

  Ok.130-132.o.  Ok.133-135.o. 

  Mf. 70.o./3.f  Mf.70./1.f. 

magyar nyelvtan 

   tananyag: tananyag: 

   Helyesírás gyakorlása Helyesírás gyakorlása 

   Tulajdonnevek Toldalékos főnevek 

   házi feladat: házi feladat: 

   Anyanyelv tk.: 98.o/ Anyanyelv tk.99.o. 

   Tulajdonnevek 3. másolása 
Told. főnevek 

3.másolása 

fogalmazás 

  tananyag:   

  Év végi ismétlés   

     

  házi feladat:   

  Mf. 71.o./1.2.4.f.   

  Tk.86-87.o.   

testnevelés 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  
Válogatás a legkedvesebb 

népi gyermekjátékok közül. 
Játék: Kelj fel Jancsi! 

Válogatás a legkedvesebb 
népi gyermekjátékok közül. 

Játék: Kelj fel Jancsi! 

Népi gyermekjátékok 
Játék: Adj király katonát! 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
https://www.youtube. 

com/watch?v=38zvbrWVqeU 

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

0XP74 
Jó időtöltést! 

     

ének-zene 
    tananyag: 

    A lovamnak hét határba 



     

    házi feladat: 

    Daloskönyvem 63.o. 

    youtube.com 

technika 

  tananyag:   

  Közlekedés   

     

  házi feladat:   

  internetes feladatok   

     

rajz 

   tananyag:  

   Titkos térkép készítése  

     

   házi feladat:  

   
Tervezzétek meg, és 

rajzoljátok meg az iskola és 
az otthonotok közti utat! 

 

     

BTMN 

  tananyag:   

  
Rövid magánhangzós szavak 

olvasása 
  

     

  házi feladat:   

  Én is tudok olvasni tk.46.oldal   

     

napközi 3. oszt. 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Vitaminbomba versike 
Egészségfejlesztéshez 

kapcsolható mondókák 
Mondókák 

gyümölcsökkel: 

     

  Játékfoglalkozás: Kulturális foglalkozás: 
Gondolkodtató 

foglalkozás: 

  Ugrókötelezés 
Mi is tudunk helyesen 

közlekedni 
Játékos közlekedési 

feladatok 

     

napközi 2-4. oszt. 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Egészséges táplálkozás Ügyes kezek Természetvédelem 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 



  
 https://www.youtube 

.com/watch?v=pMM8yLbpjKw 
Papírhajtogatás: pohár, 

hajó készítése 
Erdő Ernő Bácsi meséi 

     
 

  



4. osztály 
Tantárgy MUNKASZÜNETI NAP TNMN 2020. június 3. (szerda) 2020. június 4. (csütörtök) 2020. június 5. (péntek) 

matematika 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Képességfejlesztés Írásbeli művelet gyakorlása Írásbeli osztás gyakorlása 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  Számoljunk! 58.o. Számoljunk! 59.o. Számoljunk!60.O. 

     

magyar irodalom 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Időjárás-jelentés Kultúra Sport 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  Ok. 142-143.o. Ok. 144-145.o. Ok. 146-147.o. 

  szövegé. mf. 84.o.3.4.  szövegé. mf. 87.o.1.2. 

magyar nyelvtan 

  tananyag:   

  Nyelvi játékok   

     

  házi feladat:   

  nyelvtan mf.   

   79-oldal 6.7.    

környezetismeret 

   tananyag:  

   Ismétlés: Élőhelyek  

     

   házi feladat:  

   Tankönyv: 30-41.oldal  

     

etika 

   tananyag:  

   A „Valóság és képzelet”   

   fejezet összefoglalása  

   házi feladat:  

   internetes feladatok  

     

testnevelés 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  
Hajító mozgások 

háromlépéses 
dobóritmusban. 

Hajító mozgások 
háromlépéses 

dobóritmusban. 

Kislabda hajítás 
távolságra törekvéssel. 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 



  
https://www.youtube. 

com/watch?v=38zvbrWVqeU 
https://www.youtube. 

com/watch?v=P9kqQzXd5Dg  

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

0XP74  

     

ének-zene 

   tananyag:  

   Év végi ismétlés  

     

   házi feladat:  

   Daloskönyvem 57.oldal  

   A táblázat olvasása  

rajz 

    tananyag: 

    Nyári rajz  

     

    házi feladat: 

    internetes feladatok 

     

német 

  tananyag:  tananyag: 

  
Wohin geht stefan diese 

Woche? 
 In den, in die,  ins 

     

  házi feladat:  házi feladat: 

  Tankönyv: 75/11. f.  
Munkafüzet: 65/10., 

65/ 12. f. 

     

BTMN 

  tananyag:   

  
Rövid magánhangzós szavak 

olvasása 
  

     

  házi feladat:   

  
Én is tudok olvasni 

tk.46.oldal 
  

     
 

  



5. osztály 
Tantárgy MUNKASZÜNETI NAP TNMN 2020. június 3. (szerda) 2020. június 4. (csütörtök) 2020. június 5. (péntek) 

matematika 

  tananyag:  tananyag: 

  Átlag és tulajdonságai  Lehetetlen, lehetséges, 

  Tk. 204-205.  biztos Tk. 206. 

  házi feladat:  házi feladat: 

  Tk. 205/1.  - 

  Mf. 139/1,2   

magyar irodalom 

    tananyag: 

    Ismétlés -Táj , szülőföld 

     

    házi feladat: 

    Tk.:162.-189.o. 

     

magyar nyelvtan 

  tananyag:   

  
Ismétlés-Hangalak és 
jelentés kapcsolata 2. 

  

     

  házi feladat:   

  A képletek ismétlése   

     

természetismeret 

  tananyag:   

  Év végi ismétlés   

  A térkép    

  házi feladat:   

  tk.88-102.   

  Olvasd el, ismételd át!   

etika 

   tananyag:  

   
Ismétlés 

tk. 41-58 oldal 
 

     

   házi feladat:  

   
Most nem kérek írásbelit! 
Csak gondold végig miről 

szólt a fejezet! 
 

     

testnevelés 
  tananyag: tananyag: tananyag: 

  
Labdarúgás: Kapura 
lövések gyakorlása 

Kézilabda: Labdavezetés 
gyakorlása 

Láb izmait erősítő 
gyakorlatok 



     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
Kapura lövések 

gyakorlása 
Szlalom labdavezetés váltott 

kézzel 
30 perc kerékpározás 

     

ének-zene 

  tananyag:   

  Ismétlés-tanult dalok    

     

  házi feladat:   

  
Énekeljék át a tanult 

dalokat 
  

     

rajz 

    tananyag: 

    Illusztráció folytatása 

    tk.104-106. 

    házi feladat: 

    Illusztráció, Petőfi - 

    János vitéz művéhez 

német 

  tananyag: tananyag:  

  Grammatik : Modul 7. Számonkérés: Modul 7.  

     

  házi feladat: házi feladat:  

  Tankönyv: 101. o. 3B. f. Kréta kérdőív  

     

történelem 

   tananyag:  

   A muhi csata Tk:174.o  

     

   házi feladat:  

   Mf: 129.old /5. fel.  

     

 

  



6. osztály 
Tantárgy MUNKASZÜNETI NAP TNMN 2020. június 3. (szerda) 2020. június 4. (csütörtök) 2020. június 5. (péntek) 

matematika 

  tananyag:  tananyag: 

  Adatok ábrázolása  Kördiagram 

  Tk. 164-166.  Tk. 168-169. 

  házi feladat:  házi feladat: 

  Tk. 166/1,2.  - 

     

magyar irodalom 

  tananyag:  tananyag: 

  
Ismétlés – A Toldi 

szerkezete 
 

Ismétlés –A felvilágosodás 
és Csokonai 

     

  házi feladat:  házi feladat: 

  Tk.: 167.-168.o.  Tk.:179.-187.o. 

     

magyar nyelvtan 

  tananyag: tananyag:  

  
Ismétlés – A névmások 2. 

Névszók helyett álló 
névmások 

Ismétlés –Az igenevek és 
helyesírásuk 

 

     

  házi feladat: házi feladat:  

  Tk.:72.-73.o. Tk.:77.-79.o.  

     

természetismeret 

  tananyag:  tananyag: 

  Összefoglalás  Év végi összefoglalás 

    Nemzeti parkok tk.90-94. 

  házi feladat:  házi feladat: 

  
Tankönyv: 146. oldal 

Munkafüzet: 137. oldal 1. 
feladat 

 Készíts ppt-t egy 

     Nemzeti parkról 

etika 

   tananyag:  

   
Álmaink, céljaink 
tk.114-115 oldal 

 

     

   házi feladat:  

   
Most nem kérek írásbelit! 

Olvasd el a leckét! 
 

     



testnevelés 

  tananyag: tananyag:  

  
Labdarúgás: Kapura 
lövések gyakorlása 

Kézilabda  

     

  házi feladat: házi feladat:  

  
Kapura lövések 

gyakorlása 
Labdavezetés után kapura 

lövés 
 

     

ének-zene 

technika 

  tananyag:   

  
A jó megjelenés 

előfeltételei 
  

  tk. 76-77 oldal   

  házi feladat:   

  
Most nem kérek írásbelit! 

Olvasd el a leckét! 
  

     

német nyelv 

   tananyag: tananyag: 

   Wohin fahren die Leute? Hörverstehen 

     

   házi feladat: házi feladat: 

   Munkafüzet: 54/4.f. Munkafüzet: 55/6.f. 

     

történelem 

   tananyag:  

   

Tavaszi hadjárat - 
győzelmek. Orosz 

beavatkozás - vereség. 
2.rész  Tk: 184 - 185.old. 

 

     

   házi feladat:  

   Mf: 120.old/ 6.,7. fel.  

     

osztályfőnöki 
    tananyag: 

    A gazdaság fogalma 



     

    házi feladat: 

    A gazdaság fogalma 

     

 

  



7. osztály 
Tantárgy MUNKASZÜNETI NAP TNMN 2020. június 3. (szerda) 2020. június 4. (csütörtök) 2020. június 5. (péntek) 

matematika 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Ábrázoljunk képlet alapján Keressünk szabályokat Átlag, módusz, medián 

  Tk. 209-210. Tk. 212-213. Tk. 215-216. 

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  Tk. 210./1. Tk. 213/1. Tk. 216/1,2 

     

magyar irodalom 

  tananyag:   

  
Ismétlés – Vörösmarty 

élete és versei 
  

     

  házi feladat:   

  Tk.:31.-42.o.   

     

magyar nyelvtan 

   tananyag:  

   
A mellérendelő összetett 

szavak 
 

     

   házi feladat:  

   
Tk.:96.-97.o.; 

munkafüzet:139./3. 
 

     

földrajz 

  tananyag:  tananyag: 

  India  Összefoglalás-Ázsia 

  tk.192-195.  tk.196-199. 

  házi feladat:  házi feladat: 

  mf.111/1.  Ismételd át, tanuld meg! 

     

testnevelés 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Dinamikus torna Kislabdahajítás Labdarúgás 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
https://www.youtube.com

/watch?v=WZtBez7bxp8 
https://www.youtube.com/

watch?v=6j3gKf80e6s 
https://www.youtube.com

/watch?v=tx6ITwJXNc8 

     

ének-zene 
    tananyag: 

    
Ismétlés – Milyen dalokat 

tanultunk? 

https://www.youtube.com/watch?v=WZtBez7bxp8
https://www.youtube.com/watch?v=WZtBez7bxp8
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s
https://www.youtube.com/watch?v=6j3gKf80e6s
https://www.youtube.com/watch?v=tx6ITwJXNc8
https://www.youtube.com/watch?v=tx6ITwJXNc8


     

    házi feladat: 

    A tanult dalok áténeklése 

     

technika 

   tananyag:  

   
Környezetbarát kertművelés 

tk.104-105 oldal 
 

     

   házi feladat:  

   
Most nem kérek írásbelit! 

Olvasd el a leckét! 
 

     

rajz 

  tananyag:   

  Játék a vonalakkal   

     

  házi feladat:   

  tk.92/1.a. vagy 1.b.   

  feladat   

német nyelv 

   tananyag:  

   Rotkäppchen-Quiz  

     

   házi feladat:  

   Munkafüzet: 76/5.f.  

     

történelem 

   tananyag:  

   Év végi ismétlés Tk:177.o  

     

   házi feladat:  

   
Mf: 87.o/6.f,  90.o/ 

4.f.,  93.o./7.f., 95.o/5.f., 
99.o/ 3.f, (Szorgalmi feladat) 

 

     

osztályfőnöki 

    tananyag: 

    
Pénzvilág és gazdaság 

család szinten 

     

    házi feladat: 

    - 

     



biológia 

  tananyag:  tananyag: 

  Témazáró dolgozat  Év végi ismétlés 

  Google űrlap  TK. 35-36.o. 

  házi feladat:  házi feladat: 

    Online feladatok 

     

 

  



8. osztály 
Tantárgy MUNKASZÜNETI NAP TNMN 2020. június 3. (szerda) 2020. június 4. (csütörtök) 2020. június 5. (péntek) 

matematika 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  Év végi ism:Geometriában  Év végi ism:Geometriában  Év végi ismétlés: 

  tanultak ismétlése tanultak ismétlése Függvények sorozatok 

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  - - - 

     

magyar nyelvtan 

   tananyag:  

   
Ismétlés – A mellérendelő 

összetett mondatok 
 

     

   házi feladat:  

   Tk.:48.-51.o.  

     

földrajz 

  tananyag:   

  Év végi összefoglalás   

     

  házi feladat:   

  tk.110-141.   

  ismételd át   

etika 

   tananyag:  

   
Amivé váltam 
tk.127 oldal 

 

     

   házi feladat:  

   
Most nem kérek írásbelit! 

Olvasd el a leckét! 
 

     

testnevelés 

  tananyag: tananyag: tananyag: 

  
Labdarúgás: Kapura 
lövések gyakorlása 

Kézilabda Láb izmait erősítő gyakorlatok 

     

  házi feladat: házi feladat: házi feladat: 

  
Kapura lövések 

gyakorlása 
Kapott labdából kapura lövés 60 perc kerékpározás 

     

ének-zene    tananyag:  



   
Ismétlés –milyen dalokat 

tanultunk ebben az évben? 
 

     

   házi feladat:  

   A tanult dalok áténeklése  

     

technika 

    tananyag: 

    
Összefoglaló 

tk.86-87 oldal 

     

    házi feladat: 

    

Most nem kérek írásbelit! 
Olvasd el a kérdéseket, 

gondold végig melyekre tudnál 
válaszolni! 

     

rajz 

  tananyag:   

  Év végi összefoglalás   

     

  házi feladat:   

  Montázs készítése   

  számítógépen az évről   

német nyelv 

  tananyag:  tananyag: 

  
Wer übernimmt die 

Verantwortung? 
 Wortschatz wiederholen 

     

  házi feladat:  házi feladat: 

  Tankönyv: 89/13. f.  Tankönyv: 89/11. f. 

     

történelem 

   tananyag:  

   
 Gazdasági ismeretek   Tk: 232. 

old. 
 

     

   házi feladat:  

   
Mf:116.o./ 3.f, 118.o/ 4.f, 
120.o/6.f, 121.o/8.f,9.fel. 

 

     

osztályfőnöki 
    tananyag: 

    Ballagás 



     

    házi feladat: 

    
Várok minden ötletet, hogyan 

gondolod, szeretnél-e 
valamilyen feladatot! 

     

biológia 

    tananyag: 

    Témazáró dolgozat 

    Google űrlap 

    házi feladat: 

     

     

kémia 

  tananyag:   

  Év végi ismétlés   

     

  házi feladat:   

  Online feladatok   

     
 


