5.a Történelem 2020.11.30.-2020.11.04

Határidő: 2020.12.04.

Kedves 5.a osztályos tanulók kérlek benneteket, hogy oldjátok meg a Témazáró feladatait
és küldjétek el az e-mail címemre: csillag.b@upcmail.hu
Név: ………………………………………………………..5.a

2020.11.30

I.

Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája
Témazáró
1. Feladat
/1
Hogyan nevezik azt a mesterséget, amelynek művelői agyagedényt készítenek, és
azt kiége7k?
Húzzátok alá a helyes választ!
a) kovács

b) fazekas

c) takács

d) varga

2. Feladat
/3
Az egyiptomi társadalom mely tagjaira vonatkoznak az alábbi meghatározások?
A) A földeken vete ek és ara ak:…………………………………………………………………..
B) A Napisten ﬁának tarto ák:…………………………………………………………………………
C) Ők készíte ék a hivatalos iratokat: ……………………………………………………………..
3. Feladat
/1
Miről van szó? Írd a meghatározás mögé!
Egyiptomban használt, egyszerű képecskékből álló írás…………………………………………….
/1
4. Feladat
Melyik ókori kele7 államra jellemzőek a következő fogalmak?
monszun, hindu vallás, lélekvándorlás:…………………………………………………………………
5. Feladat
/4
Válaszd ki a Palesz7nára jellemző fogalmakat, neveket, és írd a megoldáshoz ezek
betűjelét!
A)
B)
C)
D)

piramisok
Nagy fal
Izrael állam
barlangfestmények

E) hieroglifa
F) Biblia
G) Salamon király
H) Jeruzsálem

Megoldás:…………………………………………………………………………………………..
6. Feladat
/2
Egészítsd ki a mondatot!
Egyiptomban az előkelő halo ak testét………………………………………………………….
így készült a ………………………………………………………………………………………………….
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7. Feladat
/3
Válaszd ki Egyiptomra jellemző fogalmakat, neveket, és írd a megoldáshoz ezek
betűjeleit!
A)
B)
C)
D)

toronytemplom
zsidó állam
fáraó
egyistenhit

E) Ré (Napisten)
F) többistenhit
G) Dávid király
H) Mózes

Megoldás: …………………………………………………………………………………………
8. Feladat
Hogy nevezik a Biblia két nagy részét?

/2

…………………………………………………………és ………………………………………………….
9. Feladat
Hol alakult ki az öntözéses földművelés?

/1

……………………………………………………………………………………………………………….
/14
10. Feladat
Melyik államra jellemzőek az alábbi fogalmak és nevek?
Melyik a kakukktojás?
téglaégetés, papírkészítés,papiruszkészítés, lélekvándorlás, mumiﬁkálás,
barlangfestmények, egyistenhit, iránytű, Hammurapi, fáraó, selyemszövés, Biblia,
monszun, Salamon
Egyiptom:……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Izrael:……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
Mezopotámia: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
India: …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Kína: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
kakukktojás:……………………………………………………………………………………………
/32
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5.a osztály Történelem 2020.11.30-2020.11.04.
11. lecke

Mi lesz abból, ha három istennő összevész Tankönyv: 46.-50. o.

Szóbeli házi feladat: Mi lesz abból, ha három istennő összevész
Tankönyv: 46.-50. o.
Írásbeli házi feladat: Munkafüzet: 1.f.; 3.f.; 4.f; 6.f;7.f; 8.f.

39.-40.o.

Határidő: 2020. 12.04.
Kedves 5.a osztályos tanulók kérlek benneteket, hogy küldjétek el az e-mail
címemre a megoldoG feladatokat. e-mail címem: csillag.b@upcmail.hu

Testnevelés heti feladatok
Hétfő:
6 perc hasizom. Próbáljátok végig csinálni a feladatokat!
https://www.youtube.com/watch?v=3M3W5VCsuCY&list=LL&index=124

Kedd:
Tabata squats. Te mennyit tudsz megcsinálni? Kérlek írd meg a következő e-mail címre, hogy
mennyit tudtál megcsinálni. norarehling@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=uQH-K-j9Yig&list=LL&index=67
Szerda:
Triplex minitorna. Kellemes nyújtás.
https://www.youtube.com/watch?v=ruqj6A1Hk_8&list=LL&index=86
Csütörtök:
Oh na na na challenge. Próbáld megcsinálni a testvéreddel vagy a barátoddal, barátnőddel.
https://www.youtube.com/watch?v=afmXWrw3Fh0

Péntek:
A mai napon vagy akár a hétvégén az lenne a feladat, hogy sétálj 3 km a szabadban családdal
vagy a barátoddal. Tölts le a telefonodra egy applikációt pl sports tracker, de bármi más is
megfelelő, amelyikkel tudod mérni az időt és a megtett távolságot. Annyi kérésem lenne,
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hogy vasárnap estig egy screenshot-ot küldjél róla, a következő e-mail címre, hogy
teljesítetted a feladatot. norarehling@gmail.com
Szép hétvégét mindenkinek és kellemes sétát a szabadban! :)

Fejlesztő feladatok 5. osztály (Irén nénihez járó tanuló számára)
2020.11.30-12.04.

1. Írd le számjegyekkel!
hatszázezer-négyszáz
negyvenezer-negyvenegy
hétszáznyolcvanötezer- huszonöt
nyolcmillió-háromezer- hatszázhárom
kétszázegyezer- negyvenöt
kilencszázhatezer- négyszázhét

2. Írd le betűkkel az alábbi számokat!
4561
20356
504257
3008
340671
340008
3. Számítsd ki írásbeli műveleGel! Ügyelj a helyiértékre, mikor egymás alá írod a számokat!
a. 34056 + 4034 + 26 + 3007
b. 567046-5689
4. Számítsd ki írásbeli műveleGel! Ne feledd, ha kétjegyűvel szorzol, a második szám
szorzatait egy jeggyel el kell tolnod! Ügyelj a művele7 sorrendre is!
a. 2365 ⋅ 8
b. 3456 · 57 - 459
5. Oldd meg az alábbi linken található feladatokat!
h p://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=703
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A válaszokat befotózva küldjétek meg e-mailben a madarasziren@freemail.hu címre ! Ha
elakadtok, írjatok!
Jó munkát!
Irén néni

Magyar irodalom: Petőfi Sándor: János vitéz első 4 fejezetet elolvasni.
Magyar nyelvtan: Mássalhangzók találkozásainak törvényszerűségei
Matematika: A tér elemeinek megfigyelése téglatesten 62-69. old.

Tananyag 5.

Vizuális kultúra
Egyiptom művészete
1. Keress rá az interneten az „Egyiptom művészete” oldalra! Olvasd végig!
2. Mi volt a hatalmas sírépítmények elsődleges célja?
2. Az interneten található képeik segítségével rajzolj egy piramist környezetében!
Rajzodat színekkel tedd szebbé, eredeQbbé!
Válaszodat és munkádat „vizuális kultúra 5” címszó ala küldd el a következő e-mail címre?
czaban.mandi@gmail.com

EQka 5.
Összefoglalás
1. Kinek mondod el legszívesebben, ha öröm vagy bánat ér?
2. Kitől szoktál segítséget kérni, ha szükséged van rá, és miért éppen tőle?
3. Kinek szoktál legtöbbet segíteni?
4. Szerinted milyen következményei lehetnek annak, ha egy családban nem mindenki tud arról, ami
fontos?
Válaszaidat „eQka 5” címszó ala küldd el a következő e-mail címre?
czaban.mandi@gmail.com
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Ének:
Kállai kettős - Magyar Állami Népi Együttes

Adventi dalok advent első vasárnapjára
https://www.youtube.com/watch?v=TQ26FW06pHk
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