5. osztály 11.23 – 11.27.
Matematika: A tér elemeinek megfigyelése téglatesten. TK. 62- 70.
Munkafüzet: 34. oldal. ethey.czaban@gmail.com

Magyar irodalom: Petőfi Sándor élete (ismétlés)
Néhány mondatot kérek róla. ethey.czaban@gmail.com
A János vitéz 1. fejezetének elolvasása.

Magyar nyelvtan: TK: 75-78. oldal a mássalhangzók találkozásának
törvényszerűségei
A lényeget kérem leírni. ethey.czaban@gmail.com

Természetismeret:
Mf.28.- 29.o. kitölteni , az osztályadmin befotózza , ha vkinek nincs közelében a könyve.
Segítsük egymást gyerekek , erről szól az élet !Tk. 24- 25.o.
Környezetkímélő gazdálkodás
Wikipedia : füzetbe leírni
Biokert :
Vetésforgó:
Csalogató vetés:
Rajz!
Üdv.:
Andrea néni :-)

Vizuális kultúra
Művészettörténet: őskor
1. Keress rá az interneten az „Őskori művészet”” oldalra, olvasd végig, utána
válaszolj a következő
kérdésekre!

a) Milyen természetben található dolgokat használt fel az ősember
eszközkészítésre?
b) Miért készített barlangrajzokat? Mi jellemezte ezeket?
c) Melyik őskori szobor jellemezte a korabeli női szépségideált?
2. Az interneten látható képek megfigyelése után rajzolj ceruzával egy „őskori
barlangrajzot”!
Színezd, mert általában az ősember is színezte a műveit!
Munkádat fényképezd le és a válaszokkal együtt küld el a „vizuális kultúra 5.”
címszó
alatt a következő e-mail címre: czaban.mandi@gmail.com
Etika
Hogyan építsd a kapcsolataidat?
1. Mit gondolsz, miért jobb az embernek, ha társak között él?
2. Képzeld el, hogy egy új osztálytárs érkezik közétek! Hogyan próbálsz meg
segíteni neki abban,
hogy ne érezze magát egyedül?
3. Ha nem értesz egyet valamiben egy osztálytársaddal és vita alakul ki köztetek,
hogyan igyekszel
békíteni a helyzetet?
A válaszokat „etika 5.” címszó alatt küld el a következő e-mail címre:
czaban.mandi@gmail.com
5.a Történelem 2020.11.23.-2020.11.27.
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

I.

2020.11.23.

Az emberiség őskora. Egyiptom és az ókori Kelet kultúrája
Témazáró
1. Feladat
/1
Hogyan nevezik azt a mesterséget, amelynek művelői agyagedényt készítenek, és
azt kiégetik?
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 vetettek és arattak:…………………………………………………………………..
B) A Napisten fiának tartották:…………………………………………………………………………
C) Ők készítették a hivatalos iratokat: ……………………………………………………………..
3. Feladat
/1
Miről van szó? Írd a meghatározás mögé!
Egyiptomban használt, egyszerű képecskékből álló írás…………………………………………….
4. Feladat
/1
Melyik ókori keleti államra jellemzőek a következő fogalmak?
monszun, hindu vallás, lélekvándorlás:…………………………………………………………………
5. Feladat
/4
Válaszd ki a Palesztinára 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 halottak testét………………………………………………………….
így készült a ………………………………………………………………………………………………….

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

……………………………………………………………………………………………………………….
10. Feladat
/14
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

Testnevelés heti feladatok
Hétfő:
Feladatok plank helyzetben. Próbáljátok végig csinálni a kis sráccal együtt a feladatokat!
https://www.youtube.com/watch?v=3nLkz_2S3Fc&list=LL&index=3&t=17s

Kedd:
Guggolás challenge. 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=_S2Pxbn3bck&list=LL&index=61

Szerda:
TikTok challenge. A videón kétféle challenge látható egy lépcsőn feltáncoló illetve egy
fekvőtámaszos plank-es. Kérlek mindkettőt próbáld megcsinálni akár egyedül akár párban a
testvéreddel, barátoddal, barátnőddel.
https://www.youtube.com/watch?v=CfZxrTV1kIU
Csütörtök:
Tabata edzés. Ma egy keményebb edzés lesz a feladat. Próbáljátok végig csinálni. Akinek
végig megy, az elmondhatja magáról, hogy nagyon jó kondiban van. 
https://www.youtube.com/watch?v=mmq5zZfmIws&list=LL&index=119&t=18s

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,
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! :)

5.oszt. fejlesztő feladatok

2020. november 23 -27.

1. Írd le az összekeveredett betűkből kirakható állatneveket!
kpó, üsn, icac, ól, gitsir, jomam, kgyí, edmev

2. Csoportosítsd az alábbi keresztneveket hangrendjük szerint!
Anna, Károly, Emese, Dénes, Márta, Balázs, Béla, Jácint, Berta, Valér, Zsuzsanna, Ferenc, Enikő, Imre,
Gyula, Edit, Csilla, Zsófia
• Magas hangrendű nevek:
• Mély hangrendű nevek:
• Vegyes hangrendű nevek:
3. Az -ász, -ész képző segítségével rengeteg foglalkozásnevet képezünk. pl. a halász.
Gyűjtsetek legalább 3-3 példát -ász és -ész végződésű foglalkozásnevekre!
4. Magas – mély párok. Ugyanazok a mássalhangzók, csak a magánhangzók térnek el a következő
szavakban. Az egyik alakban csak magas, a másikban csak mély hangok szerepelnek. Egészítsd ki a

hiányzó hangokat!
pottyan – pöttyen
szuszog – sz sz g

d r mb l – dörömböl
ny rg l – nyergel

gombos – g mb s

ballag – b ll g

5. Írd be a megadott számok számjegyeit a helyiérték-táblázatba!
A szám:
234 567
1 001 345
45 578
4 301 234

Millió

Százezres

Tízezres

Ezres

Százas

Tízes

Egyes

6. Írd le számokkal!
huszonnyolcmillió-hatszázötezer-kilencszáztíz, nyolcvanmillió-hatszázhatvankilencezer-ötszáz,
kétmillió-negyvenkettő, egymillió-ötszázhúszezer-háromszázhetvenhét,
kétmillió-egyszáztizenhatezer-egyszázhuszonhat

7. Végezd el fejben a következő összeadásokat! Figyelj a tagok sorrendjére!
a) 47 + 30 + 23 = b) 27 + 105 + 58 =
c) 19 + 38 + 21 + 22 = d) 15 + 11 + 45 =
e) 26 + 21 + 23 = f) 42 + 15 + 28 + 25 =

Kedves Gyerekek!
A feladatokat megoldását írjátok le, és küldjétek vissza a héten a következő email címre.
kovacs.kati3881@gmail.com Kérjétek szüleitek segítségét! Vigyázzatok magatokra, és jó munkát
kívánok! Kati néni

Ének: Gyűjts téllel kapcsolatos dalokat! ethey.czaban@gmail.com címre

Jó munkát kívánok minden tantárgyhoz: Laci bácsi!

