Fejlesztő feladatok 6. osztály (Irén nénihez járó tanulók részére)
(2020.12.14 - 18.)
1. 
Másold be a füzetedbe a felsorolt szavakat, kifejezéseket és az állításokat! Írj I betűt az
igaz, H betűt a hamis állítások után!
sietni fognak, edzünk, elszállnak, kellemetlen, szétválasztjátok
Minden szó ige.
Nincs hosszú mássalhangzót tartalmazó szó.
Két igekötős ige van a szavak, kifejezések között.
Minden ige többes számban van.
Van olyan ige, amelyik múlt idejű.
2. Keresd meg a szövegben az elrejtett állatokat!Írd őket a füzetedbe!
Ezek megbújhatnak a szavak belsejében, de elrejtőzhetnek a szóhatárokon is.
Példa: Rozi ma nem ment suliba. – liba
Ma Lac
ival mentünk haza az iskolából. – malac
Tamás szülinapi bulija egy szabadulószobában volt. A helyiségbe lépve először egy furcsa,
csikorgó hangra lettem figyelmes, később egy régi dal ütemei csendültek fel. Ledermedve
álltam, füleltem tovább.
a) 1. állat: ..............................................................................
b) 2. állat: ..............................................................................
c) 3. állat: ..............................................................................
d) 4. állat: ..............................................................................
3. Olvasd el figyelmesen a pizzával kapcsolatos szövegeket!
Egy régi történet szerint a világ első pizzája több száz évvel ezelőtt sült ki. Történt ugyanis,
hogy egy szegény vándorlegény kétnapi bolyongás után bekopogott egy olasz falu egyik
házának ajtaján. A gazdaasszony beengedte, leültette, de bajban volt, hogy mivel kínálja,
mert főtt ennivaló nem igen volt otthon. Szerencsére eszébe jutott egy megoldás. A legény
megérkezése előtt éppen kenyeret dagasztott, így lecsípett egy darabkát a kenyértésztából,
megpakolta egy kis zöldséggel, paradicsommal, reszelt rá egy kis sajtot, majd betette a
kemencébe és megsütötte. Így készült el a világ első pizzája. Hogy ez a történet igaz-e, soha
senki nem fogja megtudni, de az biztos, hogy a pizza ma a világ egyik legnépszerűbb étele.

Sonkás-kukoricás pizza
Elkészítési idő: 100 perc
Hozzávalók:
A tésztához: •50 dkg finomliszt •5 dl langyos víz •1 csipetnyi cukor •2 dkg élesztő •10 dkg

disznózsír 
•1 csipet só •2 evőkanál napraforgóolaj (a tepsi megkenéséhez)
A feltéthez: •2 doboz tejföl •2 gerezd fokhagyma •20 dkg sonka •1 doboz konzerv
csemegekukorica •1 közepes fej lila hagyma •15 dkg sajt (mozzarella)

Elkészítés:
1. Kimérjük az alapanyagokat. Az élesztőt cukros, langyos vízbe rakjuk, és várunk 5−10
percet, majd hozzákeverjük a zsírral már összekevert liszthez, csipet sót teszünk hozzá, végül
a kiolajozott tepsibe tesszük, és 1 órát hagyjuk pihenni.
2. Ezután a tejfölt kikeverjük az összenyomott fokhagymával, és rákenjük a tésztára. Ízlés
szerint a sonkát, a kukoricát és az apróra vágott hagymát ráhelyezzük a tésztára, majd a
sajttal megszórjuk, és előmelegített sütőben megsütjük
4. Oldd meg a feladatokat a szövegek alapján!
a) Válaszolj a kérdésekre a füzetedben!
Melyik mai országban készült el az olvasott történet szerint a világ első pizzája? Vigyázz az
ország nevének helyesírására!
Mit csinált az asszony, mielőtt a vándor megérkezett hozzá?
b) Mennyi az elkészítési ideje a sonkás-kukoricás pizzának?Írd a füzetedbe a megfelelő
válaszokat!
A) háromnegyed óra
B) kevesebb, mint egy óra
C) több, mint egy óra
D) egy óra
E) két óra
c) Mi kell a pizza tésztájának elkészítéséhez?Írd a füzetedbe a helyes válaszokat!
A) liszt B) só C) ecet D) tejföl E) cukor F) élesztő
d) Melyik két háztartási eszközre biztosan nem lesz szükségünk a pizza elkészítésekor?
Írd a füzetedbe a megfelelő válaszokat!
mérleg, evőkanál, húsdaráló, tepsi, uborkaszeletelő
e) Állítsd helyes időrendi sorrendbe a szöveg alapján megadott mondatokat!

Írd a mondatokat helyes sorrendben a füzetedbe!
A tésztát a tepsibe helyezzük, pihentetjük.
Az élesztőt és a cukrot langyos vízbe rakjuk.
Megszórjuk sajttal.
Ízlés szerint sonkát, kukoricát, hagymát teszünk a tésztára.
Az élesztős, cukros vizet a liszthez keverjük.
Megkenjük a fokhagymás tejföllel.
5. Oldd meg a következő linkeken található feladatokat! Ha Ctrl + kattintásra nem nyílik
meg a feladat, másold be a linket a keresőbe!
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=214
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=642
A válaszokat küldjétek meg e-mailben a madarasziren@freemail.hucímre !
Ha elakadtok, írjatok! Jó munkát!
Irén néni

6.a osztály Történelem 2020.12.14.-2020.12.18.
16. lecke Az ész kora: a felvilágosodás
Tankönyv: 66.o.-68.o.
Szóbeli házi feladat: Az ész kora: a felvilágosodás Tankönyv: 66.o.-68.o.
Írásbeli házi feladat: Munkafüzet: 1.f.; 3.f.; 4.f.; 
47.o.-48.o.
Határidő: 2020. 12.17.

Kedves 6.a osztályos tanulók kérlek benneteket, hogy küldjétek el az e-mail
címemre a megoldott feladatokat. e-mail címem: 
csillag.b@upcmail.hu

6.a osztály Irodalom 2020.12.14.-2020.12.18.
Toldi 11. ének

Tankönyv: 147.-153. o.

Szóbeli házi feladat: Toldi 11. ének Tk.: 147.-153.o.
Írásbeli házi feladat: Munkafüzet: 1.f.; 2.f.; 3.f.; 4.f.; 5.f; 
43.o.
Toldi 12. ének

Tankönyv 154.-161.o.

Szóbeli házi feladat: Toldi 12. ének

Tankönyv 154-161.o.

Írásbeli házi feladat: Munkafüzet: 1.f.; 2.f.; 3.f.; 4.f.
;
5.f.
. 
44.o.
Határidő: 2020. 12.17.
Kedves 6.a osztályos tanulók kérlek benneteket, hogy küldjétek el az e-mail
címemre a megoldott feladatokat. e-mail címem: 
csillag.b@upcmail.hu

6. oszt. fejlesztő feladatok (5) 

2020. december 14-18.

1. Húzd alá a helytelenül írt szavakat, és írd le őket helyesen!
mennek, kívának, szalacc, rohannak, menntek, adtok, halattok, kültök, pihennek, megyek, határojja,
maraggyak, nézétek, tanuljátok, szipant, láthata, olvassok, kérdezzen
2. Pótold a hiányzó j vagy ly betűt!
fe-ezet, erké-, osztá-, tava-, zöre-, döre-, veszé-, re-tvény, ga--, hógolyó, fo-ik, ha-ó, segé-,

3. Folytasd a szóláncot!
tűzhely, hely-----------------, ----------------------------, ----------------------------, ----------------------------,

4.. Írd be a hiányzó egész számokat a bűvös négyzetbe!
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5. Állítsd növekvő sorrendbe a következő szorzatokat!
A: (–3) · (5);
12 · 4.

B: (–3) · (–4) · (–1);

C: (–2) · (–10);·

D: 13 · (–3);

E: (–7) · (–6);

…………..<…………. <…………. <…………. < …………...<……………

6. Végezd el az osztásokat!
a) (–204) : (–12)
e) (–308) : (–11)

b) (–365) : (+28)
f) 2132 : 41

c) 459 : (–9)
g) (–1023) : (–31)

d) (–576) : 16
h) 0 : (–25)

Kedves Gyerekek!
A megoldásokat írjátok le egy lapra vagy füzetbe, fényképezzétek le, küldjétek el a
kovacs.kati3881@gmail.come-mail címre!
Jó munkát kívánok! Vigyázzatok magatokra! Kati néni

F:

Tananyag 6.

Vizuális kultúra 6.
Tárgybeállítás ábrázolása
1. Fektess magad elé az asztalra egy könyvet általános nézetben, állíts a háta mögé egy
hengeres ceruzatartót!
2. Rajzold le a tárgybeállítást! Ügyelj a rajzterület kitöltésére!
Használj színeket! A színekkel tónusozz is, így érzékeltesd a térbeli mélységet!
Munkádat „vizuális kultúra 6” címszó alatt küld el a következő e-mail címre:
czaban.mandi@gmail.com

Etika 6.
Használ vagy árt nekünk a technika?
1. Miért fontos a tiszta levegő?
2. Mit jelent a „szmog” szó?
3. Szerinted milyen hátrányai lehetnek a megnövekedett autóforgalomnak?
4. Írd le a következő technikai eszközök előnyeit és hátrányait!
- mikrohullámú sütő, számítógép

