
Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Röpdolgozat 

A feladatsort a következő linken találjátok: 

https://redmenta.com/?solve&ks_id=839635804 

Ha a linkre kattintotok, ezt fogjátok látni: 

 

A kitöltés elkezdése feliratra kellene kattintani. Ekkor valószínűleg ez jelenik meg: (lehet 

hogy ez nem jelenik meg, hanem egyből az első feladat) 

 

A bal oldali részben írjátok be a neveteket, a jobb oldali résszel (Regisztráltál már? 

Regisztrálnál?) nem kell foglalkozni, csak lépjetek tovább.  

Értelemszerűen töltsétek ki a megadott sorrendben! 

Az utolsó feladat után jobb oldalon lent a Tovább gombra kell kattintani, és kiad egy áttekintést. 

Itt szintén jobb oldalon lent a Tovább feliratra kattintsatok, és megjelenik az értékelés. Ez az 

értékelő oldalt kell lefotózni (csak az elejét), mert ott van az elért pontszám és a százalék. Ezt 

kell a Clssroomba feltölteni vagy nekem elküldeni, mert ez alapján tudok jegyet adni. 

Sok sikert! 

 

 

https://redmenta.com/?solve&ks_id=839635804


Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: János vitéz 19.  fejezet – (Tankönyv 127-129. oldal) 

 

1. Nyissátok ki az irodalom tankönyvet a 127. oldalon! Hallgassátok meg a János vitéz 19. 

fejezetét! Közben kövessétek a tankönyvben a szöveget! A hangoskönyvet az alábbi 

linken találjátok meg: 

 

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/ 

 

2. Olvassátok végig figyelmesen a tankönyvből a fejezetet!  

Tk.: 127-129. oldal 

      3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az általam írt vázlatot! 

János vitéz 19. fejezet 

Szereplők: János vitéz, fazekas, óriások csősze 

Helyszín: erdő, óriások földjének határa 

Tartalom:  

János szomorúan. bánatosan vándorolt tovább. 

Egy sűrű, sötét erdőbe ért. 

Egy fazekassal találkozott, akinek a szekere beleragadt a sárba. 

János kihúzta a szekeret a sárból, és a fazekas figyelmeztetése ellenére elindult 

az óriások földje felé. 

A pataknál a határt egy óriás csősz őrizte. 

A csősz el akarta taposni Jánost, de a fölfelé tartott kardjába lépett bele. 

János a hanyatt dőlt óriás testét használta hídként, úgy ment be az óriások 

földjére. 

Közben megölte az óriást. 

 

 

4. Oldjátok meg a következő feladatot! 

 
https://learningapps.org/watch?v=pstdroafc20  

 

Házi feladat:  

A 19. fejezet olvasása, tartalma.  

 

 

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/
https://learningapps.org/watch?v=pstdroafc20

