
Tantárgy: természetismeret 

Osztály: 6.a 

Az óra témája: Gravitáció 

Időpont: 04.03. péntek 

 

Feladatok: 

 

1. Házi feladat ellenőrzése 

Munkafüzet 84. oldal 1. feladat 

Helyváltoztatás: futás, távolugrás, cigánykerék, bukfenc, kirúgás, elugrás, stb. 

Helyzetváltoztatás: forgás, íj felhúzása, célzás, mérlegállás, gyertyaállás, stb. 

Munkafüzet 83. oldal 3. feladat 

4. kisgyermek totyogása 

8. elsuhanó versenyautó 

6. elszökkenő őz 

7. autópályán haladó gépkocsi 

5. menetelő katonák 

3. hangyabolyba igyekvő hangya 

1. kifutópályán álló repülő 

2. vánszorgó csiga 

9. a nap körül keringő Föld 

Munkafüzet 85. oldal 4. feladat 

Egészítsd ki a mondatokat! 

A mozgásállapot-változás kétféleképpen is megvalósulhat. Megváltozhat a sebesség 

nagysága (1) és megváltozhat a(z) iránya (2) is. 

Írj külön példát mindkettőre! 

(1) Az autó gyorsít, az autó fékez. 

(2) Az autó kanyarodik. 

Munkafüzet 85. oldal 5. feladat 

A sebesség nagysága nőhet és csökkenhet is.  

Csoportosítsd a mozgásokat! 

nő csökken 

2., 3.,  1., 4., 5. 

 



2. Felmérő 

Oldjátok meg a következő oldalon található feladatokat!  

Egy lapon vagy Wordben dolgozzatok! Elég csak a válaszokat leírni. 

Ha kész, fotózzátok le és küldjétek el 6.aterm@vmai.hu címreí1 

 

3. Olvassátok el figyelmes a tankönyv 170-172. oldalán a Gravitáció című leckét! 

 

 

4. tankocka 

Nyissátok meg a linket és oldjátok meg a feladatot! 

https://learningapps.org/9923088 

 

A végén egy szót kaptok, azt küldjétek el még ma! 

 

Házi feladat:  

Tanuljátok meg a 169. oldalon a Jegyezd meg! részt, azaz az alábbiakat! 

 

A Föld a körülötte található testekre gravitációs erőt fejt ki. Ez a gravitációs erő a Föld 

középpontja felé mutat és a nagyobb tömegű testekre nagyobb erővel hat. Ez okozza a 

testek esését, a hajítás utáni röppályát, a Hold Föld körüli keringését. 

Minden testnek van tömegvonzása. 

 

Írásbeli: 

Határidő: április 6. hétfő 18:00 

Nem kell a hétvégén megoldanotok, ha nincs időtök és/vagy kedvetek hozzá. 

 

Munkafüzet 85. oldal 1. feladat  

Munkafüzet 86. oldal 2. és 3. feladat 

 

Ha kész, fotózzátok le és küldjétek el a tkrisztina@vmai.hu 

 

Szorgalmi feladat: 

https://learningapps.org/9923088


Határidő: április 6. hétfő 18:00 

 

1. Mire használták az Eötvös-ingát? Ki találta fel? 

2. Mi okozza az ár-apály jelenséget? Hányszor van egy nap ár-apály? 

A válaszokat is ugyanarra a címre küldjétek. 

 

Jó munkát! 

Kriszta néni  

 


