Tantárgy: természetismeret
Osztály: 5.a
Az óra témája: Térkép, Föld, világegyetem - Összefoglalás
Időpont: 04.22. szerda
Feladat:
Ellenőrizzétek és zölddel javítsátok a házi feladatot!
Munkafüzet 83. oldal 2. feladat
A Nap felmelegíti a földet, a felmelegedett levegő felfelé száll. A helyébe hideg levegő
áramlik a földfelszínnel párhuzamosa.
Munkafüzet 83. oldal 3. feladat
A szél a levegő földfelszínnel párhuzamos áramlása (mozgás). A szeleket arról az égtájról
nevezik el, amely felől fújnak.
Munkafüzet 83. oldal 5. feladat
Fuvallat, szellő, mérsékelt szél, élénk szél, erős szél, viharos szél, orkán.
Munkafüzet 84. oldal 7. feladat
A szélkakas mutatja a szél irányát.
Olyan emberre, aki folyton megváltoztatja az álláspontját, a véleményét.
Munkafüzet 84. oldal 9. feladat
A csapadék leggyakoribb formái: eső, harmat, dér, zúzmara, hó, jégeső, ónoseső, köd.
Olvassátok el figyelmesen a tankönyv 172-173. oldalán az Összefoglalás című leckét!
Tankockák:
Nyissátok meg az alábbi linkeket és oldjátok meg a feladatokat (8 darab)!
https://learningapps.org/102955207

Ha kész, nyomjatok a kék pipajelre! Ezután a bal felső sarokban a vissza nyílra!
Ha minden feladatot megoldottatok, akkor egy üzenet jelenik meg.
Ebben kaptok egy szót és egy kérdést. Írjátok le ezeket!

Válaszoljatok a kérdésre, ha tudtok.
Küldjétek el legalább a szót még ma!
Házi feladat:
Tanuljátok meg az összefoglalás (tankönyv 172-173. oldal) vastag betűs részeit!
Válaszolj az alábbi kérdésekre! Egy lapon dolgozzatok!
1. Mi a térkép?
2. Minek a segítségével mérhetünk távolságot a térképen?
3. Sorold fel Magyarország nagytájait! Nézd meg hol vannak! (Mf. 69. oldal 4. feladat)
4. Mely országokkal szomszédos Magyarország? (Mf. 69. oldal 1. feladat)
5. Mi a Föld tengely körüli forgásának a következménye?
6. Mennyi idő alatt kerüli meg egyszer a Föld a Napot?
Határidő: április 23. péntek 24:00
https://docs.google.com/document/d/1CFGyQBV77Lo_vPtFUaC_ms48WnKP0XsHO_nsbgK
F3as/edit?usp=sharing
Szorgalmi feladat:
Válaszok a tankockákban feltett kérdésekre.
Írd le a válaszaid röviden! Feladatonként 1-1 pont jár.
Ha kész fotózzátok le és küldjétek a tkrisztina@vmaibp.hu címre!
Holnap, 23-án csütörtökön témazáró dolgozatot írunk.
Jó munkát!
Kriszta néni

