
Tantárgy: természetismeret 

Osztály: 5.a 

Az óra témája: A forrástól a torkolatig - Honnan érkezik a folyók vize? 

Időpont: 05.07. csütörtök 

 

Feladatok: 

1. Ellenőrizzétek és zölddel javítsátok a házi feladatot! 

Munkafüzet 97. oldal 1. feladat  

Merre folynak a folyók? Kösd össze a magassági pontokat és jelöld nyíllal a folyásirányt! 

 

Egészítsd ki a mondatot! 

A folyók mindig a magasabb tengerszint feletti helyről folynak az alacsonyabb tengerszint 

feletti magasságú helyre. 

 

Munkafüzet 97. oldal 2. feladat  

Milyen munkát végez a hegyekben a lefolyó víz? Romboló. 

Mitől függ a folyók munkavégző képessége? A lejtés meredekségétől (a tengerszint feletti 

magasságtól) és a mederben szállított víz mennyiségétől. 

 

Munkafüzet 97. oldal 3. feladat  

Mi a szoros? Hogyan keletkezik? Nevezz meg egyet a térkép segítségével! 

A folyók áttörik a hegységeket, az áttörés völgyét nevezzük szorosnak. 

 

Munkafüzet 97. oldal 4. feladat  

Milyen munkát végeznek a folyók az alföldeken? Miért? 

Építő munkát, mert a folyások a sík vidéken lelassul. 

 

Olvassátok el a tankönyv 185-186. oldalán az A forrástól a torkolatig - Honnan érkezik a 

folyók vize? című leckét! 

Tanuljátok meg a tankönyv 186. oldalán a Jegyezd meg!-et, azaz az alábbiakat! 

A folyók forrásból erednek, s a torkolatuknál szűnnek meg. A magasabb tengerszint feletti 

területekről folynak az alacsonyabb tengerszint feletti területek felé.  

Ahonnan a folyó a mellékfolyóival összegyűjti a vizeket, vízgyűjtő területnek nevezzük. A 

vízgyűjtő területeket vízválasztól különítik el. 

A folyók vízszintjének változását vízjárásnak nevezzük. A vízjárás a terület éghajlatától függ. 
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Tankockák: 

Nyissátok meg az alábbi linkeket és oldjátok meg a feladatokat! 

https://learningapps.org/10316353 

 

https://learningapps.org/10761881 

 

Ha kész, nyomjatok a pipára! Ekkor egy üzenet jelenik meg, mely egy szót és egy kérdést 

tartalmaz. Írjátok le ezeket! 

A szavakat és a válaszokat - ha tudjátok azt - küldjétek el! 

 

Házi feladat:  

Tanuljátok meg a tankönyv 186. oldalán a Jegyezd meg!-et, azaz az alábbiakat! 

A folyók forrásból erednek, s a torkolatuknál szűnnek meg. A magasabb tengerszint feletti 

magasságú területről folynak az alacsonyabban fekvő területek felé.  

Ahonnan a folyó a mellékfolyóival összegyűjti a vizeket, vízgyűjtő területnek nevezzük. A 

vízgyűjtő területeket vízválasztók különítik el.  

A folyók vízszintjének változását vízjárásnak nevezzük. Nagy esőzések után vagy 

hóolvadáskor tavasszal a folyók megáradnak. Ha kevés a csapadék, száraz az időjárás, a 

folyók vize apad. 

A vízjárás a terület éghajlatától függ. 

Munkafüzet 98. oldal 1., 2. és 99. oldal 5., 6. feladat 

Ha kész fotózzátok le és küldjétek! 

 

Szorgalmi feladat:  

1. Ki írta a verset? Mi a címe? 

https://learningapps.org/10316353
https://learningapps.org/10761881


"Az Ér nagy, álmos, furcsa árok, 

Pocsolyás víz, sás, káka lakják. 

De Kraszna, Szamos, Tisza, Duna 

Oceánig hordják a habját." 

2. Ki volt Okeánosz? 

3. Tankocka:  

https://learningapps.org/10762588 

 

 

Jó munkát! 

Kriszta néni 

 

https://learningapps.org/10762588

