
Tantárgy: természetismeret 

Osztály: 5.a 

Az óra témája: Legnagyobb tavunk, a Balaton 

Időpont: 05.13. szerda 

 

Feladatok: 

1. Ellenőrizzétek és zölddel javítsátok a házi feladatot! 

Munkafüzet 98. oldal 1. feladat 

Mi történik a felszínre hullott csapadékkal? Egy része elpárolog, a többi beszivárog a talajba. 

Színezd kékre a vizeket! 

 

 

Munkafüzet 98. oldal 2. feladat  

Állítsd nagyság szerinti sorrendbe a következő folyóvizeket! 

5. folyam 3. patak 1. ér 2. csermely 4. folyó 

 

 

Munkafüzet 99. oldal 5. feladat 

Írd a fogalom nevét a meghatározás után! 

A folyók vízszintjének megemelkedése: áradás 

A folyók vízszintjének süllyedése: apadás 

A folyók vízszintjének ingadozása: vízjárás 

 

Munkafüzet 99. oldal 6. feladat 

Mitől függ a folyók vízjárása? Éghajlattól. 

 

2. Nézzétek meg a rövid videót! 

https://www.youtube.com/watch?v=kB58OrDhUzU (1:54 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=okrfC658gEA (1:41 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=kB58OrDhUzU
https://www.youtube.com/watch?v=okrfC658gEA


 

3. Olvassátok el a tankönyv 187-189. oldalán a Legnagyobb tavunk, a Balaton című leckét! 

Tanuljátok meg a tankönyv 189. oldalán a Jegyezd meg!-et, azaz az alábbiakat! 

A tavak keletkezhetnek süllyedéssel, elgátolással, szélvájta mélyedésekben, holtágakban és mesterséges 

úton is.  

A Balaton a legnagyobb tavunk. A Zala folyó táplálja, a felesleges vizét a Sió-csatorna vezeti a Dunába. A 

tavakat évezredek alatt a folyók hordaléka feltöltheti. Nyílt víztükrük fokozatosan eltűnik, elmocsarasodnak. 

A mocsár sekély állóvíz, melynek nagy részét benövi a vízi növényzet. A Kis-Balaton is mocsár. Különleges 

növény- és állatvilága miatt természetvédelmi területté nyilvánították. 

 

4. Tankockák: 

Nyissátok meg az alábbi linkeket és oldjátok meg a feladatokat 

https://learningapps.org/10763970 

 

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

le ezeket! 

A szót és a választ - ha tudjátok azt - küldjétek el! 

 

Házi feladat:  

Tanuljátok meg a tankönyv 189. oldalán a Jegyezd meg!-et! 

Munkafüzet 99. oldal 1. és 100. oldal 4. és 5. feladat 

Szorgalmi feladat:  

Munkafüzet 99. oldal 2. és 3., 100. oldal 6. feladat 

Írd le a válaszaid röviden! Feladatonként 1-1 pont jár. 

Ha kész fotózzátok le és küldjétek vissza! 

 

Jó munkát! 

Kriszta néni 

https://learningapps.org/10763970

