
Tantárgy: természetismeret 

Osztály: 5.a 

Az óra témája: Az életet adó víz - vízellátás, vízgazdálkodás 

Időpont: 05.20. szerda 

 

Feladatok: 

1. Ellenőrizzétek és zölddel javítsátok a házi feladatot! 

Munkafüzet 101. oldal 1. feladat 

Mi történik a földfelszínre hulló csapadékkal? Egészíts ki a rajzot a megfelelő fogalmakkal! 

 

 

Munkafüzet 101. oldal 2. feladat  

Hol van a vízzáró réteg? Írd a rajz megfelelő helyére! 

Hol gyűlik össze a talajvíz? Színezd az ábrán kékre!  

"Áss" kutat a talajvíz eléréséhez! 

Emberek is ihatják ezt a vizet? Válaszod indokold! 

Nem ihatják, mert szennyeződhet.  

 

Munkafüzet 101. oldal 3. feladat 

Mikor keletkezik a belvíz? Színezd az ábrán kék színnel! 

A síkságok mélyedéseiben felgyülemlő csapadékokból és a 

talajvízből keletkezik 

 

 

2. Nézzétek meg a rövid videót! 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ja4rKKVMPI (2:39 perc) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ja4rKKVMPI%20


3. Olvassátok el a tankönyv 194-196. oldalán a Az életet adó víz - vízellátás, vízgazdálkodás című leckét! 

 

4. Tankockák: 

Nyissátok meg az alábbi linkeket és oldjátok meg a feladatokat 

https://learningapps.org/10790135 

 

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 vissza! 

 

Házi feladat:  

Tanuljátok meg a tankönyv 196. oldalán a Jegyezd meg!-et, azaz az alábbiakat! 

A felszíni és felszín alatti vizeinkből ivóvizet nyerünk. A vízi utakon hajózni lehet. A szállítás olcsó, a 

teherhajók, uszályok nagy mennyiségű árut tudnak egyszerre szállítani. A folyók vizét felduzzasztva 

vízierőművet létesítenek villamos energia termelésre. A víztárolókból csatornákon keresztül juttatják el az 

öntözővizet a szántóföldekre. A gyárakban a termeléshez sok vizet használnak. A vizek mellett üdülni, 

sportolni, gyógyulni lehet. A vizek védelme fontos feladatunk.  

 

Munkafüzet 102. oldal 1. és 103. oldal 2., 3. és 5. feladat 

 

Szorgalmi feladat:  

Munkafüzet 103. oldal 6. feladat 

 

Holnap, csütörtökön felmérőt írunk a vízzel kapcsolatos leckékből: tankönyv 177-199. oldal. 

Készüljetek!   

 

Jó munkát! 

Kriszta néni 

 

Ha van kedvetek, nézzétek meg az alábbi videókatt! 

https://www.youtube.com/watch?v=ksQ_PmdV1zc (3:41 perc) Gellérthegy víztározó 

https://www.youtube.com/watch?v=nZdVPasFMcw (5:51 perc) Alagút a Gellért-hegy alatt 

 

https://learningapps.org/10790135
https://www.youtube.com/watch?v=ksQ_PmdV1zc
(3:41%20perc)%20Gellérthegy%20víztározó

