
Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Írásbeli számonkérés, játékos húsvéti feladatok 

 

A mai alkalommal két feladatotok lesz. 

 

1. Röpdolgozat a János vitéz 11-14. fejezetéhez kapcsolódóan. A feladatlapot a 

Classroom felületén találjátok meg. A kitöltésnek megszabott időkerete nincs, de 

minden feladatot csak egyszer van lehetőségetek megoldani. Ezért kérlek 

benneteket, hogy nagyon meggondoltan, figyelmesen oldjátok meg a feladatokat! 

2. A közeledő húsvéti ünneppel kapcsolatos játékos feladatokat kaptok. Házi feladat 

természetesen nem lesz, mert ez a tavaszi szünet előtti utolsó óra. 

A feladatok megoldásához örömet, jókedvet, a szünethez pedig jó pihenést 

kívánok! 

 

https://wordwall.net/hu/resource/13079977/olvas%c3%a1s/h%c3%basv%c3%a9t 

https://wordwall.net/hu/resource/13188403/h%C3%BAsv%C3%A9ti-kv%C3%ADz  

https://wordwall.net/hu/resource/13538497/k%c3%b6rnyezetismeret/h%c3%basv%c3%a9t  

https://wordwall.net/hu/resource/1040854/m%c5%b1v%c3%a9szet/h%c3%basv%c3%a9t  

https://wordwall.net/hu/resource/1233645/h%C3%BAsv%C3%A9t  

https://wordwall.net/hu/resource/1328230/h%C3%BAsv%C3%A9t  

3. Akinek van kedve és ideje, megnézheti az alábbi linken található rövid rajzfilmet a húsvéti 

ünnepről. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QLR3Hxd9fFY 

 

 

03 30 info 5a  

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 

File:    

Tantárgy:  informatika 

Téma:   Kommunikáció - felmérő 

Kedves Gyerekek! 

A mai alkalommal a kommunikációról tanultak felmérőjére kerül sor. 

https://wordwall.net/hu/resource/13079977/olvas%c3%a1s/h%c3%basv%c3%a9t
https://wordwall.net/hu/resource/13188403/h%C3%BAsv%C3%A9ti-kv%C3%ADz
https://wordwall.net/hu/resource/13538497/k%c3%b6rnyezetismeret/h%c3%basv%c3%a9t
https://wordwall.net/hu/resource/1040854/m%c5%b1v%c3%a9szet/h%c3%basv%c3%a9t
https://wordwall.net/hu/resource/1233645/h%C3%BAsv%C3%A9t
https://wordwall.net/hu/resource/1328230/h%C3%BAsv%C3%A9t
https://www.youtube.com/watch?v=QLR3Hxd9fFY


A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni: 
 
https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjQ2NjYz/a/MzA5MjA3MTYxNDA1/details 
 

FIGYELEM!!! A Classroomhoz hozzáférés nem adható ki! Te magad 
tudsz közvetlenül hozzáférni úgy, hogy megnyitod a gmailt, belépsz 
a  ……………..@vmaibp.hu email címeddel és a hozzá adott 
jelszavaddal.  
Vagy a hozzáférés kérése helyett a felhasználóváltás gombra kell 

kattintani, majd kiválasztani vmaibp-s profilodat. 
 

Házi feladat: 

 

A dolgozatot töltsd fel a Google Classroomra! 
 
 
Határidő:  2021.03.31.  

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

Tantárgy: matematika 

Osztály: 5.a  

Az óra témája: Testek testhálója 

Időpont: 2021.03.31 

Írjátok a füzetbe! 

                                                                102. óra 

                                                        Testek testhálója 

Testháló: a test síkban kiterített lapjainak összessége. 

A következő linken az okostankönyv egy oldalát találod. Keresd meg a harmadik példát, és nézd meg! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_5_nat2020/lecke_04_005 

A következő linken megnézheted a kocka összes lehetséges módon kiterített testhálóját. (11 db) 

.https://www.geogebra.org/m/QgPXyUsx?fbclid=IwAR1-

M1RZbrUf8ektRzr8UmIlBI65vac7exbXqXv2VOPh0CQXcKzh7r9y7ec 

https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjQ2NjYz/a/MzA5MjA3MTYxNDA1/details
http://vmaibp.hu/
https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_5_nat2020/lecke_04_005
https://www.geogebra.org/m/QgPXyUsx?fbclid=IwAR1-M1RZbrUf8ektRzr8UmIlBI65vac7exbXqXv2VOPh0CQXcKzh7r9y7ec
https://www.geogebra.org/m/QgPXyUsx?fbclid=IwAR1-M1RZbrUf8ektRzr8UmIlBI65vac7exbXqXv2VOPh0CQXcKzh7r9y7ec


Rajzold le a füzetedbe a 11 testhálót! 

Térj vissza az okostankönyvhöz, és csináld meg a két interaktív feladatot! 

 

Házi feladat!    

 

 

 

 

 

                                                              102 o'clock 

                                                        Body mesh of bodies 

Body mesh: the sum of the planes of the body spread out in a plane. 

At the following link you will find a page of the smartbook. Find the third example and look at  

https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_5_nat2020/lecke_04_005 

At the following link you can see all the possible body meshes of the cube . (11 pcs) 

.https://www.geogebra.org/m/QgPXyUsx?fbclid=IwAR1-

M1RZbrUf8ektRzr8UmIlBI65vac7exbXqXv2VOPh0CQXcKzh7r9y7ec 

Draw the 11 body nets in your booklet. 
Return to the smartbook and do the two interactive tasks! 
  

https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_5_nat2020/lecke_04_005
https://www.geogebra.org/m/QgPXyUsx?fbclid=IwAR1-M1RZbrUf8ektRzr8UmIlBI65vac7exbXqXv2VOPh0CQXcKzh7r9y7ec
https://www.geogebra.org/m/QgPXyUsx?fbclid=IwAR1-M1RZbrUf8ektRzr8UmIlBI65vac7exbXqXv2VOPh0CQXcKzh7r9y7ec


Homework! 
  
  

 

 

 

5.a   Természetismeret          

március 31. szerda 
Az óra témája: Ismétlés-gyakorlás 
 
Kedves Tanuló! 
Oldd meg az alábbi gyakorló feladatokat! Segítségként használhatod a tankönyved, füzeted is. 
Munkádat (a korábbiakkal együtt) értékelni fogom! 
 Munkafüzet:  86. oldal: 1. feladat, 
   87. oldal: 3. feladat, 
   88. oldal: 6. feladat. 
Visszaküldés: munkafüzet feladatai – április 7. 16 óra  
Classroom feladatban vagy kgabriella@vmaibp.hu  
 
 
Dear Student, 
Solve the following practice tasks. You can also use your book and exercise book for help. 
I will get a mark for your work. 

Workbook:  page 86 Ex. 1 
page 87 Ex. 3 
page 88 Ex. 6. 

Send back: Workbook exercises - April 7, 4 p.m. 
In Classroom or kgabriella@vmaibp.hu  
 
   __________________________________________ 
 

mailto:kgabriella@vmaibp.hu
mailto:kgabriella@vmaibp.hu


Angol 5a 1csop     2021. március 31 

.1. Fejtsd meg  az anagrammát és az új szavakat írd ki a szótárfüzetbe fordítással együtt ! 

   Próbáld meg önállóan, de ha nem megy, használd „anagram generator” –t  ! 

A megoldásokat írd le a füzetbe ! 

 

 

Nézd meg a videót és válaszolj a kérdésekre ! 

https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q 

What patterns (minta) can you see ont he eggs ? How many (hány) eggs can you see ? 

What are their colours ?  What is inside the egg ? 

 

Határidő : április12. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P09FiCLhd1Q


 
    
 

5.a Angol – 2. csoport_________________________________________ 

március 31. szerda 

Az óra témája: Játékos angol húsvéti feladatok 
 
Kedves Diákok!  
A következő online Meet óránk: április 7-én, 10 órakor lesz. 
Ma csak játékos húsvéti, de angol feladatok lesznek. Ha szeretnétek, elküldhetitek eredményeiteket 
(nem kötelező). 
 
1. Húzd a szavakat a megfelelő képhez! Ellenőrzés: Check gombra kattintva. 
https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/picture-quiz.html  
2. Memóriajáték:  
https://www.esolcourses.com/vocabulary/pelmanism/holidays/easter-memory-game.html  
3. Találd ki a ’titkosrajzzal’ írt szavakat, majd kösd össze a képeikkel! Ellenőrzés: Finish gomb. 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EAS
TER_CRYPTOGRAM_gr112lo   
Segítség: easter – húsvét, bunny – nyuszi, church – templom, cross – kereszt, nest – fészek, basket – 
kosár, bench – pad, sweets – édességek, chocolate egg – csokitojás, flowers – virágok. 
 
A szünetre kellemes pihenést, boldog húsvétot kívánok! Vigyázzatok magatokra! 
I wish you a happy Easter holiday. Take care of yourself.  
https://www.youtube.com/watch?v=tN-2_nbvO1Y  
 
 
Dear Students, 
Our next online Meet lesson will be on April 7 at 10 p.m. 
Today there will be only playful Easter, but English exercises. If you want, you can send your results. 
 
1. Drag the words to the appropriate picture. If you are ready: Click the Check button. 
https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/picture-quiz.html  
2. Memory game: 
https://www.esolcourses.com/vocabulary/pelmanism/holidays/easter-memory-game.html  
3. Guess the words written with the ‘secret drawing’ and then connect them with their pictures. 
Check: Finish button. 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EAS
TER_CRYPTOGRAM_gr112lo  
Help: easter - easter, bunny - bunny, church - church, cross - cross, nest - nest, basket - basket, bench 
- pad, sweets - sweets, chocolate egg - chocolate eggs, flowers - flowers. 
 
I wish you a happy Easter holiday. Take care of yourself. 
https://www.youtube.com/watch?v=tN-2_nbvO1Y  
 

2021. 03.31. szerda 5.a – Margittai Judit 

 
Néptánc 5.a 
Készüljünk Húsvétra! 
Nézzétek szeretettel! Ha tudtok, mozogjatok a gyerekekkel egy kicsit! 

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/picture-quiz.html
https://www.esolcourses.com/vocabulary/pelmanism/holidays/easter-memory-game.html
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo
https://www.youtube.com/watch?v=tN-2_nbvO1Y
https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/picture-quiz.html
https://www.esolcourses.com/vocabulary/pelmanism/holidays/easter-memory-game.html
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Easter/EASTER_CRYPTOGRAM_gr112lo
https://www.youtube.com/watch?v=tN-2_nbvO1Y


Húshagyó: https://www.youtube.com/watch?v=7WPHDa2k9DE&list=RDY5TGg6cW5vk&index=2  
Nádasmenti húsvétolás: 
https://www.youtube.com/watch?v=FbCscCPptDw&list=RDHKiOtGpfDVE&index=18 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7WPHDa2k9DE&list=RDY5TGg6cW5vk&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FbCscCPptDw&list=RDHKiOtGpfDVE&index=18

