
Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Írásban jelölt teljes hasonulás 

1. Ismétlésként, gyakorlásként oldjátok meg az alábbi linken található Keresd a 

hasonulást! és a Részleges hasonulások című feladatokat! 

A megadott linken az Okostankönyv egy oldalát találjátok. Azon lejjebb görgetve 

találjátok meg a feladatokat. 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_032_033  

 

2. Másoljátok le a nyelvtan füzetbe a következő vázlatot! 

 

Teljes hasonulás 

 

Amikor két msh. találkozik, akkor gyakran előfordul, hogy a két hang teljesen azonossá 

válik a kiejtésünkben. Ezt nevezzük teljes hasonulásnak. 

Két fajtája van: 

- írásban jelölt teljes hasonulás 

- írásban jelöletlen teljes hasonulás 

 

Írásban jelölt tejes hasonulás 

 Akkor keletkezik, ha egy szóhoz a –val, -vel, -vá, -vé rag kapcsolódik. Ilyenkor a rag 

 -v hangja teljesen hasonul az előtte álló msh-hoz, így azt megkettőzve írjuk le. 

 

Pl., lapát + val = lapáttal 

       angyal + vá = angyallá 

       szép + vé = széppé 

       erszény + vel = erszénnyel 

 

Házi feladat: Megtanulni a füzetbe leírt szabályt. 

Írásbeli feladat: Másoljátok le a füzetbe az alábbi mondatot, és karikázzátok be azokat a 

szavakat, melyekben írásban jelölt teljes hasonulás van! 

A katicabogarat elsősorban élénkpirossal színezett, pöttyökkel tarkított külseje teszi kedveltté.  

 

 

 

 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_032_033


Class: 5.a 

Subject: Hungarian grammar 

Topic: Complete resemblance marked in writing 

1. As a repetition, practice, solve the Find the Similarity at the link below! and Partial Similarities! 

At the link provided you will find a page in the Smart Book. Scroll down to find the tasks. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_032_033  

3. Copy the following outline into the grammar booklet. 

 

Teljes hasonulás 

 

Amikor két msh. találkozik, akkor gyakran előfordul, hogy a két hang teljesen azonossá 

válik a kiejtésünkben. Ezt nevezzük teljes hasonulásnak. 

Két fajtája van: 

- írásban jelölt teljes hasonulás 

- írásban jelöletlen teljes hasonulás 

 

Írásban jelölt tejes hasonulás 

 Akkor keletkezik, ha egy szóhoz a –val, -vel, -vá, -vé rag kapcsolódik. Ilyenkor a rag 

 -v hangja teljesen hasonul az előtte álló msh-hoz, így azt megkettőzve írjuk le. 

 

Pl., lapát + val = lapáttal 

       angyal + vá = angyallá 

       szép + vé = széppé 

       erszény + vel = erszénnyel 

 

 

Tantárgy: Történelem 
Téma: Ókori Kelet kultúrája 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2021. 03.09. 

 

A mai órai feladatod, másold be a füzetbe az alábbi vázlatot, majd tanuld meg az anyagot! 

 

         40. óra     03.09. 

Ókori Kelet kultúrája 

(1 sor kimarad) 

Mezopotámia: 

Földrész: Ázsia (Közel-Kelet) 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_032_033


Folyói: Tigris, Eufrátesz 

Uralkodó: király (egyben hadvezér és bíró) 

     legjelentősebb uralkodó: Hammurappi – törvényalkotó király volt 

Foglalkozás: - öntözéses földművelés 

- kézművesség 

- kereskedelem 

Városállamokat hoztak létre: Ur, Uruk, Babilon, Assur, Ninive (keresd meg KTA 6.) 

Városállam: - város + hozzá tartozó környék 

- városfal veszi körbe 

- egymástól függetlenek, élükön király 

Kr. e. 2000 Babilon kiterjeszti hatalmát – létrejön a Babiloni Birodalom 

Találmányok, tudományok: - égetett agyagtégla, kerék 

- ékírás 

- fejlett csillagászat és matematika 

(1 sor kimarad) 

India: 

Földrész: Ázsia (Távol-Kelet) 

Folyói: Indus, Gangesz 

Földrajzi adottságai: - félsziget – 3 oldalról tenger/óceán veszi körbe 

- Északról a Himalája határolja 

Éghajlat: - különleges, 3 hónapon át esik az eső – monszun (víztárolókat építenek) 

- az év többi részében nincs csapadék 

Uralkodó: radzsa, maharadzsa 

Foglalkozás: - öntözéses földművelés (gyapot) 

  - kézművesség 

Vallás: - hindu vallás 

 - lélekvándorlás: lélek halhatatlan, test halála után új testben születik újjá 

 - buddhizmus – Buddha herceg 

Találmányok, tudomány: - fürdőszoba, szennyvíz elvezetése 

    - matematika: az arab számok Indiából származnak 

(1 sor kimarad) 

 

Kína:  

Földrész: Ázsia (Távol-Kelet) 

Folyói: Huang ho, Jangce (Sárga-folyó, Kék-folyó) 

Földrajzi adottságai: - változatos domborzat 

   - sík vidék, sivatag, hegyvidék 

Uralkodó: császár 

Foglalkozás: - öntözéses földművelés (csatornahálózat) – tea, rizs 

  - kézműves ipar 

  - kereskedelem – Selyemút Európa felé vezet 

Találmányok, tudomány: - porcelán, selyem, puskapor, papír, nyomtatás, iránytű 

    - Nagy Fal 

    - cseréphadsereg 



    - fejlett orvostudomány 

    - írástudomány (olvasáshoz min. 3000 jelet kell ismerni) 

 

Hf: a vázlat leírása a füzetbe és megtanulni 

A bemásolt vázlatot fényképezd le és a képet töltsd fel a Classroomba 03. 10. szerda 18.00 

óráig. 

 

 

Juelle, James:  

 

Your today's hourly task, copy the above sketch into the notebook in Hungarian. I send it in 

english, that understand it what's this about. 

 

40. lesson  03.09.  

The culture of ancient east 

(1 row is left out) 

Mezopotámia: 

Continent: Asia (Middle East) 

River: Tiger, Euphrates River 

Ruler: - cool (in one strategist and judge) 

- most considerable ruler: Hammurappi – a king was codification 

Occupation:  - irrigational agriculture 

- handicraft 

- trade 

City-states were created: Ur, their lord, Babilon, Assur, Ninive (look it up KTA 6.) 

City-state: - city + neighbourhood belonging to him 

- a city wall surrounds it 

- from each other independent, their edge cool 

bc 2000 Babilon extend his power – Babiloni Birodalom comes into existence 

Inventions, science: - a clay brick, a wheel burned 

- cuneiform writing 

- astronomy and mathematics developed 

(1 row is left out) 

India: 

Continent: Asia (Far East) 

River: Indus River, Ganges River 

His geographical conditions:  - peninsula – from 3 sides sea/an ocean surrounds it 

- From north Himalája borders it 

Climate: - special, it is raining through 3 months – monsoon (reservoirs are built up) 

- there is not moisture in the rest of the parts of the year 

Ruler: radzsa, maharajah 

Occupation: - irrigational agriculture (cotton) 

- handicraft 

Religion:  - Hindu religion 



- reincarnation: soul immortal, is reborne in a new body after the death of a 

body 

- Buddhism – Buddha prince 

Inventions, science: - the navigation of a bathroom, sewage 

- mathematics: the Arab numbers originate from India 

(1 row is left out) 

China: 

Continent: Asia (Far East) 

River: Huang ho, Jangce (Yellow River, Kék river) 

His geographical conditions: - diverse topographic features 

- plane country, desert, highlands 

Ruler: emperor 

Occupation: - irrigational agriculture (drainage) – tea, rice 

- artisan industry 

- trade – Selyemút Eurpe drives towards it 

Inventions, science: - china, silk, gunpowder, paper, printing, compass 

- Big wall 

- tile army 

- advanced medical science 

- writing science (to reading on what. it is necessary to know 3000 

signs) 

 

Homework:  

the description of the sketch into the booklet and to learn 

Take a photo of the copied sketch and upload the picture to the Classroom the 03. 10. 

Wednesday until 18.00 clocks. 

 

 

Osztály: 5.a 

Tantárgy: Dráma 

Téma: Szókincsbővítő játékok 

Az alábbiakban három játékos feladat megoldására hívlak benneteket. Remélem kellemes 

időtöltés lesz számotokra! Jó szórakozást hozzá! 

A feladatokat az alábbi linkeken találjátok: 

https://learningapps.org/1859274 

https://learningapps.org/5396582 

 

Szorgalmi: Ha van időtök és kedvetek, válasszatok ki egy szólást vagy közmondást, és 

készítsetek hozzá színes rajzot! 

https://learningapps.org/1859274
https://learningapps.org/5396582


Ha a rajzról készült fotót elkülditek, szorgalmi ötössel jutalmazom! 

 

 

Class: 5.a 

Subject: Drama 

Topic: Vocabulary expansion games 

Below I invite you to solve a three player task. I hope you have a pleasant time! Have 

fun with it! 

You can find the tasks at the following links: 

https://learningapps.org/1859274  

https://learningapps.org/5396582  

 

Diligent: If you have the time and mood, choose a saying or proverb and make a color 

drawing for it! 

If you submit a photo of the drawing, I will reward you with a diligent five! 

 

Kedves Gyerekek! 

 Remélem,hogy mindenki jól van!   

Itt, a classroomban küldöm a feladatokat. De megtaláljátok az e-naplóban és az iskola internetes 

oldalán is. Órarend szerint, az adott napon fogjátok megkapni  a leckéket! 

- Minden levelem tetején ott lesz a  lecke címe, és a feladatok megoldási határideje. 

Természetesen előbb bármikor elküldhetitek. Ne késsetek a feladatok megoldásában, mert akkor 

csak halmozódni fog és egyre nehezebb lesz pótolni! 

- A feladatokat a classroomban küldjétek vissza! 

- Ha gond lenne, elértek messengeren illetve a  heszter@vmai.hu e-mail címen. Írjatok bátran! 

- A feladatokra osztályzatot fogtok kapni! 

 Kitartást Mindenkinek és hasznos otthoni időtöltést ! 

 

      Eszter néni 

 

....és most munkára fel, jöjjön az első lecke etikából! 

https://learningapps.org/1859274
https://learningapps.org/5396582


 

Osztály: 5.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Etika 

Téma: Közösségeim 

Feladatok megoldásának ( visszaküldésének) határideje: 03.16. 

 

1.  Írd vagy rajzold le, hogy milyen az a környezet, ahol otthonosan érzed magad! Kik 

tartoznak még ezekhez a helyekhez? 

2. Gondold végig, milyen csoportokhoz, közösségekhez tartozol! 

 

 - Egy nagy lapra rajzolj le egy virágformájú ábrát annyi szirommal, ahány közösséget 

összeszámoltál!  

 - A közepébe rajzold le magadat!  

 - A szirmokra írd rá a közösségeid nevét, és mindegyikbe írj bele 2-3 személyt, akik 

fontosak számodra! 

 - Színezd különböző színekkel a szirmokat! A színek jelenítsék meg számodra, 

mennyire jó közösségnek érzed azt a csoportot, mennyire szeretsz odatartozni! 

 

 

Angol   

Tantárgy: Angol – 2. csoport 

Osztály: 5.a 

Az óra témája: Hallgatás utáni szövegértés (adatok) – online óra 

Időpont: március 9. kedd 

 

Élő online óra a Meet alkalmazással – kedden 10.00 órától 

belépési link: a Classroom csoport fejlécében – arra kattintva csatlakozik a diák az élő órához 

Aki nem tud részt venni, az alábbi feladatokat végezze el önállóan: 

1. Hallgasd meg az alábbi linken elérhető hanganyagot akár többször is, majd másold le a 

füzetedbe és töltsd ki a tankönyv 23. oldal 6. feladatának táblázatát! 



https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/audio?cc=hu&selLanguage=hu  

(Page 23, Exercise 6a) 

2. Gyakorlófeladatok:  

https://learningapps.org/6727205,  

https://learningapps.org/3995380  

Elvégzett feladat visszaküldése:  

Az önállóan dolgozók (akik nem vettek részt az élő online órán), kérem, küldjék el a füzetben kitöltött 

táblázatot a Classroom feladatban vagy a kgabriella@vmaibp.hu címre még a keddi napon! 

 

Jó munkát kívánok! 

Gabi néni 

 

Testnevelés 

5.a 

Végezzétek el a zenés tornát! 

https://www.youtube.com/watch?v=J4a3-9gX6F0 

 

 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit02/audio?cc=hu&selLanguage=hu
https://learningapps.org/6727205
https://learningapps.org/3995380
mailto:kgabriella@vmaibp.hu
https://www.youtube.com/watch?v=J4a3-9gX6F0

