
Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: János vitéz 19.  fejezet – (Tankönyv 144-145. oldal) 

 

1. A mai első feladatotok a röpdolgozat megírása lesz. A feladatlapot a Classroomban 

találjátok meg. Dolgozzatok figyelmesen! 

 

2. Nyissátok ki az irodalom tankönyvet a 144. oldalon! Hallgassátok meg a János vitéz 19. 

fejezetét! Közben kövessétek a tankönyvben a szöveget! A hangoskönyvet az alábbi 

linken találjátok meg: 

 
https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/20-janosvitez-19-enek.mp3 

 

3. Olvassátok végig figyelmesen a tankönyvből a fejezetet!  

Tk.: 144-145. oldal 

      3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az általam írt vázlatot! 

János vitéz 19. fejezet 

Szereplők: János vitéz, fazekas, óriások csősze 

Helyszín: erdő, óriások földjének határa 

Tartalom:  

János szomorúan. bánatosan vándorolt tovább. 

Egy sűrű, sötét erdőbe ért. 

Egy fazekassal találkozott, akinek a szekere beleragadt a sárba. 

János kihúzta a szekeret a sárból, és a fazekas figyelmeztetése ellenére elindult 

az óriások földje felé. 

A pataknál a határt egy óriás csősz őrizte. 

A csősz el akarta taposni Jánost, de a fölfelé tartott kardjába lépett bele. 

János a hanyatt dőlt óriás testét használta hídként, úgy ment be az óriások 

földjére. 

Közben megölte az óriást. 

 

 

4. Oldjátok meg a következő feladatot! 

 
https://learningapps.org/watch?v=pstdroafc20  

 

Class: 5.a 

Subject: Hungarian literature 

Topic: Knight John Chapter 19 - (Textbook pages 144-145) 

1. Open the literature textbook on page 144. Listen to John 19. In the meantime, follow the text in 

the textbook. You can find the audiobook at the following link: 

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/20-janosvitez-19-enek.mp3
https://learningapps.org/watch?v=pstdroafc20


https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/20-janosvitez-19-enek.mp3 

3. Copy the sketch I wrote into the literature booklet. 

János vitéz 19. fejezet 

Szereplők: János vitéz, fazekas, óriások csősze 

Helyszín: erdő, óriások földjének határa 

Tartalom:  

János szomorúan. bánatosan vándorolt tovább. 

Egy sűrű, sötét erdőbe ért. 

Egy fazekassal találkozott, akinek a szekere beleragadt a sárba. 

János kihúzta a szekeret a sárból, és a fazekas figyelmeztetése ellenére elindult 

az óriások földje felé. 

A pataknál a határt egy óriás csősz őrizte. 

A csősz el akarta taposni Jánost, de a fölfelé tartott kardjába lépett bele. 

János a hanyatt dőlt óriás testét használta hídként, úgy ment be az óriások 

földjére. 

Közben megölte az óriást. 
 

 

Ének  

Osztály: 5.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Téma: Kodály Zoltán- Székelyfonó 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 04.29. 

For the pupils who don't speak hungarian:  Másold le a népdal kottáját, szövegét 1. 

versszakkal! 

1. feladat: 

 Másoljátok le! 

 Kodály Zoltán : Székelyfonó  

 

2. feladat:  

 Hallgassátok meg a műből a következő népdalt, majd másold le az 1. versszak 

szövegét az alábbi kottáról! Készíts hozzá rajzot! 

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/20-janosvitez-19-enek.mp3


A népdalt itt találod: 

https://www.youtube.com/watch?v=cUBMzi5H-lE 

 

 

 

Tantárgy: matematika 

Osztály: 5.a  

Az óra témája: Helymeghatározás szerepe környezetünkben 

Időpont: 04. 23 

 



Olvassátok el figyelmesen a 

https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_5_nat2020/lecke_05_001 

      linken található okos tankönyv helymeghatározással kapcsolatos fejezetét, oldjátok meg az   

      interaktív feladatokat! 

 

Házi feladat: 

Tankockák: 

Nyissátok meg és oldjátok meg a feladatokat! (7 darab) 

https://learningapps.org/10752594 

Ha kész vagy egy feladattal, nyomj a pipára! Ha jól oldottad meg, utána nyomj a bal felső sarokban a 

kék vissza nyílra és válassz egy másik feladatot! 

Ha az összes feladatot megoldottad, egy jelszót kapsz és egy kérdést. Írd le ezeket! 

 

Testnevelés 

Átmozgató, erősítő edzés 

https://www.youtube.com/watch?v=T-2a6RJXrL0 

 

Osztályfőnöki 

Ezen a héten van iskolánk fenntarthatósági téma hete. Nézz utána, mit jelent ez, és pár mondatban 

írd le nekem! 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_5_nat2020/lecke_05_001
https://learningapps.org/10752594
https://www.youtube.com/watch?v=T-2a6RJXrL0

