
Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Összefoglalás 2. – mássalhangzók jellemzése, mássalhangzótörvények 

A mai alkalommal folytatjuk tovább a hangokról tanult ismeretek összefoglalását, mert 

jövő héten csütörtökön ebből témazárót fogtok írni. A mai alkalommal a 

mássalhangzókról tanult ismereteket kell ismételni, gyakorolni. 

 

1. Ismételni kell a tankönyvből, füzetből a következő anyagrészeket: 

Mássalhangzók (tk. 102-104. oldal) 

Mássalhangzótörvények: részleges hasonulás, teljes hasonulás, összeolvadás, 

rövidülés, kiesés (tk. 109-114. oldal) 

Az ismétléshez segítséget nyújthat, ha figyelmesen megnézitek az alábbi videókat, 

melyek a mássalhangzótörvéneket magyarázzák. Rövid ismertetők ezek, 

mindenképpen érdemes rászánni az időt és a figyelmet. 

https://www.youtube.com/watch?v=HIi5MDDBjH0 

https://www.youtube.com/watch?v=0sR7M2R3Els 

https://www.youtube.com/watch?v=mc9QNnKCEAw&t=23s 

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

https://www.youtube.com/watch?v=39yFxyU3W3I 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZVKEQo7qHVE 

https://www.youtube.com/watch?v=7b3p_y5c3Ik 

 

2. Oldjátok meg figyelmesen a következő gyakorló feladatokat! 

 

https://learningapps.org/view2923347 

https://learningapps.org/view9022604 

https://learningapps.org/display?v=p51v51xia16 

https://learningapps.org/display?v=poeze01nj16 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_038 (Szóelemző, Összefoglalás 

című feladatok) 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_039 (Összefoglalás 

keresztrejtvényben, Párosan szép!, Magánhangzók – igaz vagy hamis?, Mássalhangzók – igaz vagy 

hamis című feladatok) 

Class: 5.a 

Subject: Hungarian grammar 
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Topic: Summary 2. - vowels, sound order, fit 

Solve the tasks at the links below carefully. 

 

https://wordwall.net/hu/resource/13639252/magyar-mint-idegen-nyelv/mok-a1-alap-

nemzetk%c3%b6zi-szavak 

https://wordwall.net/hu/resource/1626292/magyar-mint-idegen-nyelv/ppke-gy%c3%bcm%c3%b6lcs 

https://wordwall.net/hu/resource/1351062/angol/k%c3%b6sz%c3%b6n%c3%a9s 

https://wordwall.net/hu/resource/2491380/magyar-mint-idegen-nyelv/11 

 

Osztály: 5.a 

Tantárgy: Dráma 

Téma: Szókereső 

A mai alkalommal a János vitéz 15-19. fejezeteihez kapcsolódó feladatot kaptok. Egy 

szókeresőt állítottam össze, amelyben meg kell keresnetek az adott fejezetekben előforduló 

kiemelt szavakat. 

A szókereső egy kicsit nehezített, mert nem csak függőlegesen és vízszintesen helyezkednek el 

a szavak, hanem átlósan is. A betűtábla jobb oldalán viszont fel vannak sorolva a keresendő 

kifejezések. 

A feladatot a következő linken táláljátok: 

https://learningapps.org/display?v=pa8eqaeqc21  

Eredményes kutakodást kívánok! 

Class: 5.a 

Subject: Drama 

Topic: Word search 

Today, John the Knight 15-19. you will be given a task related to the chapters. I’ve put together a 

word finder in which you need to search for highlighted words that appear in specific chapters. 

The word finder is a bit difficult because not only are the words arranged vertically and horizontally, 

but also diagonally. On the right side of the font, however, are the terms you are looking for. 

You can find the task at the following link: 

https://learningapps.org/display?v=pa8eqaeqc21  

I wish you a successful research! 
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5.a   Természetismeret          

április 26. hétfő 
Az óra témája: A levegő felmelegedése 
 
Kedves Tanuló! 
Új fejezet következik, melyben a légkörről, éghajlatról tanulsz. 
Dolgozz az alábbiak alapján! 
1. Nézd meg figyelmesen a tankönyv 112. oldal ábráit vagy a videót (1 perc):  

https://www.nkp.hu/media/megtekint/16080917176 ! 
2. Írd a füzetedbe a vázlatot! 
   54. óra: A levegő felmelegedése  04.26. 
 
- A napsugarak először a földfelszínt melegítik fel. →  
 A felszín a hő egy részét kisugározza. → A hőáramlás felmelegíti a levegőt. 
- A felmelegedést befolyásolja:  
 a domborzat és 
 a földfelszín színe (a sötét szín elnyeli a hőt – pl. nyári aszfalt). 
- Üvegházhatás (tankönyv 113. oldal ábra!): 
 A levegőben lévő vízgőz (felhők) gátolja, hogy a felszín által kisugárzott hő távozzon.  
 A hősugarakat visszaveri. (pl.: melegházak, üvegházak) 
 
3. Nézd meg a következő videót, mely az üvegházhatást mutatja (1 perc):   

https://www.nkp.hu/media/megtekint/16080917177  
4. Oldd meg a munkafüzet 114. oldal 3. és 4. feladatát! 
Visszaküldés: Füzet vázlata és munkafüzet 114. oldala – április 27. kedd 18 óráig 
Classroomba vagy a kgabriella@vmaibp.hu címre  
Jó munkát kívánok!  
Gabi néni 
 
 
Dear Student, 
A new chapter follows, in which you learn about the atmosphere. 
1. Watch the illustrations (page 112 of the tankönyv) or video: 
https://www.nkp.hu/media/meglook/16080917176 ! 
2. Write the sketch in your exercise book (füzet) in Hungarian – above. 

54. óra: Air warming    04.26. 
- The sun's rays warm the earth first. →  

The surface radiates some of the heat. → The heat flow heats the air. 
- Warming is affected by: the topography and 

the color of the earth's surface (dark color absorbs heat - eg summer asphalt). 
- Greenhouse effect (tankönyv page 113 figure!): 

Water vapor (clouds) in the air prevents the heat radiated by the surface from escaping. 
It reflects heat rays. (eg greenhouses, greenhouses) 

3. Watch the following video showing the greenhouse effect (1 minute): 
https://www.nkp.hu/media/meglook/16080917177  

4. Solve Exercises 3 and 4 on page 114 of the workbook (munkafüzet). 
Send back: sketch and Workbook Page 114 - Tuesday, April 27 until 6 p.m. 
Classroom or kgabriella@vmaibp.hu  
Jó munkát kívánok! 
Gabi néni 
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Angol 5a 1csop  2021 április 26 

 

Nézd meg újra a videót (akár többször is) ! 

https://www.youtube.com/watch?v=3FneLjLb3oc&ab_channel=ElearningStudio   have got has got 

rules 

Munkafüzet 23.oldalon egészítsd ki a 3.feladatot ! Használd “have got” vagy “has got” .  

Az 5. feladatban “haven’t got” vagy “hasn’t got! kell használni.  

Fordítsd le a 3. és 5. feladatban lévő mondatokat ! 

Házi feladat: Mf. 22 old. 1., 2. feladatok. Az 1.f-ban lévő tárgyakról írj mondatokat, hogy mik 

vannak neked és mik nincsenek ! Pl.: I’ve got a radio.  I haven’t got a camera. 

Határidő : április 28. 

 
 
  

5.a Angol – 2. csoport________________________________________ 

április 26. hétfő 

Az óra témája: Melléknevek  
 
Kedves Tanuló!  
Online óra: hétfő 10 óra 
Ha nem tudsz részt venni, az alábbiak alapján dolgozz!  
1. Ismétlés: Tankönyv 30. oldal: Mut’s presents 
 https://en.islcollective.com/video-lessons/muts-present  
2. Tankönyv 31. oldal 3. feladat: 
 Írd le a szavakat a szótárfüzetedbe és tanuld meg! 
 colours – színek,   

yellow – sárga,   green – zöld,   orange – narancssárga, 
red – piros,  black – fekete,  brown – barna, 
blue – kék,   white – fehér,  grey – szürke 
otrhers – egyebek, 
big – nagy small – kicsi,  thick – vastag thin – vékony, 
old – régi new – új,  good – jó bad – rossz, 
long – hosszú  short – rövid 

3. Keress magad körül tárgyakat és jellemezd őket! Írj 10 mondatot a füzetedbe! 
    Lesson 77  26/04  
 például: The exercise book is red., My bag is new.  
 
Visszaküldés: szótárfüzet + füzet: kedd 16:00 – Classroom vagy kgabreiella@vmaibp.hu  
Jó munkát kívánok! 
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Dear Students, 
Online Meet lesson on Monday  at 10:00 
If you can’t join the online lesson, work according to: 
1. Revision: Book (Tankönyv) Page 30: Mut’s presents 
 https://en.islcollective.com/video-lessons/muts-present  
2. Book (Tankönyv) Page 31 Exercise 3.: 
 Write the words in your dictionary and learn them! 
 colours – színek,   

yellow – sárga,   green – zöld,   orange – narancssárga, 
red – piros,  black – fekete,  brown – barna, 
blue – kék,   white – fehér,  grey – szürke 
otrhers – egyebek, 
big – nagy small – kicsi,  thick – vastag thin – vékony, 
old – régi new – új,  good – jó bad – rossz, 
long – hosszú  short – rövid 

3. Find things in your room and describe them. Write 10 sentences. 
Lesson 77  26/04  

 for example: The exercise book is red., My bag is new.  
 
Send back: exercise book + dictionary (szótár): Tuesday 4 p.m. – in Classroom or 
kgabreiella@vmaibp.hu  
 

Tantárgy: matematika 

Osztály: 5.a  

Az óra témája: Helymeghatározás  

Időpont: 04.26 

Olvassátok el figyelmesen: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_5_nat2020/lecke_05_002  linken található okos 

tankönyv helymeghatározással kapcsolatos fejezetét, oldjátok meg az interaktív 

feladatokat! 

Házi feladat: munkafüzet 107. old. 1,3 

                                             108. old. 4 

 

Testnevelés 

Egyszerű feladatok mosdófellépővel 

https://www.youtube.com/watch?v=S_dZzHIX3z8&t=20s 
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