
Osztály: 5. a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Magánhangzók – mássalhangzók témazáró dolgozat 

A mai alkalommal egyetlen feladatotok van, ami azonban viszonylag hosszú és komoly. A 

magánhangzókról és mássalhangzókról tanult ismeretekhez kapcsolódóan készítettem egy 

témazáró feladatlapot. Azt kell megoldanotok. 

A feladatlapot a Classroomban találjátok meg. 

Nagyon figyelmesen és megfontoltan dolgozzatok ne kapkodjatok, mert a feladatokat csak 

egyszer van lehetőségetek megírni. 

 

Jó munkát kívánok! 

 

 

Osztály: 5.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Ének 

Téma: Kodály Zoltán- Kállai kettős 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 05.06. 

For the pupils who don't speak hungarian:  Másold le az 1. feladat  szövegét! 

 

A mai alkalommal Kodály Zoltán egy másik művével,a Kállai kettőssel fogunk 

megismerkedni. 

1. feladat: 

Másold le az alábbi tudnivalókat a műről! Ha van kedved, rajzold le a cimbalmot! 

 

     Kodály Zoltán: Kállai kettős 

 



 

2. feladat: 

Hallgassátok meg az alábbi linken ezt a művet!  

 https://www.youtube.com/watch?v=TQ26FW06pHk 

 

Angol 5.a – 1 csoport     2021.április 29. 

1. Write the new (unknown) words in your vocabulary and translate them! 

Az új szavakat írd ki a szótárfüzetbe fordítással együtt ! (ha még nincsenek) 

Vocabulary: 

thick 

thin 

old 

new 

good 

bad 

long 

short 

Learn the words.  A szavakat tanuld meg ! 

Másold le az alábbi mondatokat a füzetbe fordítással együtt ! 

I’ve got a jumper(red).  I’ve got a red jumper. 

Mickey has got a cricket bat (new). He’s got a new cricket bat. 

https://www.youtube.com/watch?v=TQ26FW06pHk


Szabály: 

A melléknév (red, new, good, stb) a mondatban mindig főnév (jumper, cricket bat, present, stb) elé 

kerül ! 

Tankönyv 31. old. 4.b Tedd a zárójelben lévő szavakat megfelelő sorrendbe és másold le a 

mondatokat fordítással együtt ! 

Gyakorolás: 

Munkafüzet 24.old.4.feladat. 25.old.5.feladat   

Házi feladat : Mf. 24.old. 1., 3. feladat. 

Határ idő: május 3.   

 

5.a Angol – 2. csoport________________________________________ 

április 29. csütörtök 

Az óra témája: Melléknevek: gyakorlás  
 
Kedves Tanuló!  
Ma nincs online óra. Dolgozz a füzetedben az alábbiak szerint! 
1. Nézd meg az alábbi videót és írj ki 10 melléknevet a füzetedbe a dalból!  

https://www.youtube.com/watch?v=-NjXbgvrVlM  
Lesson 79  29/04 

2. Másold le a füzetedbe az alábbi mondatokat és rajzold le színezve a tárgyakat a mondat szerint! 
 The book is red and thick.  

The boy is good. 
 This television is big and black. 
 Peter’s dog is small and brown. 
 Father’s car is new, big andd blue. 
Visszaküldés: füzet: péntek, április 30. 16:00 – Classroom vagy kgabreiella@vmaibp.hu  
Jó munkát kívánok!  
Gabi néni 
 
Dear Students, 
There isn’t online lesson today. You have to work in your exercise book. 
1. Watch this video and from it write 10 adjectives in your exercise book. 

https://www.youtube.com/watch?v=-NjXbgvrVlM  
Lesson 79  29/04 

2. Copy the following sentences in your exercise book and draw, colour according to the sentences. 
 The book is red and thick.  

The boy is good. 
 This television is big and black. 
 Peter’s dog is small and brown. 
 Father’s car is new, big andd blue. 
Send back: exercise book (füzet): Friday, April 30, 4 p.m. – in Classroom or kgabreiella@vmaibp.hu  
Have a nice work.  
Gabi néni 

https://www.youtube.com/watch?v=-NjXbgvrVlM
mailto:kgabreiella@vmaibp.hu
https://www.youtube.com/watch?v=-NjXbgvrVlM
mailto:kgabreiella@vmaibp.hu


Tantárgy: matematika 

Osztály: 5.a  

Az óra témája: Pontok ábrázolása 

Időpont: 04. 29 

Feladatok:  

1. Ellenőrizzétek és zölddel javítsátok a házi feladatot! 

 

 

 

2. Tankockák  

Oldjátok meg a következő feladatot!  

https://learningapps.org/12065132 

Ha kész vagytok egy feladattal, nyomjatok a pipára! Ha jól oldottátok meg, utána nyomjatok a bal 

felső sarokban a kék vissza nyílra és válasszatok egy másik feladatot! 

Ha az összes feladatot megoldottátok, egy jelszót kap és egy kérdést kaptok.  

Válaszoljatok a kérdésre, és küldjétek vissza! 

Házi feladat: 

Munkafüzet 110. oldal 4. feladat 

 

 

 

5. o. Rajz  Egyiptom 

Mai feladat:  
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A következő videót nézzétek meg egyiptom művészetéről, válaszoljatok a kérdésekre.  

1. Mi a piramis ? 

2. Mi a leghíresebb alkotása a kornak? 

3. Kik a Ré? 

4. Hol találhatjuk a Szfinkszet? 

5. Melyik alkotás tetszett neked a legjobban? 

 
A Művészet Története Gyerekeknek - 2. Az Ókori Egyiptom 
https://www.youtube.com/watch?v=0coxJLmDUp4 
 
Alkotó idő | Kr.e. 2900 | Az ókori Egyiptom 
 
https://www.youtube.com/watch?v=G9VoaeP60cM 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0coxJLmDUp4
https://www.youtube.com/watch?v=G9VoaeP60cM

