Tantárgy: matematika
Osztály: 5.a
Az óra témája: Felmérő (pontok ábrázolása)
Időpont: 04. 30
Ellenőrizzétek és zölddel javítsátok a házi feladatot!
Munkafüzet 116. oldal 3. feladat

A(1; 5); B(–2,5; –1); C(–5; 0); D(–3; –5); E(4; –4); F(5; –2)
A mai órán felmérőt írtok, légyszíves azt csináld, amit kérek!

1. Feladat!
Nyissátok meg és oldjátok meg a feladatot! Ha végeztetek nyomjatok a pipára, és ezt a képet
küldjétek el nekem!
https://learningapps.org/7241410

2. Feladat!
Munkafüzet 111.old. 2 feladat. A pontokat ábrázolni is kell!!!! Ha kész vagytok küldjétek el!

3. Feladat
Munkafüzet 112.old. 6. feladatból csak a.) b.) kell. A pontokat sorba, vagyis egy irányba írd le, ne
össze-vissza! Ha kész vagytok küldjétek el!

Úgy dolgozzatok, hogy érthető, kiolvasható legyen!

Tantárgy: Történelem
Téma: A kereszténység
Osztály: 5.a
Dátum: 2021. 04.30.

Oldd meg az alábbi linkeken található feladatokat, melyek Jézus életével és a
kereszténységgel kapcsolatosak!
Fogalmak:
https://learningapps.org/watch?v=phhc3xhrk20

Topográfiai feladat:
https://learningapps.org/display?v=ps2d0ybbj20

Jézus élete - helyszínek:
https://learningapps.org/display?v=pi5j5e6wt20

Jézus születése:
https://learningapps.org/display?v=pdt0rzf1v20

Ószövetségi Quiz:
https://learningapps.org/display?v=pjx7mx4kt20

Keresztény szimbólumok:
https://learningapps.org/display?v=p79qvv0qa20

A megoldott feladatról küldj képernyőképet!
Hf:

Tk. 71. o. számozott kérdéseiből az alábbiakra válaszolj írásban a füzetedbe:
1, 4, 5, 7, 10

A füzeti feladatot és az online feladat képeit 05.03. hétfő 18:00 óráig töltsd fel a Classroomba.

Joelle, James:
Solve the tasks in the links below that are related to the life of Jesus and Christianity.
https://learningapps.org/watch?v=phhc3xhrk20
https://learningapps.org/display?v=ps2d0ybbj20
https://learningapps.org/display?v=pi5j5e6wt20
https://learningapps.org/display?v=pdt0rzf1v20
https://learningapps.org/display?v=pjx7mx4kt20
https://learningapps.org/display?v=p79qvv0qa20

Send a screenshot of the solved task to Classroom by 18:00 on Monday 05.03.

Testnevelés
Gimnasztikai testgyakorlatok vezényszavai. Küldd el a kész képet!
https://wordwall.net/hu/resource/2567986/gimnasztikai-testgyakorlatok-vez%c3%a9nyszavaittal%c3%a1lod-rejtv%c3%a9nyben

Osztályfőnöki
Hogyan védekezik a szervezetünk a kórokozók ellen?
Nézzétek meg, hogyan védekezik szervezetünk a kórokozók ellen?
https://www.youtube.com/watch?v=3EDFvOIA3lY&t=41s

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet,
osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)!

File:

04 30 info 5a

Tantárgy:

informatika

Téma:

Könyvtártípusok

Kedves Gyerekek!
A mai alkalommal barangolni fogunk a könyvtárakban. De milyen könyvtárak is léteznek?
Azt gondolhatnánk, hogy a könyvtár, az könyvtár. Pedig nem így van. Nézzük meg milyen típusai
vannak a könyvtáraknak.

A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok
megnyitni:
https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjQ2NjYz/a/MzI4NTg2NDAxMjE4/details

Házi feladat:
Készítsetek egy vázlatot a különböző könyvtártípusokról és egy mondatban foglaljátok össze,
melyikre mi a jellemző.
A házifeladatot a Classroomba töltsétek fel!

Határidő:

2021.05.04.

Jó munkát és maradj otthon!
Zsolt bácsi

Technika
Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet,
osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)!

File:

04 30 technika 6a

Tantárgy:

Technika

Téma:

Villany

Kedves Gyerekek!
A mai napon egy olvasólámpát szerelünk össze!
További információkat a Classroom felületén találtok az alábbi linken:
https://classroom.google.com/c/MjA3MjAzMzc5MjE1/a/MzI4NjA1MTQyNTEx/details

Házi feladat:
Válaszolj a Classroomban feltett kérdésekre.
A házi feladatot a Classroomba kérem!
Határidő: 2021.05.04.
Jó munkát és maradj otthon!
Zsolt bácsi

