Osztály: 5.a
Tantárgy: Magyar nyelvtan
Téma: Gyakorlás – összeolvadás, rövidülés, kiesés
A mai alkalommal gyakorló feladatokat kell megoldanotok a legutóbbi két alkalommal
tanult mássalhangzótörvények gyakorlása érdekében.
Kérlek benneteket, hogy figyelmesen, átgondolva oldjátok meg a feladatokat, mert a
következő alkalommal írásbeli számonkérésre számíthattok a három mássalhangzó
törvényről (összeolvadás, rövidülés, kiesés) tanult ismeretekből.
A feladatokat az alábbi linkeken találjátok:
https://wordwall.net/hu/resource/2331252/nyelvtan/kies%c3%a9s-vagyr%c3%b6vid%c3%bcl%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/14428918/m%C3%A1ssalhangz%C3%B3r%C3%B6vid%C3%BCl%C3%A9s
https://wordwall.net/hu/resource/2331046/nyelvtan/%c3%b6sszeolvad%c3%a1s-vagy-nem
https://wordwall.net/hu/resource/14443975/nyelvtan-5-oszt%C3%A1ly
https://learningapps.org/view10033470
https://learningapps.org/view14785422

Class: 5.a
Subject: Hungarian grammar
Topic: Exercise - merging, shortening, dropping out
You have to solve the tasks you are practicing today in order to practice the consonant laws you have
learned the last two times.
https://wordwall.net/hu/resource/2331252/nyelvtan/kies%c3%a9s-vagyr%c3%b6vid%c3%bcl%c3%a9s
https://wordwall.net/hu/resource/14428918/m%C3%A1ssalhangz%C3%B3r%C3%B6vid%C3%BCl%C3%A9s
https://wordwall.net/hu/resource/2331046/nyelvtan/%c3%b6sszeolvad%c3%a1s-vagy-nem
https://wordwall.net/hu/resource/14443975/nyelvtan-5-oszt%C3%A1ly
https://learningapps.org/view10033470
https://learningapps.org/view14785422

Tantárgy: Matematika
Osztály: 5.a
Az óra témája: Gyakorlás: Kocka testhálója, felszíne, térfogata
Időpont: 2021. április 15
1.feladat:
-

Nyisd meg az alábbi linket, és figyeld meg, hogy hányféleképp lehet kiteríteni a síkba
egy kockát! (11)
Figyeld meg, hogy változik a testháló különböző esetekben.
{A program használata: A megnyitás után, a nyit – csuk közötti gomb jobbra -balra
húzásával lehet a kockát kiteríteni és összehajtani. Az alatta lévő „elrendezés”, és a
mellette lévő csúszka a 11 db lehetőséget mutatja be, ahogyan a kockát ki lehet teríteni}

https://www.geogebra.org/m/FQ54BJrV
2. Feladat:
Az előző feladathoz kapcsolódóan, válassz ki egy számodra szimpatikus testhálót, majd ennek
segítségével készítsd el papírból az általad tervezett kockát!
Amire szükséged lesz:
-

papír (négyzetrácsos), ceruza, vonalzó, olló, cellux ragasztó

Lépések:
1. Az első feladatban megtekintett kocka 11 féle testhálójából az egyik kiválasztása.
2. Eszközök előkészítése.
3. A testháló megtervezése (Ugye tudjuk, hogy a kocka olyan téglatest, amelynek minden
éle egyenlő hosszú, így minden lapja négyzet.) Ezért ki kell választani, hogy a testháló
négyzeteinek oldalai hány centiméteresek legyenek. Figyelni kell az elkészítésnél, hogy
ha kiválasztottad, hogy pl.:5cm, akkor minden oldala akkora legyen!
4. Vonalzó, ceruza segítségével a kocka testhálójának megrajzolása.
5. A testháló kivágása ollóval.
6. A kivágott testháló minden oldalának megerősítése hajtogatással. (A rajz mentén)
Ezáltal könnyebb összehajtogatni a kockát.
7. Ha pontosan rajzoltad le a testhálót, sikerülni fog a kocka összehajtogatása.
8. Oldalak megragasztása cellux-al.
Házi feladat: Az általad tervezett és immár elkészített kocka felszínének és térfogatának
kiszámolása! A füzetedbe dolgozz, először írd fel a kockád adatait, majd úgy végezd el a
számítást.
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Az elkészült kockáról is küldj fényképet!

V=

Osztály: 5.a
Tanár: Horváthné Halász Eszter
Tantárgy: Ének
Téma: Kodály Zoltán
Megoldott feladatok elküldési határideje: 04.23.

Olvasd el a magyar zenetörténet egyik legkiemelkedőbb alakjának, Kodály Zoltánnak az
életéről szóló olvasmányt! Majd válaszolj a lecke végén lévő kérdésekre,írásban a füzetbe!
Erről kérek majd fotót!

Kodály íróasztala

Írd ki a füzetbe:
- Kodály Zoltán nevét
- Születésének és halálának helyét, idejét
- tevékenységét
- 1906-tól kivel folytatott népdalgyűjtő tevékenységet
- Másold le a főbb műveit (szövegben dőlt betűvel van szedve)

Angol 5.a 1 csop 2021. április 15

1. Létige „to be”ismétlése, gyakorlása.
Nézd meg a videókat, akár többször is ! Watch a video.
https://www.youtube.com/watch?v=w9KsTbTdLAE&ab_channel=autoenglish

to be song

https://www.youtube.com/watch?v=PZCcRzgrr8Y&ab_channel=Rockin%27EnglishLessons to be
song 2
https://www.youtube.com/watch?v=rFhLzchS02s&ab_channel=SiraAcademy

to be mondatok

Írj ki néhány példamondatot a videóból fordítással együtt ! Gyakorold a szavak és mondatok kiejtését
a videó hallgatása közben !
Írj le néhány saját példát ! Használd „am”, „is”, „are”
Határ idő: április 19.

5.a Angol – 2. csoport________________________________________
április 15. csütörtök
Az óra témája: Gyakorlás: have got, has got
Kedves Tanuló!
Online Meet óra: ma csütörtök 12 óra
Ha nem tudsz részt venni, az alábbiak alapján dolgozz!
1. Munkafüzet: 23. oldal 4. feladat:
Egészítsd ki a mondatokat a have got és has got rövid alakjával: ’ve vagy ’s!
2. Munkafüzet: 23. oldal 5. feladat:
Írj tagadó (negatív) mondatokat!
3. Munkafüzet: 23. oldal 6. feladat:
’s = is vagy ’s = has
Döntsd el és írd le teljes alakban az igéket!
(Sokat segít, ha lefordítod a mondatokat: have/has got – birtokol, is – van.)
Visszaküldés: munkafüzet – április 16. péntek 16 óra
Classroomban vagy kgabriella@vmaibp.hu
Figyelem! Következő órán: április 19. hétfőn (aznapi visszaküldési határidővel): RÖPDOLGOZAT
(témája: birtoklás kifejezése: have got, has got).

Dear Students,
Online Meet lesson on Thursday at 12 p.m.

If you can’t join the online lesson, work according to:
1. Workbook (munkafüzet) Page 23 Exercise 4.
2. Workbook (munkafüzet) Page 23 Exercise 5.
3. Workbook (munkafüzet) Page 23 Exercise 6.
’s = is or ’s = has
Decide and write the long form of the verb. (Translation helps you.)
Send back: workbook – April 15 Friday 4 p.m.
In Classroom or kgabreiella@vmaibp.hu
Attention! Next lesson: 19 April, Monday (send back that day): TEST (topic: have/has got)

5. o. Rajz
Vers illusztráció:
A két vers közül választhattok
Arany János: A tudós macskája
https://www.youtube.com/watch?v=vm1fe6Qu5uI
Csukás István: A nagy papucstolvaj
https://www.youtube.com/watch?v=AmrzEli2yNk

Méret: A/4 rajzlap
Eszköz: Bármilyen színes eszközzel: színes ceruza, vízfesték, filctoll,
A/4 es méretben 1 papíron
Vegyes technikát is használhattok. Több eszközt is használhatsz egy papíron, pl:
vízfesték és toll, filctoll

