
5.a   Természetismeret          

május 5. szerda 
Az óra témája: Az éghajlat 1. 
 
Kedves Tanuló! 
Online óra: szerda 12:00 – katt: Meet-link (Classroom) 
A mai leckében az éghajlatról tanulunk. Dolgozz az alábbiak szerint! 
Másold a füzetedbe a vázlatot a rajzzal, feladatokkal együtt! 
 
   57. óra: Az éghajlat 1.    05.05. 
Az éghajlat: egy terület átlagos időjárása.  
Az éghajlati diagram: a hőmérsékleti és csapadékértékek alapján jól bemutatja egy terület 
éghajlatát. 
Rajzold a füzetedbe az ábrát a jelentésmagyarázattal együtt! (tankönyv 118. oldal 1. ábra) 
 

 
A fenti diagram alapján válaszolj! 
- A legmelegebb hónap: …………………….., értéke: ……………….. C⁰. 
- A leghidegebb hónap: …………………….., értéke: ………………… C⁰. 
- A legmelegebb évszak: ……………………. 
- Számold ki, mennyi az évi közepes hőingadozás! …………………… C⁰. 
- A legcsapadékosabb hónap: ………...……….., csapadékmennyisége: …………………. mm. 
- A legcsapadékosabb évszak: …………………………. 
- Melyik hónapban esett a legkevesebb csapadék? …………………… 
 
Nézd meg a videós magyarázatokat! 
magyarul: https://www.nkp.hu/media/megtekint/16080917153  
angolul: Climate graphs: https://www.youtube.com/watch?v=Wv6yHl0LpgM  
 
Visszaküldeni nem kell, ellenőrzés május 10-én, a tanórán.   
Jó munkát kívánok!  
Gabi néni 
 
Dear Student, 
Online lesson: Wednesday 12:00 - click: Meet-link (Classroom) 
In today’s lesson, we learn about climate. Work as follows! 
Copy the sketch above in Hungarian with the drawing and tasks into your exercise book. 

https://www.nkp.hu/media/megtekint/16080917153
https://www.youtube.com/watch?v=Wv6yHl0LpgM


57. óra: Az éghajlat 1. (Climate 1.)   05.05. 
Climate: The average weather in an area. 
Climate diagram: shows the climate of an area based on temperature and precipitation values. 
Draw the figure in your exercise book with the explanation. (tankönyv page 118 Figure 1) 
 
Answer based on the chart above. 
- The hottest month: …………………., value: …………… C⁰. 
- The coldest month: …………………., value: …………… C⁰. 
- The hottest season: ……………………. 
- Calculate the average annual temperature fluctuation! ……………… C⁰. 
- The rainiest month: ………………., precipitation: ……………. mm. 
- The wettest season: ……………….. 
- In which month did the least rainfall occur? …………………… 
 
Watch the video explanations. 
in Hungarian: https://www.nkp.hu/media/megtekint/16080917153  
in English: Climate graphs: https://www.youtube.com/watch?v=Wv6yHl0LpgM  
 
No need to send back, check on May 10, in Science lesson. 
   
 

Angol 5.a – 1 csoport     2021.május 5. 

 

Tk.33.old. 5.f. 

Nézd meg a képet és írd le a mondatokat a példamondatok alapján ! 

Házi feladat:  

Ha van hiányzó feladat, pótold be ! Tanuld meg az előző órák új szavait ! 

 

Határidő: Május 10. 

 
 
 
 

5.a Angol – 2. csoport________________________________________ 

május 5. szerda 

Az óra témája: Have got – kérdések, rövid válaszok 
 
Kedves Tanuló!  
Online óra: szerda 10:00 
Ha nem tudsz csatlakozni, dolgozz az alábbiak szerint! 
1. Tankönyv 32. oldal 2. feladat: 
 Olvasd el Joe és a tanár párbeszédét! Írd ki a szavakat a szótárfüzetedbe és tanuld meg! 
 beautiful – gyönyörű, 
 boring – unalmas, 
 be asleep – alszik 
 Milyen állata van Joe-nak és Mel-nek? Kösd össze a kép felett! 

https://www.nkp.hu/media/megtekint/16080917153
https://www.youtube.com/watch?v=Wv6yHl0LpgM


2. Írd az angol füzetedbe az alábbi vázlatot! 
   Lesson 82   05/05 
 

állító mondat: You have got a pet. He has got a pet. 

kérdő mondat: Have you got a pet? Has he got a pet? 

rövid válasz: Yes, I have. / No, I haven’t. Yes, he has. / No, he hasn’t. 

Milyen változást veszel észre a kérdésben? 
3. Oldd meg a munkafüzet 27. oldal 3. és 4. feladatát! 
 
Visszaküldeni nem kell, a következő angolórán az iskolában javítjuk. 
Jó munkát kívánok!  
Gabi néni 
 
Dear Student, 
Online lesson: Wednesday 10:00 
If you cannot join, work as follows. 
1. Book (tankönyv) Page 32 Exercise 2: 
 Read Joe and his teacher’s dialogue. Write the words in your dictionary and learn them. 
 beautiful – gyönyörű, 
 boring – unalmas, 
 be asleep – alszik 
 What are Joe and Mel’s animals? Match – above the picture. 
2. Write the sketch in your exercise book. 
   Lesson 82   05/05 
 

állító mondat: You have got a pet. He has got a pet. 

kérdő mondat: Have you got a pet? Has he got a pet? 

rövid válasz: Yes, I have. / No, I haven’t. Yes, he has. / No, he hasn’t. 

 What is the change in the question? 
3. Do Exercise 3 and 4 in workbook (munkafüzet) page 27. 
You don’t have to send back – we will correct it next lesson in the school. 
Jó munkát kívánok!  
Gabi néni 

 
 
 
 

Tantárgy: matematika 

Osztály: 5.a  

Az óra témája: Sorozatok 

Időpont: 05. 05 

Feladatok:  

1. Ellenőrizzétek és zölddel javítsátok a házi feladatot! 

Munkafüzet 116. oldal 1. feladat 



 

Munkafüzet 116. oldal 2. feladat 

 

Munkafüzet 116. oldal 3. feladat 

 

 

2.  Nyissátok ki a tankönyvet a 211. oldalon! 

 

Olvassátok el figyelmesen a leckét és a négy kidolgozott példát! 

Oldjátok meg önállóan következő feladatot a füzetben! 

                                                                   119. óra 

                                                                 Sorozatok 

Tankönyv: 212.old. 2. feladat 

Házi feladat: munkafüzet 117. oldal 1. feladat 

 

 

Testnevelés 

Teljes testedzés 

https://www.youtube.com/watch?v=GluMNRitfH8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GluMNRitfH8


Technika 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 

File:   05 05 technika 5a 

Tantárgy: Technika 

Téma:  Szatmári tejfölös lecsó 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A mai napon egy jól ismert étel egyik tájegységi változatát készítjük el! 

További információkat a Classroom felületén találtok az alábbi linken: 

 

https://classroom.google.com/c/MjA3MjAzMzc5MjE1/a/MzM0NzAyNzI5NjUx/details 

 

Házi feladat: 

Válaszolj a következő kérdésekre: 

1 Mi a paradicsom? Zöldség? Gyümölcs? 

2 Mennyi hagymát használtam fel a lecsó elkészítéséhez? 

 

A házi feladatot a Classroomba kérem! 

Határidő: 2021.05.07. 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

 

https://classroom.google.com/c/MjA3MjAzMzc5MjE1/a/MzM0NzAyNzI5NjUx/details

