
Tantárgy: természetismeret 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Hazánk, Magyarország - Nuestro país, Hungría - Our country, Hungary 

Időpont: 05.06. csütörtök 

Órai munka: 

 

1. Nézzétek meg az alábbi videót! - ¡Mira el video a continuación! - Watch the video below!  

https://www.youtube.com/watch?v=VGboHJlRmpY kicsit vontatott 

https://www.youtube.com/watch?v=0FBBS0ruwlM 

https://www.mozaweb.hu/lexikon.php?cmd=getlist&let=3D&sid=FOL&pg=9 MOZAWEB 3D  

Magyarország domborzati térképe, közigazgatási térképe (földrajz, 8. oldal) 

https://www.youtube.com/watch?v=4WmkF3kRvhY  

https://www.youtube.com/watch?v=RySygnJHbNM (english)  

https://www.youtube.com/watch?v=omx66rFK5yM (english) 

nincs (español) 

 

2. Nyissátok ki a tankönyvet a 198. oldalon! Olvassátok végig a leckét! 

Írjátok le a füzetbe a 201. oldalon a Jegyezd meg! részt! és tanuljátok meg! 

Escríbalo en el folleto y apréndalo. - Write it down in the booklet and learn it. 

 

Magyarország az északi félgömbön Közép-Európában, a Kárpát-medencében fekszik. A Kárpát-medence az Alpok, 

Kárpátok és a Dinári-hegység által körülvett tágas medence. Hazánk nagytájai a medence minden irányában 

folytatódnak. A Kárpát-medence folyói a Duna vízgyűjtő területéhez tartoznak.  

Hazánk nagytájai: Alföld, Kisalföld, Dunántúli-középhegység, Nyugat-magyarországi peremvidék, Dunántúli-domb és 

hegyvidék, Északi középhegység. 

Hazánk éghajlata kontinentális. 

 

Hungría se encuentra en el hemisferio norte de Europa Central, en la Cuenca de los Cárpatos. La Cuenca de los Cárpatos 

es una piscina espaciosa rodeada por los Alpes, los Cárpatos y las Montañas Dináricas. Los grandes paisajes de nuestro 

país continúan en todas las direcciones de la cuenca. Los ríos de la cuenca de los Cárpatos pertenecen a la zona de 

captación del Danubio. 

Los grandes paisajes de Hungría: Alföld (Gran Llanura), Kisalföld, Montañas Centrales de Transdanubio, las afueras de 

Hungría Occidental, Colinas y Montañas de Transdanubio, Montañas Centrales del Norte. 

El clima de nuestro país es continental. 

 

Hungary is located in the northern hemisphere of Central Europe, in the Carpathian Basin. The Carpathian Basin is a 

spacious pool surrounded by the Alps, the Carpathians and the Dinaric Mountains. The great landscapes of our country 

continue in all directions of the basin. The rivers of the Carpathian basin belong to the catchment area of the Danube. 

The great landscapes of Hungary: Alföld (great plain), Kisalföld, Central Mountains of Transdanubio, the outskirts of 

Western Hungary, Hills and Mountains of Transdanubio, Central Mountains of the North. 

The climate of our country is continental. 

 

3. 10:00-kor csatlakozzatok az online órához:  

 

Együtt fogjuk kitölteni a munkafüzet feladatait. Ha nem tudsz csatlakozni az órához, akkor magadnak kell megoldani 

ezeket. A munkafüzetben dolgozzatok. Ha kész fotózzátok le és küldjétek vissza! 

Juntos completaremos las tareas del libro de trabajo. Si no puede unirse a la clase, debe resolverlos usted mismo.Trabaja 

en el folleto. Cuando haya terminado, tome una foto y envíela de regreso. 

https://www.youtube.com/watch?v=VGboHJlRmpY
https://www.youtube.com/watch?v=0FBBS0ruwlM
https://www.mozaweb.hu/lexikon.php?cmd=getlist&let=3D&sid=FOL&pg=9%20
https://www.youtube.com/watch?v=4WmkF3kRvhY%20
https://www.youtube.com/watch?v=RySygnJHbNM%20
https://www.youtube.com/watch?v=omx66rFK5yM%20


Together we will complete the tasks in the workbook. If you can’t join the class, you have to solve these yourself. Work 

in the booklet. When you're done, take a photo and send it back! 

 

Munkafüzet 103. oldal 3., 4. feladat, 104. oldal 5., 6., 7., 105. oldal 8., 9., 10., 11. feladatot  

Ha kész, fotózzátok le és küldjétek el! 

 

Házi feladat (40 pont): TANKOCKÁK + TESZT + WORDWALLNET 

https://learningapps.org/11414934 

https://wordwall.net/hu/resource/13044761/magyarorsz%C3%A1g-nagy-t%C3%A1jai 

 

Földrajz atlasz: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010703_2__teljes.pdf 

Magyarország domborzati térképe 

http://4.bp.blogspot.com/_P83eArQZjRI/SushVliwOZI/AAAAAAAABLE/aSMzFVSg8M0/s1600-h/mo-

domborzati.jpg 

 

 

Jó munkát!  

Kriszta néni   

https://learningapps.org/11414934
https://wordwall.net/hu/resource/13044761/magyarorsz%C3%A1g-nagy-t%C3%A1jai
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010703_2__teljes.pdf
http://4.bp.blogspot.com/_P83eArQZjRI/SushVliwOZI/AAAAAAAABLE/aSMzFVSg8M0/s1600-h/mo-domborzati.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_P83eArQZjRI/SushVliwOZI/AAAAAAAABLE/aSMzFVSg8M0/s1600-h/mo-domborzati.jpg


Órai munka: munkafüzet 103. oldal  

3. Mely európai tájon fekszik Magyarország? ___________________________________________________ 

3. ¿En qué paisaje europeo se encuentra Hungría? 

3. In which European landscape is Hungary located? 

 

4. Mely hegységek övezik a Kárpát-medencét? ___________________________________________________ 

4. ¿Qué montañas rodean la cuenca de los Cárpatos? 

4. Which mountains surround the Carpathian Basin? 

 

5. Nevezd meg a térképvázlaton a tankönyv 199. oldalán levő térkép segítségével a számokkal jelölt tájakat! 

Rajzold át kékkel a Duna, a Tisza, a Dráva, a Száva és a Maros vonalát, majd írd be a nevüket a 

térképvázlatba! 

5. Nombra los paisajes marcados con números en el bosquejo del mapa usando el mapa de la página 199 del libro 

de texto. 

Dibuja las líneas del Danubio, Tisza, Drava, Sava y Mureş en azul, luego escribe sus nombres en el mapa. 

5. Name the landscapes marked with numbers on the map sketch using the map on page 199 of the textbook. 

Draw the lines of the Danube, the Tisza, the Drava, the Sava and the Mureş in blue, then write their names on 

the map. 

 

1. 

________________________________________ 

2. 

________________________________________ 

3. 

________________________________________ 

4. 

________________________________________ 

5. 

________________________________________ 

6. 

________________________________________ 

7. 

________________________________________ 

8. 

________________________________________ 



9. 

________________________________________ 

10. 

________________________________________ 

11. 

________________________________________ 

12. 

________________________________________ 

 

6. Fogalmazd meg a tankönyv 199. oldalán levő térkép és a Kazán szoros képe alapján a szoros fogalmát! 

6. Con base en el mapa de la página 199 del libro de texto y la imagen cercana de la Caldera, formule el concepto 

de cierre. 

6. Based on the map on page 199 of the textbook and the close image of the Boiler, formulate the concept of the 

close. 

____________________________________________________________________________________________ 

Hol alakított ki a Duna Magyarországon szorost? ____________________________________________________  

¿Dónde formó el Danubio un desfiladero en Hungría? 

Where did the Danube form a gorge in Hungary? 

 

7. Mely éghajlati hatás érvényesül a Kárpát-medencében június elején (Medárd napja) körül? 

7. ¿Cuál es el efecto climático en la cuenca de los Cárpatos a principios de junio (día de Medard)? 

7. What is the climate effect in the Carpathian Basin around the beginning of June (Medard's Day)? 

_________________________________________________________________________________________ 

Milyen általában ebben az időszakban az időjárás? _______________________________________________ 

¿Cómo es el clima durante este período en general? 

What is the weather like during this period in general? 

Mikor van a "vénasszonyok nyara"? ___________________________________________________________ 

¿Cuándo es el "verano de las ancianas"? 

When is "Old Ladies' Summer", ? 

Melyik éghajlati hatás érződik ekkor a Kárpát-medencében? _______________________________________ 

¿Qué impacto climático se sentirá en la cuenca de los Cárpatos en este momento? 

What climate impact will be felt in the Carpathian Basin at this time? 

 

8. Miért áradnak a Kárpát-medence folyói kora tavasszal? ________________________________________ 

8. ¿Por qué se desbordan los ríos de la cuenca de los Cárpatos a principios de la primavera? 

8. Why do the rivers of the Carpathian Basin flood in early spring? 

Miért áradnak a Kárpát-medence folyói nyár elején? _____________________________________________ 

¿Por qué se desbordan los ríos de la cuenca de los Cárpatos a principios del verano? 

Why do the rivers of the Carpathian Basin flood in early summer? 

 

  



9. A Kárpát-medence országai 

Nevezd meg a számmal jelölt országokat! Színezd 

a térképvázlatban az Európai-Unióhoz tartozó 

országok területét! 

9. Los países de la cuenca de los Cárpatos 

Nombra los países marcados con un número. 

¡Colorea el territorio de los países pertenecientes a la 

Unión Europea en el boceto del mapa! 

9. The countries of the Carpathian basin 

Name the countries marked with a number. Color the 

territory of the countries belonging to the European 

Union on the sketch of the map! 

 
1. 

_________________________________________ 

2. 

_________________________________________ 

3. 

_________________________________________ 

4. 

_________________________________________ 

5. 

_________________________________________ 

6. 

_________________________________________ 

7. 

_________________________________________ 

8. 

_________________________________________ 

 

10. A 9. feladat térképvázlata segítségével válaszolj a következő kérdésekre! 

Melyik országnak mi a fővárosa? Írd a körbe az országok számát, a vonalra pedig a fővárosa nevét! 

10. Utilice el esquema del problema 9 para responder las siguientes preguntas. 

¿Cuál es la capital de qué país? Escriba el número de países en el círculo y el nombre de su capital en la línea. 

10. Use the outline from problem 9 to answer the following questions. 

What is the capital of which country? Write the number of countries in the circle and the name of their capital 

on the line. 

 
_________________________________________

_ 

 
_________________________________________

_ 

 
_________________________________________

_ 

 
_________________________________________

_ 

 
_________________________________________

_ 

 
_________________________________________

_ 

 
_________________________________________

_ 

 
_________________________________________

_ 

 

11. Jelöld a térképen számokkal Magyarország hat nagytáját! Színezd ki a térképet a megfelelő színekkel! 

11. ¡Marca las seis grandes ciudades de Hungría con números en el mapa! ¡Colorea el mapa con los colores apropiados! 



11. Mark the six big cities of Hungary with numbers on the map! Color the map with the appropriate colors! 

1. Alföld 

 

2. Kisalföld 

3. Dunántúli-középhegység 

4. Nyugat-magyarországi 

peremvidék 

5. Dunántúli-domb és hegyvidék 

6. Északi középhegység 

 

Tantárgy: Történelem 
Téma: Reformáció és katolikus megújulás 

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 05.06. 

 

Írd le a vázlatot! 

     66. óra      05.06. 

    Reformáció és katolikus megújulás 

(1sor kimarad) 

A reformáció jelentése: megújulás, a hibák kijavítása  

Előzmények 

 a pápa egy új székesegyházat akart építtetni, ehhez pénzre volt szüksége → 

 bevezették a búcsúcédulák árusítását 

 búcsúcédula: 

 a gyónást helyettesítette: megszabták, hogy melyik bűnnek mennyi az ára 

 a bűnbocsánatot így pénzért meg lehetett vásárolni 

Luther Márton fellépése 

 Luther németországi szerzetes, egyetemi tanár volt 

 fellépett az egyházi visszaélések ellen 

 1517. Wittenberg: A vár kapujára tűzi ki 95 pontból álló javaslatát 

A legfontosabb javaslatok 

 a bűnt egyedül isten bocsáthatja meg, nem lehet pénzért megvenni 

 nincs szükség az egyház közvetítésére 

 az egyház térjen vissza a szegénységhez, vagyonát osszák fel a szegények között 

 a szerzetesrendeket oszlassák fel 

 latin helyett anyanyelvű egyházi szertartások 

 A Biblia lefordítása minden ország saját nyelvére 

A javaslatok fogadtatása: 

 A hívők körében népszerű volt, gyorsan elterjedt 

 Az egyház eretneknek nyilvánította Luthert, és üldözte 



elindult a keresztény egyház megújítását célzó mozgalom   reformáció 

Luther tanait alapul véve többen is igyekeztek megújítani a vallást 

A reformáció irányzatai 

a mozgalom különböző irányzatokra bomlott: 

1. Luther Márton követői: 

lutheránusok 

evangélikus egyház 

csak bibliai hitelvek 

nem ismerik el a pápa hatalmát 

papjaik nősülhettek  

2. Kálvin János követői: 

kálvinisták 

református egyház 

mindenkinek a sorsa előre meg van határozva, (eleve elrendelés = predesztináció) 

betiltották a hivalkodó, fényűző életmódot 

olcsó egyház (kevesebb ünnep, egyszerűbb templomok) 

3. Münzer Tamás követői: 

újrakeresztelők (anabaptisták) 

felnőtt korban kell megkeresztelni az embereket, amikor eldönthetik, hogy mit szeretnének 

vagyonközösségben élnek 

4. Szervét Mihály követői: 

szentháromság-tagadók (antitrinitáriusok) 

Magyarországon: unitáriusok 

„protestánsok”: a reformáció híveinek összefoglaló neve 

A katolikus megújulás 

 katolikus megújulás: ellenreformáció 

 cél: minél több ember visszatérítése a katolikus hitre 

 eszköze:  

 1540: Loyolai Ignác megalapította a jezsuita rendet 

 tudós szerzetesek járták a világot és tanították az embereket 

 betiltották a búcsúcédulák árusítását 

 az egyházi fegyelem megújítása: a papoknak erkölcsös életet kellett élnie 

 iskolák alapítása 

A reformáció következményei 

 vallásüldözések: 

a protestánsokat egyházi törvényszék elé állították (inkvizíció) 

 1555: augsburgi vallásbéke (akié a föld, azé a vallás) 

 vallásháborúk: 30 éves háború (XVII: sz.) 

 kulturális hatások: 

 fejlődik a művelődés, nő a műveltség 

 a nyomdákban irodalmi és tudományos művek, tankönyvek is készülnek 

 új iskolák alapítása 

 Bibliafordítások nemzeti nyelvre 

 a humanizmus terjedése  

 barokk stílus 

 

Hf: 6. osztályos Tk. 47 – 50. o. olvasni, tanulni + füzet 



 Mf: 39/3,5,6.    40/3. baglyos feladat 

A füzetbe írt vázlat és a munkafüzet képét töltsd fel 05.09. vasárnap 18.00 óráig a Classroomba! 

 

Lucia, Dylan, Andrés 

Escriba el siguiente esquema en húngaro en el folleto 

     

     66.      05.06. 

   Reforma y renovación católica 

(1 fila omitida) 

Significado de la Reforma: renovación, corrección de errores  

historia 

• el Papa quería construir una nueva catedral, que necesitara dinero → 

• se ha introducido la venta de entradas de despedida 

• billete de despedida: 

• confesión sustituida: el precio de cada pecado se estableció 

• perdón podría, por lo tanto, ser comprado por dinero 

La actuación de Martín Lutero 

• Lutero era un monje y profesor alemán 

• tomar medidas contra los abusos de la iglesia 

• 1517. Wittenberg: Está fijando su propuesta de 95 puntos en la puerta del castillo 

Sugerencias clave 

• el pecado sólo puede ser perdonado por Dios, no se puede comprar por dinero 

• no hay necesidad de mediar en la Iglesia 

• la Iglesia debe volver a la pobreza, dividir su riqueza entre los pobres 

• disolver las órdenes religiosas 

• Ceremonias de la Iglesia en la lengua nativa en lugar de latín 

• Traducir la Biblia a la propia lengua de cada país 

la reforma de la Iglesia cristiana. 

Basándose en las doctrinas de Lutero, varios han tratado de renovar la religión 

Tendencias de la Reforma 

el movimiento se dividió en diferentes tendencias: 

1. Seguidores de Martín Lutero: 

Luteranos 

Iglesia Evangélica 

sólo glaseado bíblico 

no reconocer el poder del Papa 

sus sacerdotes pueden haber estado casados  

2. Seguidores de Juan Calvino: 

Calvinistas 

Iglesia reformada 

el destino de todos está predefinido (predestinación = predestinación) 

ostentoso y lujoso estilo de vida prohibido 

iglesia barata (menos vacaciones, iglesias más simples) 

3. Seguidores de Tamás Münzer: 

re-bautistas (anabaptistas) 

personas deben ser bautizadas en la edad adulta cuando pueden decidir lo que quieren 

vivir en una comunidad de propiedades 

4. Órgano de seguidores de Michael: 

negadores de la trinidad (anti-trinitarios) 

En Hungría: Unitarios 

"Protestantes": el nombre resumida de los fieles de la reforma 

 

 

Renovación católica 

• Renovación católica: contrarreforma 



• objetivo: devolver al mayor número posible de personas a la fe católica 

• medios de:  

• 1540: Ignacio Loyolai fundó la orden jesuita 

• monjes eruditos viajaron por el mundo y enseñaron a la gente 

• la venta de entradas de despedida ha sido prohibida 

• renovación de la disciplina eclesiástica: los sacerdotes tenían que vivir una vida moral 

• puesta en marcha de escuelas 

Consecuencias de la Reforma 

• persecuciones religiosas: 

Los protestantes fueron llevados ante un tribunal de la Iglesia (Inquisición) 

• 1555: Augsburgo paz de religión (que posee la tierra, esa religión) 

• guerras religiosas: 30 años de guerra (XVII: No. 

• influencias culturales: 

• mejorar la cultura, aumentar la alfabetización 

• Las obras literarias y científicas y los libros de texto también se producen en las obras de impresión 

• la fundación de nuevas escuelas 

• Traducciones bíblicas al idioma nacional 

• la propagación del humanismo  

• Estilo barroco 

 

 

lección: 6.libro 47-50 o. (corte renacentista) leer, aprender + folleto 

  Mf: 39/3,5,6.   40/3. tarea buho.  

  

Sube la imagen del boceto y el libro de trabajo en el folleto al Classroom a las 18.00 horas del domingo  05.09. 

 

 

Testnevelés 
6.a 

Párosítsátok a labdákat a megfelelő sporttal! 

https://wordwall.net/hu/resource/2566086/sportszerek-labd%c3%a1k-%c3%a9s-egyebek 

És most végezzétek el a bemelegítést! 

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

 

 

INFORMATIKA 

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

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

 
File:   05 06 info 6a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Témazáró: képfeldolgozás 

Kedves Gyerekek! 

 

Az elmúlt időszakban megismerkedhettetek a képfeldolgozás rejtelmeivel, azon belül is az XnView nevű 

program használatával. 

A mai alkalommal egy témazáróra kerül sor, amelyben meg tudjátok mutatni, mennyire sikerült elsajátítani a 

program kezelését. 

További információt a Classroomban találtok: 

https://classroom.google.com/c/Mjk1MzI5OTcxODM5/a/MzM1NDI3ODk1MDky/details 

 

https://wordwall.net/hu/resource/2566086/sportszerek-labd%c3%a1k-%c3%a9s-egyebek
https://www.youtube.com/watch?v=kuzaDJzqCGA
https://classroom.google.com/c/Mjk1MzI5OTcxODM5/a/MzM1NDI3ODk1MDky/details


Házi feladat: 

A témazárót töltsétek fel a Classroomba! 
 
Határidő:  2021.05.07. 

Jó munkát! 

Zsolt bácsi 

 

Rajz 6. o.  

 

Mai feladat: Művészettörténeti kvíz  

https://wordwall.net/hu/resource/621168/irodalom/magyar-renesz%C3%A1nsz 

https://wordwall.net/hu/resource/6114886/m%c5%b1v%c3%a9szett%c3%b6rt%c3%a9net/ki-festette 

https://wordwall.net/hu/resource/6002501/m%c5%b1v%c3%a9szett%c3%b6rt%c3%a9net/g%c3%b3tikus-

templom-szerkezete 

https://wordwall.net/hu/resource/6113298/m%c5%b1v%c3%a9szett%c3%b6rt%c3%a9net/k%c3%a9pz%c5

%91m%c5%b1v%c3%a9szeti-technik%c3%a1k 

 

https://wordwall.net/hu/resource/621168/irodalom/magyar-renesz%C3%A1nsz
https://wordwall.net/hu/resource/6114886/m%c5%b1v%c3%a9szett%c3%b6rt%c3%a9net/ki-festette
https://wordwall.net/hu/resource/6002501/m%c5%b1v%c3%a9szett%c3%b6rt%c3%a9net/g%c3%b3tikus-templom-szerkezete
https://wordwall.net/hu/resource/6002501/m%c5%b1v%c3%a9szett%c3%b6rt%c3%a9net/g%c3%b3tikus-templom-szerkezete
https://wordwall.net/hu/resource/6113298/m%c5%b1v%c3%a9szett%c3%b6rt%c3%a9net/k%c3%a9pz%c5%91m%c5%b1v%c3%a9szeti-technik%c3%a1k
https://wordwall.net/hu/resource/6113298/m%c5%b1v%c3%a9szett%c3%b6rt%c3%a9net/k%c3%a9pz%c5%91m%c5%b1v%c3%a9szeti-technik%c3%a1k

