5. osztály
2020.11.26. – irodalom
Olvasd el újra Az égig érő fa című mesét! Húzd alá a szövegben a helyszíneket, majd töltsd ki a
táblázatot a megbeszéltek szerint!
Valóságos

Mesei

A táblázatot a füzetedbe készítsd el, majd fotózd és küldd el az email címemre:
puspoki.oktatas.shkriszta@gmail.com
Minden elkészített feladatot erre a címre küldjetek!

2020.11.27. – nyelvtan
Írj egy levelet a szüleidnek, nagyszülőknek vagy a barátodnak, betartva a levél formai sajátosságait!

2020.11.30.- nyelvtan
A füzetedbe írd fel középre:
Órai munka

11.30

Helyesírási gyakorlatok
1. Másold le a szavakat úgy, hogy válaszd el őket minden lehetséges helyen!
ringatódzik, legaranyosabb, Rákóczi, kertajtó, lexikon, megelőz
2. Egészítsd ki a szavakat a megfelelő mássalhangzóval!
j/ly ame____ik, va____da, sa____tol, tarso____, skatu____a, fogvá____ó, sa____og
l/ll vá____alkozó, beva____ja, nyú____ánk, nekidő____ök, ró____unk, á____hatatos
3. Sorold betűrendbe a következő szavakat:
tolltartó, esernyő, könyvtár, telefon, alma, papucs, macska, ház, esőkabát, hinta!

2020.12.01. – irodalom
Írd fel a füzetedbe:
Órai munka
12.01.
Szövegértés
Olvasd el a szöveget figyelmesen, majd válaszolj a kérdésekre!
Csak a címet és a választ írd a füzetbe!
CSOKOLÁDÉMÁRTÁS
- fél óra alatt elkészíthető –
Hozzávalók: 15 dkg kristálycukor, 1 dkg liszt, 3 dl tej, 10 dkg étcsokoládé, negyed rúd vanília.
A tojássárgáját a cukorral és a liszttel kikeverem. Hozzáadom a tej egy részét és az olvasztott
csokoládét.

Az így kikevert masszához hozzáadom a tej másik részét, amiben felfőztem a vaníliarúdat.
A mártást forró víz fölött habosítom
Válaszolj a következő kérdésekre!
1. Mi maradt ki a hozzávalók közül a felsorolásból?
2. Menyi idő alatt készíthető el a csokoládémártás?
3. Elegendő-e fél liter tej a mártás elkészítéséhez?
4. Szükség van-e a tojások fehérjére?
Csakaz igaz állításokat írd le a füzetbe!
1. A csokoládét egészben adom hozzá a liszthez.
2. A vaníliarúdat a lisztbe reszelem.
3. A tejet több részletben öntöm a mártáshoz.
4. A vaníliarúdat a tejben főzöm fel.
5. A mártáshoz tejszínre is szükség van.

2020.12.02. – nyelvtan
Pótold a szavakban a hiányzó betűket, majd írd le a szöveget a füzetedbe!
Órai munka

12.02.

