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Contents – coursebook
UNITS

TOPICS/VOCABULARY

FUNCTIONS

STRUCTURES

Introduction

Objects in the classroom

Greetings and introduction
Good…
My name is… I’m from…
Inviting people to play
Let’s…
Talking about favourites
My favourite… is…

Forms of to be
What’s your name?
My name is…/I’m…
I’m from…
What’s this?
It is a/an…
Is it a(n) …?
Yes, it is./No, it isn’t.
My favourite colour is…
My favourite toy is…
Personal pronouns
I, you, it

Naming things
This is a/an…
Making suggestions
Let’s…
Asking about your friend
How are you?

Articles a/an
Singular and plural of nouns (regular)
Forms of to be
What is this?
It is a(n)…
Is it a(n) …?
Yes, it is.
No, it isn’t.
Demonstrative pronouns
this

Visiting a friend
Is… in?
Yes, come in.
Introducing others
This is my friend…
Talking about family
members
Who is this?
He/she is my…
His/her name is…
He/she is… years old.

Forms of to be
Who’s this/that?
It is…
He/she is tall.
Is he/she…?
Yes, he/she is.
No, he/she isn’t.
Personal pronouns
he, she
Possession
my/your/his/her

Telling the time
What’s the time?
It’s 7 o’clock. It’s time to…

have got
I have got…
Have you got…?
Yes, I have./No, I haven’t.
He/she has got…
Has he/she got…?
Yes, he/she has.
No, he/she hasn’t.

HOW ARE YOU?

Playground toys
Colours
Numbers (1–10)

p8

Unit 1
WHAT’S IN THE
SHED?

Toys
Colours
Numbers (1–10)

p 15
Unit 2
WHO IS AT
HOME?

Family
Adjectives (describing
people)
Opposites

p 21

Revision 1

p 27

Unit 3

Body parts

WHAT DO

Adjectives (describing
people)

I LOOK LIKE?

Numbers (11–20)

Describing people
I have got big eyes.
He/she has got long hair.
He/she is tall.

Weather

Talking about the weather
It’s raining. It’s cold.
Making suggestions
It’s sunny. Let’s…
Shopping
Can I have this…?
How much is it?
Asking for and giving
information

p 29
Unit 4
WHAT SHALL I
PUT ON?

Clothes
In the street

p 35

Revision 2 – The English alphabet

Ez a jó 56545_K Secrets 1 tkk.indd 4

Singular and plural of nouns
a/an/a pair of
Forms of to be
It is…
They are…
Personal pronouns
we, they
have got
They have got…
He/she hasn’t got…
They haven’t got…
Short answers

p 41
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SKILLS AND COMPETENCES IN FOCUS

CULTURE

Listening
Speaking
Learning to learn: Memorising vocabulary

English as the means of communication:
Children around the world

Being organised and ready to learn

CROSS-CURRICULAR LINKS

Music

2. 5. 8.

Listening
Speaking
Project work: Drawing a picture and then talking about it
Learning to learn: Expanding and memorising vocabulary
Project work: Planning together
Ability to cooperate
Intercultural competences
2. 5. 7. 8.
Listening
Speaking
Project work: Creating a poster and then playing a game
Learning to learn: Explaining unknown words
Project work: Making puppets
Effective use of spoken language
Intercultural competences
2. 5. 7. 8.

Listening
Speaking
Reading
Learning to learn: Expanding knowledge
in different subjects through English
Project work: Doing research and creating a poster
Intercultural competences
Ability to use technology interactively
2.3.4.5.7.8.
Listening
Speaking
Reading
Learning to learn: Expanding and memorising vocabulary
(talking about different ways we learn)
Project work: Making puppets
Mathematical competences
2.3.4.5.7.8.
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Children’s games:
Games from England and Hungary
Music
Art and Crafts
Games

Children’s stories:
The Enormous Turnip
Music
Children’s literature
Art and Crafts

Children’s favourites:
Famous statues
Music
PE
Science
ICT

Children’s stories:
On the Farm
Music
Children’s literature
Art and Crafts
Maths (British money, prices)
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UNITS

TOPICS/VOCABULARY

FUNCTIONS

Unit 5

Buildings

Talking about locations
There is/are + prepositions
There is a/an… behind the…
of place
There are… next to the…
in, on, near, next to, under, behind
Asking the way
Is there a/an…?
Excuse me. Is there a/an …near
Yes, there is.
here?
No, there isn’t.
Asking for and giving
Are there many…?
information
Yes, there are.
No, there aren’t…

IS THERE A
PARK NEAR
HERE?

In the town
Tourists

p 43
Unit 6
HAVE YOU GOT
THE PICNIC
BASKET?

Feelings
Food and drink
On a picnic

p 49
Revision 3

p 55

Unit 7

Wild animals

WHAT CAN
YOU SEE?

Habitat and food
Actions

p 57

Unit 8
DO YOU
LIKE HORSERIDING?

Hobbies
Collections
Seasons and months

Expressing likes and dislikes
I like…
I don’t like…
There is/are some + prepositions
of place

Describing a picture
(revision)
Naming and describing
animals
(practice and revision)
It is/isn’t…
It has/hasn’t got…
They are/aren’t…
They have/haven’t got…
Talking about abilities
Can you/they…?
I/they can/can’t…

Singular and plural of nouns
(regular and irregular)
puppies, mice, children, people
Expressing abilities
Can you…?
I can/can’t…

Talking about hobbies
Do you like ___ing?
Yes, I do./No I don’t.
I like…

Expressing likes and dislikes
I like/don’t like reading.
He/she likes/doesn’t like playing
tennis.
Do you like…?
Yes, I do./No, I don’t.
Does he/she like…?
Yes, he/she does.
No, he/she doesn’t.
Demonstrative pronouns
this/these; that/those
Possession
our/their; Genitive ’s

p 69

Story Pages

p 71

Special Days Pages

p 73

Minisecrets of English
Dictionary Pages

p 77
p 89

Key competences:
1. Communication in the mother tongue
5. Learning to learn
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Talking about feelings
Are you OK?
Yes, I’m fine. But I’m
a bit...
I’m so…
Talking about likes and
dislikes
I like…/I don’t like…
Asking for food
Can I have some…?

Talking about likes and
dislikes
What is your hobby?
I like drawing.

p 63

Revision 4

STRUCTURES

2. Communication in the foreign language
6. Interpersonal and civic competences
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SKILLS AND COMPETENCES IN FOCUS

CULTURE

CROSS-CURRICULAR LINKS

Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Playing together to memorise
vocabulary and structure
Project work: Designing and creating
Cooperative learning
Intercultural competences
2.4.5.7.8.

Children’s favourites:
Legoland Windsor

Listening
Speaking
Reading
Writing
Project work: Creating a breakfast menu
Learning to learn: Grouping words
Project work: Making puppets
Intercultural competences
Cooperative learning
Ability to use the language interactively
2.4.5.7.8.

Children’s stories:
The Town Mouse and the Country Mouse

Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Solving a problem cooperatively
Project work: Doing research and creating a booklet
Ability to present ideas and listen to those of others
2.3.4.5.7.8.

Children’s favourites:
At the zoo

Listening
Speaking
Reading
Writing
Project work: Setting up a display
Learning to learn: Designing games together
Intercultural competences
Ability to cooperate
2.4.5.7.8.

Children’s favourites:
Festivals

Music
Art and Crafts

Music
Children’s literature
Art and Crafts

Music
Science
ICT

Sport and Games

1.2.5.6.
1.2.5.8.
1.2.

3. Numeracy, Maths, Science and Technology
7. Entrepreneurship

Ez a jó 56545_K Secrets 1 tkk.indd 7

4. ICT
8. General culture

2010.08.07. 20:06:00

Bevezető
A kompetencia alapú nyelvoktatás a kezdő szakaszban
ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI CÉLOK
Az általános fejlesztési célok nem közvetlenül a nyelvi kompetenciák fejlesztésére irányulnak, hanem szélesebb körben, tantárgytól függetlenül fejleszthető tanulási, életviteli, önismereti készségeket céloznak meg,
például:
mozgáskoordináció, ritmusérzék és hallás képessége
szabálykövető képesség
együttműködési képesség
az alkotás képessége (kreativitás)
problémamegoldó képesség
lényegkiemelő, rendszerező képesség
önismeret – önértékelés

NYELVI FEJLESZTÉSI CÉLOK
„Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetencia
kialakítása. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással.”
(NAT 2007)
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A kisdiákok számukra
érdekes és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a
célnyelvet hallva, a szituációt értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az idősebb
korosztályra jellemző látványos nyelvi eredmény nem várható. Egyik tipikus jellemzője a csendes szakasz,
melynek során egyes diákok akár hónapokig alig szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen
bekapcsolódnak.
Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a korábban megszerzett
ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra épüljön.
Így a nyelvelsajátítás folyamatában nagy szerepe van a már ismert tantárgyi tartalmak integrálásának.
A nyelvtanulás kezdetekor elsősorban a szóbeliség (beszédértés és beszédkészség: interakció és
összefüggő beszéd) fejlesztése a meghatározó. Az idegen nyelven történő írás és olvasás bevezetésével ér–
demes várni, amíg erre az igény megfogalmazódik.
A legfontosabb nyelvi fejlesztési célok:
A szövegértés fejlesztése:
beszédértés
olvasott szöveg értése (késleltetett bevezetés)
A beszéd fejlesztése:
interakció
összefüggő beszéd
Az írás fejlesztése:
írásbeli szövegalkotás (késleltetett, fokozatos bevezetés)
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A kompetencia alapú nyelvoktatás
a SECRETS tankönyvcsalád első kötetében
NAT: Célok és feladatok –
kezdő szakasz (3–4. évfolyam)

SECRETS: A célok elérésének lehetősége a tankönyv
és a munkafüzet segítségével

Mozgáskoordináció,
a ritmusérzék és hallás
képességének fejlesztése

Dalok, mondókák, mozgásos feladatok és játékok
Listening: Songs and Rhymes
Culture: Children’s Games

A társakkal végzett közös
tevékenységek élményének
megerősítése

Pár- és csoportmunkára épülő feladatok és
társasjátékok, szerepjáték

A személyes képességekbe
vetett hit és önbizalom
erősítése, az önismeret
fejlesztése

Az írásbeli értékelést kiegészítő tanári visszacsatolás,
fejlesztő értékelés
Anyanyelven történő visszajelzésre tanári reagálás
Secret Treasure Chest

Az idegen nyelv tanulása
iránti érdeklődés felkeltése
és megőrzése, a tanuló
életkorából ösztönösen adódó
megismerési és tanulási vágy
fenntartása

A játékosság elve: a nyelv felépítése egy „megfejtendő titok”
a tanulók számára, ami szorosan kapcsolódik az adott nyelv
kultúrájához; valamint az általuk már „birtokolt”
magyar nyelvvel való játékos összevetés
Minisecrets
Interkulturális aspektus: magyar, illetve angolszász
gyermekek életpillanatainak összevetése
Culture
Illusztrációk (rajzok, térképek, fotók)
Tantárgyközi kapcsolódás: az angolórán megszerzett tudás más
műveltségterületeken való hasznosítása, ill. fordítva;
az önálló művelődésre való ösztönzés
Special Days Pages
Experiments
A korosztály érdeklődésének megfelelő témakörök,
harmonizálva a NAT követelményeivel
Contents

Az önálló tanuláshoz
szükséges motívumok
kialakítása, ismerkedés
néhány alapvető nyelvtanulási
stratégiával, azok alkalmazása
részben tanári segítséggel,
részben önállóan

Tanulói önállóság fejlesztése

Project Work
Story Pages – Puppet Show
Special Days Pages

Learning to Learn
Secret Treasure Chest
Információ keresése, összegyűjtése és feldolgozása
(digitális és nem digitális források, szótárhasználat,
könyvtárhasználat stb.)
Project work
Vocab Chest
Vocabulary (a tankönyv feliratos illusztrációi)
Kooperatív tanulás – munkamegosztás másokkal együttműködve,
a korábban és a folyamat során megszerzett ismeretek megosztása,
korábbi tanulási és élettapasztalatok felhasználása
Project work
Experiments
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A narratív, a lényegkiemelő
és szabálykövető képességek
kialakítása és folyamatos
fejlesztése

Készségfejlesztő tevékenységek
Kreatív feladatok és játékok

A szóbeli (majd az írásbeli)
nyelvhasználathoz szükséges
alapkészségek fejlesztése,
gyakoroltatása

Nyelvi készségfejlesztő tevékenységek
Autentikus szövegek és képes anyagok
A hanganyag beszédértést fejlesztő feladatai

Coursebook + CD
Activity book + CD
Tanári kézikönyv óravázlatai, játékleírásai és dalfeldolgozásai

Coursebook + CD
Activity book + CD
Flashcards
Kommunikatív szemlélet (a hangsúly a beszédértés,
a beszéd képességének fejlesztésén van; a begyakorolható
párbeszédek valódi élethelyzeteket utánoznak)
Hasznos szókincs
Dictionary
Everyday English
Classroom language

Elemi ismeretek közvetítése
a természetről, a világról,
a művészetekről

Nem tananyagszerű, de a tananyag témáihoz
kapcsolódó kiegészítő források

A tanuláshoz, a közös
tevékenységekben való
részvételhez szükséges
együttműködési, koncentrációs
képességek és akarati
tulajdonságok fejlesztése

Különböző tanulásszervezési formák (az egész osztályt
érintő tevékenységek, pár- és csoportmunka, egyéni munka)
kombinációja

Egyszerű minták és
sokoldalú lehetőségek
adása az önkifejezéshez, az
ismeretszerzéshez, a feladatés problémamegoldáshoz

Példamondatok, minta párbeszédek és szituációs játékok
Egyénre szabható hiányos szövegek, interjúk
Kész és a diákok által készíthető rejtvények

Experiments
Special Days Pages
Story Pages

A tankönyvben az is megtalálható, hogy az egyes fejezetekben mely
kulcskompetenciák fejlesztése kerül előtérbe
Contents

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A 8–10 ÉVESEK TANÍTÁSÁRÓL
“Teaching children is tremendously rewarding.”
Phillips, Sarah (1993: 11)
“Children learn a lot more than English in their English classes,
the task and activities stimulate and continue their all-round development.”
Phillips, Sarah (1993: 6)
One of the main elements of the pupils’interest is
“… a natural desire to communicate, still present after mother tongue acquisition.”
Brewster, Jean – Ellis, Gail – Girard, Denis (1992: 14)
10
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Az alábbiak hatékonyabbá tehetik a nyelvelsajátítás folyamatát:
az életkori sajátosságokat figyelembe vevő, változatos tevékenységek
játékok, dalok, mondókák
mozgásos tevékenységek
kreativitásra épülő alkotótevékenységek
gondolkodtató feladatok
sokoldalú szemléltetés
képek, tárgyak
mozgás
gesztusok, mimika
változatos munkaformák biztosítása
egyéni, pár- és csoportmunka
csapatjátékok
egész osztályt érintő tevékenységek
több érzékszerv bekapcsolása a tanulási folyamatba
feladatorientált, cselekedtető megközelítés
egyszerű és egyértelmű utasítások
szóbeli tevékenységek dominanciája
rutinszerűen ismétlődő tevékenységek a nyelvi foglalkozás elején és végén
a tanultak rendszeres felelevenítése új szövegkörnyezetben, más tevékenységek során, más-más
készségeket fejlesztve
barátságos környezet
mozgatható bútor a pár- és csoportmunkához
szőnyeg
csöndes sarok
dekoráció (gyermekmunkák)
sikerélmény biztosítása, magabiztosság növelése
folyamatos visszacsatolás, pozitív megerősítés

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A SZEMLÉLTETÉSRŐL
Mondanivalónk, a közvetítendő ismeretek szemléltetése minden életkorban fontos, de a nyelvelsajátítás korai szakaszában elengedhetetlen. A szemléltetőeszközök változatos alkalmazása színesíti a foglalkozás menetét, érthetőbbé teszi az üzenetet, biztonságot nyújt mind a tanár, mind a diák számára. Segít kiküszöbölni
az anyanyelv használatát. Az elkészített/összegyűjtött eszköztár újra és újra felhasználható a nyelvi anyag
gyakorlására. Alkalmanként tanítványainkkal együtt is gyűjthetünk, készíthetünk szemléltetőeszközöket.
Rendkívül sok fajtája közül csak néhány ízelítőként:
képek (pl. rajzok, plakátok, fotók, könyvek illusztrációi stb.)
tárgyak (pl. játékszerek, üres ételes dobozok, a napi élet kellékei stb.)
hangok (pl. az emberi hang, zene, a természet hangjai stb.)
mozdulatok (pl. testbeszéd és mimika, dalos játékok stb.)
szöveges anyagok (rajzos feliratok és reklámszövegek, képeslapokon található információ stb.)
kép és hang (pl. játszótéri élőkép, film- és meserészletek stb.)

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A DALOK, MONDÓKÁK SZEREPÉRŐL
Minden, kicsikkel foglalkozó pedagógus tapasztalta már, hogy a dalok, mondókák tanulása milyen örömet
szerez a gyerekeknek. A megfelelő dal, mondóka vagy vers változatosságot hoz a nyelvi foglalkozás menetébe, ugyanakkor egy-egy nyelvi jelenség, adott szókincs rejtett gyakorlási lehetőségét kínálja. Csiszolja a
kiejtést, hozzájárul a beszédértés készségének fejlesztéséhez. Mindez megfelelő feladatokkal és játékokkal
(bingó, szavak hallás után történő megkeresése és szövegbe illesztése vagy sorba rendezése, csoportosítása
stb.) még hatékonyabbá tehető.
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Már ismert dalok bemelegítésként történő eléneklése rutint teremt, növeli a kisdiákok biztonságérzetét.
Biztosítottnak látszik aktív részvételük a „csöndes szakaszban” is. Fejleszti a memóriát, figyelemkoncentrációt, TPR-cselekvéssorokkal összekapcsolva gazdagítja a diákok passzív szókincsét. Ez a szóanyag a későbbiekben könnyedén aktivizálható lehet.

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A TPR TÍPUSÚ ELJÁRÁSOKRÓL
A TPR (Total Physical Response) lényege: rávenni a gyerekeket arra, hogy mozdulatokkal kísérjék
mindazt, amiről beszélünk; célja: a hallott szöveg megértése, a megértés ellenőrzése:
utasítások követése játék vagy kézműves tevékenység során
órai utasításokra cselekvéssel reagálás
dal, vers, mondóka mozdulatokkal kísérése annak szövege értelmében
szerepjátékban való részvétel.
Fontos, hogy a kisdiákok a tanulási folyamat aktív részesei legyenek. A mozgásos tevékenységekhez kapcsolódva érthetőbbé válik számunkra a hallott idegen nyelvi információ. A több csatornán közvetített ismeretek mindig maradandóbbak lesznek.

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A SZEREPJÁTÉKRÓL
Mi a szerepjáték előnye?
Közelíti a külvilágot és a tanterem világát.
Lehetőséget biztosít különféle viselkedésminták gyakorlására.
Hozzájárul az idegen nyelvi kommunikatív készség fejlesztéséhez.
Érvényesülési teret ad a kevésbé domináns tanulók számára. „Álarcot” biztosít.
Tanulóközpontú.
Motiváló, mert tevékenykedtetésen alapul, s engedi a tanulót szárnyalni.
Azonnali visszacsatolási lehetőséget biztosít mind a diákok, mind a pedagógus számára.
Számottevő pozitívumai mellett ne hagyjuk figyelmen kívül a következőket sem:
Idő-, tér- és eszközigényes, tehát a tanulási folyamatba történő beillesztése gondos tervezést kíván.
Nem csöndes tevékenység. Az esetek többségében ez alkotó munkazaj, ami remélhetőleg nem zavarja
a szomszéd termekben folyó munkát.
Nem megfelelő előkészítés esetén sokat veszíthet hatékonyságából.
Fokozatosan szoktassuk hozzá tanítványainkat a szerepjátékokhoz! (Pl. rövid lefutású hosszabb lélegzetű szerepjátékok, pármunka több szereplőt mozgató szituációk stb.)

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A CÉLNYELV ÉS AZ ANYANYELV HASZNÁLATÁRÓL
A pedagógus részéről fontos a következetes angol nyelvhasználat már az első foglalkozástól kezdve. Azt viszont el kell fogadnia, hogy a gyermek anyanyelvén kommunikál, amíg a célnyelven nem tudja azt megtenni. Tanácsos azonban mindig a célnyelven reagálni. Semmiképp ne váltogassuk a két nyelvet! Például a túl
hosszú vagy bonyolultnak tűnő utasításokat se mondjuk el magyarul, főleg ne tolmácsoljuk önmagunkat!
Mindig fogalmazzunk egyszerűen, a jelentés közvetítésére kísérjük mondanivalónkat mimikával, gesztusokkal! Fontos, hogy azonos utasításokat mindig azonos nyelvi eszközökkel fogalmazzunk meg!
Tanítványainknak pontosan tudniuk kell, hogy mikor várjuk el a célnyelv használatát, és mikor nyilatkozhatnak meg anyanyelvükön (pl. a megértés ellenőrzése során, vagy értékelés és önértékelés alkalmával,
hogy érzelmeiket, véleményüket minél színesebben ki tudják fejezni).
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NÉHÁNY GONDOLAT…
…A KOOPERATÍV TANULÁSRÓL
A kooperatív tanulási forma a tanulók párban vagy 4–6 fős kiscsoportban végzett tevékenységén alapul.
A munka során a pár, illetve csoport tagjai gyorsabban, több gondolkodási utat bejárva, eredményesebben
dolgoznak, mint önállóan vagy nagy csoportban. Nincs szorongás. A tagok közösen vesznek részt a gondolkodási folyamatban.
Kiemelt szerepet játszik a tanulók szociális készségeinek és együttműködési képességeinek kialakításában és fejlődésében. A tanulói együttműködés egyik jellemzője, hogy a tanulók egymás tanulását egyrészt
információforrásként, másrészt tanulási modellként is segíthetik.
A kooperáció során szerepe van a tanulótársak által képviselt, az egyénétől különböző értékek megismerésének és így a toleranciára nevelésnek.
A közösen végzett tevékenység együttes felelősséget jelent a csoport eredményéért, tehát nemcsak a saját, hanem a csoporttársak munkájáért is.
A kooperatív tanulás fontos alapelvei:
építő egymásrautaltság
egyéni felelősség (pl. munkamegosztás, időkeret betartása, produktum értékelése, egyéni teljesítmény
értékelése a folyamat végén)
egyenlő részvétel (anyaggyűjtés, plakátok elkészítése és bemutatása, szerepjáték, véleménynyilvánítás
az értékelés során)
párhuzamos interakció (egy diákra eső aktív részvételi idő nő a közösen végzett tevékenység során)

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A PÁR- ÉS CSOPORTALKOTÁSRÓL
Tudatos páralkotás
A diákokat ismerve a tanár tudatosan állítja párba a gyerekeket:
a) homogén párok
b) heterogén párok – tanulópárok (egyik diák segíti a másikat)
Nem tudatos páralkotás
A feladat elvégzése szempontjából mindegy, kik alkotják a párokat.
Szókártyák segítségével
Annyi szópárt (pl. racing car, rocking chair), vagy összetett szót (bedroom, sun-glasses) választunk,
ahány párt szeretnénk alkotni. A szavakból kártyapárokat készítünk. A diákok húznak egy-egy
kártyát, majd megkeresik párjukat.
A kártyákra írhatunk ellentétpárokat is (pl. aunt – uncle, big – small stb.)
Kép- vagy szókártyákkal
A kártyákra meseszereplő párok képét ragasztjuk, vagy nevét írjuk fel (pl. Shrek és Fiona, Winniethe-Pooh és Piglet).
Tudatos csoportalkotás
a) homogén csoportok (közel hasonló szinten álló tanulók együtt foglalkoztatása).
b) heterogén csoportok (eltérő szinten álló tanulók együtt foglalkoztatása).
Nem tudatos csoportalkotás
A feladat elvégzése szempontjából mindegy, kik alkotják a csoportot.
Szín-, szó- vagy képkártyák
Annyi témában készítünk kártyákat, ahány csoportot szeretnénk alkotni, s mindegyik témában
annyi szót, ahány fős csoportokra van szükségünk. A diákok a húzott kártyáknak megfelelően
alkotják meg a csoportokat.
Kiszámoló mondókák
Annyi szót választunk, ahány csoportot akarunk alkotni, s ezeket kiszámolóként használjuk.
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Pl. 4 csoport esetén a cat, dog, rabbit, bird szavakat annyiszor ismételjük a gyerekekre mutatva,
amíg körbe nem értünk. Majd megkérjük az összes cicát, üljenek egy csoportba, s ugyanígy tesznek a kutyák, nyulak és madarak is.

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A PROJEKTTEVÉKENYSÉGRŐL
„A projektmunka egy olyan tevékenységsor, amelyet a tanulók és a pedagógus együtt terveznek meg…
Ez a tevékenységsor nem csupán a nyelvi készségek aktivizálására és fejlesztésére irányul. Módot ad még
minden olyan készség kibontakoztatására, amely fontos lehet az idegen nyelvi kommunikációban éppúgy,
mint a személyiség teljesebbé válásában. A projektmunka során a tanulók az együttműködés szabályai
szerint olyan kézzelfogható termék létrehozásán munkálkodnak, amelynek a valós életben valós funkciója
van.” (Poór Z., 2001:69)
A projekttevékenység során a pedagógus kilép a hagyományos ismeretközvetítő szerepből. Koordinálja
a csoportok munkáját, biztosítja a forrásanyagokat, ötletekkel, tanácsokkal segíti a munkát, gondoskodik a
visszacsatolásról, az értékelés levezetéséről.
A nyelvi projektkészítés folyamatának szakaszai:
Előkészítő szakasz – amely során történik a nyelvi alapozás, más műveltségterületekhez kapcsolódó
ismeretek és készségek felfrissítése, a feladatok megvitatása, a megvalósulási forma megtárgyalása.
Aktív szakasz – ekkor kerül sor a célok meghatározására és a csoportok alakítására. A csoportok anya–
got gyűjtenek, véglegesítik a tervet, majd elkészítik a projektet.
Utókezelő szakasz – itt történik a projekt bemutatása, értékelése.
„A projektmunka legnagyobb értéke, hogy tanulóközpontú és nem tananyagcentrikus.” (Poór Z., 2001:70)
A közös tevékenység során fejlődik a kisdiákok lényegkiemelő, rendszerező, döntési és problémamegoldó
képessége. Érvényre juthat kreativitása.
Az együttműködő tanulást segíti a projekttevékenységet lezáró fejlesztő értékelés, amelynek középpontjában a folyamat, valamint az egyes résztvevők szerepe és tevékenységük hatékonysága áll. Célja a pozitívumok megerősítése, a további tennivalók megbeszélése és megtervezése, továbbá a csoportos, egyéni és a
pedagógus által megvalósítandó visszacsatolás, melyben nagy szerepet kap az önértékelés. Mindez segít kialakítani és fejleszteni a tanulók reális önismeretét.

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A PROJEKTTEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSÉRŐL
A projektek értékelési szempontjai lehetnek:
nyelvhasználat (pl. szókincs, nyelvhelyesség, megfelelő stílus)
tartalmi elemek (pl. témához illeszkedő forma)
a projekt bemutatásának minősége (pl. a csoport tagjainak együttműködése)
Az értékelés néhány lehetséges fajtája:
Portfolió – a tanulói produktumok rendszerezett dokumentumgyűjteménye
Mit készítettem?
Mit tudok?
Mire vagyok képes?
– a tanulási folyamat egészéről ad képet
– növeli a tanulói felelősséget
Tanulói napló
Hogyan tanulok? (tanulási technikák)
– az eredmények rögzítése és a hiányosságok feltárása
– a következő lépések meghatározása
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Egymás értékelése
– előre, általában közösen megállapított szempontok szerint
– folyamatra koncentrál, nem a végeredményre
Önértékelés
– alapfeltétele az előzetes tanulási célok kitűzése
Csoportmegbeszélés
– az adott feladatot együtt végző diákok megbeszélése
A projekttevékenységek közben is szem előtt kell tartanunk az egyének haladását. Ha minden
tanítványunk saját célokat tűz ki magának, akkor a tevékenység közben folyamatosan kérhetünk és
adhatunk értékelést mindenkinek az elvégzett munkáról. Mindig, minden esetben a feladatot, és ne az
egyént értékeljük!
A tanulói önértékelés mellett az is fontos, hogy a diákok megtanulják egymás feladatait is értékelni.
Az ő esetükben is fontos, hogy nem egymást, mint egyént kell értékelni, hanem azt a produktumot, amely
elkészült.

NÉHÁNY GONDOLAT…
…AZ ÉRTÉKELÉSRŐL ÁLTALÁBAN
Az értékelés a tanulási folyamat része.
Fő céljai:
visszajelzés biztosítása a végzett munkáról a tanár és a tanuló számára
a további munka elősegítése
a reális önértékelés kialakításának segítése
a kisdiákok nyelvtanulási motivációjának fenntartása és további erősítése
Fő alapelvei:
Kompetenciákra és ne a tartalomra irányuljon!
Legyen személyre szabott, szöveges!
Szempontjai, ideje, módja legyen ismert a diákok számára!
Értékelés alkalmával a gyakorlás során is alkalmazott tevékenységet használjunk!
Folyamatosan értékeljünk!
Célunk a pozitívumok erősítése legyen, a középpontba a további tennivalók megtervezését helyezzük!
A pár-, csoport- és egyéni munkát is értékeljük!
Az értékelés során ne csak az eredményre koncentráljunk (Hová jutottunk?), hanem a folyamatra is (Merre
menjünk?). Ez utóbbi segítségével ráébreszthetjük tanítványainkat arra, hogy nekik is szerepet kell vállalniuk
a tanulási folyamatban.
Az objektív értékelés mellett a szubjektív értékelésnek is rendkívül fontos a szerepe. Biztosítja a pozitív
értékek erősödését, valamint növeli az önbecsülést.

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A MEGVÁLTOZOTT TANÁRI SZEREPRŐL
„Vállalnunk kell a felelősséget mindazért, amit csinálunk, mert ha mi magunk nem vagyunk autonóm
emberek, akkor tulajdonképpen a ránk bízott gyerekeket sem tudjuk autonómmá nevelni.” (Poór Z. 2007:120)
Tevékenységünk ma már nem merülhet ki az ismeretátadásban, osztálytermi frontális munkában. Felada–
taink közé tartozik többek közt:
folyamatos önfejlesztés (pl. a tervezés alapú gondolkodás képességének kialakítása, a pedagógiai technológia fejlődésével való lépéstartás, a különböző értékrendű, adottságú és képességű tanulókkal való
együttműködés lehetőségeinek keresése stb.)
a tananyagfejlesztés
információban gazdag tanulási környezet biztosítása
a természetes kompetenciafejlesztéshez természetes háttér megteremtése
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jól használható minták adása
tanulási stratégiák kialakítása
az élethosszig tartó tanulásra való felkészülés és felkészítés
„Miközben a gyerekek számára biztosítjuk a reflektív, önálló tanuláshoz a forrásgazdag környezetet, tulajdonképpen saját szakmai fejlődésünk számára biztosítjuk a hátteret.˝ (Poór Z. 2007:122)

Az alábbi kérdések átgondolása segíthet a tanári felkészülésben, az órák egymásra épülésének megterve–
zésében.

NÉHÁNY KÉRDÉS…
…AZ ÓRASZERVEZÉSRŐL, ÓRAVEZETÉSRŐL
Óra előtt gondoljuk át:
Hogyan ellenőrizzük, hogy a diákok megértették-e az órai utasításokat?
Hogyan vonjuk magunkra a diákok figyelmét?
Mindent előkészítettünk-e a feladatokhoz, tevékenységekhez?
Mit fognak csinálni azok, akik hamarabb végeztek az adott feladattal?
Óra után érdemes átgondolni:
Volt-e valaki, aki nem értette meg az utasítást vagy a feladatot?
Vajon miért?

NÉHÁNY KÉRDÉS…
…AZ INTERAKCIÓRÓL
Óra előtt gondoljuk át:
Az óra mely részében fognak a diákok egymással kommunikálni?
Milyen létszámú csoportokban tehetik ezt a leghatékonyabban?
Hogyan fogják a diákok segíteni egymást?
Mikor javíthatják egymást?
Mit fog csinálni a tanár a csoportmunka ideje alatt?
Óra után érdemes átgondolni:
Használtak-e olyan nyelvi ismereteket, melyeket korábban sajátítottak el?
Mikor igényeltek segítséget és miért?

NÉHÁNY KÉRDÉS…
…AZ EGYÉNI SZÜKSÉGLETEKRŐL
Óra előtt gondoljuk át:
Kinek van szüksége különleges segítségre?
Milyen kiegészítő anyagra lesz szükség az ő segítésük érdekében?
Szükség van-e külön szervezésre? (pl. külön munkasarok)
Óra után érdemes átgondolni:
Mindenki profitált-e a tevékenységekből?
Elég kihívást kaptak-e az ügyesebbek?
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A tananyag felépítése
A cím azokra az apró nyelvi titkokra utal, amelyek ismerete lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy
megnyilatkozzanak, ismereteket szerezzenek a tanult idegen nyelven.
A tananyag szereplői angol és magyar kisiskolások. A kerettörténet egy angol kisvárosban játszódik,
ahol többek közt ellátogatunk az egyik angol főszereplő, Rick iskolájába és családjához, sétát teszünk
városukban, kirándulásra indulunk.
Rick magyar barátja, Réka, épp ebben az évben kezdett el angolul tanulni az iskolában, s tudását a Rickkel
való internetes kapcsolattartás útján is igyekszik mélyíteni. E szál segítségével lehetőség nyílik a két ország
szokásai, nyelve stb. közötti hasonlóságok és különbségek feltárására több témában is, például:
hétköznapi kommunikáció: köszönések, megszólítások, hogylét felől érdeklődés stb.
gyermekjátékok
lakás és iskola berendezése
étkezési szokások
jeles napokhoz kapcsolódó szokások
angolból átvett szavak a magyar nyelvben

A tananyag részei
TANKÖNYV (Coursebook)
Tartalom (Contents)
A konkrét tartalmak mellett fejezetenkénti lebontásban itt található a főbb idegen nyelvi és általános
kompetenciák, valamint a kulcskompetenciák sora, az interkulturális és tantárgyközi vonatkozások
felsorolása.
Fejezetek
Bevezető fejezet (Introduction)
Új témát feldolgozó fejezetek (Units 1–8)
Ismétlő fejezetek (Revisions 1–4)
Mesefeldolgozások (Story Pages)
Itt olvasható a tankönyv három meséjének kibővített változata, mely segítségével azok dramatizálhatók.
Jeles napok (Special Days Pages)
Ez a rész négy olyan jeles naphoz kapcsolódó játékos feladatsort tartalmaz, melyek magyar vonatkozásúak, illetve nemzetközi jelentőségűek. Törekedtünk a gyerekek látókörének szélesítésére, a nemzeti értékeink hangsúlyozására, tantárgyközi aspektusok érvényesítésére.
Nyelvtani összefoglaló (Minisecrets Grammar Pages)
A Minisecrets Grammar Pages lehetőséget kínál a két nyelv különbözőségének és hasonlóságának felismerésére. A nyelvtani ismereteket anyanyelven magyarázza, minden esetben példákkal, és további játékos gyakorlási lehetőséggel. Fontosnak tartjuk a szituatív, játékos gyakorlást a nyelvtani tudatosítás helyett.
Ez a rész jól használható az otthoni tanulás során is, segítséget nyújthat a valamilyen okból hiányzóknak,
s a szülők is bepillantást nyerhetnek a nyelvelsajátítási folyamatba.
Kétnyelvű, betűrendes szótár (Dictionary Pages)
Kifejezések, mintamondatok (Everyday English)
A könyvben kb. 400 aktív szó szerepel, ebből csaknem 100 mondat (Everyday English).
Az új szavak többségének bemutatása Vocabulary, illetve Vocab chest címszó alatt, képes formában történik. Azokat a szavakat, amelyek a tankönyvi szövegekben jelennek meg először, kiemeltük, hogy azok
a tanulók számára könnyebben követhetők legyenek. A szókincs betűrendes összegzésére a tankönyv
végén (Dictionary Pages) kerül sor. A mondatokat az Everyday English rész tartalmazza.
Források (References)
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MUNKAFÜZET (Activity book)
Fejezetek
Bevezető fejezet (Introduction)
Új témát gyakorló fejezetek (Units 1–8)
Ismétlő fejezetek (Revisions 1–4)
Kísérletek kétnyelvű leírása (Experiments)
Mindezt azért tartjuk fontosnak, mert az utasításokat a diákok önállóan még nem tudják értelmezni, követni. E kísérletek a tananyag szerves részét képezik, tantárgyközi törekvéseket érvényesítenek, újabb
lehetőségeket rejtenek a kompetencia alapú oktatás megvalósítására és a kooperatív tanulásra.
Önértékelő és tanári értékelő táblázat fejezetekre lebontva (Secret Treasure Chest)
Órai utasítások két nyelven, fejezetenként (Classroom English)

HANGANYAG
A tananyagot két CD egészíti ki. Az egyik a könyvhöz, a másik a munkafüzethez készült. A nyomtatott
anyagban piktogram jelöli azon feladatokat, amelyekhez hanganyag készült.
Például:
12

1. IN THE GARDEN ● Listen and point. Talk.

SZEMLÉLTETŐ KÉPEK (Flashcards)
A szemléltető képek számos lehetőséget kínálnak a szókincs tanításához és gyakorlásához. Ehhez a játékleírások, valamint az óravázlatok is kínálnak ötleteket.

TÜKÖR
A kis zsebtükör a nyelvi órákon használatos eszközzé válik. Segítségével megismerhetünk néhány olyan
új szót, amely csak a munkafüzetben jelenik meg. Az angol nyelv titkaira, az anyanyelv és célnyelv közti
hasonlóságokra, illetve különbségekre is így deríthetünk fényt.

TANÁRI KÉZIKÖNYV
A Tanári kézikönyv általános módszertani bevezetőjében kerül sor a kompetencia alapú nyelvoktatás fontosságának hangsúlyozására, valamint annak a SECRETS tankönyvsorozat első kötetében való megvalósítási lehetőségeire. A bevezető kitér a gyermekek nyelvoktatásának legfontosabb sajátosságaira. A tananyag
adta differenciálási lehetőségekről (tehetséggondozás, kiegészítő gyakorlás és felzárkóztatás, vegyes képességű csoportok munkáltatása) konkrét ötleteket a tananyag feldolgozásánál, a játékleírásokban és a dalok,
mondókák órai alkalmazásáról szóló részben olvashatunk.

A tananyag fejezeteinek felépítése
TANKÖNYV (Coursebook)
A tankönyvben minden fejezet 6 oldalas. Az első oldal célja a témába való bevezetés:
1–2. feladat: kommunikációs szándék bemutatása, szókincs ismétlése, néhány szükséges új szó
bevezetése, játékos gyakorlás, alkalmanként egy-egy dal segítségével.
3. feladat: átvezetés az új anyagra egy kitalálós feladat segítségével, amely a továbblapozásra inspirál.
Az utolsó oldal a fejezet lezárása, amely mindig valamilyen interkulturális összefüggésben lép tovább.
Mindehhez kiterjesztésként, a tanultak kreatív alkalmazásaként gyakran projekttevékenység is javasolt.
Mindegyik fejezet elején a jobb felső sarokban pontokba szedve megtalálható mindaz, amit az adott rész
új ismeretként tartalmaz (szókincs, kommunikációs szándékok, nyelvi szerkezetek). Mindez elsősorban a
pedagógusnak szóló információ.
18
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Hasonlóképp, a pedagógus számára emeltük ki azt, hogy melyik feladatban melyik készség fejlesztése
áll a középpontban.
Communication
A NAT által a korosztály számára javasolt kommunikációs szándékok bemutatása képek, rövid párbeszédek
segítségével, játékos gyakorlási lehetőséggel:
greetings and introduction
invitation
talking about favourites
making suggestions
visiting a friend
introducing others
naming things
telling the time
describing people
talking about the weather and making suggestions
shopping
asking for and giving information
talking about locations
asking the way
talking about feelings
asking for food and drink
talking about likes and dislikes
describing a picture
talking about ability
talking about hobbies
Vocabulary
Új szókincs bemutatása képes szótár formájában, gyakorlás az új és a régi szókincs összekapcsolásával:
objects in the classroom
numbers
colours and playground toys
toys
family
adjectives (describing people)
body parts
clothes
buildings
food and drink
wild animals
actions
hobbies
collections
seasons and months
Skills
A legfontosabb nyelvi fejlesztési célok:
beszédértés (a bevezető fejezettől)
beszéd (a bevezető fejezettől)
olvasott szöveg értése (a 3. fejezettől)
írásbeli szövegalkotás (az 5. fejezettől, az ábécé 2. ismétlő részben történő megismerését követően).
A bevezető fejezetben ugyan megjelenik a szavak írott alakja, de a fő hangsúly végig a szóbeliségen van.
A fókuszban a beszédértés és a beszéd áll. A feladatok számtalan játékos szóbeli gyakorlási lehetőséget kínálnak.
A nyelvtanulás kezdő, szóbeli szakaszában a gyerekek nagyon könnyen motiválhatók, memóriájuk vég–
telen, nagyon gyorsan tanulnak.
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Az első fejezetekben a képes szótár részek és a hanganyag segítségével már megkezdhetjük a hallott
és írott forma összekapcsolását, de célszerűbb ezt a folyamatot nem siettetni. Ha a gyerekek nincsenek
rákényszerítve az írásra-olvasásra, érdeklődésük szinte észrevétlenül ébred fel, s ebből a belső motiváltságból
eredően könnyebben, játszva sajátítják el e készségeket.
A készségek fejlesztése többnyire komplex módon történik, például:
Listening and speaking: Introducing and practising structure or vocabulary
Listening and reading: Practising structure and new vocabulary
Listening and reading: Selecting (finding the differences)
Listening and reading: Understanding a text as a whole
Speaking and reading: Practising vocabulary and reading for information
Speaking and writing: Asking for and giving information
Reading and writing: Practising and expanding vocabulary
Project work
Ötletek a kooperatív tanulási technikák alkalmazására, a kompetencia alapú oktatás megvalósítására:
Drawing a picture and talking about it
Planning together
Creating a poster and then playing a game
Making puppets
Doing research and creating a poster
Designing and creating a map or a model of a town
Creating a breakfast menu
Doing research and creating a booklet
Setting up a display
Learning to learn
Lehetőség néhány egyszerű, játékos tanulási technika megismerésére, önálló vagy tanári segítséggel történő
kipróbálására:
Memorising vocabulary
Memorising and expanding vocabulary
Explaining unknown words
Expanding knowledge in different subjects through English
Expanding and memorising vocabulary
Playing together to memorise vocabulary and structure
Grouping words
Solving a problem co-operatively
Creating games together
Culture
Interkulturális vonatkozások kiemelése:
English as the means of communication
Children’s games
Children’s stories
Children’s favourites
Minisecrets of English
A fejezetben megismert nyelvi szerkezetek áttekintése példamondatok segítségével, többnyire párbeszéd
formájában, a kulcsfontosságú elemeket kiemeléssel jelölve, pl.:
A: What is your name? = What’s your name?
B: My name is Réka. = My name’s Réka. (I am Réka. = I’m Réka.)
A bevezető, valamint az ismétlő fejezetek felépítése a fentiektől kissé eltér. A bevezető rész hét oldalán a
szóbeliség dominál, a nyelvi anyagot több illusztráció, játék, dal és mondóka közvetíti.
Az ismétlő fejezetek 2-2 leckénként összegzik a szókincset, kommunikációs szándékokat, valamint a
nyelvi szerkezeteket képek és kommunikatív feladatok segítségével.
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A tanultak egyénre vonatkoztatva jelennek meg kérdések és „nyitott” mondatok formájában ”What
about you?”, illetve ”Interview” címszó alatt. A fejezetek végén a Minisecrets of English mondatépítő játéka
található a nyelvi szerkezetek további gyakorlására.

MUNKAFÜZET (Activity book)
A munkafüzetben minden fejezet 8 oldalas. Felépítése hasonló a tankönyvi fejezetekéhez, párhuzamos gyakorlási lehetőséget biztosítva az ott megszerzett ismeretekhez.
Erre a párhuzamra a tanári kézikönyv oldalain találunk utalást Do you want to practise more? címmel.
A fejezetek visszatérő feladatai:
SOUND CHEST – az egyes hangokat párokba állítva gyakoroltatja
A hanganyag teljes egészében azt a célt szolgálja, hogy segítsen a nyelvet tanulóknak a helyes kiejtés
(intonáció, hangsúly) elsajátításában. A Sound Chest a magyar ajkúak számára nehéznek bizonyuló
hang kiejtésének elsajátítására helyezi a hangsúlyt. A gyakorlás a mássalhangzók esetében általában 2
hang összevetésén keresztül zajlik, pl.
W – V; D – T; TH – D; TH – S.
A magánhangzók gyakorlása kitér a zárt és nyílt, a hosszú és a rövid hangok különböző ejtésére.
A 7. fejezetben a többes számú főnevek végződésének kiejtése került fókuszba, míg az utolsó fejezet
rímelő párokra koncentrál.
MINISECRETS – kiegészítő tevékenységeket kínál a tanultak elmélyítésére, személyre szabására, a kompetencia alapú oktatás technikáit alkalmazva.
DICTIONARY – a fejezethez tartozó szavak listája egy-egy szókincsgyakorló, alkotótevékenységgel egészül ki.
SECRET TREASURE CHEST – az oldalon 1-1 összefoglaló gyakorlatot önértékelő feladatsor követ:
Mintaként először Réka, a könyv angolul tanuló magyar főszereplője fogalmazza meg, ő mit tanult ebben a fejezetben. Majd a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy mindezt átgondolják, s anyanyelvükön
leírják önmagukra vonatkoztatva.
WHAT ABOUT YOU? – az ismétlő fejezetek (Revision 1-2-3-4) záró feladata egy „lyukas” szöveg, amelyet
a diákok önmagukról egészítenek ki. Ha a négy ismétlő rész ezen mondatait egymás után illesztik, mintát kapnak arra, hogyan lehet röviden, egyszerűen, egyéni képességeiknek megfelelő szókinccsel angolul bemutatkozni, önmagukról mesélni.
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Játékok a tankönyvben
Az itt leírt játékok többsége bármilyen szókincsre és témára adaptálható.
Piktogramok magyarázata:
Egy arcocska (pl. 1. ☺) egy beszélőt jelent.
A számokkal jelölt arcocskák (pl. 1. ☺ és/vagy 2. ☺ ) újabb beszélő/beszélők belépését jelzik.
Az Ötletek, megjegyzések rubrikája a kipróbálás lehetőségét jelenti.
A Főbb kialakítandó és fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök, Munkaforma és a Szükséges
anyagok és előkészületek rubrikáiban megjelenő aláhúzott címszavak a kiegészítő ötletekre
vonatkoznak.

Introduction
A játék
megnevezése

WHAT IS IT?
Tk. 9. oldal 4. feladat

Cél

Szókincs ismétlése és gyakorlása (iskolai tárgyak), eldöntendő kérdések és
egyszerűsített rövid válaszok gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
egyszerű interakció
Nyelvi játékokban való aktív részvétel

Munkaforma

Pármunka
Az osztály egészét érintő tevékenység
Csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Iskolai tárgyak a gyerekek tolltartójából (Tk. Introduction 3. feladat szókincse)
Kendő vagy vékony sál

Leírás
A szókincs átismétlését követően párokat alkotunk. Az egyik játékos beköti vagy behunyja a szemét.
Társa kiválaszt egy tárgyat a tolltartójából, s a kezébe adja azt. A bekötött szemű játékos tapintás útján
próbálja megnevezni a kapott tárgyat:
1. ☺ Is it a pen?
2. ☺ No.
1. ☺ Is it a pencil?
2. ☺ Yes.
Ötletek, megjegyzések
Kis létszámú csoportban játszhatunk körben ülve. Ebben az esetben jobban tudjuk segíteni tanítványainkat nyelvi nehézségek esetén.
Nagy létszám esetén alkothatunk 5-6 fős csoportokat, amelyek egymással párhuzamosan játszanak.
Csoportról csoportra járva figyelhetjük és segíthetjük a munkát.
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A játék
megnevezése

ASK AND ANSWER – WHAT IS THIS?
Tk. 10. oldal 6. feladat: variáció

Cél

Szókincs gyakorlása egyszerű mondatokban (játszótéri játékok)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
beszéd: képről egyszerű információ adása
beszédértés: hallott információ megértése, arra cselekvéssel reagálás
Együttműködés párokban

Munkaforma

Pármunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Tk. Introduction – az 5. feladat illusztrációja

Leírás
A szükséges szókincs átismétlése után kezdődhet a páros játék. Az egyik játékos mond a képről
egy mondatot, a társa pedig rámutat a kép megfelelő részletére.
1. ☺ It is a football. (A társ a képen látható focilabdára mutat.)
2. ☺ It is a swing. (A társ a képen látható hintára mutat.)
Ötletek, megjegyzések
Adjunk időkeretet, s a tevékenység megkezdése előtt tegyük egyértelművé, milyen jelre kell
befejezniük a játékot.

A játék
megnevezése

I SPY…
Tk. 12. oldal 10. feladat

Cél

Szókincs ismétlése és gyakorlása (színek, iskolai tárgyak és játszótéri játékok),
eldöntendő kérdések és rövid válaszok gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hiányzó információ megszerzése kérdések segítségével
Nyelvi játékokban való aktív részvétel

Munkaforma

Csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Tk. Introduction – a 9. feladat illusztrációja

Leírás
A csoport egyik tagja kiválaszt a képről egy tárgyat, amelynek megnevezi a színét:
1. ☺ I spy with my little eye something red.
A többiek találgatnak:
2. ☺ Is it a swing?
1. ☺ No, it isn’t.
3. ☺ Is it a ball?
1. ☺ Yes, it is.
Az a kisdiák gondolhat legközelebb, aki elsőként helyesen rákérdez a megfelelő tárgyra.
Ötletek, megjegyzések
Más témában, más képek felhasználásával is játszható.
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A játék
megnevezése

MEMORY GAME
Tk. 13. oldal 13. feladat

Cél

A fejezetben megismert szókincs ismétlése és gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
a tanult szókincs aktív alkalmazása
Szabálykövető képesség
Együttműködési képesség, tolerancia

Munkaforma

Csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Előre elkészített képes memóriakártyák
+ A játék helyszínének előkészítése (szőnyeg vagy összetolt padok/asztalok)

Leírás
A játékot csapatokban szőnyegen vagy összetolt asztalok köré ülve játszhatjuk. Megkeverjük
a kártyákat, majd középre helyezzük a lapokat egyenes sorokban elrendezve. A kezdő csapat egyik
játékosa felfordít két kártyát, s megnevezi az ábrázolt tárgyakat. Amennyiben a két kártya nem alkot
párt, visszafordítja azokat. Ha a két felfordított lapon azonos a rajz, a csapat megnyerte a párt. Most
a tőlük jobbra ülő csapat egyik játékosa következik. Játék közben a csapattagok folyamatosan segíthetik
egymást. Más csapatok feladatát nem könnyíthetik, de nem is nehezíthetik.
A csapatok addig játszanak, amíg meg nem találják az összes párt. A párokat akkor tarthatják meg,
ha mindet meg tudják nevezni.
Ötletek, megjegyzések
A játék végén győztesnek hirdethetjük ki
azt a csapatot, amelyik a legtöbb párt gyűjtötte
vagy azt/azokat, amelyik/amelyek minden gyűjtött párt meg tud/tudnak nevezni.
A játék nagy létszám esetén több csoportban, egymással párhuzamosan is játszható. Ekkor azonban
több csomag kártyáról kell gondoskodnunk, csoportszerepeket kell kiosztanunk, és minden csoport
munkáját figyelemmel kell kísérnünk.

Unit 1
A játék
megnevezése

CHAIN GAME
Tk. 15. oldal 2. feladat

Cél

Szókincs ismétlése és gyakorlása (kertben látható dolgok és élőlények)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Nyelvi játékokban való aktív részvétel
Memóriafejlesztés
Figyelem-összpontosítás

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Tk. Unit 1– az 1. feladat illusztrációja
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Leírás
A képet nézve a gyerekek szóláncot alkotnak. Minden újabb játékos elismétli az előzőleg
elhangzott szavakat, ügyelve a sorrendre is:
1. ☺ a boy
2. ☺ a boy, a football
3. ☺ a boy, a football, a dog
Társaiknak a többiek úgy segíthetnek, hogy elmutogatják a soron következő szó jelentését.
A kör végén megkérhetjük az összes játékost, hogy rajzolja le a szóláncot, lehetőleg tartva a sorrendet.
Ötletek, megjegyzések
Nehezítés:
A kép rövid ideig tartó memorizálása után csukott könyvvel játsszunk.
Más témában, más képek felhasználásával is játszható.

A játék
megnevezése

MY FAVOURITE TOY
Tk. 17. oldal 7. feladat

Cél

Szókincs ismétlése és gyakorlása (játékok)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
egyszerű interakció
Nyelvi játékokban való aktív részvétel

Munkaforma

Csoportmunka
Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

A gyerekek által hozott játékok
Kendő vagy vékony sál
+ A játék helyszínének előkészítése (összetolt padok/asztalok)

Leírás
A szókincs áttekintését követően 6-8 fős csoportokat alkotunk. Mindenki a csapata számára kijelölt
helyre viszi otthonról hozott játékát. Az egyik játékos beköti vagy behunyja a szemét. Társai középről
kiválasztanak egy játékot, s a kezébe adják azt. A bekötött szemű játékos tapintás útján próbálja
megnevezni a kapott tárgyat:
1. ☺ Is it a dog?
2. ☺ No, it isn’t.
1. ☺ Is it a teddy bear?
2. ☺ Yes, it is.
Ötletek, megjegyzések
A gyerekek számára ismeretlen szókincs esetén először meg kell ismerkednünk az új szavakkal. Így a
játék felhasználható játékos szókincsbővítésre is.
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A játék
megnevezése

LET’S GO FISHING
Tk. 19. oldal 13. feladat

Cél

A fejezetben megismert szókincs ismétlése és gyakorlása, szókincsbővítés

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
a tanult szókincs aktív alkalmazása

Az alkotás képessége (kreativitás)
Szabálykövető képesség
Tolerancia, egymásra figyelés

Munkaforma

Csoportmunka
Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

A horgászbothoz: mágnes, hurkapálca, fonal, olló
A halacskákhoz: rajzlap, olló és színes ceruzák, iratkapcsok, sablon vagy a méret,
a halakra a tanult szavakat ábrázoló képecskék, táblaragasztó
A tóhoz: kék krepp-papír vagy csomagolópapír és kék zsírkréták
A játékhoz: mágneses horgászbot és a gyerekek által készített halak,
papírból kivágott tó
+ A játék helyszínének előkészítése (szőnyeg vagy összetolt padok/asztalok)

Leírás
A tevékenység szerves része a játék kellékeinek elkészítése, mely során a csoportok tagjai
együttműködve, kreativitásukra építve alkotnak. (Lásd: Projekttevékenység)
A papírtavat középre helyezzük, s a halakat ábrával lefelé belehelyezzük. A gyerekek körbeülik
a tavat, s a horgászbotot körbeadva igyekeznek egy-egy halat kifogni. A játék végén mindenki
megnevezi, mit fogott.
Ötletek, megjegyzések
Érdemes a kis rajzokat táblaragasztóval rögzíteni a halacskákon, így azok cserélhetők, s a kellékek
többször felhasználhatók lesznek.
Az olvasáskészség fejlesztése céljából a későbbiekben a képek alá feliratokat is tehetünk.
Ugyanezt az ötletet felhasználva a kihorgászott betűkkel szavakat építhetünk, a kifogott szavakkal
mondatokat alkothatunk.
A játék nagy létszám esetén több csoportban, egymással párhuzamosan is játszható.

A játék
megnevezése

THE SNAIL GAME
Tk. 20. oldal 15. feladat

Cél

A fejezetben megismert szókincs ismétlése és gyakorlása (játékok, kertben
található dolgok stb.)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
utasítások követése
Szabálykövető képesség

Munkaforma

Csoportmunka
Egyéni

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Tk. Unit 1 – a 15. feladat játéktáblája, bábuk, dobókockák minden csoportnak
Füzet, ceruza
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Leírás
3-4 fős csoportokat alkotunk. A játékosok felváltva dobnak és haladnak a játék táblán:
képes mező: meg kell nevezni a képen látható dolgot (játékot, állatot, növényt);
foglalt mező: a mezőn álló játékost vissza kell küldeni a kiindulópontra.
Játék közben az együtt játszó gyermekek segítik egymást a képek megnevezésében, ha szükséges.
Az győz, aki elsőként ér a célba.
Ötletek, megjegyzések
Megkérhetjük a játékosokat, hogy füzetükbe rajzolják le azokat a kis képeket, amelyekre léptek.
A képeket felhasználva egyéni visszacsatolást kérhetünk és adhatunk, például úgy, hogy a játékot
hamarabb befejezőkkel beszélgetünk rajzaikról.

A játék
megnevezése

HOPSCOTCH
Tk. 20. oldal 15. feladat

Cél

A fejezetben megismert szókincs ismétlése és gyakorlása (játékok, kertben
található dolgok stb.)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
a tanult szókincs aktív alkalmazása
Szabálykövető képesség
Egymásra figyelés

Munkaforma

Csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Tk. Unit 1 – a 15. feladatban ábrázolt ugróiskola az iskolaudvarra krétával
felrajzolva, képekkel kiegészítve vagy a tanterem padlóján képekből kirakva
Babzsák vagy egy nagyobb kavics

Leírás
A játékot a hagyományos gyermekjáték, az ugróiskola szabályai szerint játsszuk.
Ötletek, megjegyzések
A teremben célszerű zokniban játszani, vigyázva a csúszásveszélyre.
Az udvaron a képeket rögzítsük kis kövekkel, s kérjük meg a gyerekeket, hogy a rajzokat kímélve
játszanak!
A két fent leírt játékot két színtéren, forgószínpadszerűen is játszhatjuk. Ez főleg nagyobb
osztálylétszám esetén célszerű.

Unit 2
A játék
megnevezése

MEMORY GAME
Tk. 23. oldal 8. feladat

Cél

Szókincs ismétlése és gyakorlása (család)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
a tanult szókincs aktív alkalmazása
Csoportmunkában történő munkavégzés (együttműködés)
Memóriafejlesztés

Munkaforma

Csoportmunka – 2 csapat
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Szükséges
anyagok és
előkészületek

Tk. Unit 2 – a 7. feladat illusztrációja

Leírás
Két csapatot alkotunk. A csapatok felváltva mondanak szavakat a képről. Vigyázniuk kell arra,
hogy ne ismételjék a már elhangzottakat.
A játék addig folytatódik, amíg tudnak újat mondani.
Ötletek, megjegyzések
Határozzuk meg a szógyűjtés lehetséges témáit:
család, családtagok
a kertben látható dolgok
színek
számok
Ha az ismétlés során újra eljátsszuk ezt a játékot, már a melléknevekre is kiterjeszthetjük a szógyűjtést.
A későbbiekben e tevékenység ötlete mondatszinten is alkalmazható.

Revision 1 (Units 1–2)
A játék
megnevezése

SENTENCE GAME
Tk. 28. oldal Minisecrets of English

Cél

Az 1–2. leckében megismert nyelvi szerkezet gyakorlása (egyes szám 3. személyű
személyes névmások és a létige használata)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
az ismert szavak felismerése, felolvasása és/vagy másolása
tanult nyelvi eszközökkel helyes mondatok alkotása
Rendszerező képesség
Segítségkérés

Munkaforma

Egyéni
Pár- vagy csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Tk. Revision 1 „vonatos” illusztrációja

Leírás
A gyerekek a példa alapján önállóan, szóban vagy írásban mondatokat alkotnak
a vagonok összekapcsolásával.
Figyelniük kell, hogy mondataik értelmesek és nyelvileg helyesek legyenek.
Ötletek, megjegyzések
A tevékenység párban vagy tudatosan alakított csoportokban is végezhető, hogy a tanulók segíthessék
egymás munkáját.
Tanítványaink minden írásbeli munkáját ellenőrizzük! Adjunk egyénre szabott visszacsatolást, pozitív
megerősítést, illetve javaslatot a szükséges további gyakorlásra!
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Unit 3
A játék
megnevezése

GUESS WHO?
Tk. 33. oldal 14. feladat

Cél

Személyleírás szóbeli gyakorlása, eldöntendő kérdések és rövid válaszok
használata (has got)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
egyszerű kérdések megfogalmazása és azokra szóbeli reagálás
Nyelvi játékokban való aktív részvétel
Figyelem-összpontosítás

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység
Pár- vagy csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

A diákok által készített, névvel ellátott árnyképek
Táblaragasztó
+ A képekből kiállítás rendezése a táblán, a tanterem falain

Leírás
A kiállított képek közül kiválasztunk egyet, de nem áruljuk el, hogy melyiket. A diákok felváltva tesznek
fel kérdéseket annak érdekében, hogy minél hamarabb megtalálják a megfelelő arcképet:
1. ☺ Has the shadow got a long nose?
2. ☺ No, it hasn’t.
1. ☺ Has the shadow got long hair?
2. ☺ Yes, it has.
3. ☺ Is it Csilla?
2. ☺ Yes, it is.
A következő fordulóban a tanár helyett már egy önként jelentkező diák vezeti a játékot.
Ötletek, megjegyzések
Ha diákjaink már eléggé magabiztosak a kérdések szerkesztésében, hagyjuk őket párokban vagy kis
csoportokban játszani!

Unit 4
A játék
megnevezése

CHAIN GAME
Tk. 38. oldal 10. feladat

Cél

Új és régi szókincs összekapcsolása és gyakorlása (utcán látható dolgok és
élőlények, időjárás)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
a tanult szókincs aktív alkalmazása
szavak hallott és írott alakjának összekapcsolása (helyesírás)
Memóriafejlesztés
Figyelemkoncentráció

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység
Egyéni

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Tk. Unit 4 – a 10. feladat illusztrációja
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Leírás
A képet nézve a gyerekek szóláncot alkotnak. Minden újabb játékos elismétli az előzőleg elhangzott
szavakat, ügyelve a sorrendre is.
Társaiknak a többiek úgy segíthetnek, hogy elmutogatják a soron következő szó jelentését.
Ötletek, megjegyzések
Határozzuk meg a szógyűjtés lehetséges témáit:
emberek (ruhák, jelzők)
az utcán látható dolgok, állatok, növények
időjárás
színek, számok
A kör végén megkérhetjük az összes játékost, hogy írja le a szóláncot, lehetőleg tartva a sorrendet.
A szavak helyesírása ellenőrizhető a tankönyv segítségével.
Mindenkit dicsérjünk meg, aki jól emlékezett az összes szóra – az esetleges helyesírási hibáktól
függetlenül is! Szükség esetén tegyünk javaslatot gyakorlási lehetőségre!

A játék
megnevezése

MEMORY GAME
Tk. 39. oldal 14. feladat

Cél

Új szókincs játékos elsajátítása (évszakok)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Rendszerező képesség
Együttműködési képesség
Az alkotás képessége (kreativitás)

Munkaforma

Csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

A kártyákhoz: papír, olló és színes ceruzák, a tankönyv képes szótár oldalai
A játékhoz: az elkészített képes memóriakártyák
+ A játék helyszínének előkészítése (szőnyeg vagy padok/asztalok)

Leírás
A tevékenység szerves része a kártyasorozat elkészítése, mely során a csoportok tagjai együttműködve,
kreativitásukra építve alkotnak.
A játékot csapatokban szőnyegen vagy összetolt asztalok köré ülve játszhatjuk. Megkeverjük a
kártyákat, majd középre helyezzük a lapokat egyenes sorokban elrendezve. A kezdő csapat egyik
játékosa felfordít két kártyát, s megnevezi az ábrázolt tárgyakat. Amennyiben a két kártya nem alkot
párt, visszafordítja azokat. Ha a két felfordított lapon azonos a rajz, a csapat megnyerte a párt.
Most a tőlük jobbra ülő csapat egyik játékosa következik. Játék közben a csapattagok folyamatosan
segíthetik egymást. Más csapatok feladatát nem könnyíthetik, de nem is nehezíthetik.
A csapatok addig játszanak, amíg meg nem találják az összes párt. A párokat akkor tarthatják meg,
ha mindet meg tudják nevezni.
Ötletek, megjegyzések
A játék végén győztesnek hirdethetjük ki
azt a csapatot, amelyik a legtöbb párt gyűjtötte
vagy azt/azokat, amelyik/amelyek minden gyűjtött párt meg tud/tudnak nevezni.
A játék során elsajátított szókinccsel tovább játszhatunk bármely korábban leírt szókincsgyakorló
tevékenység segítségével. Szorgalmi feladatként a munkafüzet ötletei alapján a diákok rejtvényeket is
készíthetnek társaik számára.
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Revision 2 (Units 3–4)
A játék
megnevezése

THE ALPHABET
Tk. 42. oldal 5. feladat

Cél

Betűzés gyakorlása a korábban megismert szókincsre építve

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
betűzött szavak felismerése és helyes kiejtése
Figyelemkoncentráció

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges anyagok
és előkészületek

Tk. Revision 2 – a 2. feladatban olvasható szavak

Leírás
A játék bemutatásaként először a tanár választ ki egy tanult szót, s elbetűzi azt a gyerekeknek, szükség
esetén többször megismételve a betűzést. Az vezetheti a következő fordulót, aki elsőként megtalálja
a feladott szót.
Ötletek, megjegyzések
Ha a diákok már magabiztosan betűznek, játszhatnak párokban. Ez lehetőséget biztosít a tanárnak
arra, hogy a nehezebben haladóknak segítsen.
Nehezítés:
Csukott könyvvel játsszunk.
Bővített szókinccsel, több azonos betűvel kezdődő szóval játsszunk.
A játék
megnevezése

SENTENCE GAME
Tk. 42. oldal Minisecrets of English

Cél

A 3–4. leckében megismert nyelvi szerkezetek gyakorlása (a személyes névmások
és a létige megfelelő formáinak használata, a birtoklás kifejezése a has/have got
szerkezettel)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
az ismert szavak felismerése, felolvasása és/vagy másolása
tanult nyelvi eszközökkel helyes mondatok alkotása
Rendszerező képesség
Segítségkérés

Munkaforma

Egyéni
Pár- vagy csoportmunka

Szükséges anyagok
és előkészületekk

Tk. Revision 2 „vonatos” illusztrációja

Leírás
A gyerekek a példa alapján önállóan, szóban vagy írásban mondatokat alkotnak a vagonok
összekapcsolásával.
Figyelniük kell, hogy mondataik értelmesek és nyelvileg helyesek legyenek.
Ötletek, megjegyzések
Adhatunk időkeretet a tevékenység elvégzésére.
A tevékenység párban vagy tudatosan alakított csoportokban is végezhető, hogy a tanulók
segíthessék egymás munkáját.

JÁTÉKOK A TANKÖNYVBEN

Ez a jó 56545_K Secrets 1 tkk.indd 31

31

2010.08.07. 20:06:03

Unit 5
A játék
megnevezése

HIDE-AND-SEEK
Tk. 43. oldal 2. feladat

Cél

Helymeghatározás gyakorlása
Eldöntendő kérdések, rövid válaszok gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hiányzó információ megszerzése kérdések segítségével
interakcióban való aktív részvétel

Munkaforma

Pármunka
Pármunka és azzal párhuzamosan zajló csoportmunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

Tk. Unit 5 – az 1. feladat illusztrációja

Leírás
A páros egyik tagja képzeletben elrejtőzik a képen, társa pedig megpróbálja kitalálni, hogy hová:
1. ☺ Linda, where are you? Are you behind the trees?
2. ☺ No, I’m not.
1. ☺ Are you in the castle?
2. ☺ Yes, I am.
Ötletek, megjegyzések
Differenciálás:
Gazdagabb szókinccsel rendelkező diákpárok számára biztosítsunk olyan képeket,
amelyek segítségével ez a nagyobb szókincs aktivizálható!
A szavakat nehezebben memorizáló diákokkal gyakoroljunk csoportban a tankönyv illusztrációjának
felhasználásával!

A játék
megnevezése

I SPY…
Tk. 44. oldal 5. feladat

Cél

Az ábécé gyakorlása, új szókincs ismeretének elmélyítése (épületek)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hiányzó információ megszerzése kérdések segítségével
Figyelem-összpontosítás

Munkaforma

Csoportmunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

Tk. Unit 5 – a 4. feladat illusztrációja

Leírás
A csoport egyik tagja kiválaszt a képről egy tárgyat, amelynek megnevezi a kezdőbetűjét:
A többiek találgatnak:
1. ☺ I spy with my little eye something beginning with ‘C’.
2. ☺ Is it the cinema?
1. ☺ No, it isn’t.
3. ☺ Is it the church?
1. ☺ Yes, it is. Well done.
Az a kisdiák gondolhat legközelebb, aki elsőként helyesen rákérdez a megfelelő tárgyra.
Ötletek, megjegyzések
Bármilyen témában és szókinccsel játszható.
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A játék
megnevezése

CHAIN GAME
Tk. 45. oldal 9. feladat

Cél

Új nyelvi szerkezet (There is a/an…) és szókincs (város) gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hallott információ bővítése és továbbadása
Csoportmunkában történő munkavégzés
Memóriafejlesztés
Figyelemkoncentráció

Munkaforma

Csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Tk. Unit 5 – a 4. feladat illusztrációja

Leírás
3 vagy 4 csoportot alkotunk. A képet nézve a gyerekeknek egy-egy szóval bővíteniük kell a feladat első
mondatát. Minden csoport soron következő játékosának már bővített formában kell elismételnie
az előzőleg elhangzott mondatot. A csoporttársak természetesen együtt alkotják azt meg, de mindig
egy másik tag mondja el fennhangon.
Minden esetben egyszer kérhető a mondat elismétlése.
1. ☺☺☺ There is a school in the town.
2. ☺☺☺ There is a school and a swimming pool in the town.
3. ☺☺☺ There is a school, a swimming pool and a church in the town.
Ötletek, megjegyzések
Nehezítés:
A mondat ismétlését nem kérhetik a többiek.
Nem nézhető a kép, viszont segítségül hívhatják a 7. feladat szövegét. Ebben az esetben már
az olvasáskészséget is fejlesztjük.
Emlékezetből kell játszaniuk. Erre a változatra célszerű a szövegfeldolgozás után sort keríteni.

A játék
megnevezése

FANTASY TOWN
Tk. 47. oldal 13. feladat

Cél

Új nyelvi szerkezet (There is a/an…) és szókincs (város) gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
utasítások követése
íráskészség: szavak pontos másolása
Szabálykövető képesség

Munkaforma

Csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Tk. Unit 5 – a 13. feladat játék táblája, bábuk, érme, papír és ceruza minden
csoportnak
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Leírás
A gyerekek 3 fős csoportokban játszanak. A kezdő mezőtől a célig haladnak a nyilak szerint egy érme
segítségével:
Fej – Lépj egyet előre!
Írás – Lépj kettőt előre!
Érme a földön – Kimaradsz egy dobásból.
A játékosok menet közben listát írnak azokról az épületekről, amelyek mezőire lépnek. A játék addig
folytatódik, míg az első játékos célba ér. Ekkor mindenki elmeséli, mi található a képzeletbeli városában.
Erre a játékra épül a 14. feladat projekttevékenysége, amely során a gyerekek az épületekről írt listájuk
alapján várost terveznek.
Ötletek, megjegyzések
Dobókocka segítségével gyorsítható a játék.

A játék
megnevezése

SPELLING GAME: I SPY…
Tk. 48. oldal 16. feladat

Cél

A betűzés aktív gyakorlása, új szókincs (város) ismeretének elmélyítése

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
beszédértés: betűzött szavak felismerése
Figyelemkoncentráció

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Tk. Unit 5 – a 15. feladat illusztrációja

Leírás
Egy önként jelentkező (első körben legyen ez a pedagógus) kiválaszt a képről egy helyszínt, s elbetűzi azt:
A többiek figyelnek, s igyekeznek kitalálni a szót:
1. ☺ I spy with my little eye: S-H-O-P.
2. ☺ shop
1. ☺ Yes!
Az a kisdiák gondolhat legközelebb, aki elsőként helyesen kimondja a megfelelő szót.
Ötletek, megjegyzések
A játék bármilyen szókinccsel gyors bemelegítő vagy órazáró tevékenység lehet.

Unit 6
A játék
megnevezése

MIRROR GAME
Tk. 51. oldal 9. feladat

Cél

Új szókincs játékos gyakorlása (ételek, italok)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
a tanult szavak felismerése
Problémamegoldó képesség
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Munkaforma

Egyéni

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Tk. Unit 6 – a 9. feladat tükörírással írt szavai
Tükör

Leírás
A tükröt a megfelelő helyre téve könnyedén elolvashatjuk a megfejtést:
bread, tomatoes, ham and honey
Ötletek, megjegyzések
Önként vállalkozók maguk is megpróbálhatják tükörírással leírni kedvenc ételeik nevét, majd közösen
kibetűzhetjük azokat tükrünk segítségével.

Revision 3 (Units 5–6)
A játék
megnevezése

SENTENCE GAME
Tk. 56. oldal Minisecrets of English

Cél

Az 5–6. leckében megismert nyelvi szerkezetek gyakorlása (There is/are…;
helyhatározó elöljárószók: in, on, under, near, behind)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
az ismert szavak felismerése, felolvasása és/vagy másolása
tanult nyelvi eszközökkel helyes mondatok alkotása
Rendszerező képesség
Segítségkérés

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység (egyéni)
Pár- vagy csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Tk. Revision 3 „vonatos” illusztrációja

Leírás
A gyerekek a példa alapján önállóan, szóban vagy írásban mondatokat alkotnak a vagonok
összekapcsolásával.
Figyelniük kell, hogy mondataik értelmesek és nyelvileg helyesek legyenek.
Ötletek, megjegyzések
Szervezhetünk csoportmunkában mondatalkotó versenyt.
A tevékenység párban vagy tudatosan alakított csoportokban is végezhető, hogy a tanulók segíthessék
egymás munkáját.

Unit 7
A játék
megnevezése

RUNNING GAME – WHERE ARE THEY FROM?
Tk. 59. oldal 6. feladat

Cél

A tanult szókincs hallás alapján történő gyakorlása (állatok és lakóhelyük)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hallott szavak felismerése
Rendszerező képesség
Általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése

JÁTÉKOK A TANKÖNYVBEN

Ez a jó 56545_K Secrets 1 tkk.indd 35

35

2010.08.07. 20:06:03

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység (egyéni)

Szükséges
anyagok és
előkészületek

3 nagyobb méretű felirat:
SAVANNAH, MOUNTAINS, RAIN FOREST
Szabad tér a teremben vagy az udvaron, tornateremben
Táblaragasztó
+ A feliratok előzetes elhelyezése a rendelkezésre álló tér 3 különböző pontján

Leírás
Mindenki a szabad tér közepére áll. Választunk egy játékvezetőt, aki adott tanári jelre bekiált
egy állatnevet. A játékosoknak el kell dönteniük, hogy hol él az adott állat, s minél előbb
a megfelelő felirathoz kell futniuk.
Ötletek, megjegyzések
Nehezítés:
Ha az említett állat „kakukktojás”, pl. horse, mindenkinek mozdulatlanul kell maradnia.
A későbbiekben játszhatunk ételek és italok, szabadidős tevékenységek, szobák és berendezési tárgyak
stb. szókincsével is.

Unit 8
A játék
megnevezése

WHAT ARE THESE?
Tk. 64. oldal 5. feladat

Cél

A these/those mutatónévmások gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
egyszerű információ megfogalmazása
Együttműködés párokban

Munkaforma

Pármunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Tk. Unit 8 – a 4. feladat illusztrációja

Leírás
A szükséges szókincs mondatokban történő átismétlése után kezdődhet a páros játék. Az egyik játékos
rámutat a kép egyik részletére, társa pedig megfogalmazza a részletnek megfelelő mondatot:
1. ☺ (rámutat Réka görkorcsolyájára)
2. ☺ These are Réka’s rollerblades.
Ötletek, megjegyzések
Adjunk időkeretet, s a tevékenység megkezdése előtt tegyük egyértelművé, milyen jelre kell
befejezniük a játékot.

A játék
megnevezése

GAMES
Tk. 67. oldal 14. feladat

Cél

Rejtvény készítése a tanult szókincs felhasználásával
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Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Csoportmunkában történő munkavégzés
Rendszerező képesség
Egymás véleményének elfogadása
Egymás munkájának értékelése, tolerancia

Munkaforma

Csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Négyzetrácsos papír
Fekete tollak
Tankönyv (Dictionary Pages)

Leírás
Csoportalkotást követően a csoportok tagjai megbeszélik, milyen rejtvényt készítsenek.
Adjunk kezükbe egyszerű nyelvi eszközöket véleményük kifejezésére:
1. ☺ Let’s make a crossword puzzle or a word search.
2. ☺ About hobbies? OK.
3. ☺ A word search! Good idea.
A közös döntés meghozása után együtt gyűjtenek szókincset, együtt terveznek, s készítik el a rejtvényt.
Ötletek, megjegyzések
A rejtvények jól fénymásolhatók, ha fekete tollat használnak munkájuk során. Hívjuk fel a figyelmet
arra, hogy a megfejtést ne írják be a végleges változatba, s a megoldáshoz készítsenek rajzokat vagy
írjanak magyar megfelelőket!
A munkafüzetben számos rejtvényötlet található.

Revision 4 (Units 7–8)
A játék
megnevezése

SENTENCE GAME
Tk. 70. oldal Minisecrets of English

Cél

A 7–8. leckében megismert nyelvi szerkezetek gyakorlása (képesség kifejezése:
can/can’t; tetszés és nem tetszés kifejezése: like/likes)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
beszédszándékok alapvető nyelvi eszközökkel való kifejezése
íráskészség
Rendszerező képesség
Segítségkérés

Munkaforma

Egyéni
Pár- vagy csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Tk. Revision 4 „vonatos” illusztrációja

Leírás
A gyerekek a példa alapján önállóan, szóban vagy írásban mondatokat alkotnak a vagonok
összekapcsolásával.
Figyelniük kell, hogy mondataik értelmesek és nyelvileg helyesek legyenek.
Ötletek, megjegyzések
Önként vállalkozók írhatnak „lyukas” mondatokat, amelyeket a megfelelő vagonon olvasható szó
beillesztésével tudnak kiegészíteni a többiek.
A tevékenység párban vagy tudatosan alakított csoportokban is végezhető, hogy a tanulók segíthessék
egymás munkáját.
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Special days pages
A játék
megnevezése

THE PET BOARD GAME
Tk. 73. oldal

Cél

Játékos szókincsbővítés
Beszélgetés a kisállattartással együtt járó felelősségről

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
rövid összefüggő szöveg megfogalmazása minta és képek segítségével
Kooperációs készség, tudás megosztása
Korábbi tanulási és élettapasztalatok felhasználása

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység
Csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

A feladat játék táblája, bábuk, dobókocka minden csoportnak
Papír és írószerszám mindenkinek
Óra

Leírás
A csoportok megalakítása és a játék megkezdése előtt meg kell ismerkednünk az új szavakkal
a játék tábla rajzainak segítségével.
Az azonos csoportba tartozók egy közös táblán játszanak. Mindkét irányban haladhatnak a dobókocka
segítségével. 10 percig járhatnak körbe. A játékosok célja minél több dolgot összegyűjteni a képzeletbeli
kis kedvencük, egy nyuszi számára. Menet közben mindenki listát ír a füzetébe arról, amit már
sikerült beszereznie. Az adott idő elteltével a tábla alatt látható arcocskák kiszínezésével mindenki
összegzi, mit gyűjtött a nyuszi számára, majd a példa alapján beszámol erről társainak.
Player 1: ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ My rabbit is very happy. It has got everything.
Player 2: ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
My rabbit is happy. It has got food, water….
Player 3: ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
My rabbit isn’t very happy. It hasn’t got…
Ötletek, megjegyzések
A csoportok választhatnak időfigyelőt.

A játék
megnevezése

GUESS WHO?
Tk. 74. oldal

Cél

Új szókincs játékos gyakorlása (foglalkozások), a létige gyakorlása eldöntendő
kérdésben és rövid válaszokban

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
olvasáskészség (szavak írott alakjának felismerése)
hiányzó információ megszerzése kérdések segítségével
Nyelvi játékokban való aktív részvétel

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

A diákok által előzetesen gyűjtött híres emberek nevei (esetleg képei)
Szókártyák a nevekhez kapcsolódó foglalkozások angol megfelelőivel a táblán
Kréta, táblaragasztó
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Leírás
A diákok felírják a táblára néhány mai híres magyar sportoló, színész, zenész vagy énekes nevét,
vagy táblaragasztó segítségével elhelyezik a képeket. A nevek/képek és a szókártyákon olvasható
foglalkozások összekapcsolása után kiválasztunk egy híres embert, de nem áruljuk el, hogy kit.
A diákok felváltva tesznek fel kérdéseket annak érdekében, hogy minél hamarabb megtalálják a
megfelelő személyt:
1. ☺ Are you a film star?
2. ☺ No, I’m not.
3. ☺ Are you a swimmer?
2. ☺ Yes, I am.
4. ☺ You are …..
A következő fordulóban a tanár helyett már egy önként jelentkező diák vezeti a játékot.
Ötletek, megjegyzések
Megfelelő motiváltság esetén játsszunk bővített szókinccsel!

A játék
megnevezése

THE GREEN PLANET BOARD GAME
Tk. 76. oldal

Cél

Környezettudatos viselkedés megerősítése, utasítások követése

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
olvasott szöveg lényegének megértése
Szabálykövető képesség
Korábban és máshol szerzett ismeretek alkalmazása

Munkaforma

Csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

A könyv játék táblája, bábuk, dobókocka minden csoportnak

Leírás
3 fős csoportokat alkotunk. A játékosok a táblán dobókocka segítségével haladnak. Ha szöveges mezőre
lépnek, elolvassák az üzenetet, majd az ábrának megfelelően haladnak előre vagy vissza:
létra – előrébb juthatnak, mert környezetbarátként viselkedtek, pl. igénybe vették a szelektív gyűjtőt;
kígyó – vissza kell lépniük, mert nem környezetbarátként cselekedtek, pl. nem zárták el a vízcsapot a
fürdőszobában.
Menet közben a társak közösen értelmezik a mezők feliratait.
Az a győztes, aki először éri el a célt, a zöld bolygót.
Ötletek, megjegyzések
Érdemes elbeszélgetnünk a környezetvédelemről. Megkérhetjük a gyerekeket, szorgalmi feladatként
rajzolják le, ők mit tesznek környezetük megóvásáért, vagy ők hogyan takarékoskodnak az energiával.
A rajzok a későbbiekben további beszélgetést inspirálhatnak, szókincsbővítés forrását képezhetik.
Felhasználhatók a felszólító mód gyakorlására is.
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Játékok a munkafüzetben
Az itt leírt játékok többsége bármilyen szókincsre és témára adaptálható.
Piktogramok magyarázata:
Egy arcocska (pl. 1. ☺) egy beszélőt jelent.
A számokkal jelölt arcocskák (pl. 1. ☺ és/vagy 2. ☺ ) újabb beszélő/beszélők belépését jelzik.
Az Ötletek, megjegyzések rubrikája a kipróbálás lehetőségét jelenti.
A Főbb kialakítandó és fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök, Munkaforma és a Szükséges
anyagok és előkészületek rubrikáiban az aláhúzott címszavak a kiegészítő ötletekre vonatkoznak.

Introduction
A játék
megnevezése

HOW ARE YOU?
Mf. 4. oldal 3. feladat

Cél

Köszönések, hogylét felől érdeklődés játékos gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
beszédszándékok alapvető nyelvi eszközökkel való kifejezése
Nyelvi játékban való aktív részvétel

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

–

Leírás
Egy önként vállalkozó háttal áll az osztálynak. Ki kell találnia, ki szól hozzá a hang és az információ
alapján.
1. ☺ Good morning. How are you?
2. ☺ I’m fine. And you, Peter?
1. ☺ I’m fine thank you.
Ötletek, megjegyzések
Nehezebb a válaszoló dolga, ha megengedjük, hogy a köszönő játékos elváltoztassa a hangját. Ez a változat több gyakorlásra adhat lehetőséget, mivel a megszólított nem tudja majd minden esetben azonnal kitalálni, ki szólt hozzá.

A játék
megnevezése

BINGO
Mf. 5. oldal 6. feladat; Mf. 8. oldal 13. feladat; Mf. 16. oldal 12. feladat

Cél

A tanult szókincs ismétlése (iskolai tárgyak, játszótér, játékszerek)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
a tanult szókincs hallás után való felismerése, a szavak rajzzal történő
összekapcsolása
Figyelem-összpontosítás
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Munkaforma

Egyéni

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Mf. Introduction – a 6. és 13. feladat illusztrációi
Mf. Unit 1 – a 12. feladat illusztrációi

Leírás
A feladatok szókincsének átismétlése után megkérjük a diákokat, válasszanak ki a megadottak közül
hat képet, és kis körrel vagy csillaggal jelöljék meg azokat. Amikor mindenki elkészült, tetszőleges
sorrendben nevezzük meg a képecskéket! Közben a gyerekek figyelnek, és kipipálják megjelölt rajzaikat.
Aki elsőként tudja kipipálni mind a hat bejelölt rajzát, így kiálthat: BINGO!
Ötletek, megjegyzések
Az írás és olvasás bevezetését követően a fenti tevékenység a helyesírás gyakorlására is remek játék.
Bármilyen témában és szókinccsel játszható akár frontálisan, akár kisebb csoportokban, gyermek
játékvezetővel.

A játék
megnevezése

NOUGHTS AND CROSSES
Mf. 7. oldal 9. feladat

Cél

Tanult szókincs ismétlése (játszótéri játékok), meghívás gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
beszédszándékok alapvető nyelvi eszközökkel való kifejezése
Csoportmunkában történő játék
Együttműködési képesség

Munkaforma

Csoportmunka – 2 csapat

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Mf. Introduction – a 9. feladat játék táblája mindkét csapatnak
A játék tábla nagyított fénymásolata, táblaragasztó, színes filctollak

Leírás
A játékot két csapatban játsszuk az amőba játékszabályai szerint. A két ellentétes sarokból indulva kell
összegyűjteni három kört vagy x-et vízszintesen, függőlegesen, vagy átlósan. A mezőt akkor lehet
elfoglalni, ha kimondjuk az illusztrációnak megfelelő játékra invitáló mondatot, melyre a másik
csapatnak a továbblépés előtt reagálnia is kell:
1. ☺☺☺ Let’s play on the swing. (Elhelyezik a táblán a csapat jelét: )
2. ☺☺☺ OK. Let’s go. Now let’s ride a bike. (Elhelyezik a táblán a csapat jelét: )
A játék állását a csapatok a könyvben figyelik, ceruzával jelzik.
Ötletek, megjegyzések
Ha van rá lehetőség, készítsük el a játék tábla nagyított másolatát! Azon színes filctollakkal
egyértelműen tudjuk jelölni a játék állását.

Unit 1
A 12. feladat BINGO játékának leírása a bevezető fejezet ismertetései közt szerepel.
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Unit 2
A játék
megnevezése

BINGO
Mf. 22. oldal 7. feladat

Cél

Tanult szókincs gyakorlása szóban és írásban (család)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
tanult szavak pontos másolása
a tanult szókincs hallás után való felismerése
Figyelem-összpontosítás

Munkaforma

Egyéni
Csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Mf. Unit 2 – a 7. feladat szókincse és táblázata

Leírás
A diákok lemásolják a feladatban megadott szavakat a táblázat tetszőleges mezőibe.
A tanár az általa választott sorrendben felolvassa a szavakat. A diákok figyelnek, és kipipálják táblázatuk
szavait. Aki elsőként tudott kipipálni egy teljes vízszintes sort, az a játék győztese:
father

grandparents

brother
grandmother

baby
mother

aunt
parents
uncle

grandfather
sister
cousin

Ötletek, megjegyzések
Bármilyen témában és szókinccsel játszható kisebb csoportokban gyermek játékvezetővel.

A játék
megnevezése

GUESS WHO?
Mf. 23. oldal 9. feladat

Cél

Személyleírás szóbeli gyakorlása, a létige használata eldöntendő kérdésben és
rövid válaszokban

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hiányzó információ megszerzése kérdések segítségével
Csoportmunkában történő játék
Együttműködési képesség

Munkaforma

Csoportmunka – 2 csapat

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Mf. Unit 2 – a 9. feladat játék táblája
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Leírás
A kezdő csapat kiválaszt egyet a 9 szereplő közül. A másik csapat feladata, hogy eldöntendő kérdések segítségével minél hamarabb megtalálja a kérdéses személyt:
1. ☺☺☺ Is it a boy or a girl?
2. ☺☺☺ A boy.
1. ☺☺☺ Is he tall?
2. ☺☺☺ Yes, he is.
1. ☺☺☺ Is he happy?
2. ☺☺☺ No, he isn’t.
1. ☺☺☺ Is he 10 years old?
2. ☺☺☺ Yes, he is.
1. ☺☺☺ Is it Tim?
A következő fordulóban a másik csapat választ.
Ötletek, megjegyzések
Ezt a játékot a későbbiekben játszhatjuk kisállatokkal kiegészítve (Has he got a dog?), kedvenc
tevékenységek hozzáadásával (Does he like playing tennis?) stb.

A játék
megnevezése

NOUGHTS AND CROSSES
Mf. 23. oldal 10. feladat

Cél

Személyleírás gyakorlása, a tanult nyelvi szerkezetek összefoglalása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
rövid összefüggő szöveg megfogalmazása tanult nyelvi eszközökkel
Együttműködés párokban

Munkaforma

Pármunka
Csoportmunka (2 csapat)

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Mf. Unit 2 – a 9. feladat játék táblája
+ példamondatok a táblán

Leírás
A játékot párokban játsszuk az amőba játékszabályai szerint. A két ellentétes sarokból indulva kell
összegyűjteni három kört vagy x-et vízszintesen, függőlegesen, vagy átlósan. A mezőt akkor lehet
elfoglalni, ha kimondjuk az illusztrációnak megfelelő játékra invitáló mondatot, melyre a másik
csapatnak a továbblépés előtt reagálnia is kell:
1. ☺☺☺ This is David. He is tall and strong. He is sad. He is 10 years old.
2. ☺☺☺ This is Betty. She is short. She is happy. She is 10.

A játékosoknak biztonságot nyújt néhány példamondat a táblán. Így támogatást kapnak a nyelv helyes
használata terén, s a tanár megfigyelő, segítő munkája is egyszerűsödik.
Ötletek, megjegyzések
A párok kialakítását tudatosan kell megtervezni, hogy a társak segíthessék egymás munkáját.
Amennyiben tanítványaink nem eléggé magabiztosak a tanultak mondatokban történő alkalmazásában
vagy még nem szívesen nyilatkoznak meg idegen nyelven a nyelvelsajátítás e korai szakaszában,
játsszunk csapatokban!
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Unit 3
A fejezet 7–8. feladataihoz kapcsolhatjuk az előző fejezetben leírt GUESS WHO? játékot bővített
szókinccsel.

Unit 4
A játék
megnevezése

THE CLOTHES BOARD GAME
Mf. 42. oldal 13. feladat

Cél

Szókincs ismétlése (ruházat, színek)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
a tanult szavak írott alakjának felismerése
írás: rövid összefüggő szöveg alkotása képről, megkezdett mondatok
befejezésével
Tervezés, logikus gondolkodás

Munkaforma

Pármunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

Játék tábla
Bábuk, dobókocka
Színes ceruzák
Példamondatok, egyéb segédletek a játékot követő feladat megoldásához

Leírás
Párokat alkotunk. A játék során az egyik játékosnak a Ricket, a másiknak a Rékát ábrázoló rajzot kell
kiszíneznie. Ehhez a megfelelő névvel ellátott START mezőről indulva lóugrásban kell haladniuk.
Minden lépés után a mezőre írtaknak megfelelően kell kiszínezniük rajzaik részleteit:
Például:
purple scooter – erre a mezőre lépve egyik játékos sem színezhet
yellow T-shirt – Rick pólóját sárgára kell színezni (ezt a mezőt természetesen a Rékát választó játékos
igyekszik elkerülni) stb.
A játék addig tart, míg egyikük be nem fejezte a színezést.
A 14. feladat arra kéri a diákokat, hogy írjanak kiszínezett rajzaikról.
Ötletek, megjegyzések
A 14. feladat helyes megoldása érdekében biztosítsunk minél több segítséget (előzetes szóbeli gyakorlás,
példamondatok, „lyukas” mondatok stb.)

Unit 5
A játék
megnevezése

THE LOST PROPERTY GAME
Mf. 49. oldal 4. feladat

Cél

Helymeghatározás gyakorlása egyes és többes számban
Eldöntendő kérdések és rövid válaszok gyakorlása (a létige formái)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hiányzó információ megszerzése kérdések segítségével
Együttműködés párokban

Munkaforma

Pármunka
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Szükséges
anyagok és
előkészületek

Mf. Unit 5 – 4. feladat játék táblái

Leírás
A játékot a „Torpedóhoz” hasonlóan, párokban kell játszani. Mindkét játékos gondolatban elrejt
egy sapkát, egy táskát, egy vonalzót és tollakat (beírja a szavakat a bal oldali táblázat tetszőlegesen
választott mezőibe). Fontos, hogy ne lássák egymás táblázatait.
A gyerekeknek az egyes mezőkre rákérdezve kell kitalálniuk, hogy társuk hová rejtette el a tárgyakat:
1. ☺ Where are my pens? Are they on the desk?
2. ☺ No, they aren’t.
1. ☺ Are they on the chair?
2. ☺ Yes, they are.
1. ☺ Where’s my bag? Is it…?
A nemleges választ x-szel jelölik a társuk tábláján (YOUR THINGS), s pipálnak, ha találatuk van.
Végül megnézhetik egymás tábláját, s összehasonlíthatják azokat.
Ötletek, megjegyzések
A játék felhasználható más nyelvi szerkezet gyakorlására is, például:
How many toys have you got? (A táblák függőleges mezői a játékszerek nevét mutatják, a vízszintes
sorok a számokat.)
Who lives in the house? (A táblák függőleges mezői a rokonokat nevezik meg, a vízszintes sorok jelzőket
tartalmaznak: old, funny etc.)

Unit 6
A játék
megnevezése

MIME GAME
Mf. 56. oldal 3. feladat

Cél

A tanult szókincs játékos gyakorlása (érzelmek)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hiányzó információ megszerzése kérdések segítségével
Nyelvi játékban való aktív részvétel

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

A tanult mellékneveket tartalmazó, előre elkészített szókártyák
Kis zárható doboz
Zene (CD és lejátszó)
+ A helyszín átrendezése úgy, hogy a gyerekek körben ülhessenek

Leírás
Zenére adjuk körbe a dobozt az előre belehelyezett szókártyákkal. A zene elhallgatásakor az, aki a
dobozt épp kezében tartja, kivesz egy kártyát, s eljátssza az adott melléknév jelentését. Amint a többiek
eldöntendő kérdések segítségével kitalálják a szót, zenére folytathatjuk a játékot.
1. ☺ Are you surprised?
2. ☺ No, I’m not.
3. ☺ Are you scared?
2. ☺ Yes, I am.
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Ötletek, megjegyzések
A játék más szókinccsel is játszható, más-más nyelvi szerkezetet gyakoroltatva:
Pets (Have you got a …?)
Favourite activities (Can you…?)
Places (Are you at/in the…? stb.)

Unit 7
A játék
megnevezése

FIND THE PAIRS
Mf. 68. oldal 9. feladat

Cél

Állatok leírásának gyakorlása a tanult szerkezetekkel, mondatokban
(be, have got, like többes számú formái)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
íráskészség (másolás; kreatív írás)
Csoportmunkában történő munkavégzés
Kreativitás

Munkaforma

Csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

A memóriakártyákhoz: rajzlap, olló, színes ceruza
+ A játék helyszínének előkészítése (szőnyeg vagy összetolt padok/asztalok)

Leírás
A kártyák készítését megelőzi a munkafüzet feladatának elvégzése, azaz a kettévágott mondatok
összekapcsolása:
1

Parrots are

3

seeds.

2

They have got

7

animals.

3

They like

5

got long bodies.

4

Snakes

9

meat.

5

They have

1

colourful birds.

6

They

8

teeth.

7

Jaguars are fast

4

are quiet animals.

8

They have got sharp

2

wings.

9

They like

6

like mice.

Ezt követi a játék kellékeinek elkészítése, mely során a csoportok tagjai együttműködve, kreativitásukra
építve alkotnak.
Parrots are

colourful birds.

A kártyák elkészítése után a diákok csoportokban játszanak a memóriajáték már ismert szabályai szerint.
Ötletek, megjegyzések
Differenciálás:
Önálló mondatalkotásra képes kisdiákok vállalkozhatnak arra, hogy más állatról írnak mondatokat.
Az így elkészült kártyacsomagokat a csoportok egymás közt ki is cserélhetik.
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Unit 8
A játék
megnevezése

GUESS WHOSE?
Mf. 75. oldal Extra task

Cél

Birtokviszony kifejezésének gyakorlása (Genitive ’s)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hiányzó információ megszerzése kérdések segítségével
Nyelvi játékban való aktív részvétel

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

A gyerekek iskolai tárgyai
Táska vagy doboz a tárgyak számára

Leírás
A gyerekektől összegyűjtünk néhány iskolai tárgyat úgy, hogy ők is lássák, kitől mit vettünk el. Szükség
esetén közben lehetőség nyílik a szókincs közös átismétlésére.
Ezt követően a játékosok által jól látható helyre állva megfogunk egy tárgyat a táskában/dobozban,
s megkérjük a gyerekeket, találják ki, kinek a tárgya van a kezünkben:
1. ☺ I’ve got a pen in my hand. Whose pen is it?
2. ☺ Is it Csilla’s pen?
1. ☺ No, it isn’t.
3. ☺ Is it Levi’s?
1. ☺ Yes, it is.
A következő körökben egy-egy önként vállalkozó vezeti tovább a játékot.
Ötletek, megjegyzések
Nehezítés:
Több azonos tárgyat helyezünk a zsákba.
A tárgyakat úgy gyűjtjük össze óra közben, hogy a gyerekek ne figyelhessék meg, kitől mit
vettünk el.
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Dalok és mondókák
a tankönyvben
A helyes kiejtés elsajátítására való törekvés minden esetben megjelölhető a főbb kialakítandó és fejlesztendő
készségek, képességek, attitűdök rubrikájában.
Piktogramok magyarázata:
Egy arcocska (☺) egy verselőt jelent.
Egy arcocska hangjeggyel (☺) egy énekest jelent.
Több arcocska (☺☺☺) több verselő gyereket jelent.
Több arcocska hangjeggyel (☺☺☺) több éneklő gyereket jelent.
A számozott arcocskák (pl. 1. ☺ és/vagy 2. ☺ ) újabb szereplő/szereplők belépését jelzik.
A fejhallgató () jelzi, hogy a gyerekek csak hallgatják a dalt, s nem éneklik.
Az Ötletek, megjegyzések rubrikája a kipróbálás lehetőségét jelenti.
A Főbb kialakítandó és fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök, Munkaforma és a Szükséges
anyagok és előkészületek rubrikáiban az aláhúzott címszavak a kiegészítő ötletekre vonatkoznak.

Introduction
A dal, mondóka
címe

GOOD MORNING
Tk. 8. oldal 1. feladat

Cél

Köszönés, hogylét iránt érdeklődés gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
beszédszándékok alapvető nyelvi eszközökkel való kifejezése
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Csoportmunka (két csoport)

Szükséges
anyagok és
előkészületek

2

CD-lejátszó

Leírás
A dallam és szöveg memorizálása után énekelhető két csoportban, egymásnak felelgetve:
1.☺☺☺ Good morning, good morning, good morning to you,
2.☺☺☺ Good morning, good morning. I’m fine, how are you?
Ötletek, megjegyzések
A csoportok szerepet cserélve is énekelhetnek.
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A dal, mondóka
címe

EVERYBODY DO THIS…
Tk. 11. oldal 8. feladat

Cél

Színek, cselekvések gyakorlása, meghívás

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
beszédszándékok alapvető nyelvi eszközökkel való kifejezése
Mozgáskoordináció képessége
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

7

CD-lejátszó
+ A helyszín előkészítése (a mozgáshoz szükséges tér biztosítása)

Leírás
A gyerekek félkörben állnak. Tanáruk segítségével kiválasztják az énekest:
1. ☺☺☺ Red, yellow, green and blue, for our singer I choose you. Becky!
Az énekes valójában csak versel, s közben imitálja az általa választott cselekvést, példánkban a
biciklizést:
2. ☺ Orange, black and white, let’s ride a bike.
Ezt követően mindenki biciklizni kezd, közben énekelve:
1.☺☺☺Everybody do this, do this, do this, everybody do this just like me.
A játékot többször ismételhetjük, mindig újabb cselekvéssel.
Ötletek, megjegyzések
Visszatérhetünk rá a tanév során bármikor, amikor a cselekvésekkel kapcsolatos szókincset bővítjük
(pl. Units 7–8).

A dal, mondóka
címe

SIX GREY ELEPHANTS
Tk. 13. oldal 14. feladat

Cél

Számok gyakorlása, elköszönés

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
beszédszándékok alapvető nyelvi eszközökkel való kifejezése
Mozgáskoordináció képessége
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

10

CD-lejátszó
6 kosárlabda
+ A helyszín előkészítése (a mozgáshoz szükséges tér biztosítása)
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Leírás
Ha van elegendő helyünk (pl. udvaron, tornateremben), eljátszhatjuk a mondókát. Hat gyerek vállalja
a kosarazó elefántok szerepét, a többiek félkörben állva szavalnak. A játék indítása előtt számozzuk
meg a kosarasokat, hogy tudják, milyen sorrendben kell elköszönniük. A kiálló játékosok a félkörben
kapnak helyet a verselőkhöz csatlakozva.
1. ☺☺☺ 6 grey elephants playing basketball, 6 grey elephants passing on the ball.
2. ☺ ‘Oh’,
1. ☺☺☺ said an elephant,
2. ☺ ‘time to go!’,
1. ☺☺☺ 5 grey elephants playing basketball.
1–2. ☺☺☺☺ 5 grey elephants playing basketball, 5 grey elephants passing on the ball.
3. ☺ ‘Oh’,
1–2. ☺☺☺☺ said an elephant,
3. ☺ ‘time to go!’,
1–2. ☺☺☺☺ 4 grey elephants playing basketball.
1–3. ☺☺☺☺☺ 4 grey elephants playing basketball, 4 grey elephants passing on the ball.
4. ☺ ‘Oh’,
1–3. ☺☺☺☺☺ said an elephant,
4. ☺ ‘time to go!’,
1–3. ☺☺☺☺☺ 3 grey elephants playing basketball.
1–4. ☺☺☺☺☺☺ 3 grey elephants playing basketball, 3 grey elephants passing on the ball.
5. ☺ ‘Oh’,
1–4. ☺☺☺☺☺☺ said an elephant,
5. ☺ ‘time to go!’,
1–4. ☺☺☺☺☺☺ 2 grey elephants playing basketball.
1–5. ☺☺☺☺☺☺☺ 2 grey elephants playing basketball, 2 grey elephants passing on the ball.
4–3. ☺☺ ‘Oh’,
1–5. ☺☺☺☺☺☺☺ said both elephants,
4–3. ☺☺ ‘time to go!’,
1–5. ☺☺☺☺☺☺☺ NO grey elephants playing basketball.

Unit 1
A dal, mondóka
címe

ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE…
Tk. 19. oldal 14. feladat

Cél

Számok gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Ritmusérzék és hallás képessége
Figyelem-összpontosítás

Munkaforma

Egyéni
Pármunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

50

17

CD-lejátszó
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Leírás
Minden diáknak adunk egy számot 1 és 10 között. Miközben hallgatják a dalt, csak a saját számukra
kell összpontosítaniuk. Mikor meghallják azt, felállással jelzik.
1, 2, 3, 4, 5 once I caught a fish alive.
6, 7, 8, 9, 10 then I let it go again.
Why did you let it go?
Because it bit my finger so.
Which finger did it bite?
This little finger on the right.
☺☺☺ A bevezető tevékenységet követheti a dal megtanulása, eljátszása.
Ötletek, megjegyzések
Önként vállalkozók párban, egymásnak felelgetve is elénekelhetik.

Unit 2
A dal, mondóka
címe

THE FINGER FAMILY
Tk. 25. oldal 14. feladat

Cél

A családdal kapcsolatos szókincs gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
szövegértés hallás után
íráskészség (másolás)

Munkaforma

Egyéni
Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

23

CD-lejátszó
Könyv, ceruza
Filctollak

Leírás
Miután elolvastuk a feladatban megadott szavakat, a dalt hallgatva a diákok megpróbálják azokat
a szövegbe beilleszteni. A dalt igény szerint többször is meghallgathatják, s párokban is segíthetnek
egymásnak.
I have a small family here,
A family that’s full of good cheer;
A father and mother, a sister and brother,
A baby so sweet and so dear,
A baby so sweet and so dear.
Say ‘Hi’ to the father so strong,
The mother so kind all day long,
The tall brother merry,
His sister so cheery,
The baby – let’s sing him a song,
The baby – let’s sing him a song!
Ötletek, megjegyzések
☺☺☺ Rajzolhatunk filctollal arcokat ujjbegyeinkre, majd mindig a megfelelő ujjat mozgatva
énekeljük a dalocskát.
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Unit 3
A dal, mondóka
címe

HERE WE GO ROUND…
Tk. 29. oldal 1. feladat

Cél

Idő kifejezése, cselekvések gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hallott szövegből fontos információ kiszűrése
kreatív írás – kooperációs készség
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Egyéni
Az osztály egészét érintő tevékenység
Csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

26

CD-lejátszó
Könyv, ceruza
Füzet
+ A helyszín előkészítése (a mozgáshoz szükséges tér biztosítása)

Leírás
A dalt hallgatva a gyerekeknek be kell számozniuk az óra számlapjait. Ekkor csak az időpontokra
kell koncentrálniuk:
This is the way we go to school, go to school, go to school.
This is the way we go to school at 8 o’clock in the morning.
This is the way we play a game, play a game, play a game.
This is the way we play a game at 5 o’clock in the afternoon.
This is the way we go to bed, go to bed, go to bed.
This is the way we go to bed at 9 o’clock in the evening.
Megoldás: 2. 5:00, 1. 8:00, 3. 9:00
☺☺☺ Újabb meghallgatás során énekelhetjük és eljátszhatjuk a dalt. A bevezető alatt kézen fogva
körbejárunk. Az egyes versszakok cselekvéseit imitáljuk – iskolába megyünk, focizunk, ágyba bújunk.
Ötletek, megjegyzések
Kreatív önként vállalkozó csoportok vagy párosok új versszakokat költhetnek, melyeket aztán
a többiek elénekelhetnek és eljátszhatnak.

Unit 4
A dal, mondóka
címe

I LOVE THE SUN
Tk. 38. oldal 12. feladat

Cél

Szókincsbővítés, szó és kép összekapcsolása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hallott szövegből fontos információ kiszűrése
Figyelem-összpontosítás
Ritmusérzék és hallás képessége

52
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Munkaforma
Szükséges
anyagok és
előkészületek

Egyéni
38

CD-lejátszó
Könyv, ceruza
Képkártyák (tankönyv ábrái)

Leírás
A könyv feladata – szavak beírása a képek alá – előkészíti a dal feldolgozását, s egyben lehetőséget
teremt az új szavak megismerésére, illetve a régiek átismétlésére.
A feladat elvégzését követően adjunk ki minden diáknak egy, a dalban előforduló szót ábrázoló képes
kártyát!
Miután megbizonyosodtunk arról, hogy meg tudják angolul nevezni a kártyájukon látható rajzot,
hallgassuk meg a dalt. A gyerekeknek közben fel kell állniuk, amint meghallják saját szavukat.
I love the sun, I love the rain,
I love the rainbows, too,
I love the birds and bees and trees,
And everything, don’t you?
I love the frost, the ice, the snow,
I love the North Wind, too,
Our big, wide world is beautiful,
I love it all, don’t you?
Ötletek, megjegyzések
Nagyobb mozgásigényű gyerekek számára készíthetünk egynél több képet ábrázoló kártyákat is.
Izgalmas, ha a dal végén szereplő szavak egyike mindenki kártyáján szerepel.
Kártyacserével újra játszhatunk.

Revision 2 (Units 3–4)
A dal, mondóka
címe

THE ALPHABET
Tk. 42. oldal 5. feladat

Cél

Ismerkedés az ábécével, a magyar és az angol ábécé közti különbségek felismerése

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
íráskészség – helyesírás
Ritmusérzék és hallás képessége
Rendszerező és együttműködési képesség

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység
Csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

41

CD-lejátszó
(ábécéposzter vagy ábécé a táblára írva)
Füzet

Leírás
Az ábécé betűit a poszteren vagy a táblán követve hallgassuk és énekeljük a dalt:
☺☺☺ A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O – P - Q - R - S - T - U
and V - W - X - Y and Z
Now I know my A - B - C,
Next time won’t you sing with me?
Ötletek, megjegyzések
A diákok kis csoportokban az ábécé egyes betűivel kezdődő szavakat gyűjtenek.
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Unit 5
A dal, mondóka
címe

WHICH IS THE WAY…?
Tk. 44. oldal 6. feladat

Cél
Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
szöveg követése hallás után
Korábbi tanulási és élettapasztalatok felhasználása
Új ismeretek feldolgozása

Munkaforma

Egyéni
Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

44

CD-lejátszó
Könyv, ceruza
Térkép, képek Londonról

Leírás
A daltanulás előkészítéseként a diákoknak be kell számozniuk a dal sorait a hallottak alapján.
See-saw, sacradown,
Which is the way to London Town?
One foot up and the other foot down,
That is the way to London Town.
Ötletek, megjegyzések
Beszélgethetünk Londonról, mutathatunk róla képeket. A gyerekeknek is legyen lehetőségük elmesélni,
mit hallottak már erről a nagyvárosról.

Unit 6
A dal, mondóka
címe

IF YOU ARE HAPPY
Tk. 49. oldal 2. feladat

Cél

Érzelmekkel kapcsolatos szókincs gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hallott szövegből fontos információ kiszűrése
Mozgáskoordináció képessége
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Egyéni
Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

54
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Leírás
A dal meghallgatása során a gyerekeknek sorrendbe kell állítaniuk a feladatban felsorolt mellékneveket.
If you’re happy and you know it, clap your hands,
If you’re happy and you know it, clap your hands,
If you’re happy and you know it, and you really want to show it,
If you’re happy and you know it, clap your hands.
If you’re angry and you know it, stamp your feet,
If you’re angry and you know it, stamp your feet,
If you’re angry and you know it, and you really want to show it,
If you’re angry and you know it, stamp your feet.
If you’re hungry and you know it, eat a roll,
If you’re hungry and you know it, eat a roll,
If you’re hungry and you know it, and you really want to show it,
If you’re hungry and you know it, eat a roll.
If you’re surprised and you know it, whisper ‘wow’,
If you’re surprised and you know it, whisper ‘wow’,
If you’re surprised and you know it, and you really want to show it,
If you’re surprised and you know it, whisper ‘wow’.
If you’re sleepy and you know it, say good night,
If you’re sleepy and you know it, say good night,
If you’re sleepy and you know it, and you really want to show it,
If you’re sleepy and you know it, say good night.
Megoldás: 3. hungry, 1. happy, 2. angry, 5. sleepy, 4. surprised
☺☺☺ Ezt követően könnyen megtanulhatjuk a dalt, ha a dallamot és szöveget mindig a megfelelő
cselekvéssel kísérjük.
Ötletek, megjegyzések
A TPR-cselekvéssorok segítenek a memorizálásban:
A tanár mondja az utasítást, melyet cselekvéssel kísér. A diákok figyelnek, és utánozzák.
A tanár csak mondja az utasításokat, de tartja a korábbi sorrendet. A diákok cselekvéssel reagálnak.
Az utasítások más sorrendben hangzanak el, a diákok a megfelelő cselekvéssel reagálnak.
Önként vállalkozók csukott szemmel is megpróbálhatnak reagálni.

Unit 7
A dal, mondóka
címe

GOING TO THE ZOO
Tk. 57. oldal 2. feladat

Cél

Állatnevek és cselekvések szókincsének gyakorlása, a meghívás új formájának
megismerése

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
Hallott szövegből fontos információ kiszűrése
Mozgáskoordináció képessége
Ritmusérzék és hallás képessége
Kreativitás

Munkaforma

Egyéni
Az osztály egészét érintő tevékenység
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Szükséges
anyagok és
előkészületek

57

CD-lejátszó
Könyv, ceruza
+ A helyszín előkészítése (a mozgáshoz szükséges tér biztosítása)

Leírás
A dal meghallgatása során a gyerekeknek sorrendbe kell állítaniuk a feladatban felsorolt állatneveket.
Daddy’s taking us to the zoo tomorrow, zoo tomorrow, zoo tomorrow,
Daddy’s taking us to the zoo tomorrow, we can stay all day.
We’re going to the zoo, zoo, zoo,
How about you, you, you,
You can come too. (a refrén minden versszak után ismétlődik)
Look at all the monkeys swinging in the trees, swinging in the trees, swinging in the trees.
Look at all the monkeys swinging in the trees, we can stay all day.
Look at all the elephants walking up and down, walking up and down, walking up and down.
Look at all the elephants walking up and down, we can stay all day.
Look at all the crocodiles swimming in the water, swimming in the water, swimming in the water
Look at all the crocodiles swimming in the water, we can stay all day.
Look at all the zebras running all around, running all around, running all around.
Look at all the zebras running all around, we can stay all day.
Megoldás: 3. crocodiles, 1. monkeys, 4. zebras, 2. elephants
☺☺☺ Ezt követően könnyen megtanulhatjuk a dalt, ha a dallamot és szöveget mindig a megfelelő
cselekvéssel kísérjük.
Ötletek, megjegyzések
A mozdulatok kitalálását rábízhatjuk a gyerekekre.

Unit 8
A dal, mondóka címe

MONTHS
Tk. 66. oldal 11. feladat

Cél

A hónapok neveinek gyakorlása

Főbb kialakítandó és
fejlesztendő
készségek, képességek,
attitűdök

Szabálykövető képesség

Munkaforma

Egyéni

Szükséges anyagok és
előkészületek

70

CD-lejátszó

Leírás
Könnyen megtaníthatjuk a gyerekeknek, hogy két ökölbe szorított kezünk „bütykein” milyen egyszerűen
követhetjük, melyik hónap hány napból áll. Számoljuk a hónapokat bal kezünk kisujjától kezdve januártól
decemberig: minden bütyökre eső hónap 31 napos, a köztük lévők 28, illetve 30 naposak.
☺☺☺ Thirty days has September
April, June and November.
All the rest have thirty-one,
Excepting February alone,
And that has twenty-eight days clear,
And twenty-nine in each leap year.
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Dalok és mondókák
a munkafüzetben
A helyes kiejtés elsajátítására való törekvés minden esetben megjelölhető a főbb kialakítandó és
fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök rubrikájában.
Piktogramok magyarázata:
Egy arcocska (☺) egy verselőt jelent.
Egy arcocska hangjeggyel (☺) egy énekest jelent.
Több arcocska (☺☺☺) több verselő gyereket jelent.
Több arcocska hangjeggyel (☺☺☺) több éneklő gyereket jelent.
A számozott arcocskák (pl. 1. ☺ és/vagy 2. ☺ ) újabb szereplő/szereplők belépését jelzik.
A fejhallgató () jelzi, hogy a gyerekek csak hallgatják a dalt, s nem éneklik.
Az Ötletek, megjegyzések rubrikája a kipróbálás lehetőségét jelenti.
A Főbb kialakítandó és fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök, Munkaforma és a Szükséges
anyagok és előkészületek rubrikáiban az aláhúzott címszavak a kiegészítő ötletekre vonatkoznak.

Introduction
A dal, mondóka
címe

WHAT IS YOUR NAME?
Mf. 4. oldal 1. feladat

Cél

Köszönés és bemutatkozás játékos gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
beszédszándékok alapvető nyelvi eszközökkel való kifejezése
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

2

CD-lejátszó
+ A helyszín előkészítése (a mozgáshoz szükséges tér biztosítása)

Leírás
Körjátékként is játszható. A középre álló önként vállalkozó gyermeket a többiek körbesétálják,
miközben éneklik:
1.☺☺☺ What is your name? What is your name? Now tell me please, what is your name?
Megállnak, és a kör közepe felé fordulnak, a kérdezett társuk válaszát hallgatva:
2.☺ My name is Becky, my name is Becky, my name is Becky, that’s my name.
A dal végén a bemutatkozó diák választ valakit a kör közepére.
Ötletek, megjegyzések
A többiek dúdolással segíthetik középen álló társukat.
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A dal, mondóka
címe

COLOURS
Mf. 7. oldal 11. feladat

Cél

A színek gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hallott szövegből fontos információ kiszűrése

Munkaforma

Egyéni
Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

6

CD-lejátszó
Munkafüzet, ceruza
Színes ceruzák, színkártyák

Leírás
A mondóka meghallgatása során a gyerekeknek sorrendbe kell állítaniuk a feladatban felsorolt színeket.
Look for black and look for white,
Look for green and blue,
Look for yellow and for brown
Look for colours all around.
Megoldás: 1. black, 4. blue, 6. brown, 2. white, 3. green, 5. yellow
Ötletek, megjegyzések
Ha a szavak kibetűzése még nehézséget okoz a nyelvelsajátítás ilyen korai szakaszában, a mondóka
meghallgatása előtt húzzuk alá a szavakat a megfelelő színes ceruzával közösen!
Ha az olvasást még teljesen ki akarjuk zárni, vagy mozgással akarjuk színesíteni a verselést, használjunk
színkártyákat is. Több gyerek kaphat azonos színt. A CD-t hallgatva, a kapott színek szerint kell
a gyerekeknek sorba rendeződniük.

A dal, mondóka
címe

ONE, TWO, THREE
Mf. 8. oldal 14. feladat

Cél

Számok játékos, mozgással egybekötött gyakorlása
Az ügyességi játékban való minél aktívabb részvétel

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Mozgáskoordináció képessége
Ritmusérzék és hallás képessége
Egymásra figyelés

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

8

CD-lejátszó
Labdák
+ A helyszín előkészítése (a mozgáshoz szükséges tér biztosítása)

58
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Leírás
Szabadtéri vagy tornatermi játék a számok gyakorlására. Az önként vállalkozó gyerekek labdát
pattogtatnak, mindenki szaval. Az első 3 sor utolsó szavára mindenki körbefordul, a Catch me!
felkiáltásra a pattogtatók átpasszolják a labdát egy társuknak.
☺☺☺ One, two, three a-twirlsy,
Four, five, six a-twirlsy,
Seven, eight, nine a-twirlsy,
Ten, a-twirlsy, catch me!
A második versszakot hasonló módon játszuk, csak itt az első 3 sor végén ugraniuk kell.
☺☺☺ One, two, three a-jumpsy,
Four, five, six a-jumpsy,
Seven, eight, nine a-jumpsy,
Ten, a-jumpsy, catch me!

Unit 1
A dal, mondóka
címe

THE GARDEN SHED
Mf. 12. oldal 3. feladat

Cél

Ismerkedés a magánhangzók betűzésével

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hallott szövegből fontos információ kiszűrése
kreatív írás – kooperációs készség
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység
Csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

11

CD-lejátszó
Munkafüzet, ceruza
Füzet

Leírás
A dalt hallgatva a kisdiákoknak ki kell pipálniuk az elhangzó szavakat:
Little Peter had a shed –a-e-i-o-u.
And in the shed he had some cats – a-e-i-o-u.
A black cat here and a black cat there,
Here a cat, there a cat, everywhere a cat, cat.
Little Peter had a shed – a-e-i-o-u.
Little Peter had a shed – a-e-i-o-u.
And in the shed he had some balls – a-e-i-o-u.
A blue ball here and a blue ball there,
Here a ball, there a ball, everywhere a ball, ball.
Here a dog, there a dog, everywhere a dog, dog.
Here a cat, there a cat, everywhere a cat, cat.
Little Peter had a shed – a-e-i-o-u.

Little Peter had a shed – a-e-i-o-u.
And in the shed he had some dogs – a-e-i-o-u.
A brown dog here and a brown dog there,
Here a dog, there a dog, everywhere a dog, dog.
Here a cat, there a cat, everywhere a cat, cat.
Little Peter had a shed – a-e-i-o-u.

Megoldás: scooters, cats , boats, dogs , balls
☺☺☺ Ezt követően énekelhetjük a dalt közösen.
Ötletek, megjegyzések
A kreatív gyerekek írhatnak újabb versszakokat a dalhoz, amikor már több játék nevét is megtanulták.
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Unit 2
A dal, mondóka
címe

THE WHEELS ON THE BUS
Mf. 21. oldal 3–4. feladat

Cél

A családdal kapcsolatos szókincs gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hallott szövegből fontos információ kiszűrése
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Egyéni
Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

16

CD-lejátszó
Munkafüzet, ceruza
Székek, padok
+ A helyszín előkészítése (a szerepjátékhoz szükséges tér biztosítása)

Leírás
A szókeresőből megtudjuk, kik utaznak a buszon. A 4. feladat utasítását követve beszámozzuk az
utasokat a dalszöveg szerint:
The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round,
The wheels on the bus go round and round, all day long.
The grandmas on the bus go chatter, chatter, chatter…
The daddies on the bus go up and down…
The mummies on the bus go ‘Where are we?’…
The children on the bus go ‘Play with me’…
The babies on the bus go wah-wah-wah…
The grandpas on the bus go shh-shh-shh
Megoldás: 1. grandma, 2. daddy, 3. mummy, 4. children, 5. baby, 6. grandpa
Ötletek, megjegyzések
☺☺☺ Önként jelentkezőkkel eljátszhatjuk a jelenetet. Ha van rá lehetőségünk, tegyünk ki székeket az
utasoknak, ha nincs, akkor a padokat képzeljük üléseknek. A szerepek kiosztása után lejátsszuk a dalt,
miközben az utasok szerepüknek megfelelően viselkednek.

A dal, mondóka
címe

A YOUNG KID
Mf. 24. oldal 12. feladat

Cél

A tanult melléknevek gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Mozgáskoordináció képessége
Ritmusérzék és hallás képessége
Kreativitás

60
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Munkaforma
Szükséges
anyagok és
előkészületek

Az osztály egészét érintő tevékenység
17

CD-lejátszó
+ A helyszín előkészítése (a mozgáshoz szükséges tér biztosítása)

Leírás
A szókincs átismétlése (TPR) után énekeljük el a dalt a megfelelő mozgással kísérve:
☺☺☺ When I was a young kid, a young kid, a young kid,
When I was a young kid, how happy was I.
And this way and that way and this way and that way,
And this way and that way and that way went I.
Now I am a strong kid, a strong kid, a strong kid,
Now I am a strong kid, how happy am I.
And this way and that way and this way and that way,
And this way and that way and that way walk I.
Now I am a tall kid, a tall kid, a tall kid,
Now I am a tall kid, how happy am I.
And this way and that way and this way and that way,
And this way and that way and that way walk I.
Ötletek, megjegyzések
A mozdulatok kitalálását bízhatjuk a gyerekek kreativitására.

Unit 3
A dal, mondóka
címe

TICK-TOCK
Mf. 30. oldal 3. feladat

Cél

Számok gyakorlása, idő kifejezése

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
beszédszándékok alapvető nyelvi eszközökkel való kifejezése
Idő meghatározása analóg óra segítségével

Munkaforma

Egyéni
Az osztály egészét érintő tevékenység
Pármunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

19

CD-lejátszó
Munkafüzet, ceruza
Szemléltető óra az alsós kelléktárból
Órához: rajzlap, olló, színes ceruzák, jancsiszög minden gyereknek
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Leírás
A feladat utasításának megfelelően, a mondókát hallgatva a gyerekek megrajzolják az órák számlapját:
1. 11 óra, 2. 12 óra
1. ☺ Tick-tock, tick-tock, listen to the clock (2x) What’s the time?
2. ☺☺☺ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! It’s 11 o’clock.
1. ☺ Tick-tock, tick-tock, listen to the clock (2x) What’s the time?
2. ☺☺☺ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! It’s 12 o’clock.
A feladat megoldásának ellenőrzése után egy önként jelentkező beállítja a szemléltető órát, míg
mondjuk a mondókát. A kérdés elhangzásakor a diák felemeli a beállított órát, s odaviszi valakinek,
aki megmondja, mennyi idő van.
Ötletek, megjegyzések
Párokban is játszható, ha a gyerekek készítenek maguknak kis szemléltető órát.

A dal, mondóka
címe

THE HOKEY COKEY
Mf. 32. oldal 10. feladat

Cél

A testrészek szókincsének gyakorlása (egyes és többes szám), utasítások követése,
azokra megfelelő cselekvéssel történő reagálás

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hallott szövegből fontos információ kiszűrése
Mozgáskoordináció képessége
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Egyéni
Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

21

CD-lejátszó
Munkafüzet, ceruza
+ A helyszín előkészítése (a mozgáshoz szükséges tér biztosítása)
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Leírás
A dalt bevezető utasításokat hallgatva a kisdiákoknak ki kell pipálniuk az elhangzó szavakat.
☺ Shake your right foot!... Shake your left foot!... Shake your right hand! Shake your left
hand! Shake your shoulders!
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a hanganyagban az egyik szó egyes számban szerepel,
a munkafüzetben mindegyik többes számban:
Megoldás: head, shoulders , arms, knees, feet , legs
Ezt követően hallgassuk meg újra az utasításokat, s hajtsuk is végre azokat! Majd tanuljuk meg
a dalt, és táncoljunk!
☺☺☺ You put your right foot in, right foot out,
In, out, in, out, shake it all about.
You do the Hokey Cokey and turn around,
That’s what it’s all about.
You put your left foot in, left foot out,
In, out, in, out, shake it all about.
You do the Hokey Cokey and turn around,
That’s what it’s all about.
You put your right hand in, right hand out,
In, out, in, out, shake it all about.
You do the Hokey Cokey and turn around,
That’s what it’s all about.
You put your left hand in, left hand out,
In, out, in, out, shake it all about.
You do the Hokey Cokey and turn around,
That’s what it’s all about.
You put your right shoulder in, right shoulder out,
In, out, in, out, shake it all about.
You do the Hokey Cokey and turn around,
That’s what it’s all about.
You put your left shoulder in, left shoulder out,
In, out, in, out, shake it all about.
You do the Hokey Cokey and turn around,
That’s what it’s all about.
Oh the Hokey Cokey, Oh the Hokey Cokey, Oh the Hokey Cokey,
That’s what it’s all about.

Unit 5
A dal, mondóka
címe

PEEK – A – BOO
Mf. 49. oldal 7. feladat

Cél

Helymeghatározás gyakorlása egyes és többes számban
Eldöntendő kérdések és rövid válaszok (a létige formái)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hallott szövegből fontos információ kiszűrése
a szavak hallott és leírt formájának összekapcsolása
kreatív írás – kooperációs készség
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Munkaforma
Szükséges
anyagok és
előkészületek

Egyéni
Pármunka
28

CD-lejátszó
Munkafüzet, ceruza
Füzet

Leírás
A munkafüzet utasítása szerint a 6. feladatban megtalált szavak közül azokat kell színessel kiemelni,
amelyeket a versikében hallunk:
 There’s a bird in the bookshop, there’s a fox in the school.
In the shoe shop there’s a little cat jumping in big boots.
There’s a dog in the toyshop, there’s a duck in the pool,
There are lots of funny animals playing peek-a-boo.
Ötletek, megjegyzések
Önként vállalkozók egyénileg vagy párokban készíthetnek hasonló rejtvényt, és írhatnak hozzá hasonló
versikét.

Unit 6
A dal, mondóka
címe

FRUIT SALAD
Mf. 58. oldal 9. feladat

Cél

Ételek, italok szókincsének gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
hallott szövegből fontos információ kiszűrése
Csoportmunkában történő munkavégzés – tervezés, szervezés
Kreativitás

Munkaforma

Egyéni
Csoportmunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

33

CD-lejátszó
Munkafüzet, színes ceruzák
Salátakészítéshez szükséges konyhai eszközök, valamint hozzávalók,
takarítóeszközök
+ A helyszín előkészítése (a tevékenységhez szükséges tér biztosítása)

Leírás
Az utasításnak megfelelően a diákok az asztalra rajzolják a gyümölcssaláta hozzávalóit, miközben
hallgatják a versikét:
Let’s make salad.
What do we have?
We have two apples.
Anything else?

64

We have some honey
And some grapes,
Some orange juice,
And some cornflakes
Have you got a kiwi?
Here you are.
The salad is ready.
Let’s sit down!
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Ötletek, megjegyzések
Egy délutáni foglalkozás vagy technikaóra keretein belül elkészíthetjük a gyümölcssalátát.

Unit 7
A dal, mondóka
címe

IN THE JUNGLE
Mf. 67. oldal 6. feladat

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Ritmusérzék és hallás képessége
Sokféleség iránti nyitottság és érdeklődés

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok és
előkészületek

37

CD-lejátszó

Leírás
A dal meghallgatása előtt átismételjük a tanult állatneveket, majd a dal első sorának meghallgatása után
megkérdezzük a gyerekeket, szerintük melyik állatról szól a dal:
 The parrots in the jungle say squawk, squawk, squawk,
Hallgassuk és énekeljük közösen:
☺☺☺ The parrots in the jungle say squawk, squawk, squawk,
Squawk, squawk, squawk, squawk, squawk, squawk,
The parrots in the jungle say squawk, squawk, squawk, all day long
The monkeys in the jungle say ooh, ooh, ooh,
ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh,
The monkeys in the jungle say ooh, ooh, ooh, all day long.
The tigers in the jungle say grrr, grrr, grr,
grrr, grrr, grr, grrr, grrr, grr,
The tigers in the jungle say grrr, grrr, grr, all day long.

Unit 8
A 6. feladat javaslata alapján elevenítsük fel az A YOUNG KID című dalt, majd gondoljunk ki hozzá új versszakokat!
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A tananyag órákra bontott
feldolgozási javaslata
INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
1. óra
Az óra
célja:

Köszönés, bemutatkozás, megemlítjük, melyik országból jöttünk
Tantermi tárgyak megnevezése

Eszközök:

Képkártyák (szereplők 1–7), tankönyv, munkafüzet, CD

Az óra
menete:

GOOD MORNING SONG

Tankönyv 8–9. oldal

Rajzoljunk egy napot a táblára, és hallgassuk meg az éneket!
Tk. Hanganyag

2

Good morning, good morning, good morning to you,
good morning, good morning. I’m fine, how are you?
1. feladat Kérjük meg a gyerekeket, hogy visszhangként énekeljék vissza, amit
hallanak. Ezt a játékot a későbbiekben is játszhatják – röviden a továbbiakban
Echo game-nek hívjuk. A dal visszatérő motívum lehet az angolórák kezdetekor.
THE SCHOOL

Tankönyv 8–9. oldal

2. feladat Nézzük meg a különböző napszakokat jelölő képeket, és hallgassuk meg
hanganyagon a köszönéseket!
Tk. Hanganyag

3

Good morning.
Good afternoon.
Good evening.
Good night.
Goodbye!
Ismételjék a diákok a hallottakat! Variáció: ha több villanykapcsoló van
a teremben, játszhatunk azokkal is, imitálva a reggelt, délutánt, estét,
éjjelt. A gyerekek mondhatják az adott napszakra jellemző köszönéseket.
Mutassuk be a szereplőket, csak a nevüket említve, és rámutatva a képükre
(flashcards)! A diákok a saját könyvükben mutatják a szereplőket. Becky,
Ms. Williams, Peter, Réka, Rick.
Hallgassuk meg a hanganyagot!
Tk. Hanganyag
Janet
Greg
Becky
Ms W
Peter
Becky
Ms W
66

3

Hello Greg.
Hello Janet
Good morning Ms Williams.
Good morning Becky. Morning Peter. How are you?
I’m fine, thank you.
I’m fine. And you, Ms Williams?
I’m fine too.
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Rick

Hello Réka, My name is Rick. I’m from England.

Réka

Hello Rick, How are you? I’m from Hungary.
This is me. Bye, Réka.

A tanulók a könyvükben mutassanak rá arra, akit éppen hallanak!
Hallgassuk meg ismét, a gyerekek ismételjék a hallottakat elváltoztatott hangon!
Harmadszor is meghallgathatjuk, de már szereposztás szerint ismételhetik a
kiválasztott tanulók.
Variáció a gyakorláshoz: Válasszunk egy tanulót, aki Rick lesz, és leülhet a tanári
asztal mögé! Tegyen úgy, mintha számítógépezne. A gyerekek a saját helyükön
„írjanak” neki, miközben hangosan bemutatkoznak. Hello Rick. My name is Eszter.
I am from Hungary.
How are you? Rick válaszoljon: Hello Eszter. I’m fine, thank you.
Munkafüzet 4. oldal
1. feladat Hallgassuk meg az éneket, majd folytassák azt, a saját nevüket elénekelve
ugyanarra a dallamra!
Mf. Hanganyag

2

Gyerekek
Becky

What is your name? What is your name? Now tell me please, what is your name?
My name is Becky, my name is Becky, my name is Becky, that’s my name.

Gyerekek
Peter

What is your name? What is your name? Now tell me please, what is your name?
My name is Peter, my name is Peter, my name is Peter, that’s my name.

Izgalmasabbá tehetjük a játékot azzal, hogy egy labdát dobunk a bemutatkozó
gyermeknek, aki azt majd tovább adja.
2. feladat PÁRMUNKA Oldjuk meg a feladatot! A tanulók párokban mutatkozzanak
be egymásnak a feladat befejezéseként!
3. feladat Játsszák el a tanulók a párbeszédet! A játék menete a következő:
Kiválasztunk egy tanulót (A), aki háttal áll az osztálynak. Egy másik tanuló (B)
kimegy, megáll a háta mögött. B tanuló elváltoztatott hangon köszönti A-t: Good
morning! How are you? B tanuló válaszol, találgatva a kérdező nevét: I’m fine, Kinga.
And you? B tanuló akkor válaszol csak, ha A tanuló eltalálta a nevét. Ha nem találta
el, helyette a megszólított tanuló válaszol: I’m fine, thank you.
Összegzés,
visszacsatolás:

Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
2. óra
Az óra
célja:

Köszönés, bemutatkozás, megemlítjük, melyik országból jöttünk
Tantermi tárgyak megnevezése

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű éneket! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat,
Track2.)
Ismételjük át a köszönéseket, és indítsunk egy láncjátékot!
Good morning Fanni! How are you?
I’m fine, thank you. Good morning Robi! How are you? etc.
THE PENCIL CASE

Tankönyv 9. oldal

3. feladat Hallgassák meg a tanulók a hanganyagot, miközben felmutatjuk a
hallott tárgyakat!
Tk. Hanganyag

4

A pencil case, a pen, a ruler, a pencil sharpener, a rubber, pencils, a book, an activity book, an
exercise book
A hallott tárgyak képére mutassanak rá, és ismételjék a tárgyak nevét!
A pontos rögzítés érdekében mondjuk el még egyszer a tárgyak nevét, és a
tanulók emeljék fel a hallott saját tárgyaikat!
4. feladat PÁRMUNKA A tanulók párban játsszák el a feladatot! Szembekötés
helyett el is fordíthatják a fejüket vagy becsukhatják a szemüket. Felváltva
találgassák a kezükbe adott tárgy nevét!
Variáció a gyakorláshoz: kisebb csoporttal tárgyakkal is eljátszható, nagyobb létszámú
osztállyal rajzokkal, képekkel. Nézzék meg alaposan a tanulók a tárgyakat, nevezzük
is meg őket! Csukják be a szemüket, majd vegyünk el egy tárgyat. A What is missing?
kérdés elhangzása után kinyithatják a szemüket, és kitalálhatják, hogy melyik
tárgyat dugtuk el.
Munkafüzet 5. oldal
4. feladat Hallgassák meg a tanulók a hanganyagot!
Mf. Hanganyag

4

A pencil case, a pen, a ruler, a pencil sharpener, a rubber, pencils, a book, an activity book, an
exercise book
Pipálják ki a látott-hallott tárgyakat a munkafüzetben! Aminek nem
találják a képét, rajzolják le!
Megoldás: toll, vonalzó, könyv.
5. feladat PÁRMUNKA Kérjük meg a diákokat, hogy rajzolják le a tolltartójukban
lévő tárgyakat. A tanulók párban nevezzék meg egymásnak a lerajzolt tárgyakat!
6. feladat Jásszunk BINGO-t a csoporttal! Kérjük meg a tanulókat, hogy
karikázzanak be 5 tárgyat a rajzok közül, majd tetszőleges sorrendben soroljuk fel a
rajzok nevét. Ha hallják a tárgy nevét, és bekarikázták azt, pipálják ki a tanulók! Ha
mind az öt választott képet kipipálták, BINGO felkiáltással jelezzék!
Figyelem! Mivel ez az első BINGO játék, szükség lehet anyanyelvi magyarázatra.
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Összegzés,
visszacsatolás:

Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
3. óra
Az óra
célja:

Játszótéri játékok megnevezése
Színek
Játékra invitálás

Eszközök:

Képkártyák (Free time activities: 3, 4, 5, 6, rajzolni kell: see-saw, football, basketball),
tankönyv, munkafüzet, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt. (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Egy puha szivacslabdát dobjunk egy tanulónak, és tegyünk fel az előző órai kérdések
közül egyet. A tanuló válaszoljon az adott kérdésre. Eleinte mi irányítsuk a játék menetét
– mi legyünk a kérdezők. Később azonban már ők is kérdezhetnek, és dobhatják a labdát
társaiknak.
THE PLAYGROUND

Tankönyv 10–11. oldal

5. feladat Hallgattassuk meg a hanganyag első részét (csak a tárgyak felsorolását),
miközben rámutatunk a hallott tárgyra!
.
Tk. Hanganyag 5
Bemondó

Look. A playground. A slide… a swing… a bike… a see-saw… a football…
a basketball… a scooter.

A második meghallgatáskor kérjük meg a tanulókat, hogy mutassanak
rá a hallott tárgy képére, és meg is ismételhetik a hallottakat!
Variáció a gyakorláshoz: Nézzék meg alaposan a tanulók a tárgyak képét, nevezzük is
meg őket! Csukják be a szemüket, majd vegyünk el egy képet! A What is missing?
kérdés elhangzása után kinyithatják a szemüket, és kitalálhatják, mely tárgy képét
dugtuk el.
5. feladat Hallgassuk meg a hanganyag második, párbeszédes részét!
Tk. Hanganyag
Réka
Bemondó
Réka
Bemondó
Réka
Bemondó
Réka
Bemondó

5

What’s this?
It’s a yellow slide.
What’s this?
It’s a red swing.
And this?
It’s a blue bike.
It’s a green see-saw…and a black and white football.
It’s an orange basketball.
And it’s a green scooter.
Yes! Well done.

Variáció a gyakorláshoz: A színek gyakorlásához kérjük meg a tanulókat,
hogy keressenek olyan színű dolgokat a teremben, amit említünk, és
mutassanak rá! i.e. Point to something red.
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6. feladat PÁRMUNKA A tanulók párokban egymást kérdezgetik, és válaszolnak
egymásnak. Ösztönözzük őket, hogy felváltva kérdezzenek egymástól!
Munkafüzet 6. oldal
7. feladat Hallgassuk meg a hanganyagot egyszer, és kérjük meg a tanulókat, hogy
vegyék elő az olyan színű ceruzáikat, amilyen színeket hallanak!
Mf. Hanganyag
Bemondó
*
Réka
Bemondó
Réka
Bemondó
Réka
Bemondó
Réka
Bemondó
Réka
Bemondó

5

Look. A playground. A swing… a see-saw… a castle… a slide… a ball… a
football… a basketball… a scooter… a bike.
What’s this?
It’s a blue swing.
What’s this?
It’s a yellow see-saw.
And this?
It’s an orange castle.
It’s a green slide…and a red scooter.
Good. It’s a blue ball...a black and white football and an orange basketball.
And it’s a bike.
Yes! It’s a green bike.

Hallgassuk meg másodszor is a hanganyagot, hogy a tanulók
elvégezhessék a feladatot!
Differenciálás lehetősége – különbségek megkeresése frontálisan vagy
párokban beszélgetve, kiegészítő beszélgetés azokkal, akik hamarabb elkészültek
8. feladat PÁRMUNKA Ennél a feladatnál a tanulók a saját játszóterüket tervezik
meg, majd a tanulók párokban beszélnek egymásnak rajzaikról. Adjunk lehetőséget
egy-egy párnak, hogy társaik előtt is elismételhessék párbeszédüket!
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 10. oldal: a tanult szavak megkeresése, és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
4. óra
Az óra
célja:
Eszközök:

70

Játszótéri játékok megnevezésének gyakorlása
Színek ismétlése, gyakorlása
Játékra invitálás
Puha szivacslabda, képkártyák (Free time activities: 3, 6), tankönyv, munkafüzet, CD,
színkártyák, üvegpohár vízzel, papírlap
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Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt. (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat,
Track2.) Bemelegítésként ismételjük át a színeket! Point to something green/blue…
utasítással ösztönözzük a tanulókat, hogy keressenek különböző színű tárgyakat
a teremben! Egy ügyesebb, bátrabb tanuló át is veheti a szerepünket.
A puha szivacslabdát is használhatjuk minden óra elején, ismétléshez, egyéni
utasításokat adva tanulóinknak!
LETS PLAY

Tankönyv 11. oldal

7. feladat Hallgassuk meg a hanganyagot közösen, és kérjük meg a tanulókat, hogy
mutassanak rá arra a játékra, amit hallanak!
Tk. Hanganyag

6

Rick Let’s play football.
Greg OK. Let’s go.
*
Becky
Let’s play on the swing.
Janet
OK. Let’s go.
*
Peter
Let’s ride a bike.
Janet
OK. Let’s go.
PÁRMUNKA A feladatot ezután párban végezzék! Győződjünk meg róla,
hogy értik a gyakorlatot, azzal, hogy két tanuló párban eljátssza a könyvben található
mintapárbeszédet!
8. feladat CSOPORTMUNKA A játék elvégzéséhez állítsuk körbe a gyerekeket!
Teljes létszámú osztály esetében válasszunk pár gyereket, akik bemutatják a játékot,
majd kisebb, 4-5 fős csoportokban játszhatják külön-külön is.
Tk. Hanganyag:

7

Red, yellow, green and blue, for our singer I
choose you. Becky!
Becky Orange, black and white, let’s ride a bike.
Everybody do this, do this, do this, everybody
do this just like me.
*
Red, yellow, green and blue, for our singer I
choose you. Janet!
Janet Orange, black and pink, let’s play on the swing.
Everybody do this, do this, do this, everybody
do this just like me.
A játék menete: bevezetésként ismételjük át a színeket (5. feladat: red,
green, blue, yellow, orange, black), és mutassuk be az újonnan
bevezetett színek színkártyáit! (pink, brown, white)
1. Az első körben a kiszámoló első részével válasszunk ki egy tanulót!
2. A tanuló egyedül vagy segítségünkkel mondja a kiszámoló második részét! Hívjuk
fel a tanulók figyelmét arra, hogy az utolsó szín változhat, attól függően, hogy milyen
játékra hívják a többieket. Nem lényeges azonban, hogy rímeljen a két szó.
A mondóka végén a szavak kimondása helyett mutogassa el a tanuló azt, amire
gondol! A többiek mondják ki a tevékenység megnevezését!
3. A tanulók együtt énekeljék az Everybody do this kezdetű éneket, miközben
elmutogatják a kitalált cselekvést!
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Munkafüzet 7. oldal
9. feladat PÁRMUNKA A tanulók párokban játsszák a játékot. Az elején el kell
dönteniük, ki lesz a nought jelzéssel, és ki a cross-szal. Felváltva választanak egy képet,
és a saját jelzésükkel jelölik azt. A jelek beírását párbeszéd kíséri. Lásd a feladat mellett.
A cél, hogy három kör, illetve 3 X legyen egy vonalban, a nyilak által előírt módon.
Aki hármat összegyűjt, az nyer.
10. feladat Ez egy tetszőlegesen választható feladat. Akkor válasszuk, ha napos
tantermük van, és van rá lehetőségünk, hogy kipróbáljuk előtte a kísérletet. Adhatjuk
otthoni szorgalmi feladatként is. A gyerekek angolul megnevezhetik a szivárvány
színeit. (új szó: purple)
Experiments leírása: Munkafüzet – Függelék 84. oldal
11. feladat Hallgassuk meg a hanganyagot, és a tanulók számozzák be a színeket
a hallott sorrend szerin! Ellenőrzéshez játsszuk le ismét a felvételt!
Mf. Hanganyag

6

Look for black and look for white,
Look for green and blue,
Look for yellow and for brown
Look for colours all around.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 10. oldal: a tanult szavak megkeresése, és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

INTRODUCTION – HOW ARE YOU?

5. óra
Az óra
célja:

Szókincs gyakorlása: osztálytermi tárgyak, játékok, színek
Számok 1–10

Eszközök:

Puha szivacslabda, tantermi tárgyak, képkártyák (Toys and colours), tankönyv,
munkafüzet, CD, színes ceruzák

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt. (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Egy puha szivacslabdát dobjunk egy tanulónak, és bővítsük az előző órai kérdésekkel
a bemelegítő játékot! Itt már játékra is invitálhatjuk tanítványainkat, illetve egymást.
THE CLASSROOM

Tankönyv 12. oldal

9. feladat Hallgassuk meg a hanganyag első részét, mialatt a tanítványaink a saját
könyvükben mutassanak rá a hallott tárgyakra, és ismételjék a hallottakat!
Tk. Hanganyag
Bemondó

72
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What is in the classroom?
A football, a basketball, a pen… a pencil case…a book…a ruler…a rubber…
A red pencil…a yellow pencil…a green pencil…a blue pencil…a black pencil…
and an orange pencil.
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Hallgassuk meg a hanganyag második részét!
Count the balls: One, two, three, four, five. Five balls.
Count the pencils: one, two, three, four, five, six. Six pencils.
Count the pens: one, two, three, four, five, six, seven. Seven
pens.
Count the books: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, t
How many? I don’t know.
Számoljuk meg közösen a tanári asztalon, a gyerekek padján, tolltartójában lévő
tárgyakat, esetleg a lányokat és a fiúkat! Új szóként bevezethetjük: boy, girl.
Hallgassuk meg a hanganyag harmadik egységét!
What’s in the playground? A swing…a slide…and a bike.
What colour is the swing?
What colour is the slide?
And the bike?
Válaszoljunk a feltett kérdésekre!
10. feladat A játékot mi vezessük be úgy, hogy a diákok találják ki, mire
gondoltunk! A tankönyv képét használjuk a kitalálós játékhoz.
Variáció a gyakorláshoz: Kibővíthetjük a játékot a saját tanterem tárgyaival.
PÁRMUNKA A tanulók párokban játsszák a játékot a továbbiakban!
Munkafüzet 8. oldal
12. feladat Kérdezzük meg, soroltassuk fel, mit látnak a képeken! Mielőtt
meghallgatjuk a hanganyagot, adjunk időt a tárgyak gyors megszámolására, hogy
a kicsit lassúbb tanulók is könnyen elvégezhessék a feladatot! Hallgassuk meg a
hanganyagot, és oldjuk meg a feladatot! Ellenőrzéshez hallgassuk meg ismét a felvételt!
Mf. Hanganyag
Bemondó

7

three balls…five rulers…six pens…two pencil… four books…
two rubbers

13. feladat Ehhez a játékhoz ismételjük át a látott tárgyak nevét, majd kérjük meg
a tanulókat, hogy válasszanak és karikázzanak be nyolcat közülük! Soroljuk fel a
képen látható tárgyakat, a diákok pedig pipálják ki az általuk kiválasztottak közül azt,
amit hallanak! Ha az összes kiválasztott tárgyat kipipálták, BINGO felkiáltással
jelezzék azt! A játék akkor ér véget, ha már mindenki felkiáltott: BINGO!
14. feladat Álljanak fel a tanulók, és vezessük be a mondókát azzal, hogy a
cselekvéseket elgyakoroltatjuk! (twirlsy, jump up, catch me – a szomszédjukat kapják el).
Kérjük meg a tanulókat, hogy miközben hallgatják a felvételt, amikor meghallják a
gyakorolt cselekvéseket, csinálják is őket! A második meghallgatáskor már
mondhatják is a mondókát.
Mf. Hanganyag

8

Gyerekek ritmusosan, labdát pattogtatva
One, two, three a-twirlsy,
Four, five, six a-twirlsy,
Seven, eight, nine a-twirlsy,
Ten, a-twirlsy, catch me!
Ten, a-twirlsy, catch me!
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One, two, three a-jumpsy,
Four, five, six a-jumpsy,
Seven, eight, nine a-jumpsy,
Ten, a-jumpsy, catch me!
15. feladat Emeljük ki a képen látható szavakat és számoljuk meg, hányat látunk
belőlük! A w-v betűk hangzásának különbözőségét figyeltessük meg a tanulókkal,
majd karikázzák be a hangokat jelölő betűket a mondókában különböző színnel!
Hallgassuk meg a hanganyagot. Kérjük meg a tanulóinkat, hogy amikor a w hangot
hallják, emeljék fel azt a színű ceruzájukat, amivel bekarikázták azt, míg ha a v
hangot hallják, a másik színt! A másodszori meghallgatáskor már ismételhetik a
hallottakat, végül egyedül is megpróbálhatják.
Mf. Hanganyag
Bemondó

Összegzés,
visszacsatolás:

9

one white wig on the swing
five gloves and seven pullovers

Házi feladat: Mf. 10. oldal: a tanult szavak megkeresése, és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
6. óra
Az óra
célja:

Kedvenceinkről beszélgetünk
Tanulásmódszertan – hogyan memorizáljunk szavakat?
Mondókát tanulunk – cselekvések gyakorlása

Eszközök:

Zsák, tanult tárgyak, képkártyák (Free time activities: 3, 4, 5, 6), tankönyv, munkafüzet,
CD, üres papírok – azonos méretűek, vastagabbak, hogy ne látszódjon át a rajz
(csoportonként 20 db), színes ceruzák

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt. (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat,
Track 2.) Vigyünk be egy zsákot, amiben helyezzünk el tárgyakat. Kukucskáljunk a
zsákba és mondjuk el a tanult mondókát: I spy with my little eye something blue.
A tanulók találgassanak: Is it a pencilcase? Válaszoljunk: Yes, it is./No, it isn’t. Amelyik
tanuló kitalálja a tárgyat, szerepet cserél velünk.
RÉKA AND RICK

Tankönyv 13. oldal

Ismételjük át a számokat 10-ig a következő mozgásos játék segítségével! Írjuk fel
a számjegyeket a táblára tetszőleges elhelyezéssel! Válasszunk két tanulót, majd
mondjunk egy számot! A két tanuló, miután megtalálta a hallott számot, szaladjon
a táblához és karikázza be azt! Az a tanuló kap pontot, aki hamarabb találja meg
a számot.
A játszótéri játékok átismétléséhez hívjuk segítségül a Simon says című játékot!
(A képkártyákat is elővehetjük egy gyors szóismétlés erejéig.) Amennyiben a
következő mondatok valamelyikét hallják, a gyerekeknek végre kell hajtaniuk az
utasítást: Simon says: play football/basketball, play on the swing/slide/see-saw, ride a bike/
scooter. Ha nem mondjuk, hogy Simon says, nem szabad követniük az utasítást.
Aki megteszi, kiesik a játékból.
74
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11. feladat Mielőtt meghallgatjuk a felvételt, kérjük meg a tanulókat, hogy egy
ceruzával kopogjanak az asztalukon, ha színt hallanak! Hallgassuk meg a
hanganyagot, majd kérdezzünk: What colour did you hear? Yellow.
Másodszori meghallgatáskor egy számot és egy játszótéri játékot figyeljenek meg!
Harmadszor is játsszuk le a felvételt és ismételtessük el a kérdéseket!
Tk. Hanganyag

9

What is your favourite colour?
Yellow.
What is your lucky number?
Seven.
What is your favourite toy in the playground?
The see-saw.
12. feladat PÁRMUNKA Alkossanak párokat tanulóink! A tanulók kérdezgessék
egymást és válaszoljanak a feltett kérdésekre!
13. feladat CSOPORTMUNKA Ezt a feladatot csoportokban végezzék el
a tanulók! Maximum 5 fő az ideális csoportlétszám. A csoportok első feladatként
kiválasztanak 10 szót az eddig tanultak közül. A csoport tagjai elosztják egymás
között a szavakat, és minden szóból kettőt-kettőt rajzolnak külön lapokra. Amikor
elkészültek, összekeverve háttal felfelé elhelyezik a kártyákat 4X5-ös oszlopokban.
Ügyeljünk arra, hogy legyen elég helyük a kártyák elhelyezéséhez! A memóriajáték
lényege itt, hogy az adott játékos kettő kártyát felfordítva meg is nevezi azokat.
Ha két azonosat talál, megtartja mindkettőt. Az a játékos nyer, akinek több párja van.
A játék többször is játszható, elrakható, szünetekben is elővehető. A játék végén
beszélgessünk a gyerekekkel arról, mire jó ez a játék a nyelvtanulásban, és
ösztönözzük őket arra, hogy a jövőben otthon is készítsenek hasonlóakat!
14. feladat Figyeltessük meg a képeket, és kérdezzük meg a tanulóinktól, hogy
szerintük miről fog szólni a mondóka! Milyen ismert szavakat fognak hallani benne?
Hallgassuk meg a felvételt, és kérjük meg őket, koppintsanak az asztalon, ha hallották
az említett szavak valamelyikét! A második meghallgatáskor iktassunk be szüneteket,
hogy tanulóink ismételni tudják a mondókát!
Tk. Hanganyag

10

6 grey elephants playing basketball, 6 grey elephants passing on the ball.
‘Oh’, said an elephant, ‘time to go!’, 5 grey elephants playing
basketball.
5 grey elephants playing basketball, 5 grey elephants passing on the ball.
‘Oh’, said an elephant, ‘time to go!’, 4 grey elephants playing basketball.
4 grey elephants playing basketball, 4 grey elephants passing on the ball.
‘Oh’, said an elephant, ‘time to go!’, 3 grey elephants playing basketball.
3 grey elephants playing basketball, 3 grey elephants passing on the ball.
‘Oh’, said an elephant, ‘time to go!’, 2 grey elephants playing basketball.
2 grey elephants playing basketball, 2 grey elephants passing on the ball.
‘Oh’, said both elephants, ‘time to go!’, NO grey elephants playing
basketball.

A TANANYAG ÓRÁKRA BONTOTT FELDOLGOZÁSI JAVASLATA

Ez a jó 56545_K Secrets 1 tkk.indd 75

75

2010.08.07. 20:06:08

Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 10. oldal: a tanult szavak megkeresése, és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
7. óra

Az óra
célja:

A tanultak összegzése.
Önmagunkról beszélünk: bemutatkozunk, elmondjuk melyik országból jöttünk
A két kultúra összekötője: az angol nyelv

Eszközök:

Puha szivacslabda, képkártyák, tankönyv, munkafüzet, CD, ha megoldható: Európa
térképe

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt. (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
A szivacslabdánk segítségével válasszunk egy bátrabb tanulót, aki válaszol
kérdéseinkre: What’s your name? What’s your favourite colour? What’s your lucky number?
What’s your favourite toy in the playground? Egymásnak is dobhatják a labdát, feltéve a
fenti kérdéseket.
CHILDREN AROUND THE WORLD

Tankönyv 14. oldal

15. feladat Ha sikerül beszereznünk egy Európa-térképet, azon, ha nem, a
tankönyvünkben mutassunk rá Magyarországra és mondjuk: This is Hungary. Majd
Angliára mutatunk: This is England. (Anyanyelven elmondhatjuk a tanulóknak, hogy
Anglia csupán egy része az Egyesült Királyságnak, nem az egész szigetországot jelenti.)
Hallgassuk meg a felvételt! Majd kérjük meg a tanulóinkat, hogy segítsenek Rékának
angolul bemutatkozni, hogy Rick is értse, amit mond!
Hello, my name is Réka. I am from Hungary.
Adjunk lehetőséget tanulóinknak, hogy ők is bemutatkozzanak Ricknek!

Tk. Hanganyag

11

Réka
Bemondó

Sziasztok, Réka vagyok Magyarországról.
Listen and point. A yellow top…a radio…a webcam…a poster…a salami
sandwich…chocolate…lemonade
And in Hungarian?
Bemondó angolul – Réka magyarul mondja
top – top
radio – rádio
webcam – web kamera
poster – poszter
salami sandwich – szalámis szendvics
chocolate – csoki
lemonade – limonadé
*
Rick
Hello. My name is Rick. I’m from England.
Bemondó
Listen and point. A blue pullover…a mobile phone…a poster…pizza…
orange juice… And in Hungarian?
Pullover… mobile phone… poster…pizza…orange juice
Kérjük meg a gyerekeket, hogy az utolsó 5 szó közti szünet ideje alatt mondják
be az elhangzó angol szó magyar megfelelőjét!
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Munkafüzet 10. oldal
Hallgassuk meg a Uniton belül tanult szavakat, és ismételjük őket!
Játszhatunk is, egységekre bontva a felvételt. Témánként írjunk fel néhányat a
szavakból a táblára! A diákok akkor koppintsanak, ha azt a szót hallják, amelyet nem
írtunk fel! Kérjük meg őket, hogy írják fel a táblára vagy rajzolják fel a hallott szót!
Tk. Hanganyag
Bemondó

Összegzés,
visszacsatolás:

10

NUMBERS:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
COLOURS:
black, blue, green, grey, orange, red, white, yellow
CLASSROOM:
activity book…book…boy…children…classroom…exercise book …girl…pen…
pencil…pencil case …pencil sharpener …rubber …ruler …school …teacher
PLAYGROUND:
ball…basketball…play basketball
bike…ride a bike
castle
football …play football
scooter …ride a scooter
see-saw …play on the see-saw
slide…play on the slide
swing …play on the swing
ANIMALS:
elephant
COUNTRIES:
England …
Hungary

Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
8. óra

Az óra
célja:

A tanultak összegzése: önmagunkról beszélünk: bemutatkozunk, elmondjuk, hogy
melyik országból jöttünk
A két kultúra összekötője: az angol nyelv

Eszközök:

Munkafüzet, a csoportmunkához papírok, ollók, ragasztók, színes ceruzák,
csomagolópapír

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt. (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Munkafüzet 9. oldal
A munkafüzet feladatainak megoldásához több helyre lesz szükség, így
előfordulhat, hogy a termet egy kicsit át kell rendezni. Célszerű összetolni a padokat,
ha megoldható. A tanulók 4-5 fős csoportokban dolgozzanak!
16. a) feladat Minden tanuló kap egy papírlapot, ahová lerajzolja saját magát. Kérjük
meg őket, hogy legyen valami jellegzetesség, amiről rájuk tudunk ismerni!
16. b) feladat CSOPORTMUNKA A csoport tagjai felragasztják a képeket
a csomagolópapírra.
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16.c) feladat Minden tanuló szövegbuborékokat készít az alábbi mondatok
befejezésével: My name is… My favourite colour is…. My lucky number is…. My favourite
toy in the playground is….
Ezeket is felragasztják a poszterre, a saját képük mellé.
16.d) feladat CSOPORTMUNKA A csoport tagjai szóban is megosztják társaikkal
a feladat végeredményét. Rámutatnak a képmásukra, majd felolvassák a leírtakat.
Adjunk lehetőséget arra, hogy kitehessék az elkészült posztereket!
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 11. oldal: önértékelő oldal kitöltése.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
Minisecrets
9. óra
Az óra
célja:

A tanultak összegzése: ismétlés, gyakorlás: bemutatkozás
Mi ez? – rámutatás
Mi ez? – találgatunk

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt. (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Adjunk lehetőséget tanulóinknak, hogy megoszthassák egymással az önértékelő oldalra
írtakat! Dolgozhatnak csoportokban vagy párokban is. Adjunk lehetőséget azoknak, akik
az egész csoport előtt szeretnék értékelni magukat!
MINISECRETS OF ENGLISH

Tankönyv 77. és 78. oldal

Induljunk ki mindig a Unit végén található Minisecrets of English táblázatból:
14. oldal! Kérjük meg a tanulóinkat, hogy párokban olvassák el a párbeszédeket!
A füzetükbe le is másolhatják azokat, ha maradt még idejük rá.
Oldjuk meg a játékos feladatokat a könyv végén található oldalakon: 77. old., 78. old.
A feladatok megoldásánál lapozzunk vissza a bevezető fejezet (Introduction) azon
oldalaira, ahol az említett témát gyakoroltuk!
Bár tanulóink magyarul olvashatják itt a magyarázatokat, törekedjünk arra, hogy mi
angolul vezessük a feladatokat!
Összegzés,
visszacsatolás:

78

Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 1 – WHAT’S IN THE SHED?
10. óra
Az óra
célja:

Megnevezzük a kertben található dolgokat
A What’s this? It’s a… szerkezetek gyakorlása

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, képkártyák (Toys 1–12, szereplők: Becky Rick), CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Bevezetésként rajzoljunk a táblára részleteket a már ismert tárgyakból,
és tanulóinkat ösztönözzük, hogy találják ki, mire gondoltunk! Az utolsó rajz legyen
egy kerítéssel körülkerített kert, fákkal, virágokkal – ne rajzoljunk le egyszerre mindent,
csak részleteket! Bár a garden szót még nem tanulták diákjaink, azért előfordulhat,
hogy valaki már ismeri. Adjunk lehetőséget ezeknek a diákoknak is arra, hogy
ők is taníthassák társaikat!
IN THE GARDEN

Tankönyv 15. oldal

A hanganyag meghallgatása előtt keressenek olyan dolgokat a képen, amelyeknek
már ismerik a nevét! Itt is előfordulhat, hogy már több szót ismernek, mint amennyit
feltételezünk. Rick neve is felmerülhet, és szerencsés itt bemutatnunk Beckyt is
(képkártya).
1. feladat Hallgassuk meg a felvételt, miközben a tanulók mutassanak a hallott szó
képére! Másodszori meghallgatáskor ismételjék a hallott szavakat! Kérdezzünk:
What is number 4? It’s a tree.
Differenciálás lehetősége: ösztönözzük ügyesebb diákjainkat a már tanult színek
használatára! A sikeres rögzítés érdekében játszhatunk ”I spy…” (lásd: Introduction
Tk. 12. old. 10. feladat), valamint ”What is missing?”(leírását lásd: TKK, Introduction,
3. óra, 5. feladat – The playground) játékot is.
Tk. Hanganyag
Bemondó

12

Look. A garden. And a garden shed.
A basketball…a tree …a football…a book…a pencil…a
dog…a bike…a scooter…a cat…a door…a boy…and a girl.

2. feladat Egy kiszámolóval indíthatjuk a szóláncot, amivel a számokat is
gyakorolhatjuk: One potato, two ptatoes, three potatoes, four, five potatoes, six potatoes, seven
potatoes, more. Akire a more jut, az kezdheti a szóláncot. Itt használhatnak már
színeket is a diákok.
3. feladat Ez a feladat a következő óra anyagának bevezetése is egyben. Tanulóink
találgathatnak, hogy a rajzolt tárgyak közül vajon melyiket rejti bizonyosan a kis ház.
Bár a következő oldallal csupán az ezt követő órán foglalkozunk, azért hagyjuk
tanulóinkat ellenőrizni találgatásaikat!
Munkafüzet 12. oldal
1. feladat Ennél a feladatnál ösztönözzük diákjainkat, hogy emlékezetből
dolgozzanak, akiknek azonban szüksége van a tankönyv segítségére, azok
használhassák azt!
Egyéb variációk: Listen and colour… Colour and talk about…
2. feladat PÁRMUNKA Az árnyképek beazonosítása a feladat. A tanulók felváltva
kérdezzenek és válaszoljanak! Kibővíthető a feladat saját árnyképek rajzolásával a
füzetükben.
3. feladat Mialatt hallgatják tanulóink a felvételt, ki kell pipálniuk azokat a dolgokat,
amelyeket említ az ének. Másodszor is hallgassuk meg a hanganyagot az
ellenőrzéshez, megállítva a felvételt a szavak után! Énekeljük el a dalt együtt!
PÁRMUNKA A tanulók írhatnak újabb versszakokat a dalhoz, amikor már több játék
nevét is megtanulták.
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Mf. Hanganyag

11

Gyerekek énekelnek: (Old McDonald dallamára)
Little Peter had a shed – a-e-i-o-u,
And in the shed he had some cats – a-e-i-o-u.
A black cat here and a black cat there,
Here a cat, there a cat, everywhere a cat, cat.
Little Peter had a shed – a-e-i-o-u.
Little Peter had a shed – a-e-i-o-u,
And in the shed he had some dogs – a-e-i-o-u.
A brown dog here and a brown dog there,
Here a dog, there a dog, everywhere a dog, dog.
Here a cat, there a cat, everywhere a cat, cat.
Little Peter had a shed – a-e-i-o-u.
Little Peter had a shed – a-e-i-o-u,
And in the shed he had some balls – a-e-i-o-u.
A blue ball here and a blue ball there,
Here a ball, there a ball, everywhere a ball, ball.
Here a dog, there a dog, everywhere a dog, dog.
Here a cat, there a cat, everywhere a cat, cat.
Little Peter had a shed – a-e-i-o-u.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 18. oldal: a tanult szavak megkeresése, és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 1 – WHAT’S IN THE SHED?
11. óra
Az óra
célja:

Megnevezzük a játékokat
A What’s this? Is it a/an… ? It’s a… szerkezetek gyakorlása

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, képkártyák (Toys 1–12), tükör

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.),
majd az Everybody do this… kezdetűt! (Lásd: Tk., Introduction, 11. oldal 8. feldat, Track7.)
Ezzel a dallal ismételjünk át néhány cselekvést. (play …/ride a…/play on…) Fejezzük be az
alábbi meghívással: Let’s play in the garden shed! What is in the garden shed?
IN THE GARDEN SHED

Tankönyv 16. oldal

4. feladat Hallgassuk meg a felvételt, miközben a tanulók a tankönyvükben
rámutatással megtalálják a hallott szó képét! Másodszori meghallgatáskor ismételjék a
hallott szavakat! Kérdezzünk: What is number 4? It’s a ball.
Differenciálás lehetősége: ösztönözzük ügyesebb diákjainkat a már tanult színek használatára!
A sikeres rögzítés érdekében játszhatunk „I spy…”(Lásd: Introduction, Tk. 12. old. 10. feladat),
valamint ”What is missing?”(leírását lásd: TKK, Introduction, 3. óra, 5. feladat
– The playground) játékot is.
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Tk. Hanganyag
Bemondó

13

What’s in the garden shed?
A rocking horse…a castle…a dinosaur…a ball…a plane…a
helicopter…a boat…a teddy bear…an elephant…an alligator
… a sledge… a train engine.

5. feladat Mielőtt meghallgatjuk a felvételt, nevezzék meg a tanulók a rajzolt képeket!
Hallgattassuk meg a párbeszédet, miközben a tanulók követik azt a tankönyvükben!
Ha szükséges, hallgassuk meg még egyszer, majd utoljára az ellenőrzéshez! Itt
célszerű mondatonként megállítani a felvételt.
Tk. Hanganyag
Becky
Rick
Becky
Rick
Becky
Rick
Becky
Rick

14

Rick! What’s this?
It’s a sledge.
And this?
It’s an elephant. Look. A helicopter. And an old train engine.
Is it a horse?
Yes, it is. It’s a rocking horse.
Is it a dinosaur?
No, it isn’t. It’s an alligator.

PÁRMUNKA Párokban gyakorolják a párbeszédet! Az ügyesebbek a felvételen található
dolgokkal olvashatják fel azt. A további gyakorláshoz térjünk át a munkafüzet
feladataira!
Munkafüzet 12. oldal
4. feladat PÁRMUNKA A tükör használatának célja ennél a feladatnál, hogy játékos
módon segítse a tanár munkáját azzal, hogy lehetőleg kerülje az anyanyelv
használatát a nyelvi órákon. A feladatokra való ráhangolás azonban bizonyos
helyzetekben egy magasabb szintű nyelvi kompetenciát feltételez, mint ami még a
kurzus elején elvárható.
Ennél a feladatnál Rick polcát látjuk, mielőtt, illetve miután Beckyvel játszott… Vajon
a helyükre kerültek a játékok? A feladat megoldásához alkossanak a tanulók párokat!
A tanulók felváltva kérdezgessék egymást, és válaszoljanak a kérdésekre a megadott
példa alapján!
5. feladat Hallgattassuk meg a felvételt, miközben a tanulók követik
a tankönyvükben a hallottakat! Másodszor is játsszuk le szünetek beiktatásával,
hogy a tanulók ismételhessék a mondatokat!
PÁRMUNKA Olvassák el párokban a párbeszédet!
Mf. Hanganyag
Tanár
Réka
Tanár
Réka
Tanár
Réka
Tanár
Réka

12

What’s this?
It’s a castle.
And this?
It’s an alligator. An elephant and a dog.
Is it a ball?
Yes, it is. It’s a basketball.
Is it a bike?
No, it isn’t. It’s a scooter.

EXTRA TASK PÁRMUNKA Differenciálás lehetősége: az ügyesebbek írhatják, míg
a kevésbé azok rajzolhatják a párbeszédet. Az újonnan megírt párbeszédek száma is
eltérő lehet. Szorgalmi vagy házi feladatként is adható feladat.
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Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 18. oldal: a tanult szavak megkeresése, és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Hozzák el a tanulók kedvenc játékukat!
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 1 – WHAT’S IN THE SHED?
12. óra
Az óra
célja:

Megnevezzük a játékokat
Elmondjuk, milyen színűek a játékok
Az Is it a/an…? Yes, it is. No it isn’t. szerkezetek gyakorlása
A határozatlan névelők használatának megfigyeltetése
Kedvenc játékunkról beszélünk

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, képkártyák (Toys 1–12), saját színkártyák, sál vagy kendő,
csoportonként egy, füzet vagy lap, színes ceruzák, kedvenc játékok

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Bemelegítésként ismételjük át a már tanult színeket és játsszunk I spy something …(red)
játékot! A tanteremben található tárgyakat vegyük alapul!
Ismertessük meg a tanulókat a fennmaradó – még ismeretlen – színekkel saját magunk
által készített színkártyák segítségével, oly módon, hogy megkérdezzük: What’s this?
What colour is it? It’s…
WHAT’S THIS?

Tankönyv 17. oldal

6. feladat PÁRMUNKA A tanulók felváltva rámutatnak a ládában található dolgokra,
kérdeznek, majd válaszolnak a kérdésre.
7. feladat CSOPORTMUNKA Először nevezzük meg azokat a játékokat, amit kedvenc
játékként hoztak a tanulók! Alakítsunk csoportokat! A csoportok mondókával (pl. One
potato…) válasszanak ki valakit, akinek bekötik a szemét! Forgassák meg ezt a
társukat, majd egy csoporttag adja a kezébe kedvenc játékát! A bekötözött szemű
játékos kérdezgessen, miközben társai válaszolnak! Ha eltalálta, mi van a kezében,
leveheti a sálat, majd újabb tanuló kerül kiszámolásra.
8. feladat Elrakjuk a játékokat, és azt feltételezzük, hogy elvesztek. Az adott példa
alapján mindenki lerajzolja az általa hozott játékot a füzetébe vagy egy papírra, majd
beszél arról.
Munkafüzet 14. oldal
6. feladat PÁRMUNKA Színezzék ki a tanulók egyénileg a képeket, majd párban
kérdezgessék egymást a megadott példa alapján!
7. feladat Keressék meg a diákok az elbújt szavakat! Ügyesebb diákjaink le is írhatják
azokat a füzetükbe.
Megoldás: boat, sledge, elephant, teddy bear, scooter, car, bike, football, rocking horse,
sledge, elephant
8. feladat A Mf. 4. feladatán keresztül figyeltessük meg a határozatlan névelő
használatának szabályszerűségét, majd oldjuk meg a feladatot! Gyűjtsünk szavakat
még szóban a két külön vagonba! A tankönyvünk képeit is segítségül hívhatjuk.
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Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 18. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 1 – WHAT’S IN THE SHED?
13. óra
Az óra
célja:

Megnevezzük egy modellen/maketten található, a természetben is előforduló
dolgokat
A How many? szerkezet gyakorlása
Többes szám

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Bemelegítésként játsszunk szóteniszt! Két csoportra bontjuk az osztályt. Az a
csoport kezd, amelyik a leghamarabb megnevez angolul egy szót a tanteremben
lévő tárgyak közül (variáció: mondjanak két szót, akié hosszabb, az kezd). A játék során a
csapattagoknak felváltva kell játékokat megnevezniük. A tanár a táblán vonalakkal jelzi
a gyűjtött pontokat. Ha egy csapat téveszt (nem játéknevet mond), nem kap pontot.
Ha „elfogynak” a játékok, megszámoljuk a pontokat. Érdemes jutalommal készülni
(például: matrica), vagy jutalomként választhat a nyerő csapat egy éneket vagy egy
játékot, amit még beiktatunk az óra menetébe.
THE MODEL

Tankönyv 18. oldal

A hanganyag meghallgatása előtt egy gyors szógyűjtéses feladatot adhatunk pároknak
vagy egyénileg. 2 perc alatt a füzetükbe írjanak a képen látható szavak közül annyit,
amennyi az idejükbe belefér! Természetesen a könyv és a munkafüzet egyéb oldalai is
használhatók. Aki a legtöbbet gyűjti, az lesz a szavak királya (King of the words), vagy
királynője (Queen of the words). Ehhez készíthetünk egy kártyát, amit át-átruházhatnak
egymásra, egy újabb játékig őrizhetnek a nyertesek.
9. feladat Hallgassuk meg a felvételt, miközben a tanulók a könyvükben mutatják a
szavak jelentését! A másodszori meghallgatáskor iktassunk be szüneteket, hogy
tanulóink ismételni tudják a szavakat!
Hallgassuk meg a hanganyag második egységét is, és számoljunk! Ösztönözzük a
tanulókat, hogy együtt számoljanak a felvételen hallható hanggal!
Tk. Hanganyag

15

It’s a model.
A park…a flower…a duck…a car…a train…a bird…a tree…a boat…a dog…a helicopter…a
plane…a boy…and a girl.
Let’s count the trains: 1…2…3
Let’s count the ducks: 1…2…3…4
Let’s count the flowers: 1…2…3…4…5…6
Let’s count the cars: 1...2…3…4…5…6…7…8.
Let’s count the trees: 1…2…3…4…5…6…7…8…9…10.
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10. feladat Itt jelennek meg már írott formában is a számok. A feladat megoldásához
kérjük a tanulókat, hogy számolják meg ismét a képen látható dolgokat, és döntsék el,
igazak-e vagy hamisak az állítások! Hangsúlyozzuk a többes szám jelét! One plane –
two planes, one tree – ten trees… stb.
Munkafüzet 15. oldal
9. feladat A könyv 9. feladatához is kapcsolódó hanganyagot hallgatjuk meg.
Feladatunk: összehasonlítás a tankönyv 9. oldalán látható rajzzal; bevezethető az I can
see… szerkezet, pl. Activity book: I can see 8 fl owers. Course book: I can see 6 fl owers.
Tk. Hanganyag
Bemondó

13

It’s a model.
A park…6 fl owers…4 ducks…8 cars…3 trains…9 birds…10 trees…a boat…a
dog…2 helicopters…a plane…5 boys ...2 girls.

10. feladat Elolvassák a diákok a képek alatti kifejezéseket és lerajzolják azokat.
11. feladat PÁRMUNKA A tanulók a 10. feladat megoldása után eldöntik, hogy az itt
szereplő számok igazak vagy hamisak.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 18. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 1 – WHAT’S IN THE SHED?
14. óra
Az óra
célja:

Beszélgetünk a kedvenc játékunkról
Játszani hívunk: a Let’s… szerkezet gyakorlása

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, képkártyák (Toys 1–12), CD.
Játékok szókincsének szókártyái összekevert betűkkel az egyik oldalon, helyesen írva a
másikon – előzetesen, tanár által elkészítve. A Fishing game elkészítéséhez csoportonként:
hurkapálca, madzag, mágnes (hűtőmágnes is jó!), iratkapocs, olló, papír, színes ceruzák,
tálca vagy doboztető.

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Az összekevert betűket csapatokban fejthetik meg a tanulók. Az a csapat nyer, aki
hamarabb kitalálja, milyen szót rejt a kártya. Becky és Rick neve is szerepelhet rajta –
bevezetésként a 11. feladathoz. A képeiket is kirakhatjuk a táblára, mielőtt meghallgatjuk
a felvételt.
Variáció: menet közben a kártyák megfejtett szavait a játékosok felírják a táblára. Ezek
közt szerepelnie kell a boat szónak is. A 11. feladat hanganyagának meghallgatása
közben ki kell választaniuk a táblán olvasható szavak közül Rick kedvencét.
BECKY AND RICK

Tankönyv 19. oldal

11. feladat Lejátsszuk a hanganyagot, miközben a tanulók ujjukkal követik azt a
tankönyvükben. Másodszori lejátszáskor szüneteket iktatunk be, hogy mondatonként
ismételni tudják azt.
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PÁRMUNKA Szereposztással a bátrabb tanulókat ösztönözhetjük, hogy olvassák fel a
párbeszédet.
Tk. Hanganyag
Becky
Rick
Becky
Rick
Becky
Rick
Becky

16

Hello Rick.
Hi Becky. How are you?
I’m fine. And you?
So-so.
Cheer up. Let’s play. What’s your favourite toy?
My model boat. Look.
Cool!

12. feladat PÁRMUNKA A tanulók a megadott minta alapján beszélgetnek
egymással – szerepcserével is. A feladat elvégeztével a bátrabbakat meghallgathatjuk.
13. feladat CSOPORTMUNKA Az óra elején felidézett szavak szókártyái segítségként
szolgálhatnak a rajzok elkészítéséhez. Csoportokban készítik el a játékot, majd
játszanak vele, megnevezve a kifogott játékokat.
Játék elkészítése: A halformák megrajzolása után vágjuk ki azokat, majd
egyik oldalukra rajzoljuk a játékok képét! A másik oldalra ragasszunk
egy iratkapcsot, vagy csupán tűzzük rá a halformára! A hurkapálcára
kössünk rá egy madzagot, majd a madzag végére egy mágnest
erősítsünk! A mágnessel közelítsünk az iratkapocs felé, így halásszuk ki
a „halacskákat”!
14. feladat A felvétel lejátszása előtt kérjük meg a tanulókat, hogy figyeljék meg,
melyik állat szerepel az énekben! Koppintsanak a padon, ha meghallják azt!
Meghallgatjuk az éneket, majd közösen, eljátszva elénekeljük azt.
Tk. Hanganyag

17

Gyerekek együtt énekelnek
1, 2, 3, 4, 5 once I caught a fish alive.
6, 7, 8, 9, 10 then I let it go again.
Why did you let it go?
Because it bit my finger so.
Which finger did it bite?
This little finger on the right.
Munkafüzet 16. oldal
12. feladat Nevezzék meg a képen látható tárgyakat: I can see a…
BINGO játék, ahol megkérjük a tanulókat, hogy 8 db dolgot karikázzanak be.
Ha meghallják az általuk karikázottat, pipálják ki azt. Ha mindet kipipálták,
kiáltsanak fel: BINGO!
13. feladat PÁRMUNKA A diákok lerajzolják a titkos ládájukba valamelyik játékot,
játékokat, majd párban kérdeznek, válaszolnak, és lerajzolják társukét is.
15. feladat Meghallgatjuk a felvételt, majd ösztönözzük a tanulókat, hogy a második
meghallgatáskor ismételjék azt! Gyakoroljuk a d hangot és a t hangot rejtő szavak
kiejtését külön-külön is!
Mf. Hanganyag
Bemondó

14

Donald Duck draws doors.
Do tongue twisters twist your tongue?
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Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 18. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Hozzák el kedvenc játékukat!
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

SPECIAL DAYS – WORLD ANIMAL DAY
15. óra
Az óra
célja:

Megemlékezés az állatok világnapjáról
Kedvenceink között kisállatainkról is beszélgetünk
Felelősségteljes magatartás kialakítása, fejlesztése

Eszközök:

Állatképek (pets), tankönyv, tükör, dobókockák vagy papírdarabok (6 db, számokkal),
radírok, más tantárgyat tanító kollégákkal egyeztetés: ideális lenne, ha a gyerekek egész
napját végigkísérné az állatok világnapja témakör. Technikaórán zöldségekből állatokat
készíthetnek, behozhatnak könyveket állatokról, amiből magyarórán felolvasnak
társaiknak.
Kereshetünk az interneten történeteket St. Francisről.

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
WORLD ANIMAL DAY

Tankönyv 73. oldal

Bevezetésként kérdezzük meg a tanulóinkat, mit tudnak az állatok világnapjáról!
Olvassuk el a tankönyv ide vonatkozó információját!
Ha a gyerekek hoztak képeket vagy rajzokat háziállataikról, tegyük fel azokat a
táblára, majd nevezzük meg az állatokat!
Ismertessük meg a tanulókkal az animal – állat és a pet – kisállat kifejezést!
Játsszunk What is missing? játékot! Átismételjük az állatok megnevezését, rámutatva
a képekre, majd a tanulók becsukják a szemüket. Leveszünk egyet a képek közül,
majd miután megkérdezzük: What is missing?, tanulóink kinyitják a szemüket, és
kitalálják, mit vettünk le. Ismét átismételjük a fent maradó állatok nevét, majd addig
folytatjuk a játékot, míg minden lekerül a tábláról.
Játszhatunk egy Animal race nevű játékot is, ahol két tanuló versenyez egymással.
A tanár mond egy állatnevet, a tanulók szaladnak a táblához megszerezni az adott
állat képét. Az nyer, aki a gyorsabb.
Egy újabb játékvariáció: egy kulcslyukat vágunk egy papírlapon, azon keresztül
látjuk az egyik állat képét. A What is it? kérdés elhangzása után találgathatnak:
Is it a…? Csoportokban is játszhatunk, de ehhez több kulcslyukra van szükségünk.
THE PET BOARD GAME

Tankönyv 73. oldal

CSOPORTMUNKA A játék kezdete előtt alakítsunk csoportokat! 3 fős csoportok
javasoltak. A játék párokban is játszható. A tanulók helyezzék el a radírjaikat a start
mezőn, majd dobókockával dobjanak! Tetszőlegesen választhatnak útirányt.
A cél, hogy olyan dolgokat gyűjtsenek (ha rálépnek az adott mezőre, írják fel a
tárgy nevét), amik boldoggá teszik a nyuszikat. Az nyer, aki minden dolgot
összegyűjtött. A játék végén a játékosok kiszínezik a mosolygós arcokat az
összegyűjtött dolgok alapján, és elmondják az eredményt.
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Összegzés,
visszacsatolás:

Szorgalmi: Készíthetnek tanulóink hasonló társast saját kedvencükről!
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 1 – WHAT’S IN THE SHED?
16. óra
Az óra
célja:

Megismerkedünk az angol gyerekek játékaival, és beszélgetünk egy magyar
gyermekjátékról
Együtt tervezünk

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, csomagolópapír, dobókocka, radírok, mágnes, iratkapocs,
papírok, olló, ragasztó

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
GAMES FROM ENGLAND AND HUNGARY

Tankönyv 20. oldal

15. feladat CSOPORTMUNKA Ösztönözzük a tanulókat, hogy nevezzék meg a
képeken látható dolgokat! What is number 1? It’s a skateboard. Ha módunkban áll,
készítsük el a játék nagyított változatát, akár a gyerekekkel is elkészíttethetjük!
Csoportokban játszhatják a játékot. Az nyer, aki hamarabb bejut a csiga házába.
Ha valaki nem tudja megnevezni a tárgyat, amire lépett, kimarad a dobásból.
A dobókocka számokat tartalmazó papírdarabokkal is helyettesíthető, amit egy
dobozból húznak a tanulók.
Az ugróiskola rajzolásához lehet, hogy külön engedélyre lesz szükségünk. Egy
változata, ami maradandóbb, és szünetben is játszható: szigetelőszalaggal kiragasztott
forma. A számokat öntapadós papírból vághatjuk ki.
A következő két társasjáték elkészítéséhez két csoportot kell alakítanunk.
Az egyik csoport az egyik játékot, míg a másik a másikat készíti el.
16. feladat CSOPORTMUNKA Itt a számok helyett képeket társíthatnak az
ugróiskola négyzeteihez a diákok. A tervet a füzetükbe is lerajzolhatják, majd
elkészítik csomagolópapírra is.
Munkafüzet 73. oldal
14. feladat CSOPORTMUNKA A kísérlet magyar nyelvű leírását lásd: Mf. 84. oldalán!
Külön előkészületet igényel, és célszerű a környezetismeretet, technikát
tanító kollégával is egyeztetni, hogy a kísérletről magyar nyelvű órán is
beszélgethessenek a tanulók!
A csoportok cseréljék ki egymással az általuk elkészített játékokat, és játsszanak
azokkal!
Őrizzük meg a gyerekek által készített játékokat, és alkalmanként tervezzünk
játékórákat az ismétlőórák után!
Összegzés,
visszacsatolás:

Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 1 – WHAT’S IN THE SHED?
17. óra
Az óra
célja:

Gyakoroljuk a What is this? It’s a/an… szerkezeteket
Együtt tervezünk

Eszközök:

Munkafüzet, CD, papírok, olló, ragasztó, puzzle-base (lásd melléklet!), boríték a puzzledaraboknak, szókártyák (lásd melléklet!)

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Munkafüzet 17. oldal
16.a) feladat PÁRMUNKA A diákok kiválasztanak 1-1 játékot, és rárajzolják a puzzlealapra azt. Kiszínezik, vastag lapra ragasztják, feldarabolják. Beletesszük a puzzledarabokat borítékba.
16.b) feladat PÁRMUNKA Minden pár húz egyet, összerakják a puzzle-t, és
megnevezik azt már csoportban.
17. feladat CSOPORTMUNKA Az elkészült puzzle-képeket kirakjuk. Mondókával
kiszámoljuk, ki választhat először egyet belőlük, és beszélhet róla: It’s a blue and yellow
doll. Ismertessük meg diákjainkkal az alábbi kifejezést: It’s very nice!

Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 19. oldal: önértékelés elkészítése.
18. feladat: egyéni munka – rajzoljanak és írjanak egy
kedvenc játékukról! Színeket is említsenek!
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 1 – WHAT’S IN THE SHED? – Minisecrets
18. óra
Az óra
célja:

A tanultak összegzése: rövid kérdések és válaszok, határozatlan névelő, többes szám
Összehasonlítás az anyanyelvvel

Eszközök:

Tankönyv, tükör

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt. (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Adjunk lehetőséget tanulóinknak, hogy megoszthassák egymással az önértékelő oldalra
írtakat. Dolgozhatnak csoportokban vagy párokban is. Adjunk lehetőséget azoknak, akik
az egész csoport előtt szeretnék értékelni magukat.
MINISECRETS OF ENGLISH

Tankönyv 78–80. oldal

Induljunk ki mindig a Unit végén található Minisecrets of English táblázatból:
20. oldal
Oldjuk meg a játékos feladatokat a könyv végén található oldalakon:
78. old., 79. old., 80. old.
A feladatok megoldásánál lapozzunk vissza a Unit 1 azon oldalaira, ahol az említett
témát gyakoroltuk.
Bár tanulóink magyarul olvashatják itt a magyarázatokat, törekedjünk arra, hogy mi
angolul vezessük a feladatokat.
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Összegzés,
visszacsatolás:

Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 2 – WHO IS AT HOME?
19. óra
Az óra
célja:

Köszöntünk valakit, és beinvitáljuk
Telefonon érdeklődünk valaki otthonléte felől

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, képkártyák (a szereplő gyerekek képei), CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Rajzoljunk egy függőlegesen álló téglalapot a táblára! Diákjaink találgassanak: Is it a
book? No, it isn’t. Is it a door? Yes, it is.
Kérjük meg tanulóinkat, hogy csukják be a szemüket, majd kopogjunk a táblán! Nyissák
ki a szemüket, majd kérdezzük meg: Who is it?
A diákok találgathatnak: Is it Rick? No, it isn’t. Is it Réka? No, it isn’t. Is it Becky? Yes, it is.
Nyissák ki a könyvüket!
AT THE DOOR

Tankönyv 21. oldal

1. feladat Hallgassuk meg a felvételt, miközban diákjaink a könyvükben követik
azt! Másodszor is hallgassuk meg, szüneteket beiktatva, hogy ismételni tudják a
hallottakat!
Tk. Hanganyag

18

Becky: Good morning Mrs Hunter. Good morning Mr Hunter.
Mr and Mrs Hunter: Morning Becky.
Becky: Is Rick in?
Mrs Hunter: Yes. Come in.
2. feladat PÁRMUNKA Párokban gyakoroltassuk a párbeszédet, szerepcserével!
A bátrabb tanulók eljátszhatják az osztály előtt a párbeszédet.
3. feladat Ennél a feladatnál találgatniuk kell a diákoknak, ki lehet a házban, mikor
Becky belép. Pipával jelöljék, akire gondolnak. Adjunk lehetőséget az ellenőrzésre!
(Lapozzunk a 4. feladathoz!)
Megoldás: Mrs Hunter, Mrs Hunter, Rick, Mr Brown
Munkafüzet 20. oldal
1. feladat Oldják meg a tanulók a feladatot!
2. feladat Hallgassuk meg a felvételt, és kérjük meg diákjainkat, hogy a megfelelő kép
számát írják a hozzá tartozó mondatok mellé! Hallgassuk meg a hanganyagot ismét,
szüneteket beiktatva, hogy diákjaink ismételni tudják a hallottakat!
CSOPORTMUNKA Bátrabb tanulóink elő is adhatják a párbeszédet.
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Mf. Hanganyag 15
Becky
Mrs Green
Linda
Becky

Good morning Mrs Green. Is Linda in?
Hello Becky. Yes. Come in.
Linda!!!
OK. Coming.
Hi Becky.
Hi Linda. Come on. Let’s play.

Extra task CSOPORTMUNKA A fenti párbeszéd kicsit bővített gyakorlása a
feladat. Olvassuk fel a párbeszédet, amíg tanulóink a munkafüzetükben követik
azt! Ismételtessük el másodszor mondatonként a hallottakat, majd ösztönözzük
bátrabb tanulóinkat, hogy előadják a telefonbeszélgetést! Több tanulót is
meghallgathatunk.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 26. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mf. 26. oldal Extra task.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 2 – WHO IS AT HOME?
20. óra
Az óra
célja:

Bemutatunk valakit valakinek
Találgatunk: az I think… szerkezet gyakorlása

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, képkártyák (Family members), CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Bemelegítésként hang nélkül mondjuk el a különböző napszakokhoz kapcsolódó
köszönéseket, tanulóink találják ki, mit mondunk! Ismétlésként ösztönözzük őket, hogy
vegyék át a szerepünket, játékneveket mondva néma szájmozgással! Mi mondjuk az
utolsó feladványt: WHO IS AT HOME? !
Elevenítsük fel, ki tartózkodik otthon Rick családjából!
BECKY AND GRANDPA

Tankönyv 22. oldal

4. feladat Neveztessük meg a képen látható szereplőket, majd hallgassuk meg
a felvételt! Második meghallgatáskor ismételjék mondatonként a hallottakat!
Szereposztás szerint játsszák el diákjaink a jelenetet! (Hangozzanak el az alábbi
szavak is: mother, father, grandpa = grandfather!)
Tk. Hanganyag

19

Rick: Grandpa, this is my friend Becky.
Grandpa: Hello Becky. I’m Mr Brown.
Becky: Good morning Mr Brown.
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5. feladat PÁRMUNKA A 4. feladat párbeszédét gyakoroltatjuk más szereplők,
valamint a különböző köszönési formák variálásával. A tanulók párban dolgoznak.
Adjunk lehetőséget arra, hogy a bátrabb párok egymás előtt is előadhassák
párbeszédüket!
6. feladat PÁRMUNKA Az árnyképek segítségével találgatunk. Ösztönözzük a
tanulókat a szerepcserére!
Térjünk át a munkafüzet feladataira!
Munkafüzet 21. oldal
3. feladat Keressék meg a tanulók az elbújtatott szavakat!
Megoldás:
BABY, MUMMY, CHILDREN, GRANDPA, GRANDMA, DADDY
Hívjuk fel a figyelmüket az alábbiakra: mummy = mother, daddy = father,
grandpa = grandfather, grandma = grandmother!
Ellenőriztessük a megoldást a táblára felírt szavak segítségével!
4. feladat Hallgassuk meg a dalt, miközben a tanulók beszámozzák a szavakat a
hallott sorrend alapján! Hallgassuk meg a dalt még egyszer, és ösztönözzük
diákjainkat az éneklésre!
Mf. Hanganyag 16
The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round,
The wheels on the bus go round and round, all day long.
The grandmas on the bus go chatter, chatter, chatter…
The daddies on the bus go up and down…
The mummies on the bus go ‘Where are we?’…
The children on the bus go ‘Play with me’…
The babies on the bus go wah-wah-wah…
The grandpas on the bus go shh-shh-shh
5. feladat Ismertessük meg a tanulókkal az alábbi szavakat: Family, brother, sister!
A többi szó már ismertként jelentkezik a feladatnál.
This is Rick’s family. Oldják meg önállóan a feladatot!
Megoldás: Beryl = grandmother, Jason = grandfather, John = father, Mary = mother,
Rick = brother, Katie = sister, Harry = brother.
Ellenőrizzük a megoldást kérdésekkel: Who is Beryl? Grandmother.
6. feladat Új szóként jelentkezik a grandparents. Ezt egyszerűen magyarázhatjuk: Írjuk
fel a táblára: grandfather + grandmother = grandparents, mother + father = parents!
Segítségül hívhatjuk a tanulók anyanyelvét a pontosítás érdekében!
Megoldás: Dear…, family, mother, father, Katie, bye
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 26. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Hozzanak a tanulók (és mi is!) gyerekkori képeket!
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 2 – WHO IS AT HOME?
21. óra
Az óra
célja:

A család szókincsének gyakoroltatása
Bemutatjuk a családunkat
Találgatunk

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, képkártyák (family members), CD, blu-tack, csomagolópapír,
otthonról hozott fotók

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Készítsünk szókártyákat a család szókincséhez. Félig takarjuk le az adott szót
és ösztönözzük a tanulókat, hogy találják ki, mely szavak vannak a kártyákon.
Ellenőrzésként mutassuk meg a szavakat, hogy el tudják olvasni azokat. A kártyák
hátuljára összekevert betűkkel is felírhatjuk őket, és ezekkel folytathatjuk. Amint
kitalálták a tanulók a szavakat, felrakjuk azokat a táblára.
A FAMILY PHOTO

Tankönyv 23. oldal

7. feladat Hallgattassuk meg a felvételt, miközben a tanulók követik a könyvükben,
és megfigyelik, hogy kik beszélgetnek! (A hanganyagnak csak egy része szerepel a
Tk. feladatánál!)

Tk. Hanganyag 20
Bemondó
*
Becky
Rick
Becky
Rick
Becky
Rick

Grandpa…grandma…mum…dad…sister…brother
Wow! A family photo!
Yes. This is my family. This is my brother Harry. This is my sister Katie.
And this is your dad.
Yes. And my mum, my grandma and grandpa.
And who’s this?
It’s me!

Játsszuk le a felvételt még egyszer szünetek beiktatásával! Választhatunk szereplőket
is, akik elismétlik a hallottakat.
Figyeltessük meg a VOCAB CHEST kifejezéseit!
8. feladat PÁRMUNKA VAGY CSOPORTMUNKA Csoportok között vagy
pármunkában játszható memóriajáték. A könnyebb változata, amikor a tanulók a
nyitott könyv képéről (7. feladat) választanak szavakat, kifejezéseket. A nehezített,
amikor már emlékezetből kell a szavakat mondaniuk. A játék a szóteniszhez hasonló.
A csoportok felváltva mondják az addig még el nem hangzott szót. Aki nem tud
mondani, passzol. A tanár a táblán vonallal jelzi, ki hány szóra emlékezett.
9. feladat Ehhez a feladathoz már az előző órán kért fotókra van szükségünk, amit
óra elején összegyűjtünk. A poszterkészítéshez szükségünk van csomagolópapírra
és blu-tack-re. Adjunk címet a poszterünknek: CLASS BABY POSTER. Rakjuk fel a
képeket a papírra, majd helyezzük el a posztert egy mindenki által jól látható helyen.
Mielőtt eljátsszuk a Guess Who? játékot, figyeltessük meg a tankönyvben a lehetséges
kifejezéseket! Ha kitaláltuk a fotók tulajdonosait, alájuk írhatjuk a neveket.
Munkafüzet 22. oldal
7. feladat Játsszunk BINGO játékot itt egy kicsit eltérően az eddigiektől. A tanulók
tetszőleges sorrendben és elhelyezéssel írják be a szavakat a táblázatba. Soroljuk fel a
szavakat. Az nyer, akinek vízszintesen vagy függőlegesen előbb lesz egy kipipált sora.
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Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 26. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 2 – WHO IS AT HOME?
22. óra
Az óra
célja:

Külső leírás szókincse
Ellentétpárok
Találgatunk

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, képkártyák (Family members), labda

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Ismételjük át a család szókincsét képkártyák, szókártyák segítségével!
THE ALBUM

Tankönyv 24. oldal

10. feladat Nevezzék meg a tanulók, kiket látnak a képeken!
I can see Grandpa. Hallgassunk meg a felvételt, miközben a tanulók követik
a tankönyvükben a hallottakat és rámutatnak az elhangzott szavak képére!
Hallgassuk meg a hanganyagot újból, szünetek beiktatásával, hogy a diákok
ismételhessék a hallottakat!
Tk. Hanganyag
Bemondó

21

Big – small …It’s a big fish. It’s a small fish.
Tall – short…Grandpa is tall. Grandma is short.
Happy – sad…Katie is happy. Rick is sad.
Fast – slow…Mum is fast. Dad is slow.
Old – young…Grandpa is old. Harry is young.
Strong – weak…Rick is strong. Harry is weak.

11. feladat Vezessük be a feladatot azzal, hogy a tanulók mondják a képen szereplőket,
míg mi a jellemző tulajdonságot! Hogy egy kicsit játékosabb legyen a feladat, labdát is
dobálhatunk egymásnak közben.
Hallgassuk meg a felvételt, ha szükséges kétszer, szünetek beiktatásával (játékosabbá
tehető az ismétlés, ha két csoportra bontjuk a gyerekeket. A fiúk Rick mondatait
ismétlik, a lányok Beckyét).
PÁRMUNKA Ennél a feladatnál már tudatosan használniuk kell a he/she személyes
névmást. Párokban beszélgessenek a képről az adott minta alapján! Adjunk
lehetőséget a bátrabbaknak, hogy bemutassák társaiknak párbeszédüket!
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Tk. Hanganyag

22

Rick
Look Becky. This is my grandma. She is short.
Becky
And this is your grandpa. He is tall.
Rick
Yes, he is. Dad is slow but mum is fast.
Becky
Yes, she is. I’m not. I’m slow.
*
Is Grandpa short?
No, he isn’t. He is tall.
Is Grandma short?
Yes, she is.
Is it a small family?
No, it isn’t. It is a big family.
Munkafüzet 23. oldal
8. feladat A képek összekötése a jellemző mondatokkal az első feladat. Majd oldják
meg a keresztrejtvényt! Segítségül használhatják a tankönyv 24. oldalán található
képes szótár részt.
9. feladat CSOPORTMUNKA Csoportos gyakorlás javasolt. Az egyik csoport
gondol valakire a képen látható gyerekek közül. A másik csoport tagjai kérdéseket
tesznek fel. Ha kitalálták a gondolt személyt, szerepet cserélnek a csoportok. Az a
csoport nyer, aki kevesebb kérdéssel találja ki, hogy kire gondolt a másik.
10. feladat PÁRMUNKA A tanulók eldöntik, ki lesz a O, ki az X. A füzetükbe
rajzolnak egy 3X3-as hálót. A cél, hogy három azonos jel kerüljön egymás alá, mellé
vagy átlósan. Minden egyes jelrajzolásnál választani kell a játékosoknak az előző
feladat szereplői közül egyet, és beszélni róla. Több körben is játszható.
12. feladat A feladat leírását lásd a Dalok és mondókák részben.
Mf. Hanganyag

17

When I was a young kid, a young kid, a young kid,
When I was a young kid, how happy was I.
And this way and that way and this way and that way,
And this way and that way and that way went I.
Now I am a strong kid, a strong kid, a strong kid,
Now I am a strong kid, how happy am I.
And this way and that way and this way and that way,
And this way and that way and that way walk I.
Now I am a tall kid, a tall kid, a tall kid,
Now I am a tall kid, how happy am I.
And this way and that way and this way and that way,
And this way and that way and that way walk I.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 26. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mf. 23. oldal: Extra task
Mf. 23. oldal 11. feladat: Kérjük meg diákjainkat, hogy hozzák el az
elkészített színkártyát a következő órára! Hozzanak családi fotót is!
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 2 – WHO IS AT HOME?
23. óra
Az óra
célja:

A család szókincsének gyakorlása, bővítése
Körülírunk általunk nem ismert szavakat
Beszélünk a saját családunkról
Külső leírás szókincsének gyakorlása

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, képkártyák, CD, színkártyák (a Mf. feladatához), családi képek

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Mondják el diákjaink a kísérlettel kapcsolatos tapasztalataikat!
Játsszunk szóteniszt az előző órai ellentétpárokkal.
ANOTHER FAMILY PHOTO

Tankönyv 25. oldal

Ösztönözzük diákjainkat, hogy gyűjtsenek szavakat a képről!
12. feladat Olvassuk fel Réka e-mailjét, miközben a tanulók a könyvükben követik
azt! Kérjük meg őket, hogy ha a családtagokat jelölő szavakhoz érünk, olvassák
hangosan a szavakat velünk együtt!
Olvassuk fel Rick e-mailjét is hasonlóképpen.
Írjuk fel a táblára a kiemelt szavakat: aunt, uncle, cousins, twins!
Keressék meg a tanulók Réka e-mailjében ezek körülírását.
aunt: mum – her sister, uncle: father – his brother, cousins: Sanyi has got two children.
= his children. (A kötőjelek előtti szavakat helyettesítő birtokos személyes névmás
került a gondolatjel másik oldalára. Ezt már ismerjük, míg az ’s-t még nem.)
Emeljük ki az aláhúzott szavakat!
Twins: erre vonatkozóan csak találgatni tudunk, de segíthetünk azzal, hogy: They are
6 years old. Használjuk az anyanyelvet magyarázathoz, ha szükséges.
13. feladat PÁRMUNKA Alkossanak a tanulók párokat, és beszéljenek a hozott
képekről vagy rajzokról a megadott minta alapján! Aki elkészült, a 14. feladat
megoldását tippelheti.
14. feladat Mielőtt meghallgatják a felvételt, találgassanak a tanulók, vajon mely
szavak hová kerülnek majd.
Hallgassuk meg a hanganyagot, a tanulók írják be a hiányzó szavakat.
Ellenőrzésként hallgassuk meg ismét és ösztönözzük a közös éneklést!
Tk. Hanganyag 23
I have a small family here,
A family that’s full of good cheer;
A father and mother, a sister and brother,
A baby so sweet and so dear,
A baby so sweet and so dear.
Say ‘Hi’ to the father so strong,
The mother so kind all day long,
The tall brother merry,
His sister so cheery,
The baby – let’s sing him a song,
The baby – let’s sing him a song!
Munkafüzet 23. oldal
13. feladat A feladat megoldása előtt azonosítsuk be a képen látható tárgyakat a kép
mellett lévő szavak segítségével!
Oldják meg a feladatot!
PÁRMUNKA Alkossanak párokat, majd beszéljenek a képről!
Ellenőrizzük a feladat megoldását!
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14. feladat Egyéni feladat. A tankönyv jelzett oldalán lévő kép segítségével a diákok
eldöntik, hogy his vagy her kerül a szavak elé.
15. feladat Mutassuk be a két hang közötti kiejtésbeni különbséget!
Hallgassuk meg a felvételt és kérjük meg a diákokat, hogy koppintsanak az asztalon,
amikor a ’th’ kiejtett hangját hallják! Másodszori meghallgatáskor tapsoljanak, ha a
’d’ kiejtett hangját hallják! Nehezíthetjük azzal a feladatot, hogy egy meghallgatás
során mindkét jelzést használják. Ösztönözzük őket arra, hogy a nyelvtörőt ők is
próbálják elmondani!
Mf. Hanganyag 18
Bemondó
Összegzés,
visszacsatolás:

Mother went this way and grandmother went that way.
Old grandfather is at the door of the garden shed.

Házi feladat: Mf. 26. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
A nyelvtörők gyakorlása
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 2 – WHO IS AT HOME?
24. óra
Az óra
célja:

Eljátszunk egy mesét
Bábokat készítünk

Eszközök:

Tankönyv, CD, olló, ragasztó, A4-es rajzlapok, hurkapálca vagy papírzacskók, színes
ceruzák, cellux a hurkapálca rögzítéséhez

Az óra
menete:

Énekeljük el a When I was a young kid… kezdetű dalt! (Mf. 24. old. 12. feladat, Track17.)
Mutogassuk el az énekben hallottakat!
Hallgassuk meg a nyelvtörőt a bátrabb diákok előadásában!
THE ENORMOUS TURNIP

Tankönyv 26. oldal

Nevezzék meg a tanulók a képeken látható, általuk ismert dolgokat!
15. feladat Hallgassuk meg a mesét, miközben a tanulók a könyvükben követik azt!
Ha ismeretlen szót hallanak, halk koppintással jelezzék azt!
Hallgassuk meg ismét, miközben mutogassuk el a tanulók által nem ismert szavakat!
Képenként beiktatott szünetekkel adjunk lehetőséget a mondatok elismétlésére!
Osszuk ki a szerepeket, és még mindig a felvétel meghallgatásával már csak a
szereplők ismételjék a hallottakat! Cseréljük a szereposztást és próbáljuk önállóan
„előhívni” a mesét!
Tk. Hanganyag
Mesélő

24

This is a big garden. This is grandpa.
Look! A big turnip! An enormous turnip! Grandpa is happy.
Grandpa is small. The turnip is enormous.
Look! Grandpa, grandma, dad and mum, sister and brother, the dog, the cat and
the mouse are strong! They can pull out the enormous turnip!
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16. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk csoportokat! Osszuk el, ki melyik bábot
készíti el! 5 fős csoportoknál minden tag 2 db bábut készít.
Készíthetünk síkbábokat, hurkapálca segítségével, zacskóbábokat (ez esetben
jó néhány papírzacskóra van szükség, ami boltokban beszerezhető), vagy papírból
készült, két ujjat elöl kidugós henger alakú bábokat. A csoportok elkészítik
a bábokat, majd gyakorolják a mese előadását. Adjunk időt egymás megnézésére, akár
a következő órán is!
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Gyakorolják a mese elmondását a bábokkal, készítsenek hátteret A3-as
papírból illusztrációként! Rajzolják le vagy hozzanak egyéni fotókat családtagjaikról!
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 2 – WHO IS AT HOME?
25. óra
Az óra
célja:

A tanultak összegzése, ismétlése, gyakorlása: projektmunka

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, képkártyák, színes ceruzák, papír, ragasztó,
csomagolópapír. A bábelőadáshoz szükséges bábok és díszlet

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Adjunk időt a csoportoknak a felkészülésre, majd nézzük meg a csoportok bábelőadását!
Rendezzük át a termet úgy, hogy legyen elegendő helyünk a projektmunkához.
Alakítsunk csoportokat!
MINISECRETS

Munkafüzet 25. oldal

16.a) feladat Egyéni feladat. Írják le a tanulók a családjuk tagjait! Itt előfordulhat, hogy
új szavakat: stepmother, stepfather kell bevezetnünk. Fordításként szerencsésebb a
nevelőapa, nevelőanya szót használnunk.
CSOPORTMUNKA A feladat végeztével mondják el egymásnak a tanulók, kik
vannak a családjukban: In my family there is:… We are a family of 4.
16.b) feladat
Papírcsíkokra írják rá a családtag nevét: grandmother: Kovács Mártonné!
17. feladat Ragasszák fel ezeket egy A/4-es lapra és rajzolják meg a családfájukat!
CSOPORTMUNKA Vegyék elő az otthonról hozott képeket vagy rajzokat,
és mutassák be a családjukat egymásnak a példa alapján!
18. feladat CSOPORTMUNKA Egy újabb körben válasszanak ki egy családtagot, akit
jellemeznek!
Ha elkészültek a csoportok, ragasszák rá a családfáikat egy nagy csomagolópapírra!
Ha maradt időnk, kisorsolhatják a csoporttagok, ki fogja bemutatni a többieknek
valamelyikük családját. This is her family. This is her grandma. Her name is…. She is happy.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 27. oldal: Secret Treasure Chest és az Önértékelés elkészítése.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 2 – WHO IS AT HOME? – Minisecrets
26. óra
Az óra
célja:

A tanultak összegzése, ismétlése, gyakorlása: az „ő” személyes névmás, birtokviszonyt
kifejező személyes névmás

Eszközök:

Tankönyv, tükör

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Adjunk lehetőséget tanulóinknak, hogy megoszthassák egymással az önértékelő oldalra
írtakat. Dolgozhatnak csoportokban vagy párokban is. Adjunk lehetőséget azoknak, akik
az egész csoport előtt szeretnék értékelni munkájukat.
MINISECRETS OF ENGLISH

Tankönyv 80. oldal

Induljunk ki mindig a Unit végén található Minisecrets of English táblázatból:
24. oldal.
Oldjuk meg a játékos feladatokat a könyv végén található oldalakon: 80. old.
A feladatok megoldásánál lapozzunk vissza a Unit 2 azon oldalaira, ahol az említett
témát gyakoroltuk.
Bár tanulóink magyarul olvashatják itt a magyarázatokat, törekedjünk arra, hogy mi
angolul vezessük a feladatokat.
Összegzés,
visszacsatolás:

Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

REVISION 1
27. óra
Az óra
célja:

A tanult szókincs ismétlése: játékok, család, számok 1–10-ig
Nyelvtani szerkezet gyakorlása: What’s this? Is it a/an...? Yes, it is./No it isn’t.

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, képkártyák (Toys, Family members)

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Az eddig használt szókincsismétlő játékok és a képkártyák segítségével ismételjük át
a két unit szókincsét (pl. némán mondjuk, kulcslyukon át részletet mutatunk, gyorsan
felvillantjuk stb.)!
THE CAR BOOT SALE

Tankönyv 27. oldal

1. feladat CSOPORTMUNKA Nevezzék meg a tanulók a képen látható ismert
személyeket! Ha szükséges, anyanyelvükön meséljük el a ’car boot sale’ jelentőségét,
szerepét Angliában. (Hasonló a nálunk hagyományos bolhapiachoz. Külvárosi
parkolókban hirdetik meg, ahová autókkal szállítják a már nem kívánatos tárgyakat
az emberek, és eladják azokat. Gyakorlatilag az autók csomagtartója a stand, ahonnan
válogathatnak a vásárlók.)
Versenyezhetnek is a csoportok, hogy adott idő alatt ki tud több szót gyűjteni a képről.
A csoportok váltva mondanak egy-egy szót a képről, miközben jegyezzük a táblán a
szavak számát. A feladat írásban is elvégezhető. A csoportok egy-egy papírlapra írják
a szavakat. A helyesírásban segítséget nyújtanak a Mf. szószedetei.
2. feladat A tanulók láncban kérdezgetik egymást. Ösztönözzük az I can see…
szerkezet használatát.
3. feladat PÁRMUNKA A tanulók párokban, a megadott példa alapján felváltva
kérdezgetik egymást a képen látható becsomagolt tárgyakról.
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Munkafüzet 28. oldal
1. feladat PÁRMUNKA Lehetőség szerint az óra menete alatt váltogassuk a párokat.
A megadott minta alapján gyakorolják a tanulók az adott nyelvtani szerkezetet.
Megoldás: kite, balloon, skateboard, boat, sledge, car
2. feladat A tanulók egyénileg dolgoznak. Megkeresik a táblázatban az állatok neveit,
majd megszámolják, egy adott állat neve hányszor szerepel. A megoldást a táblázat
mellé írt szavak elé írják. Az állatok neveit csak vízszintesen bújtattuk el.
Megoldás: one elephant, three alligators, five horses, four bears, seven birds, six cats,
two ducks; missing numbers: eight, nine, ten
3. feladat A tanulók elolvassák az állításokat, és az árnyképekre vonatkozón
megállapítják, igazak-e vagy hamisak. Az ügyesebbek ki is javíthatják igazzá az állításokat.
Megoldás: Hamis. It is a pen.
Igaz.
Igaz.
Igaz
Hamis. It is a sledge.
Igaz.
Hamis. It is a bird.
Igaz.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Készítsenek a Tk. 27. old. 3. feladatának mintájára rajzokat becsomagolt
játékokról külön A5-ös papírlapokra a tanult szókincs alapján!
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

REVISION 1
28. óra
Az óra
célja:

A Unit 1 és Unit 2 szókincsének ismétlése
His és her
Bemutatkozás

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, a tanulók által készített képkártyák, rajzok, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Mutassák fel a tanulók a Hf.-ként elkészített rajzaikat! Tanulótársaik találgassanak, mit
rejt a csomagoló! Egy fiút és egy lányt válasszunk (a his/her bevezetése céljából)! Tegyük
fel a táblára a képeiket, jól láthatóan elkülönítve őket! A lány tanuló egyik rajzára
mutatva mondjuk: It’s her duck. Ösztönözzük a tanulókat, hogy rámutatva egy-egy képre
hasonló mondatokat mondjanak. Például It’s his boat.
HIS OR HER?

Tankönyv 28. oldal

4. feladat Nevezzük meg a képen látható személyeket! A 27. oldal képét használva
döntsék el a tanulók, hogy az adott tárgyak kihez tartoznak!
5. feladat Hallgassuk meg a felvételt, miközben a tanulók a könyvükben követik a
történetet! Ha mást hallanak, mint amit olvasnak, koppintsanak a ceruzájukkal egyet
az asztalukon!
Tk. Hanganyag
Becky

25

Hi. My name is Becky. I am nine years old. My favourite colour is yellow. My
lucky number is three. My favourite toy in the playground is the swing.
Rick is my friend. He is ten years old. His lucky number is seven. His favourite
colour is white. His favourite toy is his bike.
Réka is a friend from England. She is nine years old. Her favourite colour is
yellow. Her lucky number is one.
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Hallgassuk meg ismét a hanganyagot, ezúttal szünetek beiktatásával, mondatonként,
hogy a tanulók javítani tudják szóban az olvasott szöveget!
6. feladat PÁRMUNKA A diákok felváltva kérdezgetik egymást és válaszolnak a
kérdésekre.
Munkafüzet 29. oldal
4. feladat A tanulók a képek alapján beírják a hiányzó szavakat a tárgyak elé.
Megoldás: her, his, his, her, her, his, his, his, her, her
5. feladat A 4. feladat szereplőit mintául véve eldöntik a tanulók, melyik állítás igaz,
majd bekarikázzák azt.
Megoldás: No, he isn’t. No, he isn’t. Yes, he is.
Yes, she is.
Yes, she is. No, she isn’t.
6. feladat PÁRMUNKA Tanulók párokban is megoldhatják a feladatot. Ösztönözzük
először a kérdések elolvasását! Miután elolvasták a szöveget, oldják meg a feladatot!
A kérdésekre adott válaszokat a szövegben színes ceruzával is aláhúzattatjuk. A
feladat megoldása után a párok eljátszhatják a feladatot kérdésfeltevés, válaszadás
formájában.
Megoldás: 3, 5, 4, 1, 6, 2
What about you? Ennél a feladatnál önmagukról írnak a diákok. A fotójuk helyére
rajzolhatnak is.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Tk. 28. oldal Minisecrets of English: Sentence Game – írjanak a tanulók
mondatokat a füzetükbe!
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

29. óra: Tudáspróba
UNIT 3 – WHAT DO I LOOK LIKE?
30. óra
Az óra
célja:

Megmondjuk, hány óra van
Az It’s time to do something szerkezetet gyakoroljuk
Napi cselekedeteinkről beszélünk

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, képkártyák (Daily routine 1–8), CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Vezessük be az órát és az első feladatot egy Miming game-mel! A Tk. 11. oldalán található
cselekvések szóanyagából dolgozhatunk.
Tankönyv 29. oldal
1. feladat A feladat részletes leírását lásd a dalok és mondókák részben.
A go to school és go to bed kifejezéseket mutogattassuk el, hogy meggyőződjünk arról,
értik-e, mit énekelnek!
Tk. Hanganyag

26

This is the way we go to school, go to school, go to school.
This is the way we go to school at 8 o’clock in the morning.
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This is the way we play a game, play a game, play a game.
This is the way we play a game at 5 o’clock in the afternoon.
This is the way we go to bed, go to bed, go to bed.
This is the way we go to bed at 9 o’clock in the evening.
2. feladat Mielőtt meghallgatnánk a hanganyagot, kérdezzük meg, kit látnak a
képen, és mutogassuk el a cselekvéseket, majd hallgassuk meg a felvételt! A tanulók
kövessék a képeken a történéseket! Másodszori meghallgatás előtt oldják meg
a feladatot, majd a hallgatás során ellenőrizzék a megoldást! Érdekes lehet
megemlíteni tanulóinknak, hogy Rick 8 órakor indul az iskolába, és 9-kor kezdődik a
tanítás. Az angol iskolarendszer abban is eltér a magyartól, hogy délután is tanítás
van náluk, általában 4 óráig.
Tk. Hanganyag 27
Rick
Anya
Rick
*
Rick
Anya
Rick
*
Rick
Becky
Rick
Becky
*
Rick
Anya
Rick
*
Rick
Anya
Rick
Anya

What’s the time?
It’s 7 o’clock.
Oh, it’s time to get up.
What’s the time?
It’s 8 o’clock.
Oh, it’s time to go to school. Bye mum. Bye dad.
What’s the time?
It’s 4 o’clock.
Hurray! It’s time to go home. Bye Becky.
See you.
What’s the time?
It’s 5 o’clock.
It’s time to play football.
Oh no, mum! What’s the time?
It’s 9 o’clock. It’s time to go to bed Rick.
Good night mum.
Night-night. Sleep tight.

Megoldás: 3, 4, 1, 2, 5
PÁRMUNKA Párokat alakítunk, majd gyakoroltatjuk a párbeszédet a
minta alapján. Hallgassunk meg néhány bátrabb tanulót a csoport előtt.
3. feladat Találgatnak a diákok, vajon hány órakor kezdi Réka a mosakodást.
Ellenőrizhetik is a 30. oldal első feladatában.
Megoldás: It’s six o’clock.
Munkafüzet 30. oldal
1. feladat A tanulók megkeresik a számokat 1–12-ig a szókeresőben.
2. feladat Ebben a feladatban a diákok a mondatokat párosítják a képekkel.
Megoldás: 1. It’s twelve o’clock. 2. It’s four o’clock. 3. It’s two o’clock.
4. It’s six o’clock. 5. It’s eleven o’clock. 6. It’s ten o’clock.
Extra task PÁRMUNKA A tanulók párokban gyakorolják a párbeszédet.
3. feladat A feladat részletes leírását lásd a „Dalok és mondókák leírása
munkafüzetben” részben!
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Mf. Hanganyag
Bemondó
Gyerekek
Bemondó
Gyerekek
Összegzés,
visszacsatolás:

19

Tick-tock, tick-tock, listen to the clock (2x)
What’s the time?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! It’s 11 o’clock.
Tick-tock, tick-tock, listen to the clock (2x)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! It’s 12 o’clock.

Házi feladat: Mf. 36. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 3 – WHAT DO I LOOK LIKE?
31. óra
Az óra
célja:

Testrészekről tanulunk: az arc részei
Személyleírás alapján beazonosítunk
Saját magunkról beszélünk: elmondjuk, hogy nézünk ki
A Have got szerkezet gyakorlása

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, képkártyák (Daily routine 1–8), tükör, CD, óra

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Bemelegítésként játsszunk What’s the time Mr Wolf? játékot! Egy tanuló kiáll, háttal az
osztálynak. Ez a tanuló felteszi a kérdést: What’s the time Mr Wolf? Valaki az osztályból
elváltoztatott hangon válaszol: It’s 5 o’clock. Szerencsés gyakoroltatásra is használni
a játékot, ehhez azonban egy óralapra van szükségünk, ahol mi állítjuk be az órát,
amit mondania kell a kérdezettnek. A kérdező tanuló, ha kitalálja, hogy ki mondta
meg az időt, helyet cserélnek. Érdemes az utolsó játékosnak 6 órára állítani az időt –
átvezetésként a Tk. feladataihoz.
Tankönyv 31. oldal
4. feladat Kérdezzük meg, kit látunk a képen, és hány óra van! Hallgassuk meg a
felvételt, közben a tanulók kövessék a könyvükben rámutatással a hallottakat!
Másodszori meghallgatáskor iktassunk be szüneteket, hogy tanulóink ismételhessék a
hallottakat!
Tk. Hanganyag

28

Bemondó

Look at Réka. She is sleepy.
Look at her head… hair… eyes… nose… mouth… ears… neck… face…
and her glasses.
Kiválóan alkalmazható a játékos elmélyítéshez a Simon says című játék. A játék
lényege, hogy a tanár mondja: Simon says touch your nose! – ebben az esetben hozzá
kell érniük a hallott testrészükhöz. Ha csak azt hallják: Touch your nose! nem szabad
követniük az utasítást. Aki téveszt, kiesik a játékból. Aki kiesik, segíthet a tanárnak a
következő utasítás kitalálásában.
5. feladat Ismertessük meg a tanulóinkat a kiemelt szavakkal, mielőtt megoldják a
feladatot! A leírások alapján írják be a számokat a megfelelő helyre!
Megoldás: 1, 3, 2, 4, 5
6. feladat CSOPORTMUNKA Ehhez a feladathoz a tanulóknak szükségük lesz a
tükrükre. Csoportokban felváltva, egyenként beszélnek magukról.
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Munkafüzet 31. oldal
4. feladat A kép számozott részeit párosítják a tanulók a testrészek neveivel, majd
lerajzolják Shreket.
Megoldás: 5, 4, 8, 1, 2, 6, 7, 3.
5. feladat A képek által ábrázolt figurákra jellemző testrészeket írnak be a tanulók.
Meg is nevezhetik az általuk felismert mesefigurákat, így az ügyesebbek a mondatok
átalakításával is próbálkozhatnak: Pinochio has got a long nose.
Megoldás: hair, legs, ears, glasses, nose, mouth
6. feladat A Vocab Chest-ben található kifejezéseket beépítik a tanulók a mondatokba.
Megoldás: Janet: long, small, mouth Greg: short, big, freckles
Extra task CSOPORTMUNKA A diákok kiszínezik a gyerekek képét, majd
csoportokban egy-egy mondatot alkotnak a megadott minta alapján.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: A Tk. 6. feladatához tartozó mondatok leírása.
Mf. 36. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 3 – WHAT DO I LOOK LIKE?
32. óra
Az óra
célja:

Még több szót tanulunk, amellyel személyleírást készíthetünk
A he/she has got szerkezet és a kérdő szórend Has she/he got? gyakorlása

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, képkártyák, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Bemelegítésként szedjünk össze néhány füzetet a házi feladatokkal, olvassunk fel
néhány jellemzést, és ösztönözzük a tanulókat, hogy kitalálják, kiről beszélünk!
Tankönyv 31. oldal
7. feladat Hallgassuk meg a felvételt, miközben a tanulók a könyvükben rámutatnak a
képekre és követik a leírásokat!
Az önálló munka előtt győződjünk meg arról, hogy a Vocab Chest kifejezéseit értik a
tanulók! Beszélgessünk:
Who has got very short brown hair?
Kenny has got very short brown hair.
PÁRMUNKA Válasszunk párokat, majd a párok válasszanak egy-egy képet, amit
jellemeznek társaiknak!
Adjunk lehetőséget a bátrabbaknak, hogy az egész osztály előtt jellemezzenek
egy képet, a nevet nem említve (she-t, vagy he-t használva), hogy a többiek
találgathassanak!
Tk. Hanganyag

29

Kenny has got very short brown hair. He has got a very long nose.
He’s got big glasses. He’s got a funny face.
*

A TANANYAG ÓRÁKRA BONTOTT FELDOLGOZÁSI JAVASLATA

Ez a jó 56545_K Secrets 1 tkk.indd 103

103

2010.08.07. 20:06:11

Eddy has got funny green hair. He’s got big brown eyes. He’s got a funny nose and a big
mouth.
*
Ariel has got long red hair. She has got big eyes. She’s got a small nose and a small mouth.
*
Mack has got short hair. He’s got very big blue eyes and a small nose. He’s got freckles.
*
Jimmy has got black eyes, a small nose and a big mouth. He’s got big ears. He’s got a sad face.
8. feladat PÁRMUNKA A tanulók igaz és hamis állításokat mondanak egymásnak a
képekről a megadott minta alapján.
9. feladat CSOPORTMUNKA Kisebb csoportokra (4-5 fős) bontsuk az osztályt!
Számolják ki a csoportok, ki az, aki kezdi a jellemzést a minta alapján (Egy kiszámoló:
One potato, two potatoes, three potatoes, four, five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more.),
majd a többiek találgatnak. Aki kitalálta, az jellemez következőnek.
Munkafüzet 32. oldal
7. feladat Hallgassuk meg a felvételt, míg a tanulók a munkafüzetben nézik a
képeket, és próbálják beazonosítani őket a jellemzésekkel! Színezzék ki az ismert
rajzfilmfigurákat, majd ösztönözzük őket, hogy önállóan jellemezzék őket!
Mf. Hanganyag

20

Peter Pan has got a happy face. He’s got short brown hair, small brown eyes, small ears and a
small nose. He’s got a thin body.
*
Fiona has got big brown eyes, a big nose and a big mouth. She’s got a green face. She’s got
funny green ears. She’s got a big body
*
Jack has got big black eyes. He’s got long black hair. He’s got a
strong body.
Strawberry Shortcake has got short red hair. She’s got a small nose, a small mouth and small
eyes. She’s got a happy face. She’s got a small body. She’s got short arms and short legs.
8. feladat PÁRMUNKA Ennél a feladatnál a diákok a kérdésfeltevést gyakorolják a
kiválasztott rajzfilmszereplőre vonatkozóan, míg társuk válaszol.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 32. oldal 9. feladat: kedvenc karakter lerajzolása, és a
Vocab Chest kitöltése.
Mf. 36. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 3 – WHAT DO I LOOK LIKE?
33. óra
Az óra
célja:

A testrészek további szókincsének elsajátítása
A Has she got…? Have you got…? szerkezetek gyakoroltatása

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, képkártyák (Rick, Peter, Becky)

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Munkafüzet 32. old. 9. feladat: A házi feladat ellenőrzése, 4-5 fős csoportok alakítása
után osszák meg a társak egymással a kedvenc szereplőről való személyleírást!
Tankönyv 32. oldal
10. feladat Hallgassuk meg a felvételt, miközben a tanulók a képeken mutatják a
hallott szavakat, illetve azokat a szereplőket, akikről a hanganyagban szó van!
A szavak ismétléséhez érdemes beiktatni szüneteket a felvétel meghallgatásakor.
Tk. Hanganyag

30

A body…shoulders…arms…hands…legs…knees…a foot…feet.
*
Look at the children. Réka is short. She’s got small hands and feet. She has got a PE kit and some
big books.
Csilla has got long brown hair. She’s got glasses. She’s got a sandwich in her hand. She’s got a
PE kit too.
Boti is strong. He has got strong arms and shoulders. He has got an umbrella.
And Emese?
And Levi?
PÁRMUNKA A felvétel meghallgatása után alakítsunk párokat, majd a gyerekek
felváltva kérdezzenek és válaszoljanak a képen szereplő gyerekekkel kapcsolatban,
a minta alapján!
11. feladat Önálló feladatként a tanulók a párbszédek elolvasása után eldöntik, kinek
az árnyképét látják a rajzokon.
12. feladat PÁRMUNKA A diákok kérdezgetve találgatnak, mi van társuk táskájában.
(Ha a padjukban tartják a felszerelésüket, a kérdést módosítsuk: What have you got in
your desk?)
Munkafüzet 32. oldal
10. feladat A feladat részletes leírását lásd a „Dalok és mondókák leírása a
munkafüzetben” részben!
Mf. Hanganyag
Bemondó

21

Shake your right foot!... Shake your left foot!... Shake your right hand! Shake
your left hand! Shake your shoulders!
*
You put your right foot in, right foot out,
In, out, in, out, shake it all about.
You do the Hokey Cokey and turn around,
That’s what it’s all about.
You put your left foot in, left foot out,
In, out, in, out, shake it all about.
You do the Hokey Cokey and turn around,
That’s what it’s all about.
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You put your right hand in, right hand out,
In, out, in, out, shake it all about.
You do the Hokey Cokey and turn around,
That’s what it’s all about.
You put your left hand in, left hand out,
In, out, in, out, shake it all about.
You do the Hokey Cokey and turn around,
That’s what it’s all about.
You put your right shoulder in, right shoulder out,
In, out, in, out, shake it all about.
You do the Hokey Cokey and turn around,
That’s what it’s all about.
You put your left shoulder in, left shoulder out,
In, out, in, out, shake it all about.
You do the Hokey Cokey and turn around,
That’s what it’s all about.
Oh the Hokey Cokey, Oh the Hokey Cokey, Oh the Hokey Cokey,
That’s what it’s all about.
Munkafüzet 33. oldal
11. feladat A tanulók önállóan oldják meg a feladatot, majd felolvassák megoldásaikat.
Eltérő megoldások, leírások is születhetnek.
12. feladat Keressük elő a gyerekek képeit! (Rick, Peter, Becky) Hallgassuk meg a
felvételt, hogy a tanulók kitölthessék a táblázatot! Hallgattassuk meg a hanganyagot
még egyszer az ellenőrzéshez! Mondjanak tanulóink igaz állításokat a három
gyerekről a táblázatuk alapján!
Mf. Hanganyag 22
Rick has got a computer, a bike and a small dog. He hasn’t got a cat. He hasn’t got a clown or a
teddy bear.
*
Peter has got a computer. He’s got a bike too. He hasn’t got a cat or a dog. He hasn’t got a teddy
bear or a clown.
*
Becky has got an old computer but she hasn’t got a bike. She hasn’t got a cat or a dog. She has
got a funny clown. She has got a big teddy bear too.
PÁRMUNKA A táblázat utolsó két oszlopához alakítsunk gyakorlópárokat! Töltse
ki mindenki a magára vonatkozó részt, majd a diákok kérdezgessék egymást felváltva,
és a kapott válaszok alapján töltsék ki a táblázatot!
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 33. oldal Extra task.
Mf. 36. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 3 – WHAT DO I LOOK LIKE?
34. óra
Az óra
célja:

Megtanuljuk a számokat 11–20-ig
A Who has got…? szerkezetet gyakoroltatjuk
Árnyképeket készítünk

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, képkártyák, csomagolópapírok: 1/tanuló, színes ceruzák, olló,
CD, saját színkártyáink

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Ismételjük át a színeket a Tk. 11. oldalán található ének segítségével!
Majd a számokat 10-ig a 19. oldalon található énekkel.
Tankönyv 33. oldal
13. feladat Hallgattassuk meg a hanganyag első részét, miközben a tanulók a
könyvükben követik az újonnan tanult számok leírását! A könnyebb, gyorsabb
rögzülés érdekében a szavak és a hozzájuk kapcsolódó számok kerüljenek fel a táblára
is! Beiktathatunk szüneteket is a szavak közé, az ismételtetés érdekében.
Tk. Hanganyag
Bemondó

31

one, two, three, four, five six, seven, eight, nine, ten,eleven, twelve, thirteen,
fourteen, fifteen,
sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty

A felvétel második részének hallgatása közben a diákok keressék meg a rajzon, kiről
hallanak és mutassanak rá!
Number 13 has got a purple helmet and a green bike.
Number 14 has got a blue helmet and a blue bike.
Number 15 has got a brown helmet and a red bike.
Number 16 has got long black hair.
Number 17 has got a brown bike.
Number 18 has got a brown helmet and an orange bike.
Number 19 has got a black bike.
Number 20 has got a pink bike.
Keressük meg a gyerekeket, akikről a példa kérdéseiben olvashatunk!
Megoldás: blue bike = number 14 (fourteen), long blond hair = number 18 (eighteen),
small bike = number 20 (twenty)
14. feladat CSOPORTMUNKA Kisebb csoportokban elvégzendő feladat. Nézzük
meg a Tk.-ben található képet, és tanítsunk meg néhány új szót, kifejezést a megértés
érdekében! Torch, shadow, draw the curtain, draw (azonos alak – más jelentés!
Tudunk-e ilyen szavakat az anyanyelvünkön?)
Miután megrajzolták egymás árnyékát, vágják körbe azokat, és kezdődhet a találgatás!
A kiemelt kérdés megbeszélése anyanyelven is történhet. Ösztönözzük a tanulókat,
hogy környezetórán is beszéljenek a jelenségről!
Munkafüzet 34. oldal
13. feladat A számok helyes sorrendjének megfelelően kössék össze a pontokat
tanulóink. Ösztönözzük diákjainkat, hogy szerezzenek még több információt a
Húsvét-szigeten lévő szobrokról a következő órára!
14. feladat A feladat, kísérlet leírását lásd a Mf. 25. oldalán.
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15. feladat Mutassuk be tanulóinknak a két hang közötti kiejtésbeni klönbséget.
A felvétel lejátszása közben koppintsanak a mutatóujjukkal az asztalon, amikor
„th” betűkhöz kapcsolódó hangot hallanak, majd tapsoljanak, ha „s” betűhöz
kapcsolódó hangot! Játsszuk le ismételten a hanganyagot szünetek beiktatásával,
hogy ismételhessék a hallottakat!
Mf. Hanganyag
Bemondó

Összegzés,
visszacsatolás:

23

Three sandwiches! Thank you.
Six swings and seven slides.

Házi feladat: Információgyűjtés a Húsvét-sziget szobrairól, a nyelvtörők
helyes kiejtésének gyakorlása.
Mf. 36. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 3 – WHAT DO I LOOK LIKE?
35. óra
Az óra
célja:

Híres szobrokról tanulunk
Gyakoroljuk a személyleírást

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, a városban, községben, kerületben lévő szobrok képei,
információs anyagok, internet-hozzáférés, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Hallgassuk meg a nyelvtörőket, majd azoknak a diákoknak a beszámolóját, akik
gyűjtöttek anyagot a Húsvét-szigeten található szobrokról!
Tankönyv 34. oldal
15. feladat Ismertessük meg az új szavak jelentésével tanulóinkat! Rajzolhatunk és
mutogathatunk is a megértés könnyítése érdekében. Játsszuk le a felvételt, miközben a
diákok olvassák azt a könyvükben!
Tk. Hanganyag
Bemondó

108

32

THE STATUE OF LIBERTY IN NEW YORK
Nose: 1 m 37 cm
Eyes: 76 cm
Mouth: 91 cm
Body: 33 m 83 cm
The Statue of Liberty is in New York, in the USA. It is a very big statue. It has
got a very big head, a long nose, big eyes and a big mouth. It has got a tall body,
long arms and legs, big feet and hands.
Climb up and see New York and the ocean. You can see boats and planes, birds
and people.
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Hallgassuk meg a felvételt ismét, szünetek beiktatásával az ismert
szavak előtt, és bátorítsuk a diákokat, hogy olvassák el a következő szót,
kifejezést! A személyleírásra vonatkozó részeknél javasoljuk megállítani
a felvételt, hiszen ezeknek az olvasása már nem okozhat nehézséget.
Olvassuk el az adatokat, és az értelmezés érdekében mutassuk meg, mekkora 1 m!
16. feladat CSOPORTMUNKA Ez a feladat vagy részünkről, vagy a diákok részéről
előzetes kutatómunkát igényel, hogy az órán már csupán a poszterkészítésre kelljen
időt szakítani. Ha számítógép-használat, illetve internet-hozzáférés megoldott az
iskolában, kereshetnek információt ott is tanulóink.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 36. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar

jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mf 36. oldal: Extra Task.

Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
UNIT 3 – WHAT DO I LOOK LIKE?
36. óra
Az óra
célja:

A tanultak összegzése, ismétlése, gyakorlása
Projektmunka

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, képkártyák, színes ceruzák, papír, ragasztó,
csomagolópapír, szókártyák

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Rendezzük át a termet úgy, hogy legyen elegendő helyünk a projektmunkához!
MINISECRETS

Munkafüzet 35. oldal

16. feladat CSOPORTMUNKA Unit 1 Minisecrets 16. feladatánál használt
szókártyákat sokszorosítjuk oly módon, hogy csoportonként egy dupla sorozat legyen.
Kisebb csoportokat alakítunk, majd a csoport tagjai szétosztják az összekevert
kártyákat! Ami páratlanul a kezükben marad, azt próbálják kérdéssel megszerezni
a társuktól! Jobbról balra haladnak. Az nyer, akinek először elfogy a kezéből a kártya.
17. feladat PÁRMUNKA Ehhez a feladathoz párokat alakítunk. A gyerekek a rajzokon
illusztrált módon lerajzolják saját szobájukat, majd párokban bemutatják egymásnak azt.
18. a) feladat CSOPORTMUNKA Az illusztráción látható módon szavakat gyűjtenek
a csoportok, amelyet leírnak, lerajzolnak a füzetükbe. A szógyűjtés általunk behatárolt
idő alatt (5 perc) történjen!
18. b) feladat CSOPORTMUNKA A kisebb csoportok lerajzolják a szörnyüket annyi
testrésszel, ahányat a füzetükbe gyűjtöttek, majd bemutatják azt az egész csoport
számára. A csoportok eltérő ütemben haladhatnak, ezért előfordulhat, hogy lesz olyan
csoport, akik leíró mondatokat is készítenek már a szörnyükről.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 37. oldal: Secret Treasure Chest és az Önértékelés elkészítése.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 3 – WHAT DO I LOOK LIKE? – Minisecrets
37. óra
Az óra
célja:

A tanultak összegzése, ismétlése, gyakorlása
Birtoklás kifejezése
Személyleírás

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, tükör

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Adjunk lehetőséget tanulóinknak, hogy megoszthassák egymással az önértékelő oldalra
írtakat! Dolgozhatnak csoportokban vagy párokban is. Adjunk lehetőséget azoknak, akik
az egész csoport előtt szeretnék értékelni magukat!
MINISECRETS OF ENGLISH

Tankönyv 81–82. oldal

Induljunk ki mindig a Unit végén található Minisecrets of English táblázatból:
34. oldal.
Oldjuk meg a játékos feladatokat a könyv végén található oldalakon:
81. old., 82. old.
A feladatok megoldásánál lapozzunk vissza a Unit 3 azon oldalaira, ahol az említett
témát gyakoroltuk.
Bár tanulóink magyarul olvashatják itt a magyarázatokat, törekedjünk arra, hogy mi
angolul vezessük a feladatokat.
Összegzés,
visszacsatolás:

Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 4 – WHAT SHALL I PUT ON?
38. óra
Az óra
célja:

Beszélni tanulunk az időjárásról
Javaslatokat teszünk időtöltésre különböző időjárások esetén
Átismételjük, gyakoroljuk a színeket új kontextusban

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, képkártyák, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Kezdjük el az ábécét magunkban, és az egyik diákunk állítson meg minket STOP
felszólítással! Amelyik betűnél megálltunk, olyan betűvel, hanggal kezdődő szavakat
gyűjtsenek tanulóink! Az elhangzott szavakat írjuk fel a táblára!
Tankönyv 35. oldal
1. feladat Nézzék meg a képet, és pipáljuk ki azokat a táblán, amelyek a képeken
is szerepelnek! Ösztönözzük tanulóinkat, hogy mondjanak még szavakat a képről!
Használják az I can see a/an… kifejezést!
Hallgattassuk meg a felvételt, miközben tanulóink a könyvükben,
ujjukkal mutatva követik a hallottakat! Játsszuk le a hanganyagot még
egyszer szünetek beiktatásával, hogy tanulóink ismételhessék a hallottakat!
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Tk. Hanganyag
Bemondó:
*
Grandma
*
Rick
*
Katie
*
Becky
Janet.

33

It is snowing…It is cold…It is warm…It is sunny…It is hot… It is raining.
It’s snowing. It’s cold. Let’s play in the snow.
It’s warm. It’s 16 degrees. Let’s go to the park and ride a bike.
It’s sunny and hot. It’s 28 degrees. Let’s play in the playground.
It’s raining. Let’s play a board game.
OK.

2. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk párokat! A tanulók oldják meg a feladatot, majd
felváltva, párbeszéd formájában gyakorolják a mondatokat! Adjunk lehetőséget a
pároknak, hogy az egész csoport előtt is előadhassák párbeszédüket!
Megoldás: 4, 1, 2, 2 vagy 3, 2 vagy 3, 2 vagy 3
3. feladat Ennél a feladatnál találgatnak tanulóink, milyen pólója lehet Beckynek.
A T-shirt új szóként jelenik meg! Rajzoljuk le vagy mutassuk meg, mit jelent! Pipával
jelöljék, amire gondolnak! A feladat megoldása előtt győződjünk meg arról, hogy
ismerik diákjaink a felsorolt színeket.
Ellenőrizzük a találgatást a 36. oldal 4. feladatának képén!
Megoldás: yellow, white, purple, blue
Munkafüzet 38. oldal
1. feladat PÁRMUNKA Ez a feladat a tankönyv 35. old. 2. feladatának kibővítése.
Miután összepárosították tanulóink a képeket a leírásokkal, a VOCAB CHEST
kifejezései közül választva gyakorolják a párbeszédet. Győződjünk meg arról, hogy
minden kifejezés ismert-e számukra!
Megoldás: 6, 4, 5, 1, 2, 3
Extra Task PÁRMUNKA Akiknek marad idejük, ezt a feladatot is megoldhatják,
amíg a többiek az első feladaton dolgoznak.
2. feladat PÁRMUNKA Tanulóink továbbra is párokban dolgoznak.
Ha megoldható, az óra folyamán minden új feladatnál újabb párokat alkossunk.
A szituációkat játsszuk el az egész csoport előtt is!
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 44. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 4 – WHAT SHALL I PUT ON?
39. óra
Az óra
célja:
Eszközök:

Az öltözködés szókincsének elsajátítása
A Has got, hasn’t got, has she/he got? Yes, she/he has. No, she/he hasn’t. szerkezetek gyakorlása
Kísérletezünk
Tankönyv, munkafüzet, füzet, képkártyák (Clothes), CD, a kísérlethez: hideg,
meleg víz, tálak, törölköző
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Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Miming game: játsszuk el a különböző időjárásokat! Tanulóink találják ki, mire
gondoltunk! Ha kitalálták, tegyük fel a kérdést: What shall we do? – majd javasoljanak
tevékenységeket! Egy újabb időjárás eljátszásához válasszunk egy tanulót, aki átveszi
a szerepünket!
Kérdezzük meg, hogy emlékeznek-e rá, milyen pólói vannak Beckynek?
Yellow, white, purple blue
Nyittassuk ki a könyvet az ellenőrzéshez!
Tankönyv 36. oldal
4. feladat Játsszuk le a felvételt, miközben tanulóink könyvükben kövessék a
hallottakat! Másodszori lejátszáskor iktassunk be szüneteket, hogy tanulóink
ismételhessék a szavakat!
Tk. Hanganyag

34

Bemondó

What’s int he wardrobe? A skirt… a pair of jeans …a pair of
shorts…a dress…a T-shirt…a top…a pair of shoes…a pair of
sandals…a pair of trainers… a pair of socks
5. feladat Ennél a feladatnál a különbségeket kell megtalálniuk a tanulóknak a felvétel
meghallgatása közben.
Tk. Hanganyag
Bemondó
Réka
Bemondó
Réka
Bemondó
Bemondó
Bemondó
Bemondó
Bemondó

35

Becky has got a blue top.
No, she hasn’t. She’s got a pink top.
She has got a long skirt.
No, she hasn’t. She has got a short skirt.
She’s got a pair of black jeans.
She’s got a purple dress.
She’s got a pair of pink socks.
She’s got a pair of blue trainers.
She’s got five T-shirts.

Megoldás:
She’s got a pair of black jeans.
No, she hasn’t. She has got a pair of blue jeans.
She’s got a purple dress.
No, she hasn’t. She has got an orange dress.
She’s got a pair of pink socks.
No, she hasn’t. She has got a pair of purple socks, a pair of yellow socks and a pair
of blue socks.
She’s got a pair of blue trainers.
No, she hasn’t. She has got a pair of red and white trainers.
She’s got five T-shirts.
No, she hasn’t. She has got four T-shirts.
6. feladat Olvasott szöveg értése, szókincs gyakorlása a feladat. Bizonyosodjunk meg
arról, hogy tanulóink megértik a kiemelt szavakat is!
Megoldás: a top√, jeans√ , a T-shirt√, a skirt√ , a dress√, shorts√ , socks√ ,
a pullover×, a jacket×
Munkafüzet 39. oldal
3. feladat A képeken szereplő ruhadarabok beazonosítása a feladat, és azok neveinek
hiányzó betűit kell beírni a tanulóknak.
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Megoldás: a T-shirt, jeans, trainers, a helmet, a top, shorts,
a T-shirt, sandals, shoes, skirt
4. feladat PÁRMUNKA Színezzék ki a tanulók a 3. feladat képeit a Tk. 35. oldal
1. feladata alapján, majd párokban kérdezgessék egymást a megadott példa alapján!
5. feladat Egyéni feladat. A tanulók beírják a megfelelő szavakat, kép alapján.
Önállóan írnak leírást Janetről.
Megoldás: top, raining, cold, warm, socks, pullover, a skirt, a pullover
and shoes
6. feladat Ezt a kísérletet akkor tudjuk elvégezni, ha van a termünkben melegvizes
csap. Ha nincs, házi feladatként is feladhatjuk, de hívjuk fel a tanulók figyelmét
arra, hogy szülői segítséget vegyenek igénybe a forró víz kiöntéséhez, nehogy
leforrázzák magukat.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 44. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 4 – WHAT SHALL I PUT ON?
40. óra
Az óra
célja:

A vásárlás szókincsének megismerése
A have got, Have they got…? Yes, they have./No, they haven’t. szerkezetek gyakorlása

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, képkártyák (Clothes), CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Ismételjük át a múlt órán tanult ruhadarabokat, a már ismert Shark game játékkal (Hang
man néven elterjedt, de itt egy cápa úszkál a tengerparton, ami felé egy emberke közelít
minden rossz találgatással)! Kérdezzük meg, milyen ruhái vannak Beckynek, milyen
ruhája nincs!
Tankönyv 37. oldal
7. feladat Kérdezzük meg, hogy kiket látunk a képen! Becky and her mum. Kössük
össze a bevezető gondolatmenetet a képpel! Mivel nincs Beckynek meleg ruhája,
elmennek anyukájával vásárolni. Nézzük meg, mi van a kirakatban! Hallgassuk meg
a felvételt szünetek beiktatásával, hogy a tanulók ismételhessék a hallottakat!
Tk. Hanganyag
Bemondó
*
Becky
Mum

36

What’s in the shop window?
a pullover…a shirt…a jacket…a scarf…a hat…a pair of gloves…
a pair of boots…a pair of jeans…and an umbrella
Mum, how much is a pair of jeans?
It’s £18.

CSOPORTMUNKA Alakítsunk kisebb csoportokat (3-4 fős)!
A csoportok tagjai felváltva kérdezgessék egymást az adott példa alapján!
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8. feladat Mielőtt lejátsszuk a felvételt, kérjük meg a tanulóinkat, hogy ha a 7. feladat
szókincséből hallanak egy szót, koppintsanak az asztalukon! (scarf) Hallgassuk
meg a hanganyagot egyszer, majd még egyszer szünetek beiktatásával, hogy
a diákok ismételhessék a hallottakat! Miközben hallgatják a felvételt, kövessék
a párbeszédet a könyvükben!
Tk. Hanganyag

37

Customer
Shop assistant
Customer
Shop assistant
Customer
Shop assistant
Customer
Shop assistant

Good morning.
Good morning. Can I help you?
Can I have this scarf, please?
Yes, of course.
How much is it?
It’s £7.
OK.
Here you are.

PÁRMUNKA Alakítsunk párokat! A párok szerepcserével gyakorolják a párbeszédet.
Szorgalmazzuk, hogy használják a 7. feladat szókincsét!
9. feladat PÁRMUNKA Párokban gyakorolják a diákok a párbeszédet!
Az árnyképek által sejtetett ruhadarabokat vásárolták meg Beckyék. Találgatniuk kell
a mintapárbeszéd alapján.
Munkafüzet 40. oldal
7. feladat A szavak megtalálása után a tanulók eldöntik, melyik ruhadarabokat
hordjuk hideg időben, és melyiket melegben.
Megoldás: warm weather: top, dress, T-shirt, shorts, sandals
Cold weather: jeans, trainers, socks, shoes, gloves, hat, jacket, shirt, pullover, boots, scarf
9. feladat Hallgattassuk meg a felvételt, miközben a tanulók beírják a hiányzó
információkat. A feladat megoldása után alakítsunk tanulópárokat. A párok
szerepcserével és a szókincs változtatásával gyakorolják a párbeszédet.
Mf. Hanganyag
Customer
Shop assistant
Customer
Shop assistant
Customer
Shop assistant
Customer
Shop assistant
Customer
Összegzés,
visszacsatolás:

24

Good morning.
Good morning. Can I help you?
Can I have this top, please?
Yes of course.
How much is it?
It’s £7.
OK.
Here you are.
Thank you. Goodbye.

Házi feladat: Mf. 40. oldal 8. feladat.
44. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 4 – WHAT SHALL I PUT ON?
41. óra
Az óra
célja:

A tanult szókincs gyakorlása
Információ gyűjtése olvasott szövegből

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Óra elején írjuk fel az előző órán tanult szókincset a táblára! Osszuk két csoportra
az osztályt, és mindkét csoportból válasszunk egy-egy tanulót, akik szemben állnak
a táblával, ugyanolyan távolságra tőle! Mindkét tanulónak a kezében legyen kréta.
Olvassunk el egy szót, a két tanuló pedig egymást megelőzve szaladjon a táblához, és
karikázza be az olvasott szót! Aki hamarabb megtalálja azt, kap egy pontot. Váltogassuk
a csoporton belül a versenyző tanulókat!
Tankönyv 38. oldal
10. feladat A feladatban látható képről indítsunk szóláncot! Ha nagyobb létszámú
osztállyal dolgozunk, alakítsunk csoportokat, és úgy játsszunk!
11. feladat Győződjünk meg arról, hogy tanulóink ismerik az olvasandó szöveg
szókincsét! A kiemelt szavakra fektessünk külön hangsúlyt!
A szövegértést ellenőrző feladatot oldják meg egyedül a tanulók!
Megoldás: ×√×, √√××, ×√√, ×√×, ××√
12. feladat A felvétel meghallgatása előtt nézzük meg a képeket, és ösztönözzük
a tanulókat, hogy nevezzék meg azokat, amelyeket ismernek!
Hallgassuk meg a hanganyagot, míg a tanulók beírják a hiányzó szavakat!
Tk. Hanganyag

38

I love the sun, I love the rain,
I love the rainbows, too,
I love the birds and bees and trees,
And everything, don’t you?
I love the frost, the ice, the snow,
I love the North Wind, too,
Our big, wide world is beautiful,
I love it all, don’t you?
Megoldás: rain, rainbow, birds, trees, snow
Munkafüzet 41. oldal
10 feladat Hallgattassuk meg a felvételt, míg a tanulók követik a hallottakat a képen!
Mf. Hanganyag

25

He has got short hair.
She has got some books.
He has got a small car.
She has got glasses.
They haven’t got glasses.
She has got a big bag.
She hasn’t got a car.
She has got long hair.
It has got a small black body.
They have got a black dog.
She has got an umbrella.
They have got small bags.
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11. feladat A hallott szöveg értését ellenőrző feladatokat önállóan oldják meg a diákok,
majd az ellenőrzéshez játsszuk le a hanganyagot még egyszer, szünetek beiktatásával.
Megoldás: √√
√×
×√
12. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk kisebb csoportokat! A csoportok tagjai
felváltva mondjanak mondatokat a képekről, gyakorolva a has got, hasn’t got
szerkezeteket. Majd egyéni munka következik. A tanulók kiegészítik a hiányos
mondatokat.
Megoldás: has, has, hasn’t, has, has,has, has has, hasn’t, has, has, has
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 44. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.

Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.

Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 4 – WHAT SHALL I PUT ON?
42. óra
Az óra
célja:

Információt kérünk és nyújtunk az időjárásról
Tanulási technikákról beszélgetünk

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, üres rajzlapok (legalább 2 db/gyerek), CD, szókártyák

Az óra
menete:

Énekeljük el az előző órán tanult dalt a Tk. 38. oldalán található képek segítségével!
Ismételjük át az időjárást leíró mondatokat a következő módon:
Írjuk fel az időjárást jelölő mondatokat külön papírokra, majd hívjunk ki egy tanulót,
aki húz egy kártyát és elmutogatja a rajta olvasható mondatot. A többiek találgassanak!
Tankönyv 39. oldal
13. feladat Nézzék meg a tanulók a téli képet, és mondjanak szavakat róla!
Ösztönözzük a diákokat mondatok alkotására is! Készítsünk a szöveg ismert
szavait tartalmazó szókártyákat minden diákunk számára! Olvassuk fel a szöveget
a gyerekeknek! Ők csukott könyvvel hallgatják azt, s koppintanak, ha a kapott szót
hallják. Az önként vállalkozók elmondhatják, mit tudtak meg az adott szóról.
Pl. street – It’s white. A másodszori felolvasás alatt követhetik a tanulók a szöveget
a könyvükben.
Az osztály egyik részével olvassuk el együtt a kérdéseket, majd emeljük ki azokat
a kifejezéseket, amelyek segítenek a válaszok megtalálásában!
PÁRMUNKA Akik képesek az önálló megoldásra, alakítsanak párokat és oldják
meg párban a feladatot.
Megoldás: What’s the weather like? cold/hot, have got on, favourite.
14. feladat PÁRMUNKA A Unit 4 szókincsét felhasználva készítsenek diákjaink
képkártyákat – kettőt mindegyikből! A rajzlapot 8 részre hajtogatva a 2 lapból 8 pár
készíthető.
A memóriajátékot párokban játsszák, egymás képeinek összekeverésével. Mielőtt
elkezdik a játékot, a képeiket nevezzék meg a készítő tanulók, hogy egyértelmű
legyen a használandó szókincs.
Beszélgessenek a diákok egyéb tanulási szokásukról az anyanyelvükön.
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Munkafüzet 42. oldal
13. feladat PÁRMUNKA A játékhoz minden tanulónak egy kisebb tárgyra lesz
szüksége (pl. radír). Felváltva haladnak a tanulók, lólépésben. Bizonyosodjunk meg
a játék kezdetén, hogy minden tanuló ismeri a lólépést! Amint haladnak, színezik
a képüket.
15. feladat Hangoztassuk külön-külön a két hangot! Hallgassuk meg a felvételt oly
módon, hogy az ’a’ hangot hallva tapsoljanak a diákok, míg az ’e’ hangnál ujjbeggyel
koppintsanak a padon. Másodszori meghallgatáskor iktassunk be egy szünetet, hogy
ismételni tudják a mondatokat!
Mf. Hanganyag

26

a sad cat in a black bag
a wet dress on a red bed
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 42. oldal 14. és 15. feladat mondatainak gyakorlása.
44. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 4 – WHAT SHALL I PUT ON?
43. óra
Az óra
célja:

Megismerkedünk egy másik nemzet meséjével
Bábokat készítünk és előadjuk a mesét

Eszközök:

Tankönyv, füzet, hurkapálcák, cellux, rajzlap, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Shark Game játékkal vezessük be az óra anyagát, a mese címét.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ (ON THE FARM)
Tankönyv 40. oldal
15. feladat Nevezzük meg a képen látható állatokat! Hen, horse, dog, cat, chicks.
Hallgassuk meg a felvételt, miközben a tanulók a könyvükben követik a történetet, és
olvassák a képekhez tartozó mondatokat! A második meghallgatáskor iktassunk be
szüneteket, hogy a diákok ismételhessék a hallottakat! Osszuk ki a szerepeket,
majd szerepek szerint mondjuk el a történetet! A tanulók 4 fős csoportokban
gyakorolhatják a történetet, szereposztással.
Tk. Hanganyag
Mesélő
Cica
Kutya
Ló

39

The Little Red Hen has got two chickens. They are in the garden. They have got
some friends too: a dog, a cat and a horse.
It’s time to sleep.
Let’s play.
OK. Come on.
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Mesélő
Tyúkocska
Kutya, ló
Cica

The Little Red Hen and the chickens are in the garden. They have got some
seeds.
We’ve got some seeds. Please help us.
We are busy.
I’m sleepy.

Mesélő
Tyúk, csibék
Kutya, ló
Cica

The Little Red Hen and the chickens have got some water.
Please help us.
We are busy.
I’m sleepy.

Mesélő
Csibe
Kutya, ló
Cica

The Little Red Hen and the chickens are in the house.
Please help us.
We are busy.
I’m sleepy.

Mesélő
Kutya
Cica
Ló

Look. The Little Red Hen and the chickens are very busy.
Hmmmmm. What is it?
Let’s go to the window.
Quick!

Mesélő
Tyúkocska
Csibék
A többiek

The Little Red Hen and the chickens are at the table.
We’ve got some bread.
Yummy!
We are hungry.

16. feladat Készítsünk bábokat! Minden tanuló a saját szerepére illő állatot készíti el,
majd csoportokban gyakorolják az előadást. Adjunk lehetőséget arra, hogy
minden csoportot meghallgassunk! Ha módunkban áll, vegyük fel videóra a
bábelőadásokat, hogy a diákok önmagukat is visszanézhessék!
Ha több időnk van előkészülni, zoknibábokat is készíthetünk. Ehhez különböző, az
állatok színéhez illő zoknikat kell beszereznünk, valamint gombokat a szemeknek,
színes, maradék anyagokat, vagy filcanyagot a szárnyaknak, fonalat a sörénynek,
valamint a cica bajszának.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 44. odal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 4 – WHAT SHALL I PUT ON?
44. óra
Az óra
célja:

A tanultak összegzése, ismétlése, gyakorlása
Projektmunka

Eszközök:

Munkafüzet, füzet, papírdarabok, ceruzák

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Rendezzük át a termet úgy, hogy legyen elegendő helyünk a projektmunkához!
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Munkafüzet 43. oldal
16. feladat A diákok körben ülnek. Mondjuk el a mondókát, majd ismételjék
utánunk! A kép illusztrációja alapján mutogassa el a kiszámolt tanuló, hogyan érzi
magát! happy, sad, sleepy, strong, weak, cold, hot. A többiek találgassanak!
17. feladat Minden órán visszatérő, órakezdő elem lehet. 6 db lapra lerajzolják saját
magukat (csak arcot!) vidáman, szomorúan…stb. How do you feel today? felirattal
készülhet egy tábla. A gyerekek a borítékjukból kivéve a megfelelő arcot, elmondják,
hogy érzik magukat.
18. feladat TKK: a játékot a 20 questions – barkochba alapján játszhatják, kevesebb
kérdéslehetőséggel. A tanulók körben ülnek, felírják a nevüket egy lapra, összehajtják,
majd egy dobozba teszik. Zene alatt körbeadják, majd amikor a tanár megállítja a
zenét, az, akinél a doboz van, kihúz egy nevet. A többiek a példa segítségével
találgatnak.
Javaslat: a táblán szerepeljenek a gyakorlásra szánt kifejezések.
Testrészek, leírás kifejezései: short, tall,… stb.
Variáció: nevek helyett játszható az osztályban található tárgyakkal is.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 45. oldal: Secret Treasure Chest és az önértékelő szóbuborék kitöltése.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 4 – WHAT SHALL I PUT ON? – Minisecrets
45. óra
Az óra
célja:

A tanultak összegzése, ismétlése, gyakorlása
Személyes névmások és a létige

Eszközök:

Tankönyv, tükör

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Adjunk lehetőséget tanulóinknak, hogy megoszthassák egymással az önértékelő oldalra
írtakat. Dolgozhatnak csoportokban vagy párokban is. Adjunk lehetőséget azoknak, akik
az egész csoport előtt szeretnék értékelni magukat.
MINISECRETS OF ENGLISH

Tankönyv 82–83. oldal

Induljunk ki mindig a Unit végén található Minisecrets of English táblázatból: 40. oldal
Oldjuk meg a játékos feladatokat a könyv végén található oldalakon: 82. oldal, 83. oldal.
A feladatok megoldásánál lapozzunk vissza a Unit 4 azon oldalaira, ahol az említett
témát gyakoroltuk.
Bár tanulóink magyarul olvashatják itt a magyarázatokat, törekedjünk arra, hogy mi
angolul vezessük a feladatokat.
Összegzés,
visszacsatolás:

Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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REVISION 2
46. óra
Az óra
célja:

Emberekre jellemző tulajdonságok, ruhák, időjárás szókincsének átismétlése
Az angol ábécé
Szavak keresése szövegben

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, képkártyák, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Ellenőrizzük a kitöltött Treasure Chest és Önértékelő szóbuborékokat!
Tankönyv 41. oldal
1. feladat CSOPORTMUNKA A tanulók szavakat gyűjtenek a témakörökhöz.
Megoldhatják a feladatot a füzetükben önállóan, vagy csoportokban is dolgozhatnak.
Ebben az esetben 3 csoportot alakítunk, minden csoport egy témakört kap. Egy
csomagolópapírra elkezdik gyűjteni a szavakat. Három perc múlva cserélni kell
a csoportoknak, és kiegészíteni az előző csoport gyűjtését. Ismét három perc elteltével
cserélnek a csoportok, és végezetül minden utolsó csoport felolvassa a kibővített
gondolattérképet.
2. feladat Hallgassuk meg a felvételt szünetek beiktatásával, hogy tanulóink
ismételhessék a hallottakat! Fordítsunk figyelmet a vastagon kiemelt szavak
jelentésének magyarázatára!
Tk. Hanganyag

40

a - Alaska, b - boots, c - car, d - dog, e - elephant, f - flower, g - girl, h - hat, i - icy, j - jeep,
k - kite, l - leg, m - marble, n - nose,
o - orange, p - pen, q - quick, r - ruler, s - shirt, t - top, u - umbrella, v - very big, w - winter,
x - box, y - boy, z - zebra
Megoldás: Alaska, boots, car, dog, hat, icy, jeep, shirt, winter
CSOPORTMUNKA Az olvasási feladat megoldásához bontsuk csoportokra (6 vagy 3)
az osztályt! A csoportokban mindenki önállóan dolgozzon! Minden csoport olvassa
el többször a számukra kiosztott szavakat (oszloponként adhatjuk ki), majd olvassuk
fel az 1-es számmal jelölt szöveget! Pipálják tanulóink azokat a szavakat, amelyeket
hallanak! Olvassuk fel a második szövegrészt is, míg tanulóink jelölik a hallott szavakat!
Másodszor egy újabb oszlop szavait kapják meg tanulóink, és egy magabiztosabb
tanuló olvashatja a szöveget. Ezt a gyakorlatot addig végezhetjük, amíg mindenki
ki nem pipálta a hallott szavakat. Harmadszor már egyedül is olvashatják a szövegeket
és pipálhatják a fennmaradó szavakat.
Munkafüzet 46. oldal
1. feladat Ennél a feladatnál a tanulók feladata elolvasni a leírásokat és párosítani
azokat a képekkel. Az egyik leírás alapján rajzolják le Garfieldot.
Megoldás: 1 = c, 2 = a, 3 = b
PÁRMUNKA Ellenőrzésként alakítsanak tanulópárokat, majd felváltva
mutatkozzanak be, felolvasva a leírásokat, míg a társuk kitalálja, kik ők! Adjunk
lehetőséget a vállalkozó pároknak, hogy a közös ellenőrzésnél ők játsszák el a
párbeszédet!
Összegzés,
visszacsatolás:

120

Házi feladat: Mf. 46. oldal 2. feladat.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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REVISION 2
47. óra
Az óra
célja:

Információt kérünk és adunk
Rövid válaszokat adunk
Önmagunkról beszélünk
Gyakoroljuk a betűzést

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, képkártyák, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el az I love the sun kezdetű dalt! (Unit 4, 38. oldal 12. feladat, Track38.)
Ismételjük át az előző órán tanult ábécét és a betűkhöz tartozó szókincset.
Tankönyv 42. oldal
3. feladat PÁRMUNKA Nézzék meg a tanulók a 41. oldal 1. feladatában található
képeket! Olvassák fel egymásnak a kérdéseket felváltva, és válaszoljanak a megadott
mintaválaszok segítségével! Vezessük rá diákjainkat a kérdések és válaszok
összhangjára, hangsúlyosan olvasva az első kérdés első szavát, majd kiemelve
ugyanezt a válaszban!
Differenciálás: Ösztönözzük az ügyesebb tanulóinkat, hogy maguktól is találjanak ki kérdéseket!
Megoldás:
1.Yes, he is. 2. Yes, they are. 3. No, she isn’t. 4. Yes, they are. 5. Yes, it is. 6. No, it isn’t.
7. Yes, he has. 8. Yes, they have. 9. No, they haven’t. 10. No, she hasn’t. 11. Yes, she
has. (a bőrszín segíthet ebben) 12. No, she hasn’t.
4. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk újabb párokat, majd a párok kérdezgessék
egymást felváltva és válaszoljanak a kérdésekre!
5. feladat Hallgassuk meg a dalt, majd ösztönözzük a diákokat az együtténeklésre!
Tk. Hanganyag

41

A-B-C-D-E-F–G-H-I-J-K-L-M-N-O–P-Q-R-ST - U and V - W - X - Y and Z
Now I know my A - B - C,
Next time won’t you sing with me?
Lapozzunk a 41. oldalra! A 2. feladat szókincsét használva betűzzünk egy szót!
Diákjaink találják ki, melyik szót betűztük! A vállalkozó tanulók átvehetik
szerepünket!
Munkafüzet 47. oldal
3. feladat A tanulók a ruhadarabok mellé írják a nevüket. Ellenőrzésként felírathatjuk
a szavakat a táblára.
Megoldás: 1. skirt, top, trainers, socks,
2. jeans, shirt, socks, trainers,
3. shorts, T-shirt, sport sandals.
4. feladat A képek és a szereplők ismerete alapján döntsék el a tanulók,
igazak vagy hamisak-e az állítások!
Megoldás: √×√×√×√√
5. feladat Karikázzák be a tanulók a megfelelő, helyes választ!
Megoldás:
1. No, he isn’t. 2. No, they aren’t. 3. Yes, they are.
4. Yes, he has. 5. No, they haven’t. 6. No, they haven’t.
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Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 47. oldal 6. feladat és az ABOUT YOU rész kitöltése.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

48. óra Tudáspróba
Kérjük meg a gyerekeket, hogy a következő foglalkozásra hozzák magukkal kedvenc magyar
mesekönyvüket, regényüket!
SPECIAL DAYS – DAY OF HUNGARIAN CULTURE
49. óra
Az óra
célja:

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról

Eszközök:

Tankönyv, kedvenc magyar írók könyvei

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
DAY OF HUNGARIAN CULTURE

Tankönyv 74. oldal

Bevezetésként kérdezzük meg a tanulóinkat, mit tudnak a magyar kultúra napjáról.
Olvassuk el a tankönyv ide vonatkozó információját!
Ha a gyerekek hoztak könyveket, tegyük ki azokat jól látható helyre, pl. az asztalra,
majd keressünk közülük olyanokat, amelynek a címében olyan szó szerepel, amit
esetleg angol nyelven is tudunk már.
GUESS WHO CSOPORTMUNKA Alakítsunk csoportokat, majd oldják meg a
csoportok a feladatot! Közösen ellenőrizzük a megoldást! A csapatok versenyezhetnek
is, kinek sikerül több pontot szereznie. Az új szavak megértésénél a képek nyújthatnak
segítséget diákjaink számára.
Megoldás: 1. a writer, 4. a composer, 3. an inventor, 2. an artist, 5. a doctor, 6. an
explorer.
CSOPORTMUNKA A csoportok ezután készítsenek hasonló kvízt a többi csoport
számára!
A foglalkozást jelentő új szavak bevezetéseként játsszuk el azokat, majd tanulóink
gyűjtsenek hírességeket az adott foglalkozási körökből! Bővíthetjük is ezt a kört az
ötletektől függően.
A csoportok cseréljék ki egymás között a kvízt, majd oldják meg azokat!
A foglalkozást jelölő szavak elmélyítése érdekében játsszunk activity játékot!
Egy tanuló elmutogatja az általa kiválasztott foglalkozást. Míg a többiek igyekeznek
azt kitalálni.
Összegzés,
visszacsatolás:

122

Szorgalmi: Készítsenek a tanulók posztert kedvenceikről!
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 5 – IS THERE A PARK NEAR HERE?
50. óra
Az óra
célja:

Helymeghatározásokról beszélünk
Az épületek szókincsének bevezetése

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, papírdarabok, ceruzák, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el az I love the sun kezdetű dalt! (Unit 4, 38. oldal 12. feladat, Track38.)
Gyakoroljuk, ismételjük át az ábécét. Betűzzünk szavakat a 41. oldalról, a diákok találják
ki, melyik szót betűztük! Ösztönözzük a bátrabbakat, hogy egyedül is próbálják meg
betűzni a szavakat! Párokban is adjunk lehetőséget a gyakorlásra!
Tankönyv 43. oldal
1. feladat Játsszuk le a felvételt, mialatt a diákok követik a könyvükben a képen a
hallottakat! Iktassunk be szüneteket, hogy ismételni tudják a kifejezéseket!
Tk. Hanganyag

42

This is a big park. Look. A see-saw…a castle…a slide…trees…and flowers.
And an ice-cream bar.
How many dogs!
A sleepy dog…a happy dog…a small black dog…a sad dog…a big brown
dog…and Rick’s small dog, Rocky.
The sleepy dog is in the car.
The happy dog is on the see-saw.
The small black dog is near the ice-cream bar.
The sad dog is next to the slide.
The big brown dog is under the tree.
And Rocky is behind the castle.
Olvassuk el közösen a mondatokat, majd ösztönözzük a diákokat, hogy mondják el,
hogy a mondatokban jelzett helyeken milyen kutyát látnak!
Megoldás: There’s a happy dog on the see-saw.
There’s a sleepy dog in the car.
There’s a big brown dog under the tree.
There’s a sad dog near the slide.
There’s a small black dog near the ice-cream bar.
2. feladat PÁRMUNKA Ebben a feladatban bújócskát játszanak a gyerekek oly módon,
hogy azonosítják magukat valamelyik kutyával. A társuk találgat, hol lehet, így
próbálva rájönni, melyik kutyára gondol.
3. feladat Ezzel a feladattal vezetjük be a következő óra anyagát. Találgatniuk kell
a tanulóknak, mely épületek lehetnek az iskola közelében. Az új szavak nem
okozhatnak nehézséget, hiszen hasonlóak a magyar jelentésükhöz.
Megoldás: sports centre, supermarket, a shop (toyshop)
Adjunk lehetőséget diákjainknak, hogy ellenőrizhessék a megoldást!
Munkafüzet 48. oldal
1. feladat Párosítsák a diákok a képeket a helymeghatározást jelölő kifejezésekkel!
Megoldás: 1, 5, 4, 2, 6, 3
3. feladat Hallgassuk meg a hanganyagot, miközben a tanulók összehasonlítják a
hallottakat a képpel! Iktassunk be a mondatok után szüneteket, hogy a tanulók
reagálni tudjanak az adott minta alapján!
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Mf. Hanganyag
Bemondó
Réka
Bemondó
Réka
Bemondó

27

The boys are in the castle.
Yes, they are.
Becky is on the swing.
No, she is on the slide.
Janet is next to the horse.
Rick is near the train engine.
Grandma is next to grandpa.
Grandpa and grandma are under the tree.
Ms Williams is behind the statue.
Peter is in the helicopter.

EXTRA TASK PÁRMUNKA Ha marad időnk az órán, oldják meg a tanulók a
feladatot, majd párokban beszélgessenek a kép szereplőiről a minta alapján.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 48. oldal 2. feladat.
54. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 5 – IS THERE A PARK NEAR HERE?
51. óra
Az óra
célja:

Megtanuljuk az épületek nevét
Éneket tanulunk: sorba rendezzük az ének részeit

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, képkártyák (In the town), színes ceruzák, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Mielőtt kinyitnák a tanulók a könyvüket, elevenítsük fel, emlékeznek-e, milyen épületek
vannak az iskola közelében (képkártyák)!
Tankönyv 44. oldal
A diákok a képről derítsék ki, mi lehet a kisváros neve! Nevezzük meg azokat az
épületeket, helyeket, amelyeket már ismerünk! Hány park van a kisvárosban? Mi
található a parkban? (Lásd előző lecke!)
4. feladat Játsszuk le a felvételt, miközben tanulóink a könyvükben követik és
beazonosítják a hallott épületeket! Másodszori meghallgatáskor iktassunk be
szüneteket, hogy ismételni tudják a szavakat!
Tk. Hanganyag

43

Bemondó

This is Springville. It’s a small town. It has got a train
station…a bookshop…a toyshop…a cinema...a library…a
supermarket…a post office…a restaurant…a church… a
swimming pool…a sports centre… and a pet shop.
Az elmélyítés érdekében játszhatunk a számozás és a szavak összekapcsolásával is:
What is number 10? It’s a swimming pool. Láncban vagy párban is kérdezgethetik
egymást tanulóink.

124
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5. feladat A feladat leírását lásd a „Játékok leírása” részben! A kezdőbetűk megadását
felcserélhetjük betűzésre azoknál a csoportoknál, ahol gyorsabban haladó diákok
vannak.
6. feladat Játsszuk le a hanganyagot, miközben tanulóink megszámozzák a sorokat!
A feladat ellenőrzésével egybekötve ismételjék a hallottakat!
Tk. Hanganyag

44

See-saw, sacradown,
Which is the way to London Town?
One foot up and the other foot down,
That is the way to London Town.
Munkafüzet 49. oldal
4. feladat PÁRMUNKA A tanulók párokat alkotnak, majd a megfelelő táblázatba
beírják a 4 dolog nevét: hat, pens, bag, ruler. A feladatuk az, hogy egymást kérdezgetve
kitöltsék társuk táblázatát. A kérdésekhez segítséget nyújt a megadott párbeszédminta.
5. feladat A tanulók megkeresik, majd leírják az épületek nevét.
Megoldás: → train station, bookshop, pet shop, swimming pool, post office, cinema,
sports centre, supermarket ↓ church, toy shop, library, restaurant
6. feladat Keressék meg a tanulók az elbújtatott szavakat.
Megoldás: shoe shop, bookshop, toy shop, cinema, library, supermarket, school,
restaurant, swimming pool, pet shop
7. feladat Határozzuk meg, milyen színnel színezzék a hallott szavakat a tanulók!
Játsszuk le a felvételt!
Mf. Hanganyag 28
There’s a bird in the bookshop, there’s a fox in the school.
In the shoe shop there’s a little cat jumping in big boots.
There’s a dog in the toyshop, there’s a duck in the pool,
There are lots of funny animals playing peek-a-boo.
Megoldás: Az előző feladatnál aláhúzással jelöltük a megoldást.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 54. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 5 – IS THERE A PARK NEAR HERE?
52. óra
Az óra
célja:

Olvasunk egy városról, és megtaláljuk a kért információkat
Gyakoroljuk az épületek neveit és a helymeghatározást

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, képkártyák (In the town), CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Keverjük össze az előző órán tanult épületek nevében található betűket, és írjuk fel a
táblára.
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WISMIMGNLOPO = SWIMMING POOL, STREUANART = RESTAURANT,
BIALRRY = LIBRARY
A tanulók találgassanak, melyik szó rejlik a betűkben! Is it…? Ha nehezen indul a
találgatás, megadhatjuk valamelyik betűjének a helyét.
_ _ S_ _ _ _ _ _ _ (RESTAURANT) Társítsuk a szavakat képkártyákkal!
Tankönyv 45. oldal
7. feladat Készítsük elő a feladatot a kiemelt szavak magyarázatával! Segítségül
hívhatunk ehhez rajzokat, vagy akár a magyar jelentést felírhatjuk a táblára, majd a
szöveg meghallgatása után találgathatnak diákjaink, melyik szóhoz melyik jelentés
tartozhat.
Hallgassuk meg a felvételt, amíg tanulóink a könyvükben követik a szöveget!
Tk. Hanganyag

45

This is Springville. It is a nice town. There is an old church in the centre. There is a restaurant
near the church. It has got a nice garden. There are some trees and tables in the garden. There is
a cinema in Spring Street. There is a very good ice-cream bar next to the cinema.
There are two parks in the town, Green Park and Sunny Park. Sunny Park is behind the shops
and the restaurant. There are lots of trees and flowers in the park. And there are lots of people
too. There is a big playground in Green Park and a school near the park. There is always a
‘lollipop lady’ at the zebra crossing to help children cross the street.
There is a modern sports centre and a new swimming pool near the school.
There are lots of good shops: a pet shop, a bookshop, a toyshop and a big supermarket. There are
two ice-cream bars too.
Másodszori meghallgatás előtt olvassuk el a kérdéseket és emeljük ki a keresendő
kifejezéseket!
garden near the restaurant, sports centre-Sunny Park, toy shop-cinema, two cinemas,
chairs and tables, lots of flowers in Sunny Park
Hallgassuk meg a felvételt másodszor is, amíg tanulóink aláhúzzák a keresett
kifejezéseket!
Adjunk időt az önálló feladatmegoldásra!
Megoldás: √ ×
× √
× √
8. feladat Hallgassuk meg a felvételt! A tanulók a hallottak alapján találgassanak, hol
lehet a beszélő!
Tk. Hanganyag
Rick
Becky
Rick
*
Becky
Rick
Becky
*
Bemondó

Megoldás:
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There is a shop near me. There are teddy bears, trains
and board games in the shop window.
You’re near the toyshop.
Yes, I am!
There are enormous film posters next to the door.
You’re near the cinema.
Yes, I am!
There are lots of trees near me. *
There are small dogs, cats and birds in the shop.*
There are lots of books in the shop windows.*
There is a train and lots of people. *
You are near the restaurant.
You are near the pet shop.
You are near the bookshop.
You are near the train station

A TANANYAG ÓRÁKRA BONTOTT FELDOLGOZÁSI JAVASLATA

Ez a jó 56545_K Secrets 1 tkk.indd 126

2010.08.07. 20:06:14

Munkafüzet 50. oldal
8. feladat Hallgassuk meg a hanganyagot, miközben diákjaink leírják a megfelelő
szám mellé, milyen épület nevét hallják! Ha könnyebbséget jelent, javasoljuk, hogy
először a füzetükbe írják le az említett épületeket, majd másodszori meghallgatás során
próbálják kitölteni a munkafüzet feladatát! Ha szükséges, harmadszor is hallgassuk
meg a felvételt!
Mf. Hanganyag

29

Bemondó

Longville is a very small town. There is only one street in Longville. It’s Long
Street. Number 11 is the train station. Numbers 1, 2, 4, 8 and 9 are houses.
Numbers 3, 5, 6, 7 and 10 are shops. Number 3 is a small supermarket. Number
5 is a bookshop. Number 6 is a toy shop. Number 7 is a pet shop. Number 10 is
a fish and chip shop.
Megoldás: 11. train station, 3. supermarket, 5. bookshop, 6. toy shop, 7. pet shop

PÁRMUNKA Az ellenőrzés után alakítsanak a diákok párokat, majd
párbeszéd formájában felváltva kérdezgessék egymást és töltsék ki a
munkafüzet feladatának második részét!
9. feladat PÁRMUNKA Azok a párok, akik gyorsan elkészültek, oldják meg ezt a
feladatot is!
Megoldás: twenty = 20
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 50. oldal: Extra Task.
Mf. 54. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 5 – IS THERE A PARK NEAR HERE?
53. óra
Az óra
célja:

Megtanuljuk, hogyan kérünk segítséget, ha el akarunk jutni valahová
Bővítjük az épületek szókincsét

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, képkártyák (In the town), CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Vezessük be az órát a tankönyv 45. oldal 9. feladatával! A tanulók körben ülnek vagy
előre meghatározott sorrendben játsszák a láncjátékot. A megadott példa alapján
felsorolják a Springville-ben található épületeket.
Tankönyv 46. oldal
10. feladat Nevezzük meg a képen látható épületeket! Tanulóink ismételjék utánunk az
új szavakat!
Betűzzünk el szavakat! A diákok találják ki, melyiket hallják!
Kérdezzünk: Where is the theatre? A diákok válszoljanak: It is in Museum street.
(the hospital/the museum/the shoe shop/the clothes shop/the market) Ha szükséges,
magyarázzuk el a szavak jelentését a következő szerkezet segítségével: Museum: There
are lots of statues in the museum. Hospital: there are doctors and sick people in the hospital etc.
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Hallgassuk meg a felvételt, és kérjük meg, hogy koppintsanak a diákok, ha egy épület
nevét hallják! Az első meghallgatás után kérdezzük meg, mely épületek iránt
érdeklődtek a turisták!
Megoldás: bookshop, shoe shop, theatre.
Tk. Hanganyag
Tourist
Réka
Tourist
*
Tourist
Réka
Tourist
*
Tourist
Réka
Tourist

47

Excuse me. Is there a bookshop near here?
Yes. There’s one in Museum Street.
Thank you.
Excuse me. Is there a shoe shop near here?
Yes. There’s one in Long Street.
Thank you.
Excuse me. Is there a theatre near here?
Yes. There’s one in Museum Street.
Thank you.

Hallgassuk meg a felvételt még egyszer, szünetek beiktatásával, hogy a
diákok ismételhessék a hallottakat!
11. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk párokat, majd diákjaink a megadott minta
segítségével játsszák el a párbeszédeket, különböző helyekkel kiegészítve azokat!
Adjunk lehetőséget bátrabb tanulóinknak, hogy társaik előtt is bemutathassák azt!
Munkafüzet 51. oldal
10. feladat Hallgassuk meg a felvételt, miközben diákjaink kiegészítik a munkafüzet
rajzát!
Mf. Hanganyag
Bemondó

30

There’s a playground in the park. There are two swings in the playground.
There’s a see-saw near the castle. There are flowers near the statue. There are
some trees. There is a fish and chip shop near the slide.
There are three dogs too.
There is a small brown dog under the swing.
There is a small black dog on the slide.
There is a big white dog behind the statue.

Megoldás: Rajzolandó:
There are two swings. There are flowers near the statue.
There is a fish and chip shop. There are three dogs.
There is a small brown dog under the swing.
There is a small black dog on the slide.
There is a big white dog behind the statue.
11. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk két csoportot. Az egyik csoport a tankönyv
ábrájáról (43. oldal 1. feladat) mondjon mondatokat, a másik a munkafüzetéről
(10. feladat), ugyanazon tárgyak, helyviszonyok említésével, a különbségek
megjelölésével!
Megoldás: különbségek a Mf.-ben: fish and chip shop, statue, flowers near the statue,
swings, small brown dog under the swing, small black dog on the slide, big white
dog behind the statue
EXTRA TASK CSOPORTMUNKA Ha marad még időnk, csoportokban oldjuk meg
a feladatot. Először a táblázatba írják be a tanulók azokat az épületeket, amelyek az
iskola közelében vannak, majd rajzolják meg a térképet! A csoportok mutassák be
egymásnak munkájukat! Játsszák el a megadott minta és a saját térképük alapján a
mintapárbeszédet!
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Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 51. oldal: 12. feladat.
Mf. 54. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 5 – IS THERE A PARK NEAR HERE?
54. óra
Az óra
célja:

Saját városunkról, településünkről beszélünk, kérdezünk másokat
Az Is there/are there…? szerkezetet gyakoroljuk
Röviden válaszolunk: Yes, there is. No, there isn’t/Yes, there are. No there aren’t.
Fantáziavárost készítünk, gyakoroljuk az épületek és a helymeghatározás szókincsét

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, papírdarabok, ceruzák, pénzérme, dobókockák

Az óra
menete:

Énekeljük el a See-saw, sacradown kezdetű dalt! ( Unit 5, 44. oldal, 6. feladat, Track44.)
A képkártyák segítségével elevenítsük fel az épületek szókincsét! Egy tanulót kihívunk,
aki kihúz egy kártyát, és vagy elbetűzi a szót, vagy körülírja (differenciálás) azt (pl.
museum – there are statues in this building).
Tankönyv 47. oldal
12. feladat PÁRMUNKA Párokat alakítunk, akik a megadott minta alapján
kérdezgetik egymást és válaszolnak a kérdésekre. Hangsúlyozzuk, hogy a saját
otthonukról, kerületükről, utcájukról, környékükről beszéljenek!
A feladat második része egyéni, írásbeli feladat. Adjunk kellő segítséget,
mintamondatokat a táblán azoknak, akiknek szükségük van rá! A vállalkozó
szelleműeknek biztosítsuk a lehetőséget arra, hogy felolvashassák munkájukat
társaik előtt!
13. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk 3 fős csoportokat! Gyűjtsenek tanulóink
az épületek, helyek közül annyit, amennyit a dobásaik alapján tudnak, majd írják fel
ezeket külön papírra! Néhány rajzhoz segítséget a következő oldalon található térkép
nyújt. A játék végén mondják el a játékosok a gyűjtött épületek alapján, mi van a
városukban!
14. feladat CSOPORTMUNKA Az előző feladat befejeztével a csoportok gyűjtsék
egybe az épületeket és közösen tervezzenek egy várost! A városok bemutatására is
adjunk időt vagy térjünk vissza rá a következő óra elején!

Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 54. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 5 – IS THERE A PARK NEAR HERE?
55. óra
Az óra
célja:

Legoland Windsorról olvasunk, és az olvasottakat összehasonlítjuk a képpel
Gyakoroljuk a betűzést
Kísérletezünk

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, ceruzák, kísérlethez: 2 db műanyag tál, 2 db
margarinosdoboz alja, radírok, víz

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
Mutassák be a csoportok az előző órán tervezett városukat!
Tankönyv 48. oldal
15. feladat Kérdezzük meg a gyerekeket, járt-e már valaki Legoland Windsorban vagy
hallott-e már róla! Mondjuk el, hogy hol található! Ha van internet-hozzáférésünk,
képet is vihetünk, mutathatunk tanulóinknak!
Hallgassuk meg a hanganyagot közösen, míg tanulóink a könyvükben követik a
szöveget! Kérdezzük meg, milyen épületek nevét hallották! Keressék meg az
említett épületeket a térképen! Amelyet eddig nem ismertek, megnevezhetik
anyanyelvükön is (harbour, lighthouse, ferris wheel, circus).
Tk. Hanganyag
Bemondó

48

Legoland Windsor is a fantastic park. It’s near London. There is a theatre next
to the harbour. There is a lighthouse in the harbour. There are lots of fish in the
water. There are big boats too.
I-spy express isn’t fast. There is a big Ferris wheel next to the train station. You
can see elephants and horses at the circus. It’s cool! There are cars, bikes and
scooters in the streets.
There is a good restaurant next to the garage.
(London is a big city in England. It is the capital city.)

Hallgassuk meg a felvételt még egyszer, szünetek beiktatásával, majd kérdezzünk:
Where is Legoland Windsor? Where is the theatre, /lighthouse/Ferris wheel/restaurant? What
is/are not in the picture? (fish, elephants, horses, bikes, scooters)!
16. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk párokat! A párok felváltva betűzzék a szavakat
és találják ki azokat a megadott példa alapján.
Munkafüzet 52. oldal
13. feladat Az épületek neveinek betűi összekeverve szerepelnek a szállítóhajókon.
Rakják a betűket helyes sorrendbe, majd írják az épületek nevét a vonalakra!
PÁRMUNKA Alakítsunk párokat, akik felváltva mondanak egymásnak mondatokat a
képről.
Megoldás: 1. bookshop, 2. circus, 3. clothes shop, 4. museum, 5. shoe shop, 6. toy shop
EXTRA TASK Differenciálás lehetősége: az ügyesebb, gyorsabb tanulóink
írjanak mondatokat a füzetükbe, míg a többiek beszélnek a képről.
14. feladat EXPERIMENT Készítsük el saját kikötőnket, hajóinkkal!
A kísérlet pontos leírását, menetét lásd a 85. oldalon.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 54. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 5 – IS THERE A PARK NEAR HERE?
56. óra
Az óra
célja:

A tanultak összegzése, ismétlése, gyakorlása
Projektmunka

Eszközök:

Munkafüzet, színes ceruzák, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track 2.)
Munkafüzet 52. oldal 15. feladat Sound Chest részével kezdjük az órát! Mondassuk ki
tanulóinkkal a ’p’ hangot! P(h)
Hallgassuk meg a felvételt, és kérjük meg a diákokat, hogy halkan koppintsanak az
asztalon, amikor hallják a hangot. Ismételjük el a nyelvtörőt közösen!
Mf. Hanganyag
Bemondó

31

There’s a pink and purple parrot at the pet shop.
Munkafüzet 53. oldal

Ismételjük át a ruházkodás szókincsét!
16. feladat Döntsék el a tanulók, melyik szekrénybe kerüljenek a ruhák.
Megoldás: ’a/an’: a pair of gloves, a pair of jeans, a blue scarf, a red raincoat, a pair of
shoes, an orange T-shirt, a pair of trainers,
’lots of’: hats, skirts, dresses, jackets, pullovers, shirts
17.a) feladat A tanulók 6 szót kiválasztanak a 16. feladat szókincséből, majd lerajzolják
azokat saját kirakatukba. BINGO játék következik. Felsoroljuk az összes szót, míg a
diákok, ha lerajzolták a hallott szót, kipipálják azt. Ha valaki minden szót kipipált,
felkiálthat: BINGO!
17.b) feladat PÁRMUNKA Párokat alakítunk. Ennél a feladatnál a füzetükben
dolgoznak a tanulók. Eltakarják a saját rajzaikat a munkafüzetben, majd egymást
kérdezgetve lerajzolják a társuk kirakatát a füzetükbe.
A rajz elkészültével beszélnek a különbségekről. There is a/an…in my exercise book. There
are lots of…in your activity book.
18. feladat A tanulók elolvassák a leírást és berajzolják a polcra a játékokat.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 45. oldal: Secret Treasure Chest és az önértékelő szóbuborék kitöltése.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 5 – IS THERE A PARK NEAR HERE? – Minisecrets
57. óra
Az óra
célja:
Eszközök:

A tanultak összegzése, ismétlése, gyakorlása
Környezetünkről beszélünk: there’s…, there are…
Eldöntendő kérdések, rövid válaszok gyakorlása
Tankönyv, tükör, képkártyák
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Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
MINISECRETS OF ENGLISH

Tankönyv 83–84. oldal

Adjunk lehetőséget tanulóinknak, hogy megoszthassák egymással az önértékelő oldalra
írtakat! Dolgozhatnak csoportokban vagy párokban is! Adjunk lehetőséget azoknak, akik
az egész csoport előtt szeretnék értékelni magukat!
Induljunk ki mindig a Unit végén található Minisecrets of English táblázatból: 48. oldal!
Oldjuk meg a játékos feladatokat a könyv végén található oldalakon:
83. old., 84. old.!
A feladatok megoldásánál lapozzunk vissza a Unit 5 azon oldalaira, ahol az említett
témát gyakoroltuk!
Bár tanulóink magyarul olvashatják itt a magyarázatokat, törekedjünk arra, hogy mi
angolul vezessük a feladatokat!
Összegzés,
visszacsatolás:

Mf. 54. oldal: a szavak átismétlése
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 6 – HAVE YOU GOT THE PICNIC BASKET?
58. óra
Az óra
célja:

Megtanuljuk elmondani, hogyan érezzük magunkat
Érdeklődést mutatunk más hogyléte iránt

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, ceruzák, üres papírlapok

Az óra
menete:

Énekeljük el az I love the sun kezdetű dalt! (Unit 4, 38. oldal, 12. feladat, Track38.)
Tegyük fel a How are you? kérdést a tanulóknak! Láncban is érdeklődhetünk.
Tankönyv 49. oldal
1. feladat Játsszuk le a felvételt, mialatt a diákok követik a könyvükben a képen a
hallottakat! Iktassunk be szüneteket, hogy ismételni tudják a kifejezéseket!
Tk. Hanganyag
Bemondó
*
Rick
Becky

49

happy…sad…sleepy…tired…hungry…thirsty…surprised…scared

Are you OK?
Yes, I’m fine. But I’m a bit sleepy.
And how are you?
Rick
So-so. I’m a bit sad.
PÁRMUNKA Alakítsunk párokat, majd a párok felváltva kérdezgessék egymást
a megadott példa alapján! Ismertessük meg a diákokkal az a bit kifejezés jelentését!
2. feladat Hallgassuk meg az éneket, miközben a tanulók a hallottak sorrendje
alapján beszámozzák a szavakat!
Tk. Hanganyag

50

If you’re happy and you know it, clap your hands,
If you’re happy and you know it, clap your hands,
If you’re happy and you know it, and you really want to show it,
If you’re happy and you know it, clap your hands.
132
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If you’re angry and you know it, stamp your feet,
If you’re angry and you know it, stamp your feet,
If you’re angry and you know it, and you really want to show it,
If you’re angry and you know it, stamp your feet.
If you’re hungry and you know it, eat a roll,
If you’re hungry and you know it, eat a roll,
If you’re hungry and you know it, and you really want to show it,
If you’re hungry and you know it, eat a roll.
If you’re surprised and you know it, whisper ‘wow’,
If you’re surprised and you know it, whisper ‘wow’,
If you’re surprised and you know it, and you really want to show it,
If you’re surprised and you know it, whisper ‘wow’.
If you’re sleepy and you know it, say good night,
If you’re sleepy and you know it, say good night,
If you’re sleepy and you know it, and you really want to show it,
If you’re sleepy and you know it, say good night.
Megoldás: hungry 3, happy 1, angry 2, sleepy 5, surprised 4
Játsszuk le ismét a felvételt, miközben diákjaink is énekelnek és eljátsszák a
hallottakat!
3. feladat Ezzel a feladattal vezetjük be a következő óra anyagát. Találgatniuk kell a
tanulóknak, Becky hogyan érzi magát a következő oldalon.
Megoldás: hungry and thirsty
Adjunk lehetőséget diákjainknak, hogy ellenőrizhessék a megoldást!
Munkafüzet 56. oldal
1. feladat Szókereső játék. A képek és az alattuk található kezdőbetűk segítenek
a szavak keresésénél.
Megoldás: surprised, scared, sleepy
cold, tired, thirsty,
hungry, happy, sad
2. feladat Párosítsák a diákok a kérdéseket a válaszokkal!
Megoldás: 3, 7, 6, 5, 2, 1, 4.
3. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk 3 fős csoportokat. A csoport tagjai írják
le a Vocab Chest szavait különálló lapokra! Fordítsák lefelé a lapokat, majd felváltva
húzzanak és mutogassák el a húzott szavakat társaiknak!
EXTRA TASK Ha marad időnk az órán, készítsenek képes szótárat a füzetükben!
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 62. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
UNIT 6 – HAVE YOU GOT THE PICNIC BASKET?
59. óra

Az óra
célja:

Megismerjük néhány étel nevét
Gyakoroljuk a there’s some…, there are some… kifejezéseket
Összehasonlítjuk a magyar és angol gyerekek reggelijét
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Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, képkártyák (Food), színes ceruzák, lapok

Az óra
menete:

Énekeljük el az I love the sun kezdetű dalt! (Unit 4, 38. oldal, 12. feladat, Track38.)
Tegyük fel a How are you? kérdést a tanulóknak! Láncban is érdeklődhetünk.
Mielőtt kinyitnák a tanulók a könyvüket, elevenítsük fel, emlékeznek-e, hogyan érzi
magát Becky!
Tankönyv 50. oldal
Nézzük meg a képen, mit eszik Becky! Válasszuk ki a képkártyák közül, amiket az
asztalon látunk! Mondjuk el, akár anyanyelven is, hogy Angliában ezekből az ételekből
áll egy tipikus angol reggeli! Magyarországon mi a jellemző reggeli?
4. feladat Játsszuk le a felvételt, miközben tanulóink a könyvükben követik és
beazonosítják a hallott ételeket! Másodszori meghallgatáskor iktassunk be szüneteket,
hogy ismételni tudják a szavakat!
Tk. Hanganyag
Bemondó

51

It’s breakfast time. I’m hungry. What’s on the table?
Some cornflakes…some milk…some cheese…some toast…some marmalade…
some butter…some tea …some honey…some ham…some tomatoes…some eggs
… some ham and eggs.

Az elmélyítés érdekében játszhatunk a számozás és a szavak összekapcsolásával is:
What is number 10? Some tomatoes. Láncban vagy párban is kérdezgethetik egymást
tanulóink.
5. feladat Memóriafejlesztő feladat. A tanulók 1 percig nézhetik a fenti képet, majd
letakarják azt. Emlékezetből eldöntik, igazak vagy hamisak-e az állítások.
Megoldás: √ ×
×√
√×
×√
6. feladat Ennél a feladatnál a diákok a saját reggelijüket rajzolják le. Javasoljuk,
hogy külön lapra dolgozzanak, hogy ki tudjuk tenni és össze tudjuk hasonlítani az
elkészült munkákat!
Munkafüzet 57. oldal
4. feladat Első lépésként összeköthetik a diákok a képeket a szavakkal, majd írjanak
mondatokat a füzetükben.
PÁRMUNKA Alakítsanak párokat és felváltva beszéljenek a képről a leírt mondatok
segítségével! A tankönyvük ábráit hívják segítségül, ha szükséges!
5. feladat Hallgassuk meg a felvételt, miközben a tanulók kigyűjtik, leírják a hallott
ételek nevét a bevásárlólistára!
Mf. Hanganyag

32

Becky anyukája
Becky

What have we got?
We’ve got some milk…some honey…some cornflakes…6 eggs…and
some orange juice.
Becky anyukája
some milk…some honey…some cornflakes…6 eggs…and some orange
juice. OK.
Játsszuk le a hanganyagot még egyszer az ellenőrzéshez!
6. feladat Olvassuk fel a párbeszédet! Iktassunk be szüneteket, hogy diákjaink
ismételhessék a hallottakat!
134
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PÁRMUNKA Alakítsunk párokat, hogy tanulóink gyakorolni tudják a párbeszédet,
a bevásárlólistán szereplő termékekkel változtatva azt! A bátrabb párok az egész
csoport előtt is előadhatják a párbeszédet.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 62. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 6 – HAVE YOU GOT THE PICNIC BASKET?
60. óra
Az óra
célja:

Megtaláljuk a különbséget hallott szöveg alapján az olvasott szövegben
Gyakoroljuk az I like…/ I don’t like… kifejezéseket

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, tükör

Az óra
menete:

Énekeljük el az If you are happy… kezdetű dalt! (Unit 6, 49. oldal, 2. feladat, Track51.)
Keverjük össze az érzéseket kifejező szavakban található betűket, és írjuk fel őket a
táblára! Pl. PRSISDEUR = SURPRISED
A tanulók találgassanak, melyik szó rejlik a betűkben! Is it…? Ha nehezen indul a
találgatás, megadhatjuk valamelyik betűjének a helyét.
S _ _ _ _ _ _ _ _ (SURPRISED)
Kérdezzük a tanulókat: Are you happy? Are you hungry?
Válaszoljanak: Yes, I am. /No, I’m not.!
Tankönyv 51. oldal
7. feladat Mondjuk el a tanulóinknak, hogy különbségeket kell majd keresniük!
Ceruzával koppintsanak halkan, ha mást hallanak, mint amit olvasnak! Hallgassuk
meg a felvételt, amíg tanulóink a könyvükben követik a szöveget!
Tk. Hanganyag
Rick
Becky
Rick
Becky
Rick
Becky
Rick
Becky
Becky
Rick
Becky
Rick
Grandpa
Grandma

52

I’m sad.
Me too. Let’s have a sandwich.
OK. We’ve got some butter and toast.
And some honey.
I don’t like honey.
What about ham?
Yummy!
I like honey and you like ham. Let’s make a honey sandwich for me and a ham
sandwich for you.
Look! Tomatoes! We’ve got some tomatoes!
I like tomatoes very much.
Here you are. A ham and tomato sandwich.
Thanks Becky.
I’m hungry too. What have you got for me, Becky? I like cheese and ham, eggs
and tomatoes, chicken and fish….
The fish is for lunch. Don’t eat it, please!
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Másodszori meghallgatáskor állítsuk le a felvételt ott, ahol mást hallanak!
Megoldás: a hanganyag szövegében az aláhúzott szavak.
Bátrabb tanulóink szereposztás szerint is felolvashatják a párbeszédet, oly módon,
hogy ők változtatnak a szövegben előforduló ételek nevén, míg társaik hallgatják
és olvassák azt, és koppintanak az eltéréseknél! Ösztönözzük a bátortalanabb
tanulóinkat is a felolvasásra!
8. feladat A VOCAB CHEST szavait segítségül híva a diákok mondják el, melyik ételt
szeretik, melyiket nem, illetve melyik a kedvencük ezek közül!
9. feladat Becky kedvenc ételét árulja el nekünk. Ehhez viszont segítségül kell
hívnunk a tükrünket.
Munkafüzet 58. oldal
7. feladat Az adott táblázat alapján mondatokat írnak a diákokok a szereplők kedvelt,
illetve nem szeretett ételeiről. Az utolsó részben saját magukról írnak.
Mintamegoldás:
Rick: I like fish and chips, but I don’t like cheeseburgers.
Becky: I like cheeseburgers.
Janet: I like ice-cream but I don’t like tomato juice.
Greg: I like apple juice but I don’t like tomato juice.
8. feladat Oldják meg a tanulók a keresztrejtvényt!
Megoldás: 1. Chicken, 2. toast, 3. bread, 4. honey, 5. fish, 6. marmalade, 7. ham,
8. milk, 9. cheese, 10. eggs. CORNFLAKES
PÁRMUNKA Alakítsunk párokat, majd a tanulók felváltva kérdezgessék egymást a
keresztrejtvényben szereplő szavak segítségével: What do you like…?
9. feladat Hallgassuk meg a mondókát, a tanulók ezalatt rajzolják le az asztalra a
hallott ételek nevét!
Mf. Hanganyag
1
2
1
2

33

Let’s make salad.
What do we have?
We have two apples.
Anything else?

1

We have some honey
And some grapes,
Some orange juice,
And some cornflakes
2
Have you got a kiwi?
1
Here you are.
1+2 The salad is ready.
Let’s sit down!
Másodszori meghallgatáskor iktassunk be szüneteket, hogy a tanulók ismételni
tudják a hallottakat! Majd mondjuk el együtt a mondókát!
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 62. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 6 – HAVE YOU GOT THE PICNIC BASKET?
61. óra
Az óra
célja:

Képekkel illusztrált történet követése, megértése hallás alapján
A tanultak felidézése és gyakorlása

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, képkártyák

Az óra
menete:

Énekeljük el az I love the sun kezdetű dalt. (Unit 4, Tk. 38. oldal, 12. feladat, Track38.)
Idézzük fel az előző órán tanult mondókát és mondjuk el közösen!
Tankönyv 52. oldal
10. feladat Nevezzük meg a képen látható dolgokat. Tegyük fel az alábbi
kérdéseket: What can you see? Who can you see? Where are they?
Hallgassuk meg a felvételt, és kérjük meg a diákokat, hogy mutassanak arra a képre,
amiről éppen hallanak!
Tk. Hanganyag
Réka

53

It’s 9 o’clock. It’s a nice, sunny day. Grandma and grandpa are next to the car. There is
a big basket in the car boot. There’s some bread, juice, ham, butter, eggs, tomatoes and
some apples in the basket. They’ve got a blanket and a sun umbrella too.
*
We are in the car. We are happy. We’ve got baseball caps, sunglasses, T-shirts, jeans and
sports sandals on.
*
The car is in the car park. The blanket is on the grass under a tree. The picnic basket is on
the blanket, under the sun umbrella. We are behind the trees.
*
What’s this? It’s the wrong basket! Look!
A penknife, some hooks, some fishing line… Dad’s things.

11. feladat Tanulóink tippeljenek, vajon melyik kép ábrázolja a történet végét!
Megkérhetjük őket, hogy üljenek külön csoportba azok, akik az első képre tippelnek és
egy másikba azok, akik a másodikra.
Játsszuk le a hanganyagot a történet végének kitalálásához!
Tk. Hanganyag

54

Réka
Grandpa
Grandma
Children Yummy!

Grandpa has got an idea.
We’ve got a penknife, some hooks and some fishing line. Let’s catch some fish.
Good idea. Go. Quick!
We like fish!
Tankönyv 53. oldal

12. feladat Olvassuk el a történetet, míg tanulóink a könyvükben követik azt!
Haladjunk képenként, időt hagyva tanulóinknak, hogy megértsék a történetet!
Képenként tegyünk fel kérdéseket a megértés ellenőrzése céljából: Where are they?
What’s the weather like? What have they got on? A válaszokat keressék ki tanulóink a
szövegből!
Munkafüzet 59. oldal
10. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk kisebb, 3-4 fős csoportokat! Írják le a
tanulók a hiányzó szavakat a hiányzó helyekre, majd egészítsék ki a történetet
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képekkel! Ha szükséges, játsszuk le ismét a felvételt! A szavak leírásához segítséget
nyújthat a Tk. végén található összesített szószedet, ami a szótárhasználat
bevezetéséhez kiválóan használható, valamint az 53. oldalon található történet.
Megoldás: 1. nine, 2. sunny, 3. car, 4. basket, 5. bread, 6. eggs, 7. apples, 8. blanket,
9. sun umbrella, 10. sunglasses, 11. jeans, 12. sports sandals, 13. grass, 14. tree,
15. park, 16. penknife, 17. hooks, 18. fishing line.
EXTRA TASK Ha marad időnk, a csoportok elő is adhatják a történetet.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 59. oldal: 11. feladat.
Mf. 62. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 6 – HAVE YOU GOT THE PICNIC BASKET?
62. óra
Az óra
célja:

Gyakoroljuk az ételek szókincsét
Elsajátítunk néhány szótanulási technikát
Ételt, italt kérni tanulunk

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, képkártyák (Food)
A kísérlethez: egy üres befőttesüveg, lencse, víz

Az óra
menete:

Énekeljük el az I love the sun kezdetű dalt! (Unit 4, Tk 38. oldal, 12. feladat, Track38.)
Ha előző órán nem maradt rá időnk, adjunk lehetőséget a csoportoknak, hogy előadják a
múlt órai történetet!
Ismételjük át a képkártyák segítségével az ételek szókincsét!
Tankönyv 53. oldal
13. feladat Másolják le a tanulók a füzetükbe a táblázatot és csoportosítsák
a vásárlólistán található ételeket!
Megoldás: Food: some bread, some bananas, a box of cornflakes, some fish, some
honey, some oranges, 5 rolls
Drink: some apple juice, some milk, some orange juice
Other: a basket, a penknife
14. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk párokat! A párok a leírt bevásárlólista alapján
gyakorolják a párbeszédet!
Munkafüzet 59. oldal
12. feladat Hallgassuk meg a felvételt, miközben tanulóink leírják az elhangzott ételek
neveit!
Mf. Hanganyag

34

Bemondó

some grapes…some ice-cream… 5 apples… 3 oranges… 3 bananas… some
bread… some cheese… some ham…4 eggs ...and some orange juice
Ellenőrzéshez játsszuk le a felvételt még egyszer!
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13.feladat A szóbuborékokban leírtak alapján a tanulók kiegészítik a hiányos rajzot.
14. feladat EXPERIMENT Készítsünk felmérést, hányan szeretik a lencsét
a csoportban! Írjuk be a számot a megfelelő helyre!
Készítsük el a „vitaminbombánkat” a leírt, lerajzolt módon!
A kísérlet pontos leírását, menetét lásd a 85. oldalon!
Ne felejtsük el 4 nap múlva megkóstolni!
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 62. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 6 – HAVE YOU GOT THE PICNIC BASKET?
63. óra
Az óra
célja:

A városi és a vidéki egérről hallgatunk, olvasunk egy mesét
Bábokat készítünk, előadjuk a mesét társainknak

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, ceruzák, mondatkártyák a mese szövegével, bábok
készítéséhez szükséges anyagok

Az óra
menete:

Énekeljük el az I love the sun kezdetű dalt! (Unit 4, Tk 38. oldal, 12. feladat, Track38.)
Nézzük meg, mi történt a lencsével! Locsoljunk rá vizet rendszeresen!
Tankönyv 54. oldal
15. feladat Kérdezzük meg a gyerekeket, ismeri-e valaki már a történetet!
Hallgassuk meg a hanganyagot közösen, míg tanulóink a könyvükben rámutatnak a
szöveghez tartozó képre!
Tk. Hanganyag

55

Mesélő

Town Mouse and Country Mouse are twins. Town Mouse has got
a house in the town. Country Mouse has got a house near the town.

Mesélő

Now they are in the house near the town. There’s some tasty food on the table:
some salad, some fruit and some water.
The food is tasty. Aren’t you hungry and thirsty?
I am hungry. But I don’t like salad, apples or grapes. Let’s have some
sandwiches at my house.

Vidéki egér
Városi egér
Mesélő
Városi egér
Vidéki egér

Now they are in the town. There’s some tasty food on the table: some
sandwiches and some juice.
The food is tasty. Aren’t you hungry and thirsty?
I am hungry. But I don’t like the cars. I’m scared.

Mesélő
Cica
Egérkék

There is a big black cat behind the door. It’s hungry.
I’m hungry!
Let’s run!

A TANANYAG ÓRÁKRA BONTOTT FELDOLGOZÁSI JAVASLATA

Ez a jó 56545_K Secrets 1 tkk.indd 139

139

2010.08.07. 20:06:16

Egérkék
Két macska

Phew! That was close.
We’re hungry! We like mice.

Vidéki egér

I don’t like this big house. I don’t like the cars. I don’t like big scary cats. I like
my small house near the town….
Olvassuk el közösen a kép mellett álló mondatokat! Alakítsunk 5 csoportot,
mindegyiknek egy mondatot adva! Amelyik csoport hallja a saját szövegét, koppintson
egyet a ceruzájával!
Hallgassuk meg a felvételt még egyszer, szünetek beiktatásával ott, ahol a csoportok
koppintanak! Amelyik csoport mondatát először halljuk, az a szövegrész kapja az 1-es
számot. Haladjunk a hanganyaggal, amíg meg nem kaptuk a helyes sorrendet!
Megoldás: 3, 1, 4, 2, 5
Játsszuk le ismét a felvételt, szünetek beiktatásával, hogy tanulóink
ismételhessék a hallottakat!
16. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk 3 fős csoportokat! Készítsünk bábokat!
Minden tanuló a saját szerepére illő állatot készíti el, majd csoportokban gyakorolják
az előadást. Adjunk lehetőséget arra, hogy minden csoportot meghallgassunk!
Ha módunkban áll, vegyük fel videóra a bábelőadásokat, hogy a diákok
önmagukat is visszanézhessék!
Ha több időnk van előkészülni, zoknibábokat is készíthetünk. Ehhez
szürke és barna zoknikat javasolunk beszerezni, valamint gombokat a
szemeknek, fonalat, damilt a bajusznak.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 62. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 6 – HAVE YOU GOT THE PICNIC BASKET?
64. óra
Az óra
célja:

A tanultak összegzése, ismétlése, gyakorlása
Projektmunka

Eszközök:

Munkafüzet, képkártyák, színes ceruzák, papírlapok, olló, ragasztó

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.) vagy az I love
the sun kezdetű dalt! (Unit 4, Tk. 38. oldal 12. feladat, Track38.)
Választhatjuk a Fruit salad című mondókát is (Unit 6, Mf. 58. oldal, 9. feladat, Track33.)
Munkafüzet 61. oldal
Ismételjük át az ételek szókincsét a képkártyák segítségével!
16. a) feladat Csoportosítsák a tanulók a felsorolt ételeket, és rajzolják le őket!
Megoldás:
kosár: bananas, apples, grapes, oranges
tálca: water, milk, tea, juice
asztal: cheese, eggs, ham, marmalade, bread, honey, rolls, butter
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16. b) feladat Döntsék el a tanulók, hogy a képeken szereplő ételek a There’s some…,
vagy a There are some… oszlopba kerülnek-e!
Megoldás:
There is some: cheese, water, milk, tea, juice, ham, marmalade, bread,
honey, butter
There are some: bananas, apples, grapes, oranges, eggs, rolls
17. feladat PÁRMUNKA Párokat alakítunk. A pár tagjai felváltva mondanak
mondatokat a 16. feladat képeiről a megadott minta segítségével.
18. feladat PÁRMUNKA Minden tanuló elkészíti a 16. feladat ételeinek képét
külön-külön papírra. Újabb párokat alakítunk. A párok tagjai egymás képeit kérik el a
megadott minta alapján. Az elkért ételeket, italokat beragasztják a füzetükbe rajzolt
kosárba.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 63. oldal: Secret Treasure Chest és az önértékelő szóbuborék kitöltése.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 6 – HAVE YOU GOT THE PICNIC BASKET? – Minisecrets
65. óra
Az óra
célja:

A tanultak összegzése, ismétlése, gyakorlása
Környezetünkről beszélünk: there’s…, there are…
Eldöntendő kérdések, rövid válaszok gyakorlása

Eszközök:

Tankönyv, tükör, képkártyák, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.) vagy az
I love the sun kezdetű dalt! ( Unit 4, Tk. 38. oldal, 12. feladat, Track38.)
Ellenőrizzük a tanulók által kitöltött Secret Treasure Chestet és az önértékelő
szóbuborékot. Adjunk lehetőséget tanulóinknak, hogy megoszthassák egymással az
önértékelő oldalra írtakat! Dolgozhatnak csoportokban vagy párokban is. Adjunk
lehetőséget azoknak, akik az egész csoport előtt szeretnék értékelni magukat!
Munkafüzet 60. oldal
15. feladat Hosszú vagy rövid ‘i’-t hallunk? Hallgassuk meg a hanganyagot! Egy
halk koppintás, ha hosszú hangot hallunk, egy taps, ha rövidet.
Mf. Hanganyag

35

Bemondó

milk, fish, spring, quick, six, pink, chicken, picnic
cheese, tea, jeans, three, tree, feet,
six chicks in pink jeans
Mondjuk el a szavakat egymás után tapssal és kopogással, attól függően, hogy hosszú
vagy rövid hangot mondunk!
MINISECRETS OF ENGLISH

Tankönyv 83–84. oldal

Induljunk ki mindig a Unit végén található Minisecrets of English táblázatból! 54. oldal.
Oldjuk meg a játékos feladatokat a könyv végén található oldalakon!
84. oldal, 85. oldal.
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A feladatok megoldásánál lapozzunk vissza a Unit 6 azon oldalaira, ahol az említett
témát gyakoroltuk!
Bár tanulóink magyarul olvashatják itt a magyarázatokat, törekedjünk arra, hogy mi
angolul vezessük a feladatokat!
Összegzés,
visszacsatolás:

Mf. 62. oldal: a szavak átismétlése.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható

REVISION 3
66. óra
Az óra
célja:

A tanultak ismétlése: az épületek, érzések szókincse

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, képkártyák (In the town)

Az óra
menete:

Énekeljük el a See-saw, sacradown kezdetű dalt! (Unit 5, Tk. 44. oldal, 6. feladat, Track44.)
Ellenőrizzük a kitöltött Treasure Chestet és Önértékelő szóbuborékokat! Ismételjük át az
épületek szókincsét a képkártyák segítségével!
Tankönyv 55. oldal
1. feladat CSOPORTMUNKA A tanulók szavakat gyűjtenek a témakörökhöz a
képről. (PEOPLE, PLACES) Megoldhatják a feladatot a füzetükben önállóan vagy
csoportokban. Ebben az esetben 3 csoportot alakítunk, minden csoport elkezdi gyűjteni
a szavakat mindkét témakörben. Három perc múlva cserélni kell a csoportoknak,
és kiegészíteni az előző csoport gyűjtését. Ismét három perc elteltével cserélnek
a csoportok, és végezetül minden utolsó csoport felolvassa a kibővített
gondolattérképet.
2. feladat PÁRMUNKA Oldják meg a tanulók a feladatot párokban vagy egyénileg!
A számozott felkiáltásokat tevő embereket keressék meg a képen, majd az épületek
neve mellé írják be a mondatok számát!
Megoldás: 1, 4, 5, 6, 2, 3
Munkafüzet 64. oldal
1. a) feladat PÁRMUNKA Olvassák el a tanulók a szöveget, majd a kihívást
kedvelők takarják le azt, és a képet nézve elevenítsék fel a mondatokat! Akinek
szüksége van még segítségre, nézheti a szöveget.
1. b) feladat Egészítsék ki a tanulók a mondatokat! Is/are?
Megoldás: are, is, is, are, are, are
2. feladat Írjanak tanulóink szavakat a képről!

Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 64. oldal 2. feladatának szókincsével írjanak mondatokat a füzetbe!
There is a …near the…
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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REVISION 3
67. óra
Az óra
célja:

A tanultak ismétlése: a there is, there are szerkezet gyakorlása
Az I like… Can I have some…? szerkezetek gyakorlása
Magunkról beszélünk: elmondjuk, mit szeretünk enni, inni

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, képkártyák (Food, In the town)

Az óra
menete:

Énekeljük el az I love the sun kezdetű dalt! (Unit 4, Tk. 38. oldal 12. feladat, Track38. )
Ismételjük át az ételek és az épületek szókincsét a már ismert, gyakorolt játékokkal!
Tankönyv 56. oldal
3. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk párokat! Nézzék meg alaposan a tanulók az
55. oldal 1. feladatában található képet! Olvassák fel egymásnak a mondatokat,
felváltva, és minden mondat után véleményezzék, hogy igaz vagy hamis az állítás!
Az ellenőrzés csak a teljes szöveg elolvasása után történjen meg!
Megoldás: 1. √ 2. √ 3. They have got warm clothes on. 4. √ 5. √ 6. √ 7. There are lots
of people at the railway station. 8. There is a new swimming pool behind the
school. 9. √ 10. The ocean is nice and the water is warm.
Az aláhúzott szavak nem igazak.
4. feladat PÁRMUNKA Újabb társsal dolgozva a gyerekek játsszák el a párbeszédet,
mindig más-más élelmiszert kérve!
5. feladat PÁRMUNKA A párok felváltva kérdezgessék egymást és válaszoljanak a
kérdésekre!
Munkafüzet 65. oldal
3. feladat A beszámozott ételeket nevezzék meg a gyerekek!
Megoldás: 1. fish, 2. chicken, 3. orange, 4. bananas, 5. ham, 6. milk, 7. butter,
8. basket, 9. bread, 10. penknife
4. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk párokat! A párok felváltva kérdezgessék
egymást a megadott minta alapján!
5. feladat A kép alapján döntsék el tanulóink, hogy a megadott két válasz közül
melyik helyes!
Megoldás: No, there isn’t.
No, there isn’t.
Yes, there are.
No, there aren’t.

Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 65. oldal 6. feladat, és az ABOUT YOU rész kitöltése.
Hozzák el tanulóink kedvenc könyveiket!
Megoldás: 2, 4, 1, 5, 3.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

68. óra Tudáspróba
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SPECIAL DAYS – INTERNATONAL CHILDREN’S BOOK DAY
69. óra
Az óra
célja:

Megemlékezés a nemzetközi gyermekkönyvnapról

Eszközök:

Tankönyv, tükör (könyvek az iskolai könyvtárból)

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning kezdetű dalt! (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.)
INTERNATIONAL CHILDREN’S BOOK DAY

Tankönyv 74. oldal

Bevezetésként kérdezzük meg a tanulóinkat, mit tudnak a nemzetközi
gyermekkönyvnapról! Olvassuk el a tankönyv ide vonatkozó információját!
Ha a gyerekek hoztak könyveket, tegyük ki azokat jól látható helyre, az asztalra, majd
keressünk közülük olyanokat, amelynek a címében olyan szó szerepel, amit esetleg
angol nyelven is tudunk már!
1. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk 3 fős csoportokat! Ha megoldható és van
saját könyvtára az iskolánknak, szerezzük be a könyveket és hozzuk el az órára! Oldják
meg a tanulók a feladatot! A végén nézzük meg, melyik csoportnak sikerült több
helyes választ adnia!
Kooperáció: vegyes csoportokban dolgozzanak azok, akik szívesen vesznek részt
projektmunkában, közös tevékenységben, és állítsanak össze egy hasonló kvízt társaik
számára.
Megoldás: 3, 2, 3, 1, 2
2. feladat Ha a saját könyvtárunkból be tudjuk szerezni a könyveket, vigyünk be
egy-egy példányt az osztályba! Helyezzük el a könyveket a terem különböző részeiben!
A csapatokból mindig csak egy fő menjen egy könyvhöz és jegyezze meg az író nevét!
Menjen vissza a csapatához és mondja el nekik a megoldást! Az a csapat győz, amelyik
a leghamarabb és hibátlanul oldja meg a feladatot.
Megoldás: Csukás István: Süsü, a sárkány, A. A. Milne: Micimackó kuckója,
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön, R. Kipling: The Jungle Book, Fekete István:
Tüskevár, J. K. Rowling: Harry Potter
Ha hoztak tanulóink könyvet, készüljenek fel belőle és beszéljenek róla
a csoportjukban! It is about…
Összegzés,
visszacsatolás:

Szorgalmi: Készítsenek a tanulók posztert kedvenc könyveikről!
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 7 – WHAT CAN YOU SEE?
70. óra
Az óra
célja:
Eszközök:

144

Beszélünk egy képről
Állatok szókincsének bővítése
Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, ceruzák, képkártyák, labda
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Az óra
menete:

Énekeljük el az I love the sun kezdetű dalt! (Unit 4. Tk. 38. oldal, 12. feladat, Track38.)
Vigyünk egy szivacslabdát az órára! Dobjuk egy tanulónak! Tegyük fel az előző órán
gyakorolt kérdéseket! (56. oldal 5. feladat)
Tankönyv 57. oldal és Tk. 96. oldal
1. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk két csoportot! Az egyik csoport: Group A
a Tk. 57. oldal 1. feladatában található képet figyelje meg, míg Group B a Tk. 96.
oldalán találhatót! Játsszuk le a felvételt, mialatt a diákok követik a könyvükben
a képen a hallottakat! Amikor a saját képükre jellemző leírást hallanak, koppintsanak
az asztalukon!
Tk. Hanganyag
Bemondó

56

There are lots of animals at the zoo. A, B
There are two elephants in the park. A
There is an elephant near the zebras. B
There are two alligators in the pool. B
There is a bear family in the water. B
There are lots of fish in the water. A, B
There is a bear family near the birds. A
There is a boy with some balloons next to the ice-cream bar. A, B
The boy has got 17 balloons.
The boy has got 16 balloons. A
The boy has got 19 balloons. B

Megoldás: A csoportok betűjele a hanganyagban, a mondatok mellett található.
PÁRMUNKA Alakítsunk tanulópárokat a két csoport tagjaiból (A és B egy pár),
majd a párok felváltva mondjanak állításokat saját képükről a megadott minta alapján!
2. feladat Hallgassuk meg az éneket, miközben a tanulók a hallottak sorrendje
alapján beszámozzák a szavakat!
Tk. Hanganyag

57

Daddy’s taking us to the zoo tomorrow, zoo tomorrow, zoo tomorrow,
Daddy’s taking us to the zoo tomorrow, we can stay all day.
We’re going to the zoo, zoo, zoo,
How about you, you, you,
You can come too.
Look at all the monkeys swinging in the trees, swinging in the trees, swinging in the trees.
Look at all the monkeys swinging in the trees, we can stay all day.
Chorus
Look at all the elephants walking up and down, walking up and down, walking up and down.
Look at all the elephants walking up and down, we can stay all day.
Chorus
Look at all the crocodiles swimming in the water, swimming in the water, swimming in the
water
Look at all the crocodiles swimming in the water, we can stay all day.
Chorus
Look at all the zebras running all around, running all around, running all around.
Look at all the zebras running all around, we can stay all day.
Chorus
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Megoldás: 2, 1, 4, 3.
Játsszuk le ismét a felvételt, miközben diákjaink is énekelnek és eljátsszák a hallottakat!
3. feladat Ezzel a feladattal vezetjük be a következő óra anyagát. A tanulók
kiválasztják az előző feladat állatai közül azt, amelyik a szavannákon él.
Megoldás:
Adjunk lehetőséget diákjainknak, hogy ellenőrizhessék a megoldást!
Munkafüzet 66. oldal
1. feladat Olvassák el a tanulók a képleírásokat, majd keressék meg a munkafüzetben
a leíráshoz illő képet! Párokban is megoldhatjuk a feladatot.
Megoldás: Unit 1, page 12, exercise 1.
Unit 3, page 33, exercise 11.
Unit 4, page 41, exercise 10.
2. feladat A diákoknak az olvasott szövegben meg kell keresniük az eltéréseket
a kép és a leírás között és aláhúzással jelölni azokat. Párokban is felolvashatják
egymásnak a mondatokat.
Megoldás:
There are some children in the classroom.
They have got jeans and T-shirts on. Jeans or skirts and pullovers
There is a teacher behind the table.
There are some posters near the window.
There is a map near the door.
There are some pencil cases, pens, rulers and rubbers on the desks.
Janet has got a PE kit. book
Becky and Peter have got lots of books. Two books
3. feladat Hallgassuk meg a felvételt az ellenőrzéshez! A gyorsabban haladó
tanulókat ösztönözzük arra, hogy írásban, a füzetükben is javítsák a mondatokat!
Mf. Hanganyag
Bemondó

Összegzés,
visszacsatolás:

36

There are some children in the classroom. They have got jeans or skirts and
pullovers on.
There is a teacher behind the table.
There is a map near the window.
There are some pencil cases, pens and pencils on the desks.
Janet hasn’t got a PE kit. She’s got a book.
Becky and Peter have got two books.

Házi feladat: 66. oldal. EXTRA TASK
Mf. 72. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 7 – WHAT CAN YOU SEE?
71. óra
Az óra
célja:

Megtanuljuk a vadon élő állatok nevét, lakóhelyüket
Gyakoroljuk a többes számot
Gyakoroljuk az Are …from…? Yes, they are./No, they aren’t. szerkezeteket

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, képkártyák, szótárak

Az óra
menete:

Énekeljük el a Going to the zoo című dalt! (Unit 7, Tk. 57. oldal, 2. feladat, Track57.)
Hallgassuk meg az előző órán házi feladatként feladott képleírásokat! A diákok keressék
meg a könyvükben, munkafüzetükben, melyik képről hallanak!
Tankönyv 58. oldal
4. feladat Játsszuk le a felvételt, miközben tanulóink a könyvükben követik, és
beazonosítják a hallott állatokat! Másodszori meghallgatáskor iktassunk be szüneteket,
hogy ismételni tudják a szavakat!
Tk. Hanganyag
Bemondó

58

Look. A lion…a giraffe…a cheetah…and an ostrich. They are from the
savannah.
A bear…a wolf…and a snow leopard. They are from the mountains.
A mountain gorilla…a monkey… a parrot… a snake…and a jaguar. They are
from the rain forest.

Az elmélyítés érdekében játszhatunk a számozás és a szavak összekapcsolásával is:
What is number 10? Láncban vagy párban is kérdezgethetik egymást tanulóink.
Játszhatunk memóriajátékokat is (I spy…, What is missing?)
5. feladat Az összekevert betűkből az állatok nevének egyes számú alakját kapják
meg a diákok, ha helyes sorrendbe rakják azokat. Írják le a füzetükben a szavakat,
majd keressék meg a szavak többes számú párját és írják le ezeket is a füzetükben!
Hallgassuk meg a hanganyagot az ellenőrzéshez! Ezzel gyakoroljuk a többes számú
formák helyes kiejtését is.
Megoldás: monkey, cheetah, leopard, giraffe, parrot, snake, ostrich, wolf
Tk. Hanganyag
Bemondó

59

monkey – monkeys; cheetah – cheetahs; leopard – leopards; giraffe – giraffes;
parrot – parrots; snake – snakes; ostrich – ostriches; wolf – wolves
Munkafüzet 67. oldal

4. feladat Oldják meg a keresztrejtvényt a diákok, majd írják a vonalakra a többes
számú alakokat!
Megoldás: 1. snake – snakes, 2. monkey – monkeys, 3. gorilla – gorillas,
4. wolf – wolves, 5. lion – lions, 6. leopard – leopards, 7. ostrich – ostriches,
8. parrot – parrots, 9. giraffe – giraffes, 10 bear – bears, 11. bird – birds
Snow leopard
PÁRMUNKA Alakítsanak tanulópárokat és felváltva kérdezgessék egymást!
Do you like scary/funny/big animals?
5. feladat PÁRMUNKA A tanulópárok a megadott párbeszédminta alapján
kérdezgessék egymást az állatok lakóhelyéről! A kérdezett állatot rajzolják vagy írják
be a megfelelő helyre!
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Ösztönözzük őket arra, hogy ismereteik alapján mondjanak még állatokat, amelyek
a felsorolt helyeken élnek! Készítsünk ki szótárakat, hogy kikereshessék a szavak angol
megfelelőjét!
6. feladat Hallgassuk meg az éneket és ösztönözzük a tanulóinkat a közös éneklésre!
Mf. Hanganyag

37

In the jungle
The parrots in the jungle say squawk, squawk, squawk,
Squawk, squawk, squawk, squawk, squawk, squawk,
The parrots in the jungle say squawk, squawk, squawk, all day long.
The monkeys in the jungle say ooh, ooh, ooh,
ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh,
The monkeys in the jungle say ooh, ooh, ooh, all day long.
The tigers in the jungle say grrr, grrr, grr,
grrr, grrr, grr, grrr, grrr, grr,
The tigers in the jungle say grrr, grrr, grr, all day long.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 72. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 7 – WHAT CAN YOU SEE?
72. óra
Az óra
célja:

Gyakoroljuk a vadon élő állatok és élőhelyük szókincsét
Jellemezni tanulunk
Kedvenc vadon élő állatunkról beszélünk és írunk

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, képkártyák (Animals), az élőhelyek nevei külön
papíron, szókártyák (szavakat lásd: Mf. 68. oldal 7. feladat)

Az óra
menete:

Énekeljük el az In the jungle kezdetű dalt! ( Unit 7, Mf. 67. oldal, 6. feladat, Track37.)
Alakítsuk át a termet oly módon, hogy könnyebben tudjanak mozogni a tanulók!
Három különálló falra tegyük fel a három élőhely nevét!
Tankönyv 59. oldal
6. feladat Ismételjük át az előző órán tanult állatneveket, majd válasszunk ki egy
tanulót, aki hangosan kimondja az állatok nevét (képkártyák)! A többi tanuló feladata,
hogy ahhoz a papírhoz szaladjon, amelyen az adott állat élőhelyének a neve található.
Ha nagyobb létszámú osztállyal dolgozunk, alakítsunk csoportokat, akik felváltva
játsszák a játékot! A tevékenység részletes ismertetését lásd a Játékok leírása részben!
7. feladat Hallgassuk meg a felvételt, amíg tanulóink a könyvükben követik
a szöveget!
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Tk. Hanganyag
Bemondó

60

Monkeys are very funny and noisy animals. They have got long arms and long
legs. They like fruit and eggs.
*
Jaguars are quiet and fast animals. They are scary. They have got nice fur.
They have got strong legs and long tails. They like meat.
*
Snakes are quiet animals. They have got long bodies. They haven’t got legs.
They have got sharp teeth. They like birds, eggs and mice.
*
Parrots are colourful birds. They have got small bodies, two legs and two wings.
They like fruit and seeds.

Másodszori meghallgatáskor iktassunk be szüneteket, hogy tanulóink ismételni tudják
a hallottakat! Emeljük ki a vastagon szedett szavakat, és bizonyosodunk meg arról,
hogy tanulóink értik őket!
PÁRMUNKA A feladat második részénél a tanulóknak a szövegből kikeresve kell
kiegészíteniük a VOCAB CHEST kifejezéseit.
Ellenőrzésként kérjük meg a diákokat, hogy olvassák fel azokat a mondatokat,
amelyekben a VOCAB CHEST kifejezései szerepelnek!
8. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk tanulópárokat! A párok tagjai felváltva
beszéljenek kedvenc vadon élő állatukról!
Munkafüzet 68. oldal
7. feladat Rakjuk fel a táblára az alábbi szavakat szókártyán:
big, fast, necks, seeds, 1,
quiet, fur, tails, meat,
5, 2, flowers
Az egy egységhez tartozó szavakat helyezzük egy sorba, de összekevert sorrendbe!
Hallgassuk meg a hanganyagot, hogy tanulóink beírják a hiányzó szavakat az üres
vonalakra! Az első egység meghallgatása előtt olvassuk el közösen az első sorban lévő
szavakat! A többi sort addig takarjuk le a táblán! Az újabb egység meghallgatása előtt
olvassuk el a 2. sor szavait! A harmadik egység meghallgatása előtt pedig a 3. sorét!
Adjunk elég időt a diákoknak a másolásra!
Harmadszori meghallgatáskor iktassunk be szüneteket, hogy ellenőrizhessék a diákok
a beírt szavakat! A szókártyákat tegyük megfelelő sorrendbe a táblán!
Mf. Hanganyag
Bemondó

38

Ostriches are big birds. They are 2.5 metres tall. They are very fast. They have
got long necks and long strong legs. They like grass, seeds and small animals.
An ostrich egg is 1.5 kilos.
Cheetahs are big cats. They are quiet animals. They have got nice fur. They have
got strong legs and long tails (80 centimetres). They have got sharp teeth. They
like meat.
Giraffes are very tall animals. They are 5 metres. They have got long necks
(2.5 metres) and long legs. A baby giraffe is 2 metres tall and 50 kilos. They like
leaves and flowers.

Megoldás: aláhúzott szavak a hanganyagban.
8. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk tanulópárokat! A tanulók felváltva mondjanak
mondatokat az oroszlánokról!
9. feladat Keressék meg a diákok a mondatok második részét!
Megoldás: 3, 7, 5, 9, 1, 8, 4, 2, 6
A TANANYAG ÓRÁKRA BONTOTT FELDOLGOZÁSI JAVASLATA

Angol.indd 149

149

2010.08.20. 20:58:18

Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Tk. 68. oldal 9. feladat: Írjanak a tanulók kedvenc állatukról!
Keressenek képeket vagy illusztrálják írásukat!
Mf. 72. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Szókártyák készítése a Mf. 9. feladata alapján
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 7 – WHAT CAN YOU SEE?
73. óra
Az óra
célja:

Cselekvést jelentő igéket tanulunk
Képességeket vagy azok hiányát fejezzük ki a can/can’t szerkezetekkel

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, képkártyák (Animals)

Az óra
menete:

Énekeljük el a Going to the zoo című dalt! (Unit 7, Tk. 57. oldal, 2. feladat, Track57.)
Idézzük fel az előző órákon tanult állatokat és élőhelyeiket! (Képkártyák: Animals)
Tankönyv 60. oldal
10. feladat Nevezzük meg a képen látható állatokat! Tegyük fel az alábbi kérdéseket:
What can you see? Who can you see? Where are they? (at the zoo)
Hallgassuk meg a felvételt, és kérjük meg a diákokat, hogy mutassanak arra az állatra
és cselekvésre, amiről éppen hallanak!
Tk. Hanganyag

61

Bemondó
climb…swim…run…jump…sing…fly…sit…walk
We are at the zoo nursery. There are lots of young animals. They are very skilful. The bear can
jump and the tiger can swim. The little monkey can climb trees. The lions can run. The dogs
can play football. The birds can fly and sing. The boy can ride a bike but the baby can’t. The
baby can sit but it can’t walk.
Játsszuk le ismét a felvételt szünetek beiktatásával, hogy ismételni tudják a hallottakat!
Gyakoroljuk a szókincset a számok és az állatok összekapcsolásával,
kérdésekkel! What can lions do?
11. feladat Olvassuk el az állatok neveit, mielőtt lejátsszuk a hanganyagot! Miközben
hallgatják a felvételt, a tanulók számozzák be az állatokat a jellemzőik alapján
a hallott sorrendben! Iktassunk be szüneteket, hogy legyen idejük gondolkodni a
helyes válaszokon! Hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy nem mindegyik állatról fognak
leírást hallani!
Tk. Hanganyag
Bemondó

150

62

1. They can fly. They can talk but they can’t sing. They are noisy and colourful.
2. They can swim, walk and run. They are grey and enormous.
3. They can’t run or walk. They haven’t got legs. They are long.
4. They can’t run or walk. They can swim. They haven’t got legs.
5. They can run very fast. They are very big. They have got two long legs and two
wings. They can’t fly.
6. They can run fast. They are small and grey. They have got short legs and long tails.
7. They can run fast. They can’t climb trees. They are scary. They have got grey fur,
scary eyes and strong bodies.
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Megoldás: parrots, elephants, snakes, ostriches, mice, wolves
PÁRMUNKA A feladat ellenőrzése után párokban mondjanak
állításokat a többi állatról a minta alapján.
Munkafüzet 69. oldal
10. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk tanulópárokat! Beszéljenek a képekről a tanulók,
majd írják le a mondatokat a füzetükbe!
Mintamegoldás: The bird can read.
The snake can sit in a car.
The lion can ride a scooter.
The alligator can sing.
The monkey can rollerblade.
11. feladat A felsorolt állatok közül válasszák ki a diákok azt, amelyik nem illik a
sorba! Majd írjanak az állatokról állításokat, amellyel alátámasztják választásukat!
Mintamegoldás:
Snakes hasn’t got legs. Dogs and bears have got four legs. Dogs and bears can walk.
Snakes can’t walk.
Ducks, ostriches and parrots are birds. Ducks can swim. Ostriches and parrots
cannot swim.
Lions and cheetahs are big. Mice are small. Cheetahs, lions and mice can run.
Zebras and wolves can jump. Giraffes can’t jump. Zebras, wolves and giraffes have
got four legs.
EXTRA TASK PÁRMUNKA Ha marad időnk, készítsenek a tanulók
memóriakártyát és játsszanak párokban!
12. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk tanulópárokat! A táblázat alapján kérdezgessék
egymást a tanulók! i. e.: Can Rick jump 2 meters? No, he can’t.
Kérdezgessék a tanulók egymást is az adott cselekvésekről!
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 69. oldal 12 feladat: írják le a mondatokat a füzetbe!
Mf. 72. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 7 – WHAT CAN YOU SEE?
74. óra
Az óra
célja:

Képességekről beszélünk
Gyakoroljuk a cselekvést kifejező szavak szókincsét
Kísérletezünk

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, képkártyák (Animals)

Az óra
menete:

Énekeljük el az In the jungle kezdetű dalt! (Unit 7, Mf. 67 oldal 6. feladat, Track37.)
Ismételjük át az előző órán tanult szavakat a képkártyák segítségével!
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Tankönyv 61. oldal
12. feladat Olvassuk el Réka e-mailjét vagy olvastassuk fel azt egy diákkal, miközben
a többiek a szemükkel követik az olvasottakat! Kérjük meg a tanulóinkat, hogy
koppantsanak, amikor sportot említő szót vagy kifejezést hallanak!
Győződjünk meg arról, hogy a vastagon szedett szavakat megértik tanulóink!
Tegyünk fel megértést ellenőrző kérdéseket a szöveggel kapcsolatban! What can the
children do in Réka’s class? How many children can climb the rope? What can Réka do? What
can Réka’s friend do? What can the girls do? What can the boys do?
Megoldás: Sports words: swim, ride the bike, play football, play basketball, climb
the rope, play tennis, play handball, skateboard, rollerblade.
13. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk 3 fős csoportokat! Írjon minden
csoporttag 5 kérdést! Can you ride a bike? Can you play football? etc. Kérdezgessék
egymást és válaszoljanak!
Hallgassuk meg a bátrabb csoportokat mindenki előtt!
Készítsünk egy közös kérdőívet és töltsük ki! Írjunk mondatokat a felmérés alapján!
Everybody can ride a bike. 10 children can play football etc.
14. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk tanulópárokat! A párok a megadott minta
alapján játsszanak, miközben megindokolják a választott útvonalat!
Munkafüzet 70. oldal
13. feladat Keressék meg a diákok a cselekvést jelölő kifejezéseket! Segítségként
a magyar kifejezéseket is megnézhetik a feladat 2. részében. Írják be a kérdésekbe
a megfelelő szavakat, majd válaszoljanak a kérdésekre!
Megoldás: talk, play, sing, read, make, learn, draw
Írjunk közösen mondatokat olyan cselekvésekkel, amelyeket nem lehet
az angolórán csinálni!
Mintamegoldás: We can’t climb. We can’t swim. We can’t jump.
EXTRA TASK Utasításokat kell diákjainknak alkotni a félmondatok
összepárosításával.
Megoldás: 5, 3, 4, 6, 2, 1.
Keressenek diákjaink példákat a Tk. és a Mf. oldalain!
14. feladat EXPERIMENT A kísérlet pontos leírását, menetét lásd a 85. oldalon!
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 72. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Gyűjtőmunka: képek állatkerti állatokról, brossúrák
a közelben található állatkertről.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 7 – WHAT CAN YOU SEE?
75. óra
Az óra
célja:

Megismerkedünk a londoni állatkerttel
Gyakoroljuk a tanult szerkezeteket: You can…/you can’t…, There is… /there isn’t…,
Have got…/ haven’t got…, Has got…/hasn’t got…
Ismertetőt készítünk egy Magyarországon található állatkertről

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, ceruzák, London térképe, hozott állatos képek, brossúra
készítéséhez papír, ragasztó, olló, szótárak

Az óra
menete:

Énekeljük el az In the jungle kezdetű dalt! (Unit 7, Mf. 67. oldal 6. feladat, Track37.)
Ismételjük át az állatok szókincsét oly módon, hogy a többes számú alakokat kérjük a
diákoktól. (I spy…/ Shark game/ Jumbled letters) Figyeltessük meg, mit hallanak a szavak
végén.
Munkafüzet 70. oldal
15. feladat Hallgattassuk meg a felvételt szünetek beiktatásával, hogy a tanulók
ismételni tudják a hallottakat! Gyűjtsünk még szavakat a különböző végződésekhez
(nem csak állatneveket lehet)!
Tankönyv 54. oldal
15. feladat Kérdezzük meg a gyerekeket, járt-e már valaki a londoni állatkertben!
Ha sikerült beszereznünk egy térképet Londonról, mutassuk meg a diákoknak, hol van
az állatkert! Mielőtt kinyitják a könyvet, kérjük meg őket, találgassanak, milyen állatok
lehetnek a londoni állatkertben! Írjuk fel az említett állatokat a táblára!
Nézzék meg a tanulók a térképet! Karikázzuk be a London zoo-ban is fellelhető
állatokat a táblán! i.e. You can see tigers at the London Zoo.
Ismertessük meg tanulóinkkal a többi állat elnevezését!
PÁRMUNKA Alakítsunk párokat! Oldják meg a térkép alapján a feladathoz tartozó
kvízt! Ellenőrizzük a megoldást! A gyorsabban haladó diákokat ösztönözzük, hogy
találjanak még ki a térképhez kapcsolódó hasonló kvízkérdéseket!
Megoldás: can, isn’t, aren’t, hasn’t, have got
16. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk csoportokat! A hozott képekből
dolgozva készítsenek a csoportok egy brossúrát Magyarország egyik általuk ismert
állatkertjéről! Ha új szavakat szeretnének használni, szorgalmazzuk a szótár
használatát!

Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 72. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 7 – WHAT CAN YOU SEE?
76. óra
Az óra
célja:

A tanultak összegzése, ismétlése, gyakorlása (többes szám)
Projektmunka

Eszközök:

Munkafüzet, képkártyák, színes ceruzák, papírlapok, olló, ragasztó

Az óra
menete:

Énekeljük el az In the jungle kezdetű dalt! (Unit 7, Mf. 67. oldal 6. feladat, Track37.)
Munkafüzet 71. oldal
16. feladat Ha játékosabb csoportunk van, bevezethetjük a feladatot úgy, hogy mi is
„varázsolunk” (terítő alá teszünk ceruzát, gyümölcsöt).
Megoldás: three cats, four puppies, five monkeys, two gorillas, eight snakes,
six crocodiles, seven bears, ten wolves, nine zebras
17. feladat PÁRMUNKA Tanulópárokat alakítunk. A pár tagjai felváltva
kérdezgetik egymást: Can Becky ride a bike? Yes, she can.
Majd mondatokat írnak a nevek mellé.
18. feladat Saját magunkról beszélünk ennél a feladatnál. A rajz alapján elkészítjük
önarcképünket, azoknak a cselekvéseknek a rajzaival a hajtott oldal külső részén,
amelyekre képesek vagyunk. Amikor kihajtjuk a lapot, ide a szomorú száj kerül, olyan
dolgok feltüntetésével, rajzával, amit sajnos, nem tudunk megcsinálni.
Variálhatjuk a feladatot azzal, hogy nem a tanulók beszélnek önmagukról, hanem a
társaik kommentálják a rajzokat.
You can swim and play football, but you can’t ride a horse.
Ha összeszedjük a rajzokat és újra kiosztjuk oly módon, hogy mindenki másét kapja,
kérdéseket gyakorolhatunk. A feladat itt megtalálni azt a tanulót, akinek a rajzát
a kezében tartják.
Can you play football?
Yes, I can.
Can you swim?
No, I can’t.
Then it’s yours.

Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 73. oldal: Secret Treasure Chest és az önértékelő szóbuborék kitöltése.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 7 – WHAT CAN YOU SEE? – Minisecrets
77. óra
Az óra
célja:
Eszközök:

154

A tanultak összegzése, ismétlése, gyakorlása
Többes számok
Képesség kifejezése: tudok, nem tudok
Tankönyv, tükör, CD
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Az óra
menete:

Énekeljük el az In the jungle kezdetű dalt! (Unit 7, Mf. 67. oldal 6. feladat, Track37.)
MINISECRETS OF ENGLISH

Tankönyv 85–86. oldal

Adjunk lehetőséget tanulóinknak, hogy megoszthassák egymással az önértékelő oldalra
írtakat! Dolgozhatnak csoportokban vagy párokban is. Adjunk lehetőséget azoknak, akik
az egész csoport előtt szeretnék értékelni magukat.
Induljunk ki mindig a Unit végén található Minisecrets of English táblázatból!: 62. oldal.
Oldjuk meg a játékos feladatokat a könyv végén található oldalakon!: 85. old., 86. old.
A feladatok megoldásánál lapozzunk vissza a Unit 7 azon oldalaira, ahol az említett
témát gyakoroltuk!
Bár tanulóink magyarul olvashatják itt a magyarázatokat, törekedjünk arra, hogy mi
angolul vezessük a feladatokat!
Mf. 72. oldal EXTRA TASK PÁRMUNKA Ha marad időnk, párban gyakorolják
a párbeszédet diákjaink!
Összegzés,
visszacsatolás:

Mf. 72. oldal: a szavak átismétlése.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 8 – DO YOU LIKE HORSE RIDING?
78. óra
Az óra
célja:

Bevezetjük a szabadidős tevékenységek szókincsét
Beszélünk saját kedvenc időtöltésünkről
Gyakoroljuk az I like…/ I don’t like …ing kifejezéseket

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, ceruzák

Az óra
menete:

Énekeljük el az I love the sun kezdetű dalt! (Unit 4, Tk. 38. oldal, 12. feladat, Track38.)
Tegyük fel az alábbi kérdéseket a tanulóknak: How are you? What’s your favourite toy?
What’s your favourite food? Láncban is érdeklődhetünk: a megkérdezett tanuló teszi fel
a következő kérdést egy társának, majd az egy másik tanulónak.
Tankönyv 63. oldal
1. feladat Játsszuk le a felvételt, mialatt a diákok követik a könyvükben a képen
a hallottakat! Iktassunk be szüneteket, hogy ismételni tudják a kifejezéseket!
Tk. Hanganyag 63
Bemondó

wall climbing…flying a kite …fishing…listening to
music…reading funny stories…reading scary
stories…swimming…boating… horse riding…
talking to friends

Az elmélyítés érdekében játszhatunk a számozás és a szavak összekapcsolásával
is: What is number 10? Láncban vagy párban is kérdezgethetik egymást tanulóink
Játszhatunk memóriajátékokat is. (I spy…, What is missing?)
2. feladat Hallgassuk meg a hanganyagot, miközben a tanulók a hallottak alapján
kitöltik a táblázatot!
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Tk. Hanganyag
Peter
Rick
Peter
Rick
Peter
Rick
Peter
Rick
Peter
Becky
Peter
Becky
Peter
Becky

64

Rick, what’s your hobby?
I like listening to music.
Do you like sport?
Yes, I do. I like playing handball. And I like boating.
Do you like reading?
Yes, I do. I like playing handball. And I like boating.
Do you like reading?
Yes. I like reading funny stories. I don’t like scary stories.
And you Becky? What’s your hobby?
I like listening to music and talking to friends.
Do you like sport?
Yes, I do. I like playing tennis.
Do you like reading?
Yes. I like reading funny stories.

Megoldás:
Rick’s hobbies: listening to music, playing handball, boating, reading funny stories
Becky’s hobbies: listening to music, talking to friends, playing tennis, reading funny
stories
PÁRMUNKA Alakítsunk párokat! A párok tagjai először töltsék ki a rájuk vonatkozó
oszlopot, majd felváltva kérdezgessék egymást és töltsék ki a táblázat fennmaradó
részét! Használják a táblázat alatti mintapárbeszédet!
A vállalkozó szellemű tanulók párbeszédét hallgassuk meg az egész csoport előtt!
3. feladat Ezzel a feladattal vezetjük be a következő óra anyagát. Találgatniuk kell a
tanulóknak, mi Réka hobbija. A szavak megfejtéséhez először megfelelő sorrendbe kell
tenniük a betűket.
Megoldás: rollerblading
Adjunk lehetőséget diákjainknak, hogy ellenőrizhessék a megoldást!
Munkafüzet 74. oldal
1. feladat A tankönyv azonos ábrája segít a szavak helyesírásában.
Megoldás: 1. wall climbing 2. flying a kite 3. fishing 4. listening to music 5. reading
funny stories 6. reading scary stories 7. swimming 8. boating 9. horse riding
10. talking to friends
2. feladat A gyerekek hobbijait írják a diákok a szóbuborékokba!
Megoldás: Rick: I like wall climbing and listening to music. Greg: I like flying a
kite and reading funny stories. Janet: I like boating and talking to friends.
Ha marad időnk:
3. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk tanulópárokat! A párok tagjai kérdezgessék
egymást a megadott példa alapján!
EXTRA TASK Ha marad időnk az órán, készítsenek a diákok képes szótárat a
füzetükben!
Összegzés,
visszacsatolás:

156

Házi feladat: Mf. 74. oldal: EXTRA TASK.
Mf. 80. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 8 – DO YOU LIKE HORSE RIDING?
79. óra
Az óra
célja:

Megtanuljuk olyan dolgok nevét, amik a szobánkban vannak
Különbségeket keresünk olvasott szöveg és illusztráció között

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a When I was a young kid kezdetű dalt! (Unit 2, Mf. 24. oldal 12. feladat
Track17.)
Tankönyv 64. oldal
Nézzük meg a képen, mi található Réka szobájában!
4. feladat Játsszuk le a felvételt, miközben tanulóink a könyvükben követik és
beazonosítják a hallott tárgyakat! Másodszori meghallgatáskor iktassunk be
szüneteket, hogy ismételni tudják a kifejezéseket és a mondatokat!
Tk. Hanganyag 65
Bemondó

a pair of rollerblades…a crossword puzzle…a schoolbag…a postcard…and a
badge
*
This is Réka’s room. She has got lots of things. This is her new chair and these
are her rollerblades. These are her badges. She’s got some board games and
jigsaw puzzles too. There are some English books in her room. She has got some
crossword puzzles on her desk too. That is her schoolbag. There is a big teddy
bear on her bed next to the schoolbag. That is her favourite poster over there.
And what are those? Oh, her postcards! I think they are nice.

Az elmélyítés érdekében játszhatunk a számozás és a szavak összekapcsolásával is:
What is number1? A pair of rollerblades. Láncban vagy párban is kérdezgethetik egymást
tanulóink.
5. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk tanulópárokat! A diákok a kép tárgyaira mutatva
kérdezgessék egymást!
6. feladat Ennél a feladatnál a különbségeket kell megtalálniuk a tanulóknak a
felvétel meghallgatása közben. Koppintsanak, ha mást hallanak, mint amit olvasnak!
Tk. Hanganyag 66
Bemondó

This is Réka’s room. She‘s got lots of things. This is her old chair and these are
her rollerblades. These are her posters. She’s got some sports games and jigsaw
puzzles too. There are lots of Hungarian books in her room. She has got some
crossword puzzles under her desk. That is her pencil case. There is a big teddy
bear next to the bed. Those are her postcards over there.

Megoldás: az eltéréseket a hanganyagban aláhúzással jelöltük.
Munkafüzet 75. oldal
4. feladat Keressük meg azokat a szavakat, amelyeket gyűjthetünk!
Megoldás: →postcards, maps, books, kites, photos, models
↓ posters, badges, pens, balls
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5. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk tanulópárokat! A párok beazonosítják a tárgyak
tulajdonosait és mondatokat mondanak róluk. A tankönyv képeit segítségül hívhatjuk
a könnyebb beazonosítás érdekében.
EXTRA TASK Ha marad még időnk az órán, gyűjtsünk össze a tanulóktól
különböző tárgyakat, tegyük az asztalterítő alá vagy takarjuk le egy kabáttal,
kardigánnal, majd játsszunk Guess whose… nevű játékot! Húzzunk egy tárgyat, és
találgassanak a diákok a megadott példa alapján!
6. feladat Döntsék el diákjaink, hogy that vagy those mutatószó kerüljön a megadott
szavak elé!
Megoldás: that
those those
those that
that
those those those
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 80. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Hozzanak a diákok általuk gyűjtött tárgyakat!
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 8 – DO YOU LIKE HORSE RIDING?
80. óra
Az óra
célja:

Kedvenc szabadidős tevékenységekről beszélünk
A She/he likes …ing , She/he doesn’t like ...ing szerkezetek gyakorlása

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, a tanulók által gyűjtött tárgyak

Az óra
menete:

Énekeljük el a When I was a young kid kezdetű dalt! (Unit 2, Mf. 24. oldal 2. fel. Track17.)
Tankönyv 65. oldal
7. feladat Kérdezzük meg a tanulóinkat, hogy kiket látnak a képen! Hallgassuk meg
a hanganyagot, míg tanulóink a könyvükben követik a hallottakat és beszámozzák a
leírásokat!
Tk. Hanganyag
Bemondó

67

Baby Roo has got a very good mum. It has got lots of friends and lots of toys.
It likes jumping and playing with Winnie-the-Pooh. It doesn’t like going
home in the evening.
Winnie-the-Pooh has got a little house in the forest. He has got lots of friends.
He likes parties and he likes talking to his friends. He has got lots of honey at
home. He likes honey. He doesn’t like climbing trees. He likes relaxing under the
trees. I think he doesn’t like sport.
Kanga has got a nice house in the forest. She’s got lots of colourful flowers near
the house. She has got a baby and she loves her baby very much. She likes talking
to friends and relaxing in her garden. She doesn’t like swimming.

Megoldás: 3, 1, 2
Ellenőrzésként hallgassuk meg ismét a felvételt és állítsuk meg
minden szereplő után! Ösztönözzük a diákokat, hogy idézzék fel a hallottakat!
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8. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk 3 fős csoportokat! Minden tanuló tegye
ki az asztalra azokat a tárgyakat, amiket gyűjt! Nevezzék meg egymás tárgyait,
és az illusztrált módon mondjanak állításokat! Használjuk ki a lehetőséget
szókincsbővítésre!
Munkafüzet 76. oldal
7. feladat Egy interjút hallanak a tanulók, ami alapján pipálniuk kell a válaszban
szereplő információkat.
Mf. Hanganyag
Rick
Ms Williams
Rick
Ms Williams
Rick
Ms Williams
Rick
Ms Williams
Rick
Ms Williams
Rick
Ms Williams
Rick
Ms Williams
Rick
Ms Williams

40

Good morning Ms Williams. Can I ask you about your favourites and
hobbies?
Yes sure.
Well…What’s your favourite food?
I like fish and fruit.
What’s your favourite drink?
I like water.
Do you like ice-cream?
Yes, I do.
What’s your favourite?
My favourite ice-cream is apple.
What’s your hobby?
I like reading, walking and listening to music.
What’s your favourite sport?
My favourite sport is swimming.
Do you like winter sports?
No, I don’t.

Megoldás: a hanganyagban aláhúzással jelöltük.
8. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk tanulópárokat! A párok felváltva készítsenek
interjút egymással az előző feladat mintájára!
9. feladat Olvassák el diákjaink a sportolóról írt rövid ismertetőt, majd döntsék
el, hogy a szövegértést ellenőrző mondatok igaz vagy hamis állításokat tartalmaznak-e!
Megoldás: × √
× √
√ ×
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 80. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 8 – DO YOU LIKE HORSE RIDING?
81. óra
Az óra
célja:

Megtanuljuk az évszakokat és a hónapok neveit
Kedvenc évszakunkról és hónapunkról beszélünk
Bővítjük szókincsünket
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Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, képkártyák (Free time activities)

Az óra
menete:

Énekeljük el az I love the sun kezdetű dalt! (Unit 2, Tk. 38. oldal, 12. feladat, Track38.)
Ismételjük át a kedvelt időtöltések szókincsét (képkártyák)! Kérdezgessék egymást
láncban! Do you like…?
Tankönyv 66. oldal
9. feladat Hallgassuk meg a hanganyagot szünetek beiktatásával, hogy tanulóink
elismételhessék az új szavakat! A szavak elmélyítése érdekében a hónapok sorolását
egy mozgásos játékkal ötvözhetjük: taps, combra ütés, taps, combra ütés – folytatjuk,
tapsra kezdjük a hónapok sorolását.
Egy kiszámoló mondókával összeköthetjük a hónapok gyakorlását.
Apples, peaches pears and plums tell me when your birthday comes.
In Febuary.
Miközben soroljuk a hónapokat, álljanak fel azok a tanulók, akik az említett hónapban
születtek!
Nevezzük meg külön-külön a különböző évszakokhoz tartozó hónapokat! A hónapok
színkódjai azonos színűek a hozzájuk kapcsolható évszakokkal.
Tk. Hanganyag
Bemondó

68

Winter…spring…summer…autumn…
January…February…March…April…May…June…July…
August…September…October…November…December

10. feladat Hallgassuk meg a felvételt és kérjük meg a diákokat, hogy keressék meg az
előző feladat képein azokat a tevékenységeket, amiről éppen hallanak! Az első három
példa alapján reagáljanak a mondatokra!
Tk. Hanganyag 69
Bemondó
Bemondó2
Bemondó
Bemondó2
Bemondó
Bemondó2
Bemondó
Bemondó
Bemondó
Bemondó

Réka likes rollerblading.
Her favourite month is May.
Rick likes relaxing in the garden, eating ice-cream and
swimming.
His favourite season is summer.
Becky and Janet like eating grapes.
Their favourite month is September.
Peter and Greg like climbing mountains.
Boti likes flying a kite.
Csilla likes sledging.
Emese and Levi like flying a kite and rollerblading in the park.

Megoldás:
Peter and Greg like climbing mountains. Their favourite month is October.
Their favourite season is autumn.
Boti likes flying a kite.
His favourite month is March.
His favourite season is spring.
Csilla likes sledging.
Her favourite month is January.
Her favourite season is winter.
Emese and Levi like flying a kite
Their favourite months are March and May.
and rollerblading in the park.
Their favourite season is spring.
11. feladat A feladat részletes leírását a „Dalok és mondókák” rész tartalmazza.
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Tk. Hanganyag

70

Thirty days has September
April, June and November.
All the rest have thirty-one,
Excepting February alone,
And that has twenty-eight days clear
And twenty-nine in each leap year.
Munkafüzet 77. oldal
10. feladat Hallgassuk meg a felvételt, miközben tanulóink kiegészítik a hónapokhoz
tartozó tevékenységeket! Egészítsék ki a képeket rajzokkal is!
Mf. Hanganyag

41

Ms Williams
Gyerekek
Ms Williams
Gyerekek
Ms Williams
Gyerekek
Ms Williams
Gyerekek
Ms Williams
Gyerekek
Ms Williams
Gyerekek
Ms Williams
Gyerekek
Ms Williams
Gyerekek
Ms Williams
Gyerekek
Ms Williams
Gyerekek
Ms Williams
Gyerekek
Ms Williams
Gyerekek

January
We like sledging.
February
We like making cakes.
March
We like flying a kite.
April
We like playing in the park.
May
We like rollerblading.
June
We like relaxing in the garden.
July
We like eating ice-cream.
August
We like swimming.
September
We like eating apples.
October
We like climbing trees.
November
We like reading.
December
We like playing under the Christmas tree.

Megoldás: A hanganyagban aláhúzással jelölt rész.
11. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk kisebb csoportokat! A tanulók a VOCAB
CHEST szavainak felhasználásával kérdezgetik egymást és válaszolnak egymás
kérdéseire!
12. feladat Játsszuk le a felvételt! A tanulók írják be Réka képeslapjába a hiányzó
szavakat, majd beszéljenek Réka kedvenc tevékenységeiről!
Mf. Hanganyag

42

Hi Rick,
How are you? I’m fine. It’s sunny and warm in Hungary now. We are at Grandma’s. I like
going to the park. My favourite hobby is rollerblading. I like eating fruit in her garden. I have
got lots of friends here. We like playing games and talking.
Love,
Réka
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Megoldás: A hanganyagban aláhúzással jelölt rész.
She is at her Grandma’s. She likes going to the park. Her favourite
hobby is rollerblading. She likes eating fruit in her garden. She has
got lots of friends there. They like playing games and talking.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 77. oldal: EXTRA TASK.
Mf. 80. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 8 – DO YOU LIKE HORSE RIDING?
82. óra
Az óra
célja:

Kedvelt és nem kedvelt időtöltésről beszélünk
Játékot tervezünk
Kísérletezünk

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, szótárak

Az óra
menete:

Énekeljük el az I love the sun kezdetű dalt! (Unit 2, Tk 38. oldal, 12. feladat, Track38.)
Ismételjük át a hónapok és az évszakok neveit az előző órán gyakorolt mondókával,
kérdésekkel!
Tankönyv 67. oldal
12. feladat Válasszunk ki két gyereket a szereplőkhöz tartozó szövegrész
olvasásához! Ha szükséges, mi adjuk a mintát, olvassuk el mondatonként a szöveget,
és a tanulók ismételjenek! Bizonyosodjunk meg arról, hogy a vastagon szedett szó
jelentése ismert a tanulók számára!
PÁRMUNKA Alakítsunk párokat! A párok tagjai oldják meg közösen a szövegértést
ellenőrző feladatot: párosítsák a kérdéseket a válaszokkal! Hallgassuk meg a megoldást
egy önként jelentkező párostól párbeszédes formában!
Megoldás: 2, 5, 1, 7, 6, 3, 4.
13. feladat Minden tanuló egyénileg írjon egy kérdést! Adjunk lehetőséget arra, hogy
új fogalmakat is kérdezhessenek, vagy utána nézhessenek a szótárban! ( i. e.: Do you
like sleeping? Do you like swimming? etc.) Ha elkészültek a kérdések, járjanak körben az
osztályban és kérdezgessék egymást! Ha valaki „Yes, I do.”-val válaszol, rajzoljanak
minden alkalommal egy mosolygós fejet a füzetükbe! Ha „No, I don’t.”-tal, egy
szomorú fejet.
Írjuk fel a táblára: WE LIKE
WE DON’T LIKE
Azokat a cselekvéseket írjuk a WE LIKE oszlopba, amiket több gyerek is szeret
(tanulóink a felmérés alapján mondjanak mondatokat), a WE DON’T LIKE oszlopba,
amelyeket nem!
14. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk csoportokat! A csoportok készítsenek
szórejtvényt a többiek számára az alábbi témák valamelyikéről: hónapok, évszakok,
hobbik, gyűjtemények! Cseréljük ki a feladatokat, majd következzen a rejtvényfejtés!
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Munkafüzet 78. oldal
Ha marad időnk:
13. feladat CSOPORTMUNKA VAGY PÁRMUNKA Kisebb csoportban vagy
párokban játszható feladat. Másolják le a tanulók a táblát egy külön papírra! Írják le a
munkafüzetbe a szabályokat! Játsszanak!
Megoldásjavaslat: head (or tail). Write in the missisg letters. Spell the words. If you
cannot spell a word, you miss a turn. (The others will spell it for you.) Write down
the months you spell. The winner has got more months than the others.
14. feladat EXPERIMENT Írjunk a hobbi témakörrel kapcsolatos szavakat egyedül,
1 perc alatt! Alakítsunk tanulópárokat! Végezzék el ugyanezt a feladatot együtt is!
Mondják el, hogyan volt jobb dolgozniuk! Együtt vagy egyedül?
15. feladat Hallgassuk meg a felvételt, miközben a tanulóink követik a hallottakat
a munkafüzetükben és beírják a hiányzó betűket!
Mf. Hanganyag

43

hat – cat; leg – pen; wing – fish; hot – socks; run – sun; bird – girl
Megoldás: a hiányzó betűket aláhúzással jeleztük a hanganyagban.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 78. old. EXTRA TASK.
Mf. 80. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 8 – DO YOU LIKE HORSE RIDING?
83. óra
Az óra
célja:

Ünnepekről olvasunk (Halloween, Easter)
Kedvenc ünnepünkről beszélgetünk

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, CD, füzet, ceruzák,

Az óra
menete:

Énekeljük el az I love the sun kezdetű dalt! (Unit 2, Tk 38. oldal, 12. feladat, Track38.)
Ellenőrizzük a Hf.-ot oly módon, hogy a diákok a rímpárok egyik tagját mondják,
a többiek pedig találgatnak, mi lehet a másik tag!
Tankönyv 68. oldal
15. feladat Hallgassuk meg a hanganyagot közösen, míg tanulóink a könyvükben
követik a hallottakat! Győződjünk meg arról, hogy a vastagon szedett szavakat értik
tanulóink!
PÁRMUNKA A szöveghez tartozó feladatot párokban oldják meg a diákok, kikeresve
a szövegből a megadott szavakat.
Tk. Hanganyag
Rick

71

Our favourite festival is Halloween. It is in autumn. It is from
America. We put on masks and visit our friends. We chant: ‘Trick or
treat, trick or treat, give us something nice to eat.’ We always get some
chocolate or sweets. My parents don’t like Halloween very much.
Their favourite is Christmas. What is your favourite festival?
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Réka

My favourite spring festival is Easter. At Easter we paint eggs for
the boys. They visit the girls and chant: ‘Hol kitérek, hol betérek,
mindenütt egy tojást kérek.’ They get red eggs or chocolate eggs.

Megoldás: H masks, E paint, H sweets, E chocolate eggs, H children, E H chant,
E eggs, E H chocolate, E H visit.
16. feladat Gyűjtsük össze a magyarországi ünnepeket – ismertessük meg tanulóinkat
ezek angol elnevezésével! Alakítsunk csoportokat! A diákok rajzoljanak egy
kiválasztott kedvenc ünnepükről, majd beszéljenek arról társaiknak! Mondatok helyett
a rajzra mutatva kulcsszavakat is sorolhatnak.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 80. oldal: a tanult szavak megkeresése és magyar
jelentésük beírása.
Képes szótárat is készíthetnek a tanulók a füzetükbe.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

UNIT 8 – DO YOU LIKE HORSE RIDING?
84. óra
Az óra
célja:

A tanultak összegzése, ismétlése, gyakorlása
Projektmunka

Eszközök:

Munkafüzet, képkártyák (Free time activities), színes ceruzák

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.) vagy az I love
the sun kezdetű dalt! (Unit 2, Tk. 38. oldal, 12. feladat, Track38.)
Munkafüzet 79. oldal
Ismételjük át a kedvenc tevékenységek szókincsét a képkártyák segítségével!
16. feladat A táblázat alapján döntsék el tanulóink, hogy igazak-e vagy hamisak
az állítások! Töltsék ki saját magukról a táblázat utolsó oszlopát, majd írjanak igaz
állításokat a füzetükbe!
Variáció: Írjanak az igaz állítások mellé hamis állításokat is! Alakítsanak párokat,
majd olvassák fel az állításokat társaiknak. Találják ki, hogy igaz vagy hamis állításokat
hallanak!
Megoldás: ×, √, √, √, ?, ?
17. feladat Írjanak kérdéseket a diákok és kérdezgessék egymást! Egységesítsük
a kérdések eredményét és számoljuk meg, hány gyerek szeret bizonyos dolgokat.
Írjunk mondatokat a füzetünkbe erről!
18. feladat A képek mellett található betűk alapján döntsék el a birtokviszonyt
kifejező személyes névmás megfelelő alakját és írják a képek mellé!
Megoldás: her book, their computer, his bike, their dog, her cat,
his shoes, his ball, her rollerblades, their photo, their car.

Összegzés,
visszacsatolás:
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Házi feladat: Mf. 81. oldal: Secret Treasure Chest és az önértékelő szóbuborék kitöltése.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán,mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.
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UNIT 8 – DO YOU LIKE HORSE RIDING? – Minisecrets
85. óra
Az óra
célja:

A tanultak összegzése, ismétlése, gyakorlása: kedvelt és nem kedvelt
foglalatosságainkról beszélünk
Birtokviszonyt kifejező személyes névmások

Eszközök:

Tankönyv, tükör, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Good morning (Tk., Introduction, 8. oldal 1. feladat, Track2.) vagy az I love
the sun kezdetű dalt! (Unit 2, Tk. 38. oldal, 12. feladat, Track38.)
MINISECRETS OF ENGLISH

Tankönyv 86–88. oldal

Adjunk lehetőséget tanulóinknak, hogy megoszthassák egymással az önértékelő
oldalra írtakat! Dolgozhatnak csoportokban vagy párokban is. Adjunk lehetőséget
azoknak, akik az egész csoport előtt szeretnék értékelni magukat!
Induljunk ki mindig a Unit végén található Minisecrets of English táblázatból: 68. oldal.
Oldjuk meg a játékos feladatokat a könyv végén található oldalakon:
86. old., 87. old., 88. old.
A feladatok megoldásánál lapozzunk vissza a Unit 8 azon oldalaira, ahol
az említett témát gyakoroltuk!
Bár tanulóink magyarul olvashatják itt a magyarázatokat, törekedjünk arra, hogy mi
angolul vezessük a feladatokat!
Összegzés,
visszacsatolás:

Mf. 80. oldal: a szavak átismétlése.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

REVISION 4
86. óra
Az óra
célja:

A tanultak ismétlése: az állatok szókincse és cselekvést kifejező szavak

Eszközök:

Tankönyv, munkafüzet, füzet, képkártyák, CD

Az óra
menete:

Énekeljük el a Going to the zoo című dalt! (Unit 7, Tk. 57. oldal, 12. feladat, Track57.)
Ismételjük át az állatok szókincsét a képkártyák segítségével!
Tankönyv 69. oldal
1. feladat PÁRMUNKA A tanulók szavakat gyűjtenek a képről, majd csoportosítják
a szavakat: Animals, Actions témák szerint.
Olvassák el a kép alatti szöveget és először keressék ki az általuk gyűjtött szavakat,
majd bővítsék a gyűjteményüket a szövegben szereplő szavakkal!
Differenciálás: az ügyesebb tanulók válasszanak egy állatot a képről, és annak tulajdonosa
nevében beszéljenek róla, a kép alatti szöveg mintájára!
2. feladat Hallgassuk meg a felvételt szünetek beiktatásával, hogy tanulóink
eldönthessék, kinek a kisállatáról van szó!
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Tk. Hanganyag

72

Janet My pet is colourful and noisy. It has got a small body, two legs and two wings. It likes
fruit and seeds. It can fly and walk but it can’t run. It likes talking.
Greg My pets are quiet and fast. They are small. They have got white fur. They have got short
legs and long tails. They like seeds and cheese. They can run. They can’t swim.
Peter My pet isn’t very quiet. It has got long ears and a short tail. It likes greens. It can run
and jump. It likes playing in the garden.
Becky My pet is very quiet. It has got big eyes and a colourful body. It hasn’t got legs. It can
swim. It likes swimming in its pool.
Rick Our pets can run, swim and jump. They can’t catch mice. They like playing, running
and walking in the park. They don’t like sleeping in their house. They like sleeping in
our room!
Megoldás: az aláhúzott nevek a hanganyagban.
3. feladat Olvassuk el Réka e-mailjét! Győződjünk meg róla, hogy a vastagon szedett
szavakat értik a diákok! Tegyünk fel szövegértést ellenőrző kérdéseket!
Megoldás: Has Réka got a pet? What is it? What is its favourite food? What can it do?
Munkafüzet 82. oldal
1. feladat Ennél a feladatnál a tanulók feladata elolvasni a leírásokat, beírni a hiányzó
szavakat és párosítani azokat a képekkel.
Megoldás: a, sleepy, like, handball b, happy, children c, strong, friend, likes
1 = b, 2 = ca, 3 = a
2. feladat A képek beazonosításával írjanak mondatokat tanulóink!
Megoldás: This is Shrek’s house.
This is Garfield’s bed.
This is Garfield’s milk.
This is Garfield’s blanket.
These are Santa’s boots.
These are Shrek’s shoes.
These are Santa’s glasses.
3. feladat PÁRMUNKA Párokban vagy egyénileg is megoldható feladat. Keressék
meg a tanulók az összetartozó mondatokat, majd gyakorolják felváltva, párbeszéd
formájában olvasásukat!
Megoldás: 2, 5, 4, 1, 6, 3.
Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 80. oldalon a szavak átismétlése.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

REVISION 4
87. óra
Az óra
célja:
Eszközök:
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Információt kérünk és adunk
Tankönyv, munkafüzet, füzet, CD
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Az óra
menete:

Mondjuk el a Months című mondókát. (Unit 8, Tk. 66. oldal, 11. feladat, Track70.)
Tankönyv 70. oldal
4. feladat PÁRMUNKA Olvassák át a diákok a Tk. 69. oldal 1. és 3. feladatához
tartozó szövegeket! Alakítsuk tanulópárokat, majd kérdezgessék egymást a megadott
minta alapján és a VOCAB CHEST segítségével!
5. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk újabb párokat! A feladat, hogy felváltva
készítsenek interjút egymással a megadott minta alapján. Adjunk lehetőséget a
vállalkozó pároknak, hogy egymás előtt is előadhassák párbeszédüket! Ha
lehetőségünk van rá, vegyük fel diktafonra, hogy a gyerekek visszahallgathassák
beszélgetésüket!
Munkafüzet 83. oldal
4. feladat Írják be a tanulók az állatok többes számú alakját a táblázatba!
Megoldás: giraffes, ostriches, wolves fish, mice
5. feladat PÁRMUNKA Karikázzák be a diákok a kérdésekhez tartozó helyes
választ!
6. feladat PÁRMUNKA Párban vagy egyénileg megoldható feladat. Olvassák el a
diákok a szöveget, majd válaszoljanak a szövegértést ellenőrző kérdésekre!
Megoldás: 2, 4, 1, 5, 3.

Összegzés,
visszacsatolás:

Házi feladat: Mf. 83. oldal: az ABOUT YOU rész kitöltése.
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

88. óra Tudáspróba
SPECIAL DAYS – WORLD ENVIRONMENT DAY
89. óra
Az óra
célja:

Megemlékezés a környezetvédelmi világnapról

Eszközök:

Tankönyv, CD, board game kinagyított változata (Tk. 76. oldal)

Az óra
menete:

Énekeljük el az I love the sun kezdetű dalt! (Unit 2, Tk. 38. oldal, 12. feladat, Track38.)
Beszélgessünk a tanulókkal arról, szerintük miért ünnepeljük ezt a napot! Beszélgessünk
arról is, tanulóink mit tesznek a környezetük védelme érdekében!
WORLD ENVIRONMENT DAY

Tankönyv 76. oldal

Rendezzük az asztalokat oly módon, hogy diákjaink kis csoportokban körbe tudják
ülni azokat! Ha módunkban áll, fénymásoljuk és nagyítsuk a társasjátékot! Minden
tanuló válasszon egy radírt vagy hegyezőt bábuként!
A játék részletes leírását lásd a „Játékok leírása” részben!
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Összegzés,
visszacsatolás:

Szorgalmi: Készítsenek a tanulók posztert a környezetükben előforduló, számukra
legfontosabb problémáról!
Mindig szánjunk időt tanulóink munkájának szóbeli értékelésére, és ha időnk
engedi, az önreflekcióra. Gondoljuk át egy pár percben, mi az, amit sikeresen
végeztünk el az órán, mi volt kevésbé hatékony, és miért. Az órai tapasztalatok
papírra vetéséhez segítséget nyújt a tanári kézikönyv végén található nyomtatható
SELF-REFLECTION SHEET.

A tanórák további részében gyakorlásként használjuk a FELADATLAPOK Unitokhoz kapcsolódó oldalait,
valamint a munkafüzet Unitokhoz tartozó SECRET TREASURE CHEST oldalait (Mf. 86–88. oldalak)
Rövidítések: Tankönyv: Tk.
Munkafüzet: Mf.
Tanári kézikönyv: TKK
Házi feladat: Hf.
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Self-reflection sheet
Class:
Lesson/Activity:
Date:
Experience

Suggestions

Time spent on activities:

Place and settings:

Materials:

Lesson:

Activity:

Student participation:

Language Skills:

Atmosphere:

Time:
Place and settings:
Materials:
Lesson:
Acticities:
Student participation:
Language Skills:
Atmosphere:

Estimated and actual time
Were the settings appropriate?
Were they sufficient, well organized, easy to get?
Aspects which worked/did not work in the lesson, why not?
Were the contents sufficient/insufficient, too easy/too difficult, motivating?
Co-operation between students, with teacher
Did the activities help students strengthen their language skills?
Did the students, the teacher enjoy the lesson?
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Szókártyák

a rocking
horse

an old plane

a purple cat

a red fish

an alligator

a dinosaur

a garden

an orange
balloon

a pink dog

a garden shed

a sledge

a blue bird

a green door

a helicopter

a teddy bear

a board game

a yellow duck

a green horse

a purple train

a grey boat

an elephant

an orange and
black kite

a tree

a car

an old train
engine

a robot

a pink flower

a skateboard
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Puzzle base
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