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 Általános iskolai sorozatok 
        English for You 

        Secrets 

        Team 

        Dippy 

        Super Star 

        My English Book 

 Egyéb kiegészítő anyagok 



Általános iskola 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

English for You x x 

Dippy x x 

Super Star x x x x 

Team x x x x x 

Secrets x x x x x 

My English Book x x x x x x x x 



English for You 1-2 

A KEDVÉBRESZTŐ 

ELŐKÉSZÍTŐ 

 2-3. évfolyamra 

 alapozó szakaszhoz 

 szóbeli fejlesztés 

 játékos  

 tevékenység-

központú 

 



English for You 1: játékos, mozgásos, manuális 

tevékenységek 



English for You 1: a képek alapján történő 

beszéd dominál 



English for You 2: fokozatosan több olvasás és 

szókincs 



Dippy 1-2 

AZ ALAPOS 

HAGYOMÁNYOS  

 3-4. évfolyamra 

 1 kötet/1 tanév 

 lassú tempó 

 kis lépések 

 sok gyakorlás 



Dippy 1-2: rajzfilmszerű történet és illusztrációk 



Dippy 1-2: Review leckék 



Dippy 1-2: előadható színdarabok 



A SZUPER 

GYEREKBARÁT 

 5-8. évfolyamra 

 nem teljesen 

kezdőknek 

 emelt óraszámra is  

 1 kötet/2 tanév 

 jól strukturált 

 

 
 

 

 

Super Star 1-2 



Super Star 1-2: áttekinthető szerkezet 



Super Star 1-2: 1 lecke 1 oldalpár,  

minden készség szerephez jut 



Super Star 1-2: Review lecke minden téma után 



Super Star 1-2: kerettörténet  ̶  egy beatzenekar 

kalandjai képregényben 



Team 1-4 

A SZÍNES 

KALANDOZÓ 

 4-8. évfolyamra 

 kezdőknek 

 A2+ szintig 

 normál óraszámra 

 komplex csomag 

 



TEAM: a korosztály világa sok képpel 



TEAM: nyelvtanítás és országismeret 

párhuzamosan 



TEAM: játékos feladatok  



TEAM: tanár és diákbarát szerkezet  ̶   

1 oldalpár 1 tanegység 



TEAM: magyar és angol szokások 



TEAM: angol és magyar országismeret 



TEAM: nyelvtan és országismeret integráltan 



A NAGY 

TITOKFEJTŐ  

 4-8. évfolyamra 

 A2+ szintig 

 emelt óraszámra 

is  

 differenciálásra 

alkalmas 

Secrets 1-4 



A tankönyv szerkezete 

 

Introduction 

Units 1-8 

Revisions 1-4 

Story Pages  

Special Days Pages  

Minisecrets of English  

Dictionary Pages  

Everyday English  

Egy fejezet felépítése: 

 



Secrets: szókincstanítás alaposan,  

sok vizuális eszközzel 



Secrets: nyelvtantanítás  ̶  sok példa,  

sok gyakorlás 



Secrets: ismétlés, országismeret, játékok, 

projektek, nyelvtani összefoglaló 



Secrets: a tanulókhoz közel álló szövegek 



Secrets: tematikus (képes) szótári  

rész minden fejezetben 



Secrets: minden tankönyvi oldalhoz tartozik 

egy munkafüzeti oldal 



Secrets: szótár- és önértékelő lap a 

munkafüzetben 



 játékos előkészítő 

szakasz 

 kevés írott, sok hallott 

szöveg 

 dalok, versek, mondókák, 

mesék 

 játékos tevékenységek 

 szituációk, 

minidialógusok 

 kis lépések 

 sok gyakorlás 

My English Book 1-3 



Az első időszakban egyszerűbb feladatok, 

kevés írás, sok beszéd 



 normál és emelt óraszámra is 

 A2-es kimeneti szint 

 áttekinthető szerkezet  

 szórakoztatva tanít, sok humor 

 célnyelvi kultúra 

 fordítási feladatok 

 leckénkénti összefoglalás és 

önellenőrzés 

 komplex tananyagcsomag 

 

My English Book 4-8 



Minden fontos beszédtéma előfordul 



Rendszeres ismétlés, ellenőrzés 



Az önálló tanulást segítő elemek 



Játékos feladatok 
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