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I. BEVEZETÉS
A My English Book Class 2 az angol nyelv oktatásának előkészítéséhez, alapozásához ad anyagot, feladatokat. Dalokon, verseken, játékokon
keresztül vezeti be kis olvasóját a nyelv világába.
Ezeket szívesen és könnyen tanulják meg a gyerekek, s ezek tartósan is rögzülnek. Az ezekben
szereplő szavakat és mintamondatokat fel tudják
használni önálló szereplésre, kommunikációra is.
A könyv olyan anyagot nyújt az előkészítő időszakra, mely nem a hagyományos nyelvoktatás
leegyszerűsített változata, hanem a valódi gyermeki igényeknek, az életkori sajátosságoknak
megfelelő nyelvi közeget biztosítja a kisgyermekek számára.
A témakörök a második osztályos gyerekek
érdeklődési körére épülnek. A nyelvtanárok
ezekből választhatnak olyan anyagot, amit jól
fel tudnak használni, a gyerekek pedig könnyen
és szívesen meg is tudnak tanulni. Hosszú évek
tapasztalatából válogattam össze azokat a feladatokat, amelyek tényleg megtaníthatók, megtanulhatók. Sok érdekes, és oktatási szempontból
hasznos feladat nem hoz eredményt, nem rögzül
a tudás a gyerekekben, hamar elfelejtik. De vannak kifejezetten ennek az adott életkorúaknak
való gyakorlatok, ezeket tartalmazza a könyv.
Egy témakör a szükséges szókincs elsajátítását
biztosítja, s egy nyelvtani egység alapozására, bemutatására is szolgál. A másodikos gyerekeknek
szavakat és mintamondatokat lehet és érdemes tanítani. Ezek játékokhoz, versekhez kapcsolódnak,
így könnyebb megjegyezni és használni őket.
A játékban akkora motiváló erő van, amelyet a
későbbiekben már nem lehet így kamatoztatni.
A mesék, az ismert gyermekversek és -játékok
beépülnek a tananyagba. Így ezeknek funkciójuk van, nemcsak ráadásként szerepelnek.

Egy oldal egy óra anyagát nyújtja. Minden
oldalra jut olyan szóanyag, mondat vagy vers,
amit a gyerekek kívülről megtanulhatnak. Ezeket gyakorló feladat követi. Minden lapon és a
hozzá tartozó munkafüzeti oldalon van írásra,
rajzra is lehetőség, az órát így hasznosan lehet
kitölteni. Érdekesség még a fejezetek végén található szótáraztató, szótanuló oldal. Itt szerepelnek még azok az alapmondatok és kifejezések,
melyek a fejezetek magját, lényegét mutatják.
Ezután áll a témakörökhöz kapcsolódó kiejtési
gyakorlatsor.
A hanganyag (CD) követi a könyv menetét.
Minden fontosabb szó és szöveg meghallgatható
rajta, s a dalok, versek színesítik az órát. Fontos
szempont az artikulációs bázis, a helyes kiejtés,
hanglejtés kialakítása. Ezt a készséget még jól elsajátíthatják a kisiskoláskorú nyelvtanulók. A CD
segítséget nyújt ebben a tanároknak. Az anyanyelven beszélők közreműködésével készített
hanganyagok alkalmazása a tanórán különösen
hasznos ebben a korai szakaszban. Így a tanár
megfelelő nyelvi mintát adhat a tanulóknak. A kiejtés, a hangsúlyozás tanításához az otthoni tanulás során is szükséges a segítség. A munkafüzet feladataiban a hallás utáni értés fejlesztése
a cél. A tanári kézikönyv módszertani segítséget
nyújt és pontos útmutatót ad a feladatokhoz.
A könyv nemcsak a gyermekek igényeinek kíván megfelelni, de a sok érdekes, hasznos, jól tanítható feladatból a pedagógus is talál olyan anyagot, amivel szívesen, könnyen és eredményesen
dolgozhat az órákon. A könyv legfontosabb célja,
hogy a gyerekek megszeressék a nyelv tanulását.
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II. A TANKÖNYVCSALÁD RÉSZEI
A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE
A FEJEZETEK
A tananyag fejezetekre tagolódik. Az oldalakat
keretező színek könnyen eligazítanak ebben. Egyegy fejezet egy-egy témakör köré épül. A témakör megadott szókincs elsajátítását biztosítja.
Minden feladat egy nyelvtani egység alapozására, bemutatására szolgál.
TÉMÁK
1. Hello
2. Számok
3. Színek
4. Iskola
5. Vásárlás
6. A család
7. Öltözködés
Gyűjtemény

TARTALMAK
Bemutatkozás
Tárgyaink számlálása
Gyümölcsök, állatok
Felszereléseink
Ételek
Családtagok
Ruhadarabok
Mesék, játékok,
ünnepek

NYELVTANI ELEMEK
Utasítások, létige
A többes szám jele
Mondatalkotás
Helymeghatározás
Udvarias kérés
Birtoklás
This/these

AZ OLDALAK
Egy oldal egy óra anyagát nyújtja, de a további
gyakorlás, számonkérés növeli az eredményességet. Az oldalakon belül a felépítés logikus. A megtanulandó anyagot gyakoroltató feladat követi.
Minden lapon van írásra, rajzolásra is lehetőség.
Egy vers, dal vagy játék színesíti a tanult anyagot.
Nem szükséges minden oldalt megtanítani.
Sokat vehetünk kiegészítő anyagként is. A játékos
oldalak gyakorlásra szolgálnak. A mesék a törzsanyagot segítik, ezért beépültek a témakörökbe.
A FEJEZETEK ZÁRÓOLDALA
A fejezetek végén szerepel a megtanulandó szókészlet. Ez a szótárazás megtanítását és a számonkérést segíti. Itt találhatók az alapmondatok és kifejezések, amik feltétlenül szükségesek,
a fejezet lényegét, magját képezik. Ezen az oldalon található a témakörhöz kapcsolódó kiejtési
gyakorlat is.

A GYŰJTEMÉNY
Az utolsó fejezet, a gyűjtemény tartalmazza a
kiegészítő anyagot, s a szükséges további eszközöket. Az ünnepekről szóló oldalakat elővehetjük és megtaníthatjuk a kívánt időben. Az ellenőrző-, értékelőlap egész éven át segíti a tanuló
haladásának követését. A szótár folyamatosan
használható, ellenőrzésre vagy megerősítésre is jó.
Az előkészítő szókártyák listája segít azok elkészítésében, követésében. A három kismalac meséje elő is adható.

A MUNKAFÜZET
A könyv változatos anyagot biztosít a tanárnak,
megfelelő tanulnivalót a gyermeknek. Az hogy
mit és miből tanítsunk, tehát már adott. De hogyan tanítsuk? Ez központi kérdés lett a modern
nyelvoktatásban. A játékos módszereket, a kisgyermekkori igényeket, életkori sajátosságokat
figyelembe vevő oktatás már elnyerte méltó helyét, szerepét a legtöbb iskolában. De ehhez szükséges sok hasznos, érdekes feladat, amin dolgozhatnak a gyerekek. Nem tudnak még olyan
gyorsan megtanulni egy új szót, nem megy még
könnyen a beépülés folyamata. Időt és munkát
kell szánni erre. A tanulási folyamatot is meg
kell tanulni, energiát kell befektetni! Egyszerűen fogalmazva: időt kell tölteni vele, hasznosan,
érdekesen. Ehhez biztosít anyagot a munkafüzet.
A munkafüzet a tankönyvhöz hasonló szerkezetű. Egy-egy oldalon helyezkednek el a fejezetekhez kapcsolódó gyakorlatok. A munkafüzet
sok és sokféle feladatot tartalmaz. De ez nem azt
jelenti, hogy mindig minden feladatot meg kell
csináltatni. Inkább segítséget próbál nyújtani,
hogy ne kelljen gyakorló feladatokat, nyelvi játékokat kitalálni, elkészíteni. Ha egy anyagrész
több gyakorlást igényel, vagy van idejük játékos
feladatokra, akkor a munkafüzetben találnak
ehhez illő feladatokat. A feladatok nagyrészét
megcsi náltathatjuk az órán, vagy adhatjuk házi
feladatnak.
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A munkafüzetben az utasítások magyarul is
olvashatók, hogy a gyerekek otthon, önállóan
is tudják használni, ne okozzon gondot az, hogy
esetleg nem teljesen világos a feladat. A szülők
is szívesen veszik, ha pontosan tudják, mit kell
csinálni gyermeküknek. Szívesebben segítenek
így, és ez 2. osztályban még gyakran szükséges.

A HANGANYAG (CD)
A hanganyag a könyv menetét követi. Minden fontosabb szó és szöveg meghallgatható rajta. A dalok, versek színesítik az órát. Az artikulációs bázis, a helyes kiejtés, hanglejtés kialakítása fontos
szempont. Ezt a készséget még jól elsajátíthatják
a kisiskolás korú nyelvtanulók. A tanár megfelelő

nyelvi mintát adhat a tanulóknak az anyanyelven
beszélők közreműködésével készített hanganyagokkal. Ezek alkalmazása a tanórán különösen
hasznos ebben a korai szakaszban.
A kiejtés, a hangsúlyozás tanításához az otthoni
tanulás során is szükséges a segítség. A mun kafüzet lapjain zárófeladatként a hallás utáni értés
fejlesztése a cél.
A CD-n megtalálható minden olyan hanganyag, amelyet a tankönyvben a szimbólum jelöl.
A munkafüzetben szereplő hallás utáni értést
segítő feladatok leírása megtalálható a munkafüzet hátsó részében. Így leellenőrizhető, könnyen
követhető a szövegük. Otthon és önállóan is lehet
dolgozni ezekkel, és ha nincs hirtelen magnó vagy
a tanár szeretné felolvasni, bemutatni a feladatot,
itt pontosan megtalálható a szöveg leírása.

MY ENGLISH BOOK CLASS 2
(áttekintő táblázat)
TOPICS
1 HELLO

2 NUMBERS

3 COLOURS

4 SCHOOL

5 MARKET

TÉMÁK
Köszönés
Bemutatkozás
Ismerkedés
Utasítások
Érdeklődés
Számok
Számlálás
Születésnap
Óra
20
Színek
Színes szókapcsolatok
Mondatalkotás
Állatok színei
Játékok színekkel
Osztályterem
Osztályjelenetek
Felszerelés
Utasítások, kérések
ABC
Gyümölcsök
Ételek
Vásárlás
Szeretem, nem szeretem

TARTALMAK
Good morning.
What’s your name?
Where are you from?
What’s this?
How are you?
How many?
How old are you?
Numbers 1–20
What’s the time?
Rainbow
Red apple
My book is blue.
Animals
Boardgames
Classroom
People, The lesson
Desk
Stand up, Give me
I spy
a, an, some
Menu
Can I have an apple?
Do you like...?

NYELVTANI ELEMEK
to be:
I am, You are

Többes szám
How many?

What colour?
It is...

What’s this?
Felszólítás
my, your

a, an
Can I have...
I like, I don’t like
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TOPICS
6 FAMILY

7 DRESS UP
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TÉMÁK
Családtagok
Testvérekről
Rokonok
Állatcsaládok
Mesék
Ruhadarabok
Bemutató
Csoportosítás
Farsang
Vásárlás

TARTALMAK
Family album
Brother, sister
Cousin
Mrs Hen
The sky
Wardrobe
Show
hot/cold
Costumes
Shopping centre

NYELVTANI ELEMEK
Have you got a brother or a sister?
I’ve got...

This is
These are

MY ENGLISH BOOK CLASS 2
(részletes táblázatok)
A könyv anyaga röviden (törzsanyag = vastag betűvel szedett)

PART 1 – Hello
OLDAL
1.1 Good morning

2. FELADAT
köszönések

3. FELADAT
ismert szavak

kérdés-válasz

névjegykártyák

1.3 A boy, a girl

dog, cat, mouse

Yes/No
Superman
– szöveg

zászlók
– csoportmunka

1.5 Everybody

Music makers
– dal
Fitness programme

tornagyakorlatok

sportklub
– csoportmunka

London Bridge
– dal
Robot
– vers
Robot Cat
– jelenet
közlekedési lámpa

London Eye

óriáskeréken
– páros munka

1.2 What’s your name?

1. FELADAT
Good morning
– dal
bemutatás

I’m a boy.
– dal
1.4 Where are you from? kérdés-válasz

1.7 Roby robot

Everybody
– dal
See-saw
– vers
utasítások

1.8 What’s this?

tárgyak

1.9 Walking, walking

Walking, walking
– dal
kérdés-válasz

1.6 Let’s go

1.10 How are you?

Gentlemen
– jelenet

4. FELADAT

kártyás játék
– páros munka
kergetőzős játék
– páros munka

robot játék
Mini Cartoon
Network Show
Stop, little
– jelenet
Catty and Birdy

a buszon
– páros munka
Hogy vagy?
– páros munka

Szavak: boy, girl, teacher, dog, cat, mouse, bird, car, ball, doll, book, pencil, pen, bag, lion
Mondatok: What’s your name? Where are you from?
Thank you. What’s this? How are you?
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PART 2 – Numbers
OLDAL
2.1 Numbers

1. FELADAT
számok

2. FELADAT
Ten indians
– dal
összekötős feladat

3. FELADAT
mobile

4. FELADAT
telefonszám
– páros munka

2.2 Potatoes
2.3 Rocket

One potato
– vers
Rocket countdown

számlálás

szerencseszám

rejtvény

Fish
– dal

2.4 How many?

összekötős feladat

123
– vers
Happy Birthday
– dal
Just eight
– dal
Hickory
– dal

többes szám

számológép

2.5 How old are you?

kérdés -válasz

szülinapi szavak
My party
– jelenet
Big Ben
– jelenet

I am Helen
– vers
Party card
– páros munka
Hány óra?
– páros munka

2.6 My party

„partiszavak”

2.7 Time

11, 12,
kérdés-válasz

2.8 Good night!

köszönések

rádió, TV
– szöveg

Good night
– vers

2.9 Twenty

számok 10–20-ig

házak és számok

Kié a ház?
– páros munka

2.10 Castle game

szabályok

számok gyűjtése

mezők színezése

Szavak: potato, mobile, 0, számok 1–12
Mondatok: How many? How old are you? Happy Birthday!

PART 3 – Colours
OLDAL
3.1 Colours

1. FELADAT
szavak

2. FELADAT
Red rose
– vers

3. FELADAT
What colour?

4. FELADAT
Fekete Péter
– páros munka

3.2 Rainbow

Rainbow
– dal

színes szavak

kiszámolók

– csoportmunka

3.3 What colour?

red apple
– szópárok

Lavender
– dal

One for sorrow
– vers

3.4 Yellow page

I see something
– dal

sárga szavak

A hold sajt?
– jelenet

Mi ez?
– páros munka

3.5 Find out!

On the hill
– vers

puzzle

színezős rejtvény

megfejtés

3.6 Africa

állatok

színeik

Black sheep
– dal

3.7 Zoo

Cangaroo
– dal

puzzle

yes/no feladat

3.8 Boardgame

Színes dobókocka

szabályok

társasjáték

Your animal
– páros munka
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OLDAL
3.9 Colour game

1. FELADAT
színes tárgyak
ismétlés

2. FELADAT
megnevezés

3.10 Colour Shark

a játék
– jelenet

csapatjáték

3. FELADAT
párjáték

4. FELADAT

Szavak: red apple, yellow banana, orange, blue plum, purple flower, green tree, pink pig, black bird,
brown bear, white rabbit, grey elephant
Mondatok: What colour? What’s this?

PART 4 – School
OLDAL
4.1 In the classroom

1. FELADAT
tantermi szavak

4.2 School

4.5 Play the game

1234 shut door
– vers
a padon
– szavak
Show me
– jelenet
open-close

4.6 Let’s play

B/3 code

4.7 Boardgame

szabályok

4.8 ABC

ABC
– dal
I spy
– játék
a játék elkészítése

4.3 My desk
4.4 Lesson

4.9 Dingo!
4.10 Salt cellar game

2. FELADAT
Go to the…
– páros munka
Az iskolában
– jelenet
Give me...
What’s in the bag?

3. FELADAT
utasítások

4. FELADAT
Stand up
– dal

szereplők, osztálynapló
my/your, füzetek
Mi van a táskában?
– páros munka
mondatok

My ruler?
– jelenet
Mi ez?
– páros munka
alapkérdések ismétlése

rejtvény

Képes ábécé

ábécé szavakkal

Dingo
– dal
feliratok

a név betűzése

Add nekem...
– páros munka

kitalálós
– páros munka
How many?

társasjáték

A játék
– jelenet

játék
– páros munka

Szavak: teacher, class, children, school, board, door, window, desk, eraser, ruler, bag, book, pen,
pencil, chair, workbook
Mondatok: Go to the door. Give me your pen. Here you are.

PART 5 – Market
OLDAL
5.1 Muffin man
5.2 Fruits

1. FELADAT
Muffin man
– dal
Hot cross buns
– dal

2. FELADAT
több kérdés

3. FELADAT
rövid válaszok

gyümölcsök

a, an, basket

4. FELADAT

Mi van a kosárban?
– páros munka
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OLDAL
5.3 A, an, some

1. FELADAT
egy/több

5.4 Can I have...?

5.9 Menu

Mr Banana
– jelenet
Trot, trot
– vers
Slice, slice
– vers
Chocolate cake
– dal
I like coffee
– vers
étlap

Carrot cake
– tréfás jelenet
Mit szeretsz?
– páros munka
rendelés

5.10 Zoo menu

állatkerti étlap

mondatok kiegészítése

5.5 How much?
5.6 In the kitchen
5.7 Do you like...?
5.8 I like

2. FELADAT
italok
alapmondatok
How much?
pénzek
fridge, table

3. FELADAT
Szomjas vagy?
– páros munka
vásárlás
– páros munka
Shopping
– jelenet
Where? in, on
kérdés-válasz
– páros munka
I like
– vers
Kaphatok...?
– páros munka
mouse-mice

4. FELADAT

This little pig
– vers
vásárlás
– páros munka
Mi van a hűtőben?
– páros munka
rövid válaszok

I screem
– vers

Szavak: carrot, cheese, jam, bread, ice-tea, sandwich, milk, drink, ice-cream, pear, cherry, lemon,
chocolate cake
Mondatok: Can I have…, please? Here you are. Do you like it? I like it. I don’t like it.

PART 6 – Family
OLDAL
6.1 Family

6.5 My brothers and sisters

1. FELADAT
családtagok
– szavak
Who’s that?
– vers
I feel sick
– vers
Brother John
– dal
cousin

6.6 Mrs Hen

I’ve got an egg

6.7 Story in the wood

a mese új szavai

6.8 A tele: The sky is falling
down
6.9 The farmer in the dell

mese
– part 1
szereplők

6.10 Old MacDonald

szereplők

6.2 At home
6.3 Mother, mother
6.4 Brothers, sisters

2. FELADAT
Hand in hand
– vers
anyu, apu
Doctor
– jelenet
How many?
older-younger brother
Mrs Hen
– vers
In a cottage
– dal
mese
– part 2
The farmer
– dal
Old MacDonald
– dal

3. FELADAT
nevek a családban
kacsacsalád
– vers
Az orvosnál
– páros munka
Have you got?
– kérdés, válasz
Hány éves a testvéred?
– páros munka
Family album
actions
mese
– part 3
your game
– csoportmunka

Szavak: family, father, mother, brother, sister, grandpa, grandma, cousin
Mondatok: Have you got a brother or a sister? I’ve got…

4. FELADAT
A te családod?
– páros munka
Donald Duck
– szöveg
Ten monkeys
– vers
Van testvéred?
– páros munka
A dalmatian dog
– szöveg
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PART 7 – Dress up
OLDAL
7.1 Wardrobe

1. FELADAT
Szavak

7.2 Fashion Show

Show
– jelenet
Cat in hat
– vers
Hot/Cold,
For boys/girls
Foxy plakát

7.3 A shop
7.4 More clothes
7.5 Wanted
7.6 Raincoat
7.7 Fancy dress party
7.8 Shopping centre
7.9 Shopping for clothes
7.10 Boardgame

Rain, rain
– vers
Cinderella
– vers
Tall shop
– vers
Shopping
– jelenet
kellékek

2. FELADAT
this/these
– mondatok
kellékek
Puss in Boots
– jelenet
is/are
– páros munka
Wanted
– jelenet
esőkabát, esernyő
jelmezek, szereplők
üzletek

3. FELADAT
magazine
– páros munka
bemutató
– páros munka
vásárlás
– páros munka

Policeman
– vers
Róka
– jelenet
Halloween party
– szöveg
Mit hol kapsz?

Diddle, diddle
– dal
ruhák, színek gyakorlása játék

Szavak: T-shirt, hat, dress, shoes, socks, trousers, jeans, pullover
Mondatok: This is my hat. These are my shoes.
Collection:
Halloween, karácsony, húsvét
Three little pigs – mese
Dictionary
Értékelő oldal
My page – kedvenceim
Szókártyák listája
Map of the book

4. FELADAT
Teddy bear
– dal

Rain on the…
– vers
Gyere bulizni!
– páros munka
Menjünk vásárolni!
– csoportmunka
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III. A KERETTANTERV TARTALMA
ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE
ÁLTALÁNOS CÉLOK
ÉS FELADATOK
A kisgyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet
ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni a
későbbi nyelvtanulást, főként a receptív készségek fejlesztésével. Ezekhez járul még a nyelvtanulási stratégiák kialakításának megalapozása.
Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes
nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek
számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást
jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust
értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a
folyamat lassú, az idősebb korosztályra jellemző
látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Egyik
tipikus jellemzője a csendes szakasz, mely nek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen
bekapcsolódnak.
Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert tartalmakra
épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt már ismert
tantárgyak anyagának integrálásával érhető el.
Így válik az ismeretlen célnyelvi tanári beszéd
érthetővé a diákok számára.
A kerettanterv a 4. évfolyam anyanyelven
megismert témaköreire, beszédszándékaira, fogalomköreire és tevékenységeire épül. A készségek közül a hallott szöveg értésének fejlesztése a
legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd az egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.)
a memorizált, elemezetlen nagyobb egységek használatáig terjed (köszönés, mondóka, játék, dal).
A gyerekek órai beszédének természetes része a

magyar nyelvű kérdés és válasz, melyet visszajelzésként, megerősítésként használ nak a tanár
célnyelvhasználatával párhuzamosan. Ne féljünk
tehát néha mi is magyarul megszólalni, de természetesen törekedjünk az angol nyelvű óravezetésre, és biztassuk a gyerekeket, hogy ők is minél
többet beszéljenek angolul.
A követelmények a természetes nyelvelsajátítás folyamatát tükrözve a szó és az egyszerű
mondat szintjén mozognak.

FEJLESZTÉSI FELADATOK,
KÖVETELMÉNYEK
Tudatosodjon a tanulóban, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát! Alakuljon ki a tanulóban pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt! Fejlődjön együttműködési készsége,
tudjon részt venni páros és csoportmunkában!
Ismerkedjen meg néhány alapvető nyelvtanulási
stratégiával!

ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS ALAPELVEK
Az idegen nyelv tanítása elsősorban a gyakorlati
készségek elsajátítását szolgálja. Egyben megismerteti egy másik kultúra sajátos értékeit. A tankötelezettség ideje alatt legalább egy idegen nyelvet kell megtanítani olyan fokon, hogy a tanuló
hétköznapi helyzetekben, turisztikai, később
mun kavállalói, fogyasztói helyzetekben a nyelvet
használni tudja. Egy élő idegen nyelv tanítását
a negyedik évfolyamon, azaz legalább 10 éves
korban meg kell kezdeni, s a tankötelezettség
egész időtartama alatt folytatni kell. Magyarországon tehát minden iskolába járó gyereknek
legalább hat éven keresztül egy élő idegen nyelvet kötelező tanulnia.
Ha a személyi és tárgyi feltételek lehetővé teszik, különösen pedig, ha az iskola hagyományai
arra köteleznek, lehet, sőt kívánatos az idegen nyelv
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tanítását egy vagy több évvel korábban megkezdeni.
Az idegen nyelv általános követelményrendszerének a kidolgozásánál az Európa Tanács ajánlásait követtük. Az Európai Unió országaiban
ezeket az alapelveket alkalmazzák minden idegen nyelvi tanterv kidolgozásánál.
Fontos, hogy a követelményrendszert az iskolák rugalmasan, a helyi sajátosságoknak és igényeknek megfelelően alkalmazzák. A tananyag
elrendezése változhat, módosíthatunk a témák
elrendezésén. A tanítási folyamat tervezésénél a
tanulók egyéni szükségleteit és képességeit is vegyük figyelembe! Segítsünk nekik abban, hogy
készségeik a számukra optimális ütemben fejlődjenek!

ELŐKÉSZÍTŐ IDŐSZAK,
BEVEZETŐ SZAKASZ
LEHETŐSÉGEK A KERETTANTERVBEN
AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS
ELSŐ SZAKASZÁRA MEGADOTTAKHOZ

A Minisztérium által kiadott kerettanterv a 4. osztálytól indítja az idegen nyelv oktatását. Mégis
sok iskola biztosít erre lehetőséget az első–harmadik osztályban is. A közoktatásról szóló törvény 52. §-ának 7. bekezdésében meghatározott
időkeret terhére szervezhető nem kötelező tanórai foglalkozás lehet az első–harmadik évfolyamon az idegen nyelv tanítását szolgáló tanórai
foglalkozás. A szabadon ter vezhető tanórai foglalkozások a készségek és képességek fejlesztését,
valamint a kerettantervben meghatározott követelményeket kiegészítő ismeretek elsajátítását
szolgálják.
Nemcsak a szülők igénye ez, de az iskolák is
előtérbe helyezik az idegen nyelvek oktatását.
A NAT szerint, ha a személyi és tárgyi feltételek
lehetővé teszik, különösen pedig, ha az iskola
hagyományai arra köteleznek, lehet, sőt kívánatos az idegen nyelv tanítását egy vagy több évvel
korábban megkezdeni. A valóságban tehát létezik
ez a forma.
Valóban a 4. osztálytól lehet oktatni egy idegen nyelvet eredményesen, mérhetően. Bizonyos
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területeken mégis lehet eredményeket elérni a
korábbi időszakban is.
A kerettantervben szereplő gondolatokra utalva a következő lehetőségek kínálkoznak egy előkészítő időszak bevezetésére:
– A kisgyermekkori idegennyelv-oktatás
alapvető célja lélektani és nyelvi: egyrészt kedvet
ébreszteni a nyelvek tanulása iránt, sikerélményhez juttatni a diákokat, másrészt megalapozni
a későbbi nyelvtanulást.
– Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek
számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást
jelentő tevékenységekben vesznek részt, bepillantanak egy másik nép kultúrájába.
Ha az életkori sajátosságoknak megfelelő
anyagot biztosítunk az 1–3. osztályos tanulóknak, olyan eredményt érhetünk el, amely a későbbi nyelvoktatást segíti. Nem a 4. osztályos
anyag előrehozása a cél, hanem olyan lehetőségek kiaknázása, amit az adott életkor, érdeklődési kör lehetővé tesz. Így lesz értelme az előkészítő időszak bevezetésének.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
– alapszavak ismerete (szókép, hangalak, kiejtés
és esetleg az íráskép),
– alapmondatok verssel, dallal a megfelelő helyzetben való felhasználása,
– rövid reagálás, válaszadás,
– az utasítások megértése, az egyszerű tanári nyelv
lényegének megértése,
– az idegen nyelven való önkifejezési forma elfogadása,
– a kész elemek gátlásmentes használata.

ÖSSZEGEZVE
A 4. évfolyam számára a kerettantervben
megadott célok és feladatok közel azonosak az
előkészítő időszak céljaival és feladataival, de
módszereiben, a megvalósítás módjában eltérnek
attól.
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TÉMAKÖRÖK ÉS TARTALMAK

mivel még ebben a korai életkorban követelményrendszerről nem lehet beszélni.

a) Kommunikációs szándékok
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
– köszönés, elköszönés,
– bemutatkozás,
– köszönet és arra reagálás.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
– tetszés, nemtetszés.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs
szándékok:
– dolgok, személyek megnevezése,
– információkérés, információadás,
– igenlő vagy nemleges válasz.

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
A tanuló megért
– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
rövid kérést, utasítást, arra cselekvéssel válaszol.

b) Fogalomkörök
– cselekvés, történés, létezés kifejezése,
– birtoklás kifejezése,
– térbeli viszonyok,
– időbeli viszonyok,
– mennyiségi viszonyok,
– minőségi viszonyok.
A továbbhaladás feltételei
A továbbhaladás feltételeit a 4. osztálytól határozhatjuk meg.
Várható eredményeket nézünk a 2. osztályban,

BESZÉDKÉSZSÉG
A tanuló
– egy szóval vagy hiányos, egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kérdésre,
– ismert dolgokat megnevez,
– néhány mondókát, verset, dalt reprodukál.
OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE
A tanuló
– felismeri a tanult szavak írott alakját,
– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott,
néhány szóból álló mondatot megért;
– ismert nyelvi elemekből álló egymondatos
szövegben fontos információt megtalál.
ÍRÁSKÉSZSÉG
A tanuló
– helyesen lemásol ismert szavakat.

Tevékenységformák
Listening
Speaking
Reading
Writing

A tanult szavak hallás utáni felismerése. Ismert nyelvi elemeket tartalmazó szöveg hallás utáni megértése.
Egyszerű kérdés feltevése és arra rövid válasz adása. A tanult mintamondatokban egy-egy szó cseréjével önálló
mondatalkotás.
Tanult kifejezéseket tartalmazó szöveg megértése, magyarra fordítása. Ismert szöveg megközelítően helyes kiejtéssel
való, érthető felolvasása.
Kis segítséggel néhány mondat leírása, lemásolása.
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Tartalom
a) Kommunikációs szándékok
A TÁRSADALMI ÉRINTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK
KEZDEMÉNYEZÉS ÉS VÁLASZ
Good morning. Hello Tom. Hi!
Good morning. Hello Mary. Hi!
Hello, how are you?
Very well, thank you.
Goodbye. Bye-bye.
Goodbye. Bye!
My name is...
Hello. Hi!
Thank you very much.
No problem.

Köszönés
Elköszönés
Bemutatkozás
Köszönet és arra reagálás

SZEMÉLYES BEÁLLÍTÓDÁS ÉS VÉLEMÉNY KIFEJEZŐDÉSÉRE SZOLGÁLÓ KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK
Tetszés, nemtetszés

Do you like it?

KEZDEMÉNYEZÉS ÉS VÁLASZ
I like it. I don’t like it.
Yes, I do. No, I don’t.

INFORMÁCIÓCSERÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KOMMUNIKÁCIÓS SZÁNDÉKOK
Dolgok, személyek megnevezése
Információkérés
Információadás
Igenlő vagy nemleges válasz

What is it?
Who’s that?
How old are you?
Where is he?
What is she doing?
Where is it?

KEZDEMÉNYEZÉS ÉS VÁLASZ
It’s...
I’m ten.
He is in the classroom.
She is sleeping.
I don’t know.

b) Fogalomkörök

Cselekvés, történés, létezés
kifejezése
Kérés, felszólítás kifejezése
Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok

Időbeli viszonyok

FOGALOMKÖRÖK
Jelenidejűség

Present forms of verb ’be’
Imperatives
Possessive adjectives
Present forms of ’have
got’

Irányok, helymeghatározás

NYELVI KIFEJEZÉSEK
I’m a boy. Are you...?
Sit down, please.
My book...
I’ve got a cat.
Have you got...?
Where?
Here/there; left/right
In, on, under
What time is it?
It’s 9 o’clock.
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FOGALOMKÖRÖK
Mennyiségi viszonyok

Singular/plural forms
Cardinal numbers

Minőségi viszonyok

A fejlesztési feladatok között szerepel az idegen nyelven való önkifejezés tudatosítása, a nyelvtanuláshoz való pozitív hozzáállás kialakítása, a
közös munkában való részvétel. Mindezek a 2. évfolyamon tanulóknak is fontos szempontok. Bár
a követelmények helyett még csak várható eredményeket említhetünk.
A 4. osztályosok számára megadott témalistaajánlás az előkészítő időszakra vonatkoztatva csak
kismértékben tér el, az életkori sajátosságokból
adódó érdeklődési és feldolgozási kört figyelembe véve. A világról kialakult ismeretek alapján az
általuk eddig ismert tartalmakra épül. (Én és a
családom, a szűkebb környezet, étkezés, öltözködés, iskola, szabadidő, szórakozás.)
A korai időszakban ezeket a témákat nem feldolgozni, inkább előkészíteni, alapozni lehet.
A Témakörök és tartalmak cím alatt felsorolt területek előkészíthetők olyan versekkel, dalokkal, tematikus játékokkal, melyek a 2. osztályos
gyermek életkorának megfelelők. Később felhasználható az ezekből megismert anyag, de maguk a dalok, játékok már később túl kisgyermekesek a 4. osztályosok számára.
A továbbhaladás feltételei részben egyeznek
csak, mert az olvasás-írás még nem követelmény.
A hallott szöveg értése és a beszédkészség is egy
adott szint elérését jelenti, nem feltétele a továbbtanulásnak. Mivel a 2. osztályos anyag tanítása
pluszórában történik és csak előkészítő jellegű,
ezért nem lehet feltételeket szabni. Az alapszavak,
mondatok ismerete bizonyos mértékben szükséges. A dalok, versek, játékok ismerete, előadása
és megértése javasolt.

NYELVI KIFEJEZÉSEK
How many…?
1–20 (20–100)
It’s big/small.
What colour is it?
It’s red/blue…

CÉLOK ÉS FELADATOK
Az angol nyelv tanulásának megszerettetése játékos megközelítéssel.
• A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése.
• Az artikulációs bázis fejlesztése, a speciális hangzók, hanglejtés, szóhangsúly megfigyelése.
• Az idegen nyelven való önkifejezés megismerése.
• Bepillantás egy más nép életébe, kultúrájába,
szokásaiba.
• Néhány főbb nyelvtani alapegység alapozása,
tanulásának megkezdése. A továbbiakban ezekre koncentrikusan bővülhet a tananyag.
• Dalok, versek megismerése, melyek temati kusan segítik a beszélt nyelv és a nyelvtan elsajátítását.
• Aktív és passzív szókincs gyűjtése dalokon és
játékokon keresztül is.
• Az egyszerűbb utasítások megértése és végrehajtása.
• Mondatok átalakítása szócserével, használatuk
élő helyzetekben is.
• Cselekvéssel összekötött szövegek, rímek, szerepjátékok tanulása.
•

KÖVETELMÉNYEK,
VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
Ismerjék a tanulók a megadott szavakat és alapmondatokat!
• Magyarul is nevezzék meg ezek jelentését!
• A tanult kérdéseket és válaszokat párbeszédes
játékban használják!
• A megtanult mintamondatokban helyesen mondják a szavakat és nyelvtani elemeket!
• Értsék meg és hajtsák végre a tanult utasításokat!
• A tanult verseket, dalokat egyedül is mondják,
énekeljék!
•
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TÉMALISTA
Az én világom: bemutatkozás, a szűkebb környezetben szereplő személyek, tárgyak bemutatása, ismert gyermekdalok, versek, mozgásos
játékok megismerése.
• Számok: önálló értelmezésük, tárgyakhoz kapcsolódó használatuk.
• Színek: megnevezésük, jellemző tárgyakhoz,
állatokhoz kapcsolásuk.
• Az iskola: az osztályterem tárgyai, személyek
és tevékenységek.
• A család: a családtagok, a család bemutatása.
• Ételek: étkezések és ételek nevei, kérésük, kedvelt és kevésbé kedvelt ételek, italok.
• Öltözködés: a ruhadarabok megnevezése.
• Vásárlás: ismert tárgyak kérése és adása.
• Mesék: folyamatos, összefüggő szövegek reprodukálása életszerű mondatokkal.
•

TÉMAKÖRÖK ÉS TARTALMAK
AZ ÉN VILÁGOM
A bevezető időszak játékai, versei, dalai
Cél: Ismerkedés egymással, a környezettel és
az idegen nyelvvel.
Tartalom: A köszönési formák, néhány alapszó megismerése. A gyermekek körül lévő tárgyak neve. A legismertebb gyermekdalok, versek,
mozgásos játékok megismerése. Alapvető utasítások. A környezetben és a világban élő emberek,
állatok és nevezetességek bemutatása.
Kommunikációs szándékok: köszönés, elköszönés, bemutatkozás, dolgok, személyek megnevezése. Információkérés, információadás.
Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés
kifejezése, felszólítások.
Szókészlet: kb. 15 alapszó, ami a személyes
bemutatkozáshoz szükséges, és további 15 szó a
passzív szókincs gyarapítására, a közvetlen környezetben való eligazodáshoz szükséges szavak,
kifejezések, utasítások, egyszerű melléknevek, néhány állat neve, fontosabb országnevek, személyek, nevezetességek, kifejezések megismerése.
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Tevékenységformák:
Listening: A versek, dalok hallgatása, a játékok összekötő
szövegének megfigyelése a tanár előadásában.
A tanult szavakat hallás utáni felismerése. A tanult
utasítások végrehajtása. Ismert nyelvi elemeket
tartalmazó szöveg hallás utáni megértése.
Speaking: Reagálás köszönésre, kérdések és válaszok adása
minta után, s később önállóan is.
A dalok és versek szövegének reprodukálása.
Egyszerű kérdés feltevése és arra rövid válasz adása.
A tanult mintamondatokban egy-egy szó cseréjével
önálló mondatalkotás.
Reading: A könyv szövegének, szavainak, verseinek és
dalainak hangoztatása.
Néhány fontosabb szó megkeresése a szövegben.
Tanult kifejezéseket tartalmazó szöveg megértése,
magyarra fordítása. Ismert szöveg megközelítően
helyes kiejtéssel való, érthető felolvasása.
Writing: Kis segítséggel néhány alapszó leírása. Tudjon
röviden írásban reagálni adott helyzetben!
Várható eredmények, melyeket a továbbhaladáshoz kérhetünk:
Ez a bevezető szakasz főleg dalokból, versekből, mondókákból áll. Fontos, hogy ezeket az
értelmükkel együtt tanulják meg a gyerekek.
Néhány szó önálló ismerete is szerepel. (boy,
girl, dog, cat, up, down...) Néhány alapkérdésre
válasz adása. (What’s your name?, What’s this?)
Az utasítások végrehajtása. (Come here, Sit
down...) Egyszerű tárgyak felismerése, megmutatása megnevezés után. (pencil, door, ball...)
Az első osztály bevezető időszakában tanultak
felelevenítése. A kérdések és válaszok előadása
már önállóan. A környezetükben, életükben szereplő új kifejezések megismerése, használata.
Tudjon a tanuló néhány szavas mondatokat mondani magáról, és rövid kérdéssel érdeklődjön társáról! (I’m a boy. How old are you?) Értsen meg
és hajtson végre egyszerűbb utasításokat! Tudjon
ilyet mondani is! (Come here.) Ismerjen néhány
nevezetességet a világból!
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SZÁMOK
Cél: A számok nevének megismerése, használata játékos tevékenységekben. Számlálás, s néhány kifejezés megismerése többes számban is.
Tartalom: A számok nevének önálló értelmezése, nemcsak sorban történő felmondása.
A számokhoz kapcsolódó játékos gyakorlatok,
versek, dalok tanulása. A számok tárgyakhoz
való kapcsolása, számlálás.
Kommunikációs szándékok: dolgok és személyek megnevezése.
Fogalomkörök: Mennyiségi viszonyok (Cardinal numbers 1–10. Singular/plural forms of
nouns)
Az elsajátítandó szókészlet mennyisége:
a 10 szám és további 10 szó a számláláshoz.
Tevékenységformák:
Listening: A versek, dalok hallgatása, a számlálások megfigyelése, megértése.
Ismert nyelvi elemeket tartalmazó szöveg hallás
utáni megértése.
Speaking: Felsorolás, számlálás, a dalok és versek szövegének
reprodukálása.
Reading: A könyv szövegének, szavainak, verseinek és
dalainak hangoztatása. Néhány fontosabb szó
megkeresése a szövegben. A fontosabb szavak
önálló olvasása is.
Writing: A szavak értelmének rajzokkal és számjegyekkel való
megjelenítése. Néhány alapszó írása.

rése. Kérdé sek és válaszok színes tárgyakról.
A színek nevének főnevekhez kapcsolása.
Kommunikációs szándékok: Információkérés és -adás
Fogalomkörök: minőségi viszonyok (What
colour? Red. A red apple.)
Az elsajátítandó szókészlet mennyisége:
a 10 szín és további 10 szó a szókapcsolatok kialakításához.
Tevékenységformák:
Listening: A versek, dalok hallgatása, az ezekben szereplő
színek felismerése.
Ismert nyelvi elemeket tartalmazó szöveg hallás
utáni megértése.
Speaking: A színek megnevezése, a tanult kérdések és válaszok
hangoztatása, a dalok és versek szövegének
reprodukálása.
Reading: A könyv szavainak, verseinek és dalainak hangoztatása.
A fontosabb szavak felismerése a szövegben. Ezek
önálló olvasása is.
Writing: A szavak értelmének rajzokkal és színekkel való
megjelenítése. A fontosabb szavak szóképének írása.
Várható eredmények: A fontosabb színek
megnevezése. Néhány gyakoribb szín megnevezése a hozzá kapcsolódó tárggyal együtt. Néhány vers, dal reprodukálása. Kérdésre rövid válasz adása.

AZ ISKOLA
Várható eredmények: A számok ismerete
1–10-ig. Önálló megnevezésük. Néhány egyszerűbb számlálási feladat megoldása.
A számok ismerete 20-ig. A kérdésekre rövid
válasz adása. A számokhoz tartozó tárgyak, állatok többes számú alakjának használata minta
alapján.

SZÍNEK
Cél: A színek nevének megismerése és használata játékos tevékenységekben.
Tartalom: A színek megnevezése, s az ezekhez kapcsolódó dalok, versek, játékok megisme-

Cél: Az osztályteremben lévő személyek és
tárgyak elnevezése. Az iskolai élettel kapcsolatos
ismeretek gyűjtése. Az ezekhez kapcsolódó
cselekvések végrehajtása rövid utasítások segítségével, használata játékos tevékenységekben.
Tartalom: Az íróasztal és az osztályterem
bemutatása. Egyszerű tevékenységek és tárgyak
kapcsolatának kifejezése. Mozgásos játékok az
osztálytermen belül és hétköznapi szerepjátékok
előadása.
Kommunikációs szándékok: köszönés, bemutatkozás, dolgok, személyek megnevezése,
információkérés és -adás.
Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés
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kifejezése, (jelenidejűség, felszólító alakok, utasítások), birtoklás kifejezése, térbeli és időbeli
viszonyok, mennyiségi, minőségi viszonyok.
Az elsajátítandó szókészlet mennyisége:
a 10 iskolai tárgy és további szavak a cselekvések
végrehajtásához.
Tevékenységformák:
Listening: A tanterem és az íróasztal tárgyainak hallás utáni
megismerése, versek, dalok hallgatása. A tanult
utasítások végrehajtása. Ismert nyelvi elemeket
tartalmazó szöveg hallás utáni megértése.
Speaking: A tárgyak megnevezése, a dalok és versek szövegének reprodukálása.
Egyszerű kérdés feltevése és arra rövid válasz adása.
A tanult mintamondatokban egy-egy szó cseréjével
önálló mondatalkotás.
Reading: A könyv szavainak, verseinek és dalainak hangoztatása. A fontosabb szavak önálló olvasása. Tanult
kifejezéseket tartalmazó szöveg megértése,
magyarra fordítása. Ismert szöveg megközelítően
helyes kiejtéssel való, érthető felolvasása. Írott
utasítások végrehajtása.
Writing: A szavak értelmének egyszerűsített rajzokkal való
megjelenítése. A szavak képekhez való másolása.
A fontosabb szavak önálló írása gyakorlás után.
Kis segítséggel néhány alapszó és mondat leírása.
Várható eredmények: A közvetlen tárgyak
megnevezése (pen, pencil, book, board...). Egyszerű játékokban szereplő utasítások végrehajtása.
(Go to the door. Open your book.)
További utasítások végrehajtása és játékokon
keresztül egymás irányítása is (Give me...) Egyszerű információkérés és -adás. (Where is...? In
my bag.)
A birtoklás kifejezésénél a my/your önálló használata. Egyszerű osztályjelenetek közös előadásában aktív részvétel.

ÉTELEK, VÁSÁRLÁS
Cél: Ételek, játékok vásárlása, kérése.
Tartalom: Gyümölcsök, egyszerű ételek, ruhák, játékok nevének megismerése s egyszerű formában való kérése vásárlásnál. Életszerű helyzetekben való eligazodás, pl. üzletben, étteremben.
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Játékos étlap gyerekeknek, állatkáknak. Rendelések, udvarias válaszok használata.
Kommunikációs szándékok: Köszönés, elköszönés, köszönet (Good morning. Hello. Goodbye. Bye. Bye-bye. Thanks. Thank you very
much). Információkérés, információadás.
Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés
kifejezése
Az elsajátítandó szókészlet mennyisége:
5 gyümölcs és 5 étel, a, an, some, I like, I don’t
like, Do you like? kifejezések az ételek kéréséhez.
Tevékenységformák
Listening: A versek, dalok hallgatása a piaci hangulat
megteremtéséhez, a bolt és az étlap ételeinek hallás
utáni megismerése. A tanult szavak hallás utáni
felismerése. Ismert nyelvi elemeket tartalmazó
szöveg hallás utáni megértése.
Speaking: Az ételek és gyümölcsök megnevezése, a dalok és
versek szövegének reprodukálása. A tanult
mintamondatokban egy-egy szó cseréjével önálló
mondatalkotás.
Reading: A könyv szavainak, verseinek és dalainak hangoztatása. Tanult kifejezéseket tartalmazó szöveg
megértése, magyarra fordítása. Ismert szöveg
megközelítően helyes kiejtéssel való, érthető
felolvasása.
Writing: A szavak írása. Egyszerűbb mondatok alkotása.
Várható eredmények: Egyszerű szavak megnevezésével vásárlási jelenetek előadása. Tetszés,
nemtetszés kifejezése kérdés után. Egyszerű udvarias kérés megismerése.

A CSALÁD
Cél: A közvetlen családtagok megnevezése.
Tartalom: A család bemutatása, érdeklődés
a testvérek felől. Családi ünnepek, ajándékok,
szokások megismerése.
Kommunikációs szándékok: köszönés, elköszönés, bemutatkozás, bemutatás, személyek
megnevezése, információkérés, információadás.
Fogalomkörök: birtoklás kifejezésének megfigyelése (Have you got a brother or a sister?),
dolgok és személyek megnevezése.
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Az elsajátítandó szókészlet mennyisége: a fontosabb családtagok neve, a testvérekről szóló
kérdés és válasz kifejezéséhez szükséges szavak.
Tevékenységformák:
Listening: A versek, dalok hallgatása.
A tanult szavak hallás utáni felismerése. Ismert nyelvi
elemeket tartalmazó szöveg hallás utáni megértése.
Speaking: A családtagok megnevezése, a dalok és versek
szövegének használata.
A tanult mintamondatokban egy-egy szó cseréjével
önálló mondatalkotás.
Reading: A könyv szavainak, verseinek és dalainak hangoztatása. Néhány fontosabb szó felismerése a képek
mellett, önálló olvasása. Tanult kifejezéseket
tartalmazó szöveg megértése, magyarra fordítása.
Ismert szöveg megközelítően helyes kiejtéssel való,
érthető felolvasása.
Writing: A fontosabb szavak önálló írása gyakorlás után.
Néhány rövid mondat másolása, írása segítséggel.
Várható eredmények: A közeli családtagok
megnevezése. Ismert egyszerű szavak szülinapokra
is. A testvérek bemutatása. Kérdések és válaszok
a birtoklás kifejezésével (I’ve got two sisters).

RUHÁINK
Cél: A ruhadarabok nevének megismerése. Az
ezekhez kapcsolódó cselekvések kifejezése. Ruhadarabok vásárlása, kérése.
Tartalom: A tanult szavakkal a saját és a ba-

rátok ruháinak bemutatása. A dalok, versek, játékok felhasználásával ezek beszédbe illesztése.
Az egyes és többes számú ruhadarabok megkülönböztetése.
Kommunikációs szándékok: bemutatás, dolgok, személyek megnevezése.
Fogalomkörök: cselekvés, történés, létezés
kifejezése, mennyiségi viszonyok.
Az elsajátítandó szókészlet mennyisége:
ruhadarabok, s a nyelvtani elemeket tartalmazó
kifejezések, passzív szókincs gyűjtése.
Tevékenységformák:
Listening: A versek, dalok hallgatása, a szavak hallás utáni
megismerése.
A tanult szavak hallás utáni felismerése. Ismert nyelvi
elemeket tartalmazó szöveg hallás utáni megértése.
Speaking: A ruhadarabok megnevezése, a dalok és versek
szövegének használata. A tanult mintamondatokban
egy-egy szó cseréjével önálló mondatalkotás.
Reading: Felolvasással a szavak hangoztatása.
Tanult kifejezéseket tartalmazó szöveg megértése,
magyarra fordítása. Ismert szöveg megközelítően
helyes kiejtéssel való, érthető felolvasása.
Writing: A szavak használata. Egyszerűbb mondatok alkotása.
Kis segítséggel néhány mondat leírása.
Várható eredmények: Néhány egyszerű
ru hadarab bemutatása és megnevezése játékos
di vatbemutatóval, rajzzal, színezéssel. Játékos
személyleírás, körözés segítségével minőségi viszonyok kifejezése. (big, small, red, blue...)
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TANMENETJAVASLATOK
heti 1 óra
ÓRA
TÉMÁK
1. 1 HELLO
2.
3.

1.1
1.3
1.4

4.

1.6

5.

1.8

6.

2 NUMBERS

2.1

7.
8.
9.

2.3
2.4
2.5

10.

2.7

11.

3 COLOURS

3.1

12.
13.

3.3
3.4

14.

3.6

15.
3.9
16.

4 SCHOOL

4.1

17.
18.

4.3
4.4

19.

4.6

20.

4.8

21.

5 MARKET

5.1

22.

5.3

23.
24.
25.

5.5
5.6
5.7

LECKÉK
Good morning
– 1.2 What’s your name?
A boy, a girl
Where are you from?
– 1.5 Everybody
Let’s go
– 1.7 Roby robot
What’s this ?
– 1.9 Walking, walking
– 1.10 How are you?
Numbers
– 2.2 Potatoes
Rocket countdown
How many?
How old are you?
– 2.6 My party
Time
– 2.8 Good night!
– 2.9 Twenty
– 2.10 Castle game
Colours
– 3.2 Rainbow
What colour?
Yellow page
– 3.5 Find out!
Africa
– 3.7 Zoo
– 3.8 Boardgame
Colour game
– 3.10 Colour Shark game
In the classroom
– 4.2 School
My desk
Lesson
– 4.5 Play the game
Let’s play
– 4.7 Boardgame
ABC
– 4.9 Dingo!
– 4.10 Salt cellar game
Muffin man
– 5.2 Fruits
A, an, some
– 5.4 Can I have...?
How much?
In the kitchen
Do you like...?
– 5.8 I like
– 5.9 Menu
– 10 Zoo menu

TARTALMAK
Köszönés
Bemutatkozás
Ismerkedés

SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK
to be:
I am, You are

Érdeklődés

Szavak: boy, girl, teacher, dog, cat, mouse, bird,
car, ball, doll, book, pencil, bag, pen, lion
Mondatok:
What’s your name? Where are you from?
Thank you. What’s this? How are you?

Számok
Számlálás

Többes szám
How many?

Utasítások

Születésnap
Óra, 11, 12

Szavak: mobile, 0, számok 1–12, fish, calculator,
potato, rocket,
Mondatok: How many? How old are you?
Happy Birthday!

13–20
Színek

What colour?
It is...

Színes szókapcsolatok
Mondatalkotás
Állatok színei
Játékok színekkel

Osztályterem
Osztályjelenet
Felszerelés
Utasítások, kérések

ABC

Gyümölcsök
Vásárlás
Pénz
Ételek
Szeretem, nem
szeretem

Szavak: red apple, yellow banana, orange, blue
plum, purple flower, green tree, pink pig, black
bird, brown bear, white rabbit, grey elephant
Mondatok: What colour? What’s this?

What’s this?
Felszólítás
my, your
Szavak: teacher, class, children, school, board,
door, window, desk, eraser, ruler, bag, book,
pen, pencil, chair, workbook
Mondatok: Go to the door. Give me your pen.
Here you are.
a, an
Can I have...
I like, I don’t like
Szavak: carrot, ice-tea, sandwich, milk, drink,
ice-cream, pear, cherry, lemon, chocolate cake
Mondatok: Can I have..., please? Here you are.
Do you like it? I like it. I don’t like it.
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ÓRA
TÉMÁK
26. 6 FAMILY
27.
28.

6.1 Family
– 6.2 At home
6.3 Mother, mother
6.4 Brothers, sisters
– 6.5 My brothers
6.6 Mrs Hen
– 6.7 In the wood

29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

LECKÉK

7 DRESS UP

COLLECTION

6.8 The sky is falling down
– 6.9 The farmer in dell
– 6.10 Old MacDonald
7.1 Wardrobe
7.2 Fashion Show
7.3 A shop
7.4 More clothes
7.5 Wanted
– 7.6 Raincoat
– 7.7 Fancy dress party
– 7.8 Shopping centre
– 7.9 Shopping for clothes
– 7.10 Boardgame
Ünnepek
Three little pigs
My page
Map of the book

TARTALMAK
Családtagok
Testvérekről
Rokonok
Állatcsaládok
Mesék

SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK
Have you got a brother
or a sister?
I’ve got…
Szavak: family, father, mother, brother, sister,
grandpa, grandma, cousin
Mondatok: Have you got a brother or a sister?
I’ve got

Ruhadarabok
Bemutató

This is
These are

Csoportosítás

Szavak: T-shirt, hat, dress, shoes, socks, trousers,
jeans, pullover
Mondatok: This is my hat. These are my shoes.

Farsang
Vásárlás

Ismétlés
Gyakorlás
Áttekintés

Szótár
Szókártyalista
Értékelő oldal

TANMENETJAVASLAT
heti 2 óra
ÓRA
TÉMÁK
1. 1 HELLO
2–3.
4.
5.
6.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

7.
8.
9.
10.
11. 2 NUMBERS
12.
13.
14.
15–16.

1.7
1.8
1.9
1.10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

17–18.

2.7

19.
20.

2.9
2.10

LECKÉK
Good morning
What’s your name?
A boy, a girl
Where are you from
Everybody
– 1.6 Let’s go
Roby robot
What’s this?
Walking, walking
How are you?
Numbers
Potatoes
Rocket
How many?
How old are you?
– 2.6 My party
Time
– 2.8 Good night!
Twenty
Game

TARTALMAK
Köszönés
Bemutatkozás
Ismerkedés
Utasítások

SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK
to be:
I am, You are
Szavak: boy, girl, teacher, dog, cat, mouse, bird,
car, ball, doll, book, pencil, pen, bag, lion
Mondatok: What’s your name? Thank you.
What’s this? How are you?

Érdeklődés

Számok
Számlálás

Többes szám
How many?

Születésnap

Szavak: fish, calculator, potato, rocket, mobile, 0,
számok 1–12

Óra, 11, 12
13–20

Mondatok: How many? How old are you?
Happy Birthday!
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ÓRA
TÉMÁK
21. 3 COLOURS
22.
23.
24.
25.
26.
27–28.
29.
30.
31. 4 SCHOOL
32.
33.
34–35.
36.
37.
38.
39.
40.
41. 5 MARKET
42.
43.
44–45.
46.
47.
48.
49.
50.
51. 6 FAMILY
52.
53.
54–55.
56.
57.
58.
59.
60.
61. 7 DRESS UP
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71–74. COLLECTION
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LECKÉK
3.1 Colours
3.2 Rainbow
3.3 What colour?
3.4 Yellow page
3.5 Find out!
3.6 Africa
3.7 Zoo
– 3.8 Boardgame
3.9 Colour game
3.10 Colour Shark game
4.1 In the classroom
4.2 School
4.3 My desk
4.4 Lesson
– 4.5 Play the game
4.6 Let’s play
4.7 Boardgame
4.8 ABC
4.9 Dingo!
4.10 Salt cellar game
5.1 Muffin man
5.2 Fruits
5.3 A, an, some
5.4 Can I have...?
5.5 How much?
5.6 In the kitchen
5.7 Do you like...?
5.8 I like
5.9 Menu – 5.10 Zoo menu
6.1 Family
6.2 At home
6.3 Mother, mother
6.4 Brothers, sisters
– 6.5 My brothers
6.6 Mrs Hen
6.7 In the wood
6.8 The sky is falling down
6.9 The farmer in dell
– 6.10 Old MacDonald
7.1 Wardrobe
7.2 Fashion Show
7.3 A shop
7.4 More clothes
7.5 Wanted
7.6 Raincoat
7.7 Fancy dress party
7.8 Shopping centre
7.9 Shopping for clothes
7.10 Boardgame
Ünnepek
Three little pigs
My page
Map of the book

TARTALMAK
Színek

SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK
What colour?
It is...

Színes szókapcsolatok
Szavak: red apple, yellow banana, orange, blue
Mondatalkotás
plum, purple flower, green tree, pink pig, black
Állatok színei
bird, brown bear, white rabbit, grey elephant
Játékok színekkel
Mondatok: What colour? What’s this?

Osztályterem
Osztályjelenet
Felszerelés
Utasítások, kérések
ABC

Gyümölcsök
Vásárlás
Pénz
Ételek
Szeretem, nem
szeretem
Családtagok

What’s this?
Felszólítás
my, your
Szavak: teacher, class, children, school, board,
door, window, desk, erasere, ruler, workbook, bag,
book, pen, pencil, chair
Mondatok: Go to the door.
Give me your pen. Here you are.
a, an
Can I have...
I like, I don’t like
Szavak: carrot, pear, cherry, lemon, chocolate
cake, ice-tea, sandwich, milk, drink, ice-cream
Mondatok: Can I have..., please? Here you are.
Do you like it? I like it. I don’t like it.
Have you got a brother or a sister?
I’ve got…

Testvérekről
Rokonok
Állatcsaládok
Mesék

Szavak: family, father, mother, brother, sister,
grandpa, grandma, cousin

Ruhadarabok
Bemutató

This is
These are

Csoportosítás

Szavak: T-shirt, hat, dress, shoes, socks, trousers,
jeans, pullover

Farsang
Vásárlás

Mondatok: This is my hat. These are my shoes.

Ismétlés
Gyakorlás
Áttekintés

Szótár
Szókártyalista
Értékelő oldal

Mondatok: Have you got a brother or a sister?
I’ve got...
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TANMENETJAVASLAT
heti 3 óra
ÓRA

TÉMÁK
1. 1 HELLO
2–3.
4.
5–6.
7.
8.
9–10
11–12.
13.
14–15.
16–17. 2 NUMBERS
18.
19–20.
21–22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29–30.
31–32. 3 COLOURS
33.
34–35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43–45.
46–47. 4 SCHOOL
48.
49–50.
51–52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59–60.
61. 5 MARKET
62–63.
64.
65–66.
67–68.
69–70.
71.
72.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.11
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

LECKÉK
Good morning
What’s your name?
A boy, a girl
Where are you from
Everybody
Let’s go
Roby robot
What’s this?
Walking, walking
How are you?
Numbers
Potatoes
Rocket
How many?
How old are you?
My party
Time
Good night!
Twenty
Game
gyakorlás, ismétlés
Colours
Rainbow
What colour?
Yellow page
Find out!
Africa
Zoo
Boardgame
Colour game
Colour Shark game
gyakorlás, ismétlés
In the classroom
School
My desk
Lesson
Play the game
Let’s play
Boardgame
ABC
Dingo!
Salt cellar game
gyakorlás, ismétlés
Muffin man
Fruits
A, an, some
Can I have...?
How much?
In the kitchen
Do you like...?
I like

TARTALMAK
Köszönés
Bemutatkozás
Ismerkedés

SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK
to be:
I am, You are

Utasítások

Szavak: boy, girl, teacher, dog, cat, mouse,
bird, car, ball, doll, book, pencil, pen, bag, lion

Érdeklődés

Mondatok: What’s your name?
Thank you. What’s this? How are you?

Számok
Számlálás

Többes szám
How many?

Születésnap

Szavak: fish, calculator, potato,
rocket, mobile, 0, számok 1–12

Óra, 11, 12

Mondatok: How many? How old are you?
Happy Birthday!

13–20

Színek

What colour?
It is...

Színes szókapcsolatok
Szavak: red apple, yellow banana, orange,
Mondatalkotás
blue plum, purple flower, green tree, pink pig,
Állatok színei
black bird, brown bear, white rabbit, grey
Játékok színekkel
elephant
Mondatok: What colour? What’s this?

Osztályterem
Osztályjelenet
Felszerelés
Utasítások, kérések
ABC

What’s this?
Felszólítás
my, your
Szavak: teacher, class, children, school,
board, door, window, desk, eraser, ruler,
workbook, bag, book, pen, pencil, chair
Mondatok: Go to the door. Give me your
pen. Here you are.

Gyümölcsök
Vásárlás
Pénz
Ételek
Szeretem, nem szeretem

a, an
Can I have...
I like, I don’t like
Szavak: carrot, pear, cherry,
lemon, chocolate cake, ice-tea,
sandwich, milk, drink, ice-cream
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ÓRA
TÉMÁK
73.
74.
75–77.
78–79. 6 FAMILY
80–81.
82.
83–84.
85–86.
87.
88–89.
90–91.
92.
93.
94–95.
96. 7 DRESS UP
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106–107.
108–111. COLLECTION
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LECKÉK
5.9 Menu
5.10 Zoo menu
gyakorlás, ismétlés
6.1 Family
6.2 At home
6.3 Mother, mother
6.4 Brothers, sisters
6.5 My brothers
6.6 Mrs Hen
6.7 In the wood
6.8 The sky is falling
6.9 The farmer in dell
6.10 Old MacDonald
gyakorlás, ismétlés
7.1 Wardrobe
7.2 Fashion Show
7.3 A shop
7.4 More clothes
7.5 Wanted
7.6 Raincoat
7.7 Fancy dress party
7.8 Shopping centre
7.9 Shopping for clothes
7.10 Boardgame
gyakorlás, ismétlés
Ünnepek
Three little pigs
My page
Map of the book

TARTALMAK

Családtagok
Testvérekről
Rokonok
Állatcsaládok
Mesék

SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK
Mondatok: Can I have..., please?
Here you are. Do you like it? I like it.
I don’t like it.
Have you got a brother or a
sister?
I’ve got...
Szavak: family, father, mother, brother, sister,
grandpa, grandma, cousin
Mondatok: Have you got a brother or a
sister? I’ve got...

Ruhadarabok
Bemutató

This is
These are

Csoportosítás

Szavak: T-shirt, hat, dress, shoes, socks,
trousers, jeans, pullover

Farsang
Vásárlás

Mondatok: This is my hat. These are my
shoes.

Ismétlés
Gyakorlás
Áttekintés

Szótár
Szókártyalista
Értékelő oldal

Javasolt időelosztás
Órakeret: Heti 1 óra, évi 37 óra
Heti 2 óra, évi 74 óra
Heti 3 óra, évi 111 óra

AZ EGYÉNI TANMENET FELÉPÍTÉSÉHEZ
Egy oldal általában egy óra anyagát tartalmazza.
Mégis néhány oldalon érdemes tovább időzni,
gyakorlóórát beiktatni a tanmenetbe. Ezek többnyire a törzsanyagot tartalmazó oldalak. Vannak
könnyebben feldolgozható lapok is, melyekre
nem szükséges egy teljes óra.
A témaköröket nem szükséges egy év alatt
teljesen és tökéletesen kimeríteni. A következő
években is ugyanezekkel az anyagokkal – azonban koncentrikusan bővülő formában – fognak

a gyerekek találkozni. Évről évre elmélyíthetik
tudásukat, s alaposan megérthetik a tananyagot.
A fejezetek végén található szókészlet, mondatok és kiejtési gyakorlat a nyelvoktatás színvonalának emelését szolgálják. Sok lehetőséget adnak
a tanárnak. Tudatosíthatjuk magunkban és a gyerekekben, hogy mi az, ami fontos a fejezetből.
Ismételhetünk és számonkérhetünk ennek segítségével. Jelölhetjük folyamatosan, hogy meddig
jutottunk el a fejezet anyagában. A szülőknek is
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könnyebb megmutatni a követelményeinket
ezen az oldalon. A kiejtési gyakorlatot bármelyik
órán kipróbálhatjuk, amikor időnk engedi, s alkalmasnak találjuk.
A gyűjtemény anyagát tetszés szerint építsük
be a tanmenetbe! Az ünnepeket, ha kívánunk
velük az óránkon foglalkozni, célszerű a megfelelő időben feldolgozni.
Heti 1 órában: ha csak egy évig akarunk
dolgozni a könyvből, csak a szűk törzsanyagot
vegyük! Ha heti 1 órában, de két évig is akarunk
a könyvből dolgozni, akkor a kiegészítő anyagot
is érdemes feldolgozni. A kapcsolódó játékokat és
meséket tetszés szerint lehet beépíteni a tanmenetbe. Nagyon hasznosak, de el is hagyhatók.
Heti 2 órában: két választási lehetőség is
adódik.
A törzsanyag alapos feldolgozása gyakorlóórákkal, s néhány érdekes kiegészítő feladattal színesítve. Az egész könyv feldolgozása, a fontosabb
részek hangsúlyozásával.
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Heti 3 órában: már jól lehet dolgozni, tanulni, gyakorolni és játszani.
Szakköri kereteken belül: érdemes egységenként választani a könyv anyagából, és azt alaposan, de sok játékkal feldolgozni.
Az osztály vagy csoport szintjétől, és sok
egyéb lehetőségtől is függ az, hogy mekkora
anyagot vegyünk fel tanmenetünkbe. Van, aki
a kevésre szavaz, de azt nagyon alaposan be is
gyakoroltatja. Van, aki mindenből vesz egy bizonyos mennyiségű anyagot, s mivel a témakörök
anyagát évről évre, koncentrikusan bővülve tanítjuk, a megismerésre fektet nagyobb hangsúlyt
sok játékkal. Azt javaslom, hogy ne ragaszkodjunk mereven a tanmenetünkben előírtakhoz.
Ha valamelyik anyagrészre több időt kell szánnunk, mert nehezen megy, vagy jobban kedvelik
a gyerekek, mint gondoltuk, és lehetőséget akarunk adni további gyakorlásra, akkor bátran változtassunk menet közben is.
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IV. MEGJEGYZÉSEK, JAVASLATOK
AZ EGYES LECKÉKHEZ
PART 1 – HELLO
A fejezetnyitó oldalakon egy-egy jellemző kép
utal a témakörre. Fontos szavak és mondatok
szerepelnek itt a szereplők bemutatásával. Hangulatteremtő, motiváló kitalálni, miről is fogunk
tanulni a következő részben.
Sok gyerek szívesen találja ki vagy ismeri fel
ezeket a szavakat, kérdéseket. A fejezet zárásakor viszont már mindenki meg tudja fejteni ezeket. Térjünk vissza rá!
1.1 G OOD MORNING
1 Sing the song. – Good morning to you.
Amikor a tanár először belép az osztályba, köszönti a gyerekeket. Ezt a köszöntést hallják a
könyv első feladataként is. Leó, az egyik állandó
szereplő énekel. A kis oroszlán máris kapcsolatba
lép a gyerekekkel, hiszen ők is eléneklik ezt a dalt.
A dallam mindig oldja a feszültséget, s vidám
hangulatot teremt az osztályban.
Az utolsó sorban szereplő kérdést még ne tanítsuk, ne magyarázzuk külön el! Üdvözöllek, ez
a jelentése, s nem is számít már igazi kérdésnek.
2 Look. – A három állandó szereplő bemutatkozása.
A három szereplő három különböző köszönést
mond. Elmondhatjuk a gyerekeknek, hogy a
Hello általános köszöntés, mindenkinek köszönhetünk így, de inkább ismerősöket, barátokat
szoktak így üdvözölni. A Good morning forma
udvarias, így köszönjenek a felnőtteknek és idegeneknek. A Hi baráti forma. Magyarul szia lehet a fordítása. Elköszönéskor a Hi-t és a Hello-t
nem használjuk.
A főszereplő állatkák is különböző szerepet
töltenek be a könyvben, a gyerekek tanításában
segítenek. Az oroszlán a játékokat mutatja be és
vezeti. Ő a gyerekek kis barátja. A bagoly, Miss
Owl a tanár szerepét játssza. Ő a komolyabb feladatokat és a szabályokat magyarázza el. A papagáj, Mr Parrot a kiejtést mutatja be.

3 Tick. – Ismert angol szavak.
Egy helikopter húzza a szalagot, amiben a gyerekek számára ismert szavak találhatóak. Sikerélményt ad, hogy milyen sok szóval találkoztak
már. A pipálással a gyerekek még jobban érzik,
hogy ezek a szavak már számukra ismert angol
szavak. Gyűjthetünk még hasonlókat, hiszen
évről évre nő ezek száma.
Egyéni példákat is mondhatnak a gyerekek.
Nagyon örülnek, ha a tudásukat megmutathatják.
1.2 WHAT’S YOUR NAME?
1 Ask and answer. – What’s your name?
Hallgassuk és utánozzuk a magnó köszöntését!
Magyarul is mondják el! Az első játéknál köszöntse még a tanár a tanulókat! Lehet más-más formával, ahogy az előző oldalon megismertük.
A gyerekek válaszolhatnak csak a saját nevükkel
vagy a könyvben megadott formában. Sokan a
még hosszabb változatot mutatják be. My name’s
Mary.
Elmondhatjuk, hogy angolul a teljes nevünket a keresztnévvel kezdjük. Ez mindig nagy mulatságot okoz, mindenki szívesen próbálja meg
így kimondani a nevét.
Láncjátékkal is gyakoroljuk a kérdést és a választ. Így mindenki megszólalhat, kérdezhet és
válaszolhat is.
2 Write your name. – A jelvény kitöltése.
Csak a felnőtteknek tűnik ez egyszerű feladatnak. Idegen nyelven írt szöveget kell olvasni,
megérteni, a name szót leválasztani, s erre válaszolni is. A legtöbben még nem tanultak írni angol szavakat. Aki még nem tanított kisgyerekeket, most tapasztalhatja, mennyire más világ
még az övék. Azt is észrevehetjük már most az
elején, hogy ki lesz bátor és ügyes, ki pedig lassú
és bizonytalan. Őket segíthetjük dicsérettel, magyar nyelvű segítő kérdésekkel.
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3 Read. – Névkártyák.
A három szereplő kártyáját láthatják a gyerekek.
Ha van olyan tanuló, aki elmeséli, mit olvasott,
hallgassuk meg! Lehet találgatni is. Végül mondjuk el mi is, mi van a névkártyákra írva! Az életben a gyerekek már sok angol szöveggel, felirattal
találkoznak. Nem ijednek meg ezektől. A legtöbbnek már lesz is ötlete, mit írjon magáról.
Mutassunk be néhány mókás változatot, és így
ők még több jó ötletet hoznak! Pl. Mr…, Miss…,
superboy, footballer, model, star, filmstar, baby,
manager, Tv star, lady, spice girl, …Super School,
Red School, English School, Sport school, Tv, Tv
studio, Radio One, Film studio, Music Box…
Készíthetünk külön lapra is névkártyát. Kihúzhatják egymásét, és ezt kell felolvasni. Lehet
húzni előre elkészített tréfás kártyát is.
4 Work in pairs. Write and draw cards.
Ask and answer. – Párjáték névkártyákkal.
A párfeladatban az egyik tanuló köszöntse a másikat, s kérdezze meg a tanult kérdéssel a párja
nevét! A másik tanuló húzzon egy kártyát, és az
alapján válaszoljon!
Először mutassuk be egy páros beszélgetését
a tanár által előre elkészített kártyákkal! Egy
ügyesebb gyerekkel eljátszhatjuk a feladatot. Ez
alapján készíthetik el a párok is kis kártyáikat.
Készíthetnek többet is, de legalább hármat érdemes. A lapon szereplő kártyák is jók, de a gyerekek fantáziája még sok ötletet tartogat. Adhatunk mi is ötleteket. Pl. Arnold Swarzenegger,
Shakira, Garfield, Scooby Doo…
Többször is sorra kerülhet így egy tanuló.
Párt is cserélhetünk. Ha egy következő órán térünk vissza a feladat gyakorlására, ismétlésére,
akkor érdemes párt és kártyákat cserélni.
A köszönetet és az elköszönést is tanítsuk
meg a gyakorlás végére!
Bár nagyon egyszerűnek tűnik a feladat,
mégis nehézséget okoz még a gyerekeknek ez
páros munkában. Magyarázzuk el alaposan, mi
a dolguk, s mutassuk be egy ügyesebb párossal a
játék menetét! A gyakorlás alatt hallgassunk bele
a többiek párbeszédébe is! Ahol nincs szükség
rá, ott ne zavarjuk meg a gyerekeket a gyakorlásban! Ahol viszont nagyobb hibát hallunk, vagy
nem mer megszólalni valaki, ott segítsünk! Oda-
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hajolva mondjuk a jó megoldást, beléphetünk az
egyik tanuló szerepébe, ezzel kisegítve őt.
A feladat fő célja a páros munka rendjének,
menetének a begyakoroltatása. Ellenőrizzük, hogy
mindenki aktívan dolgozik-e. Az ügyesebb, érdekesebb, ötletesebb párbeszédeket az osztály
előtt is bemutathatja egy-két páros. Tudatosítsuk
a tanulókban, hogy már önállóan beszélnek, kérdeznek angolul! Igaz, hogy a feladat nyúlfarknyi,
de az öröm annál nagyobb lesz.
1.3 A BOY, A GIRL
1 Sing the song. – I’m a boy, you’re a girl.
Ezzel a dallal fontos kifejezéseket vésünk be.
Igen kedvelt játék. A megfelelő mozdulat jól rögzíti az értelmet. Magunkra és társunkra kell mutatni, s a többes számnál nagy karkörzéssel jelezhetjük a többet. A nyelvtani értelmezés csak
később szerepel. Most csúfolódjunk, tréfálkozzunk! További órákon is használjuk fel ismétlésként és játékként is!
2 Act it out. – I’m a dog…
Énekeljük el az előző dalt más szereplőkkel is!
Játsszuk is el! A kutya ijesztgesse a félős cicát,
majd a félelmetes macska a kis egérkét! Ha az
utolsó sornál egy kört fut a két szereplő, a kutya
és a cica, a nagy macska és az egérke, akkor a
rend nem borul fel, mégis megmozgattuk a gyerekeket. Később lazító játéknak is mindig sikert
arat ez a gyerekek körében. A többes számú alakokat jól érthetően hangsúlyozzuk, hogy a gyerekek fülében maradjanak a helyes alakok.
3 Tick. – YES/NO?
Ha igaz a mondat, pipálják ki! Ha a fiúk és a lányok mást választanak, ez mindig derültséggel jár.
A tagadó alakok itt fordulnak elő először. Mondassuk el a mondatokat magyarul is!
4 Work in pairs. Draw a card. Then run!
– Ki az erősebb?
A párok húzzanak egy-egy kártyát! Aki az „erősebb” lapot húzza, az nyert, és megkergetheti társát. Először a megadott három állattal játsszunk!
Érdemes kijelölni a „futópályát”. Pl. egy pad, egy
padsor, s a ház legyen újra a saját helyük. Ha
nincs elég terünk, akkor csak néhány páros mu-
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tassa be a feladatot! A többiek addig számolják,
kinek gyűlik össze több nyereménypontja! Ezt
abban az esetben is választhatjuk, ha csoportunk
túl eleven, és nehéz megszervezni a szaladgálást.
A párok írják fel egy papírra, mikor ki nyert, és
hány pontot gyűjtött! (Mint egy kártyajátéknál.)
Megállapodhatunk más állatok vagy szereplők
nevében is, ha a csoport számára azt érdekesebbnek találjuk. Pontosítsuk előre, ki az erősebb!
A játék hevében ügyeljünk, hogy ne vesszen
el a mintaként bemutatott néhány mondat se!
1.4 WHERE ARE YOU FROM?
1 Ask and answer. – I’m from…
A kérdést és a válaszokat hallás után ismerjék meg
a gyerekek, miközben a könyv szövegét követhetik! A zászlók segítenek az értelmezésben. A where
kérdésnél tárjuk szélesre a karunkat. A későbbi
kérdőszóval kezdődő mondatoknál is nagy segítség, ne tartsuk feleslegesnek! Maga a mozdulat
hívja majd elő a kérdést! Bátrabban meri kimondani a kisgyermek, jobban hangsúlyoz, tudatosul
benne, hogy ez kérdés, kérdő mondat. Az életkori
sajátosságoknak megfelelő nagy mozgások nagyon
közel állnak a gyerekekhez.
A zászlók rajzolása is hasznos feladat. Külön lapra
színezhetik pihentetőül, vagy lehet ez a házi feladat
is. Ha elkészült egy igazi hurkapálcikás zászló,
játszhatjuk vele az első feladat kérdés-feladat játékát. Egymástól kérdezzék, honnan jöttél! S a felelő felmutatja a zászlót, s mondja a választ hozzá.
2 Sing the song. – We are the music makers.
A dalra meneteljünk körbe-körbe vagy helyben!
Utánozzuk a különböző hangszereket! A dal szavainak jelentését mondjuk el, később is, nehogy
a játék hevében értelmetlenül rögzüljenek a szavak! We can dance hopsallah soroknál perdüljenek
táncra a gyerekek! Nagyon sok fontos szó és nyelvtani kifejezés rögzíthető ezzel a dalos játékkal.
Ez a dal hasznos lesz a we are tanításánál, a can segédigénél is. Addig is sok órát színesíthetünk vele.
3 Listen and read. – Superman.
Hallgatás és a szöveg olvasása után elmesélik
a gyerekek, kiről szól, honnan jött. Keressük ki az
America, the USA kifejezéseket és külön is gyakoroljuk. Vigyázzunk a pontos ejtésre!
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4 Work in groups. Flags on cards. Draw a
card. – Csapatjáték zászlókkal.
Négy gyerek négy zászlón osztozik. Egyszerre
húzzanak, vagy a csoportvezető ossza ki a kártyákat! Akihez az amerikai zászló kerül, az lesz
Superman. Mint a kiszámolós feladatoknál, mondókáknál is jót derülnek ezen még a kicsik.
Egy tanuló kérdezheti a többieket, lehet ez a
csoportfőnök. Egy ügyes kis csoporttal érdemes
eljátszani előre a feladatot. Ha így bemutattuk, mit
kell csinálni, bátrabban fognak neki a többiek is.
A zászlók kártyáit megrajzolhatják a csoport
tagjai. Ez elég sok időt lefoglal, mert a gyerekek
szeretnek színezni. (Néha ez az időpont jól jön
egyéni meghallgatásra, feladat-ellenőrzésre.)
Előre is elkészíthetünk, fénymásolhatunk kártyákat, s a csoportok készen kaphatják meg.
A leggyorsabb és -könnyebb megoldás, ha egy
írólapot 4 részre vágunk, hajtunk és tépünk.
A brit zászlóra kereszteket, a magyarra csíkokat, az amerikaira néhány csillagot és csíkot,
az uniósra csillagokat rajzolunk kör alakban. Ha
a táblára felrajzoljuk így, a legegyszerűbb formában a zászlókat, a gyerekek könnyen lemásolják.
Megoldható színezés nélkül is, mert a zászlókat
fel lehet ismerni mintáik alapján is. A rajzolás
alatt hangoztathatjuk a megtanítani kívánt szavakat, mondatokat. Minden csoportba 4 kártya
kell, s a 4 csoporttagnak így csak egy kártyát
kell készítenie. Nem vész el sok idő, s ezalatt
is hallja, mondja az országok nevét mindenki.
Padok esetén 2-2 gyerek alkothat egy csoportot. Így elég az első kettőnek hátrafordulnia.
Ha nincs minden csoportban 4 gyerek, akkor
a csoportszámnak megfelelően csökkentsük vagy
növeljük a zászlók számát. Ha nem akarunk új
zászlót bevezetni, lehet pl. két magyar gyerek
is. Más zászlóval is játszhatunk, ha a csoportnak az
ismerősebb. Pl. jártak abban az országban, vagy
személyes kapcsolat miatt érdekesebb egy más
változattal játszani.
A csoportmunka gyakorlása jó szervezéssel kedvelt feladata lesz a gyerekeknek. Nagy segítség
lesz, ha választunk csoportvezetőt. Kioszthatja
a feladatot, ellenőrizheti a többieket is. Nevezhetjük tanárnak, főnöknek: the teacher, little teacher,
boss, group manager, big boy, superboy, supergirl,
sir, lady, control boy, control girl, director, head, …
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Ha változtatni akarunk a megszokott kereteken, a csoportfőnök választhat magának csoportot. Akiket szólít, azok odaszaladnak hozzá, s
a terem egyik felében lehet a főhadiszállásuk.
Vigyázzunk ebben az esetben a kevésbé közkedvelt gyerekekre! Finoman állítsuk őket egy csoporthoz, ha nem választja senki őket! Legközelebb
lehetnek ők a csoportfőnökök, s ők választhatnak
barátokat. Ez növeli népszerűségüket, bátorságukat és önbizalmukat is.
– Gyűjtsünk képeket, képeslapokat, feliratokat, melyek bemutatják azoknak az embereknek
és városoknak az életét, ahol angol nyelven beszélnek! Az előforduló szavakat megismerhetjük,
sok rögzülhet közülük a személyes érzelmi kapcsolódás miatt.
1.5 EVERYBODY
1 Sing the song. – Everybody do this.
Ez a kis dal egy utasítás, melyet az egész év során használhatunk. Egyszerű magyar fordítását
megadhatjuk énekelve: „Mindenki csinálja vélem, vélem. Mindenki csinálja úgy, mint én.”
Up, down, left, right. Ez a kis tornázás négy
fontos szót tanít meg, s jól megmozgatja a gyerekeket. Lehet ezzel a játékkal, ezekkel a szavakkal pl. „fogat is mosni”.
2 Act it out. – Fitness programme.
Sok gyerek ismeri ezeket a szavakat az életből, a
tévéből. Ritmussal mutassuk a mozdulatokat!
Lehet variálni, s bemutathatja egy ügyes gyerek
is az edző szerepét.
Más órán is felfrissülhetünk egy kis mozgással, ha elfáradtak a gyerekek. Ha túl nagy a feszültség, abban az esetben pedig pont levezethetjük ezt tornázással.
3 Look. – Keep fit.
További mozdulatokat találunk itt. Jump, bend,
turn. Sokszor előfordulnak a hétköznapi utasítások a beszéd során. Passzív szókincsként itt állnak, ha szükség lesz felidézni, tudatosítani, megmagyarázni ezeket, a képek segítségével könnyen
megtehetjük.
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4 Work in groups. Do it. – Tornázzunk!
A csoportvezető játssza a tornatanár, edző szerepét. Ő választhatja ki, milyen utasítást kell a kis
csoportnak végrehajtani. Nem árt, ha ő is végrehajtja saját utasítását. Lehet, hogy ő vagy a többiek
tévesztenek. Így könnyebb ellenőrizni a csoport
munkáját. A gyakorlás megkezdése előtt a könyv
képei és mondatai alapján próbáljuk ki és mutassuk be közösen a választékot! Nem kell mindet
felhasználni. Lehet csak egy-két utasítást variálni,
ismételgetni.
Időhiány, szervezési nehézségek esetén az edző
az egész osztályt is megtornáztathatja egyszerre.
Fel lehet használni ismert sportemberek, médiasztárok nevét is. Nagy sikerre számíthatunk, ha
Alexandra Béres, Britney Spears, Michael Jakson
vagy Norbi tartja az edzést. Más órán is jó mozgáslevezető gyakorlat ez.
1.6 LET’S GO
1 Say and play. – See-saw. (rhyme)
A mondókára ritmusos mozdulatokkal játszhatunk: menetelhetünk, tapsolhatunk, hintázhatunk. A see-saw mérleghintát jelent, ezt elmondhatjuk. Az utolsó sort: This is the way to London
town – később is felidézhetjük, s sok szó tanításánál lesz segítség, kapaszkodó. Most észrevétlenül megjegyzik, s később mint ismert játékhoz
nyúlhatunk vissza. Jelentését pontosan mondjuk
el, s ismételjék a helyes mondatot! A ritmus kedvéért szívesen teszik.
2 Sing the song. – London Bridge is falling
down.
A hidat sokféle anyagból átépítik, de túl sok új
szót kellene megtanítanunk a játékhoz, ha az
összes versszakot bemutatnánk. Nem jut ennyi
idő rá. Az ezüst és az arany könnyen megjegyezhető, és később szükséges is lesz. Két gyerek
felemelt keze jelzi a hidat, a többiek ez alatt mennek át a dal ritmusára. A versszak végén leszakad a
híd, azaz a gyerekek lezárják a menetet. Amelyik
páros következik, az átépíti a hidat, ők lesznek a
következők.
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3 Look. – London Eye.
A nagy londoni óriáskerékkel ismerkednek meg
a gyerekek. Ha képzeletben felülünk, mi is kiálthatunk: Hurray! We are up and down. Olvastassuk is a szöveget! Az oldalon található kis szavak, a képek alatt található rövid szövegek
gazdagítják az élő beszédet és az óránkat. Sokszor épp ezeket jegyzik meg könnyen a gyerekek.
4 Work in pairs. Ask your partner. Point
and draw. – Az óriáskeréken.
Mondjuk el előre, hogy be kell rajzolni magukat
és a társukat is az óriáskerék egyik fülkéjébe.
Az utasítás alapján még bonyolult lenne ezt
kitalálni a gyerekeknek. Így a szöveg értelmezése is könnyebben fog menni. Nem kötelező minden leírt szót használni, de a kérdést várjuk el
mindenkitől!
Az információ átjutása fontos szempont. Meg
szabad mutatni egymásnak, hogy ki hol szeretne utazni az óriáskeréken, de angolul kell mondani az ismert szavakat.
Ha a gyerekek magyar szavakat is becsempésznek a feladat magyarázata közben, akkor
mondjuk el a következőt: „Képzeld el, hogy a
társad nem beszél magyarul, mert külföldön nyaraltok. Lehet, hogy ő jött ide más országból. Nem
ért meg egy kukkot sem, ha magyarul mondod.
Próbálkozz bátran csak angol szavakkal elmondani, amit szeretnél!”
Nagy vigadalom lesz, és sokan kézzel-lábbal
igyekeznek megmagyarázni, hol is ülnek. De nem
szólalnak már meg annyit magyarul!
A helyesen berajzolt kép mutatja, hogy a gyerekek megértették egymást, és átment az információ. Egymás könyvét a végén összehasonlíthatják.
Érdemes záró feladatként a tanárnak eljátszani
ezt egy ügyesebb tanulóval az osztály előtt vagy
a táblánál. Így a szöveg pontossága is nyomatékot kap!
1.7 ROBY ROBOT
1 Read and say and do. – A robot utasításai.
Ezek az alaputasítások a hétköznapi életben, az
órákon sokszor szerepelnek. Bábbal, kiválasztott
gyerekekkel játszhatjuk el. Mondjuk meg, mit jelentenek az utasítások! Az osztály utánozza a robot mozgását. Az utasítások ritmusa hasonló, így
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a gyerekek számára versnek hangzik. A Come
here, és a Go away utasításoknál kis totyogó lépéssel menjenek előre és hátra, így nem lesz zűrzavar az osztályban. Ha eleinte ugyanabban a
sorrendben hallják a versikének hangzó utasításokat, könnyebben hajtják végre, s ez egy jó közös és egyéni játék is lesz.
2 Listen and read. – Roby Robot verse
Ez a kis ritmusos versike felidézi a tanult utasításokat. Könnyen olvasható és előadható. Az utasításokat használjuk fel egymás irányítgatására
is! Jó játék és hasznos gyakorlás is.
3 Work in pairs. Do it. – Robot játék.
A tanult utasításokat lehet ezzel a feladattal tréfás formában kipróbálni. Először az egyik tanuló
ad utasítást a társának, aki azt végrehajtja. A felsorolt robotnevek közül választhatnak a gyerekek, így könnyebb elképzelni, s majd eljátszani
a feladatot. Egy aktuálisan divatban lévő „hős” is
lehet a választékban, ez még inkább motiválja
a gyerekeket.
1.8 WHAT’S THIS?
1 Look. Listen and point. – What’s this?
Ismert iskolai tárgyak és a gyerekek környezetében található modern szerkezetek neveit láthatják
és hallhatják. A pontos hangalakot, kiejtést és az
írott képet ismerik meg a gyerekek. A kérdést is
gyakoroltassuk! Valódi tárgyakat is válasszunk!
2 Listen and read. Then act it out.
– Robot Cat.
A kis képregény a tanultak játékos ismétlésére
szolgál. Sok ismert szót és kifejezést is találnak
itt a gyerekek. A biztonság kedvéért fordítsuk le
közösen a mondatokat! A képregény szövege az
előző oldalon tanult utasításokra épül. Álolvasás
segítségével azt az élményt adhatjuk, hogy egy
egész képregényt el tudnak már olvasni. Mókás
hangsúlyozással hamarabb megjegyzik. Ügyeljünk rá, hogy pontosan ejtsék a szöveget, így
játék közben ne a helytelen alakok rögzüljenek!
A szerepjáték, a jelenetek előadása nagyon
fontos eleme a nyelvtanulásnak. A tréfát játsszuk
el, ez az egyik legkedveltebb feladat. Az utasítások, a képregény szövegét eleinte előre kell súg-
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nunk, mert a szereplők az előadásra koncentrálnak csak. Közben észrevétlenül megtanulja az
egész osztály a teljes szöveget. A játék kedvéért
nagyon hamar megy. Ilyen módon elkerülhetjük
a gátlások kialakulását is. A jelenet végén lehet
kergetőzni.
3 Work in groups. Act it out.
– Minijelenet csoportonként.
A kis csoport adja elő a jelenetet. Gyakoroljanak
együtt! A legügyesebb csoport lesz a győztes.
Eleinte lehet a magnó után játszani, később a
könyvbe is elég lesz belepillantani, s az elakadt
játékos tudja folytatni a szerepét. A 4. csoporttag feladata nagyon fontos. Ő a „rendező” vagy
a „súgó”. Ő a könyv segítségével összefogja a csoportot és segít a pontos előadásban. Így a többieknek már nem kell a könyvbe se pillantani, ha
elakadnak a szerepükben. A segítő csoporttag
súgja a következő mondatot.
Ha nincs minden csoportra 4 tanulónk, lehet
3 fős is egy társulat, s a súgó szerepét egy ügyesebb gyerekre osztjuk közülük. Ha 5-6 főt szeretnénk együtt játszatni, akkor az egérből válasszunk többet, akik egyszerre is mondhatják a
szövegüket.
Ha a csoportok mind előadhatják a Mini Show-t,
sokkal lelkesebben és pontosabban készülnek.
Hátha még kis jutalom is jár a nyerteseknek!
1.9 WALKING, WALKING
1 Sing the song. Act it out. – I am walking.
Az egyik legkedveltebb mozgásos dal ez. Játszszuk el a sorok értelmét! Sétáljunk, ugráljunk,
fussunk helyben, majd álljunk meg egyenes tartással! Nagyon fontos alapokat rakunk le, még
nyelvtani magyarázat nélkül is képes lesz a gyermek kifejezni: megyek, sétálok, futok, és javasolni:
álljunk meg! Amikor a cselekvést végzi a gyerek,
akkor az I am walking, I am running kifejezéseket használja.
2 Match. – Jelzőlámpa.
Az előző dalban megismert szavakat használjuk
fel. A cselekvésekből utasítások lesznek. Röviden hangoztassuk ezeket, s valaki mutassa be az
osztály előtt. Kössük a jelzőlámpa színeit is a játékhoz és a képhez!
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3 Act it out. – Policeman.
A közlekedési lámpánál át akar kelni egy tanuló.
A rendőr segíti, figyelmezteti. Hallás után meséljék el a gyerekek a jelenet tartalmát! A kép segít.
Olvassuk is még néhányszor közösen a szöveget!
Ezután már eljátszhatjuk. A magnó vezetésével
mondják eleinte a gyerekek a szöveget, így könynyebb és pontosabb lesz. A szerepek szerinti felolvasás se könnyű önállóan. Ehhez is segítségül
hívhatjuk a hanganyagot eleinte.
4 Work in pairs. Ask and draw.
– Utazzunk emeletes busszal!
A feladat az 1.6 feladatban lévő óriáskerékhez
hasonló. A tanulók maguk döntsék el, hol szeretnének ülni az emeletes buszban! Persze legtöbben fönn vagy a sofőr helyén. A jó kilátás miatt
még a felső, első ülések is kedveltek. Először
mindenki helyezze el magát a buszban. Ezután
kérdezze meg a társát! Ő mondja, mutassa! Helyeseljen vagy tagadjon, de a végén oda kerüljön
a rajz, ahova eredetileg is szánták, ne csak találomra valahova! A két könyv összehasonlításával
lehet ellenőrizni a pontosságot.
1.10 HOW ARE YOU? – (KIEGÉSZÍTŐ ANYAG)
1 Listen. Then choose. – Fine, thank you.
A kérdés nagyon könnyű, és a könnyed beszélgetéshez szívesen használják a gyerekek. Lehet láncjátékkal gyakoroltatni, s mindenki más választ
adhat a kérdésre. Vigyázzunk, hogy ne keverjék
össze a gyerekek a How old are you? kérdéssel!
Ha ez előfordul, helyes hangsúlyozással, leírással
figyeltessük meg a különbséget!
2 Act it out. – Two little gentlemen.
Két úriember találkozik. Nagyon kedvelt és hasznos játék. Az I am walking kezdetű dalt énekeljük, ahogy a két úriember az utcán közeledik.
Köszöntsék egymást kalapemeléssel, fejbólintással, udvarias üdvözléssel! A hogylét felől való tudakozódás az új ismeret. How are you? Fine, thank
you. Mind a két szereplő kérdezze a másikat! Új még
a köszönés búcsúzáskor: Bye, bye-bye. Goodbye.
Ha van kellékünk a játékhoz, még érdekesebbé
tehetjük a feladatot. Ha nincs, imitáljuk ezeket!
A gyerekek szinte látják is a kalapokat, sétapálcákat, esernyőket. Találkozzon még két hölgy,
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két bátor rendőr, két angol iskolásfiú és egy magyar lány! A gyerekek köszönése lehet baráti is.
3 Listen and read. – Catty and Birdy.
A macska és a madárka tréfás jelenete szórakoztatja a gyerekeket. Jó lehetőség a hallgatás, az
olvasás és a szerepjáték gyakoroltatására is. Magyarul is meséljék el, s a mondatokat egyesével is
érdemes fordítani!
4 Work in pairs. Draw a card. – Hogy vagy?
Készítsünk páronként hasonló kártyákat, mint
amilyenek a könyvben találhatók. Még mást is
rajzolhatunk. Legyen, aminek örülünk, és legyen
olyan, aminek nem. Húzzanak kártyát egymástól, és tegyék fel egymásnak a kérdést. A gyerekeknek legyen lehetősége választani, dönteni, hogyan érzik magukat a képecske láttán.
Lehet még hóesés, hópihe a kártyán, nap,
szellem, sárkány, könyv, lyukas zokni, egérke, …
A gyerekek mindig sok jó ötletet hoznak.
PART 1 – Do you remember? (A további fejezetzáró oldalakon is hasonlóképpen dolgozzunk!)
WORDS – A tanult szavak gyűjteménye.
Az első részben előforduló legfontosabb szavakat találjuk itt. Írjuk melléjük a magyar jelentést
közösen! Miniszótárnak is tekinthetjük ezt. Olvassuk fel a szavakat, ismételjék a gyerekek a tanár után! Egyedül is próbálkozzanak! Folyamatos
javítással ügyeljünk a helyes hangalak rögzülésére! Érdemes szókártyákat is készíttetni minden
gyerekkel. Ezeken a szavak jelentése rajzzal is
szerepelhet. Borítékban tarthatják, a padra kirakhatják, sorban felmondhatják.
Azon az órán is beírathatjuk a szavak magyar
jelentését, amikor tanuljuk, de lehet az egység
zárásakor is. Szótárt vezetni külön is érdemes.
Ez azonban kevés óraszám mellett szinte lehetetlen. Írással, másolással telik el a drága idő, és
a kisgyermekeknél az előkészítő időszakban nem
ez a célunk. A szókártyák készítése viszont hasznos, mert több gyakorlásra is felhasználható.
A magyaros kiejtés odaírása és a fonetikus átírás
több nehézséget okoz, mint hasznot, és meg is
zavarja a gyerekeket. Mégis, ha segíteni akarjuk
a gyerekek és a szülők otthoni munkáját, egy-
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egy „súgóhangot”, egy jellemző betűt odaírhatunk színes ceruzával. Pl. a bird szóra egy „ő”
betűt. Ez emlékeztet a helyes kiejtésre, de nem
rögzül vizuálisan a szó képéhez.
SENTENCES – Mondatok.
(Kérdések, kifejezések.)
A legtöbb mondatot nem fordíthatjuk le szó szerint. Jó, ha a gyerekek már korán tudják ezt.
Szép magyaros fordulatokkal fejezzék ki magukat! A mondatok fordításakor adjunk segítséget,
hogy helyes alakok kerüljenek ide! A mondatokat egészben kérjük vissza! Így a beszédfejlesztést nagyon elősegíthetjük.
A nyelvtanulás nem csak a szavak megtanulásából áll. Ha egész mondatokat, kommunikációs
fordulatokat tudnak kívülről, az nagymértékben
segíti a folyamatos beszédet, nyelvhasználatot.
A mondatok kiemelése azért is fontos, mert
a fejezet lényegét, legfontosabb részét mutatják
meg. A hanglejtésre, a megfelelő intonációra is
fektessünk hangsúlyt! Ne különálló szavakként
olvassák fel a gyerekek ezeket!
SONGS AND RHYMES – Dalok és versek.
A fejezetben előforduló dalok és versek címét
találjuk itt meg. Pipáljuk ki azokat, amelyeket
tanítottunk. A gyerekek sokszor nem is tudják
elmondani otthon, mit tanultak az órán, mennyi
mindennel találkoztak.
A gyerekek is bejelölhetik, melyiket tudják.
Lehet versenyezni, ki tud többet. Lehet ezt a részt
ellenőrzésre is felhasználni. Ebben az esetben
hallgassuk meg a gyerekek önálló szereplését!
Ami nagyon szépen ment, arra akár csillagot,
piros pontot is tehetünk.
Nem kell mind tudni. Nem juthat mindig
mindegyik versre és dalra időnk. De nagyon ösztönző és sikerélményhez juttat annak a tudatosítása,
hogy milyen sokat tanultunk már. Értékelésként
is tudjuk majd itt követni az egyéni munkát.
Ha nem teljesen önállóan, hanem kis segítséggel tudja elmondani a tanuló a verset, elénekelni a dalt, azt is elfogadhatjuk. Fontos, hogy
ne alakuljanak ki gátlások a gyerekekben, s a félénkebbek is felmutathassák tudásukat. Aki nem
tud énekelni, az dallam nélkül is elmondhatja a
szöveget. A tanárral együtt vagy a CD segítsé-
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gével a legbátortalanabbak is megszólalnak. Elakadás esetén egy szó „súgásával” továbbsegíthetjük a felelőt.
ACTIVITIES AND STORIES – Játékok,
jelenetek.
Mint az előző feladatnál, itt is jelöljük, melyik
feladatot ismertük meg, melyiket tudjuk! A tanulók, ha szerepeltek a jelenetben, vagy olvasták
az egyik szerepet, tehetik maguk is a pipát a feladat címe, neve mellé.
Ha valamelyik játék, jelenet vagy szöveg különösen kedvelt lett a gyerekek körében, azt később
is ismételjük át, játsszuk el! Ez a dalokra és a versekre különösen vonatkozik. A sok ismétlés nemcsak a memóriát segíti, de biztonságérzetet is ad.
SAY – Kiejtési gyakorlat.
A fejezetben található szavakra épülve egy-egy
hang helyes kiejtését gyakoroltathatjuk. Minden
sor egy hanzó ismétlődésére épül. Az egyforma,
ismétlődő hang képzése könnyebb. A fonetikus
jelek bevezetése még korai lenne, egy újabb kódrendszer megismerése csak zavart okozhat a kisgyermekeknél.
A CD-n szereplő hanganyag segítségével gyakorolhatunk. A leírás nem mindig követi a kiejtendő hangot, ezt tudatosítanunk kell. „Az angolok másként írják, másként mondják.” – Ezzel
az egyszerű magyarázattal elég még élnünk.
A hangokat pontosan utánozva az artikulációs bázisukat fejleszthetjük. A kisgyermekeknek
nem a sok magyarázatra van szükségük, ők még
utánzással érnek el jó eredményt.
Adjunk lehetőséget a hangok pontos hangoztatására, gyakorlásra! Eleinte még maguk is meglepődnek, hogy némelyik hang esetében nem
sikerül ez egyből.
Minden egység végén más-más hangot gyakorolhatunk, így a nagy többségre sor kerül az év
alatt. A szavak a tanult témakörből valók. Nemcsak a fejezetzáró órán adhatunk erre alkalmat,
hanem az előző órákon is.
Ez az ismétlő, rendszerező, összefoglaló oldal
minden fejezet végén megtalálható. Hasonlóképpen dolgozhatunk minden témakör befejezéseképpen.

PART 2 - NUMBERS
2.1 NUMBERS
1 Listen and say. – A számok bemutatása.
A számokat már valószínűleg ismerik a gyerekek.
A szóképek megfigyeltetése a feladat. A hallott
és jól ismert szavakat most az írott alakkal kell
rögzíteni.
2 Sing the song. – A tíz kicsi indián dala.
Ujjaink felmutatásával játszhatjuk el a dalt. Tíztől visszafelé már jóval nehezebb a számlálás!
Az indiánokat eljátszhatják a gyerekek is. Készíthetnek színes papírképeket is.
3 Say. – Telefonszámok.
A bemutatott telefonszámot könnyű kiolvasni
és mondani. Az igazi számokat jóval nehezebb
a gyerekeknek. Sokáig még leszámlálják magukban a számjegyeket külön-külön. Ezért lassúnak
tűnik, de épp ez idő alatt tanulják meg valóban
a számokat. A felsorolás megtévesztő. Sorban
könnyű mondani, de külön már nem! Érdemes
időt szánni a feladatra.
Gyakorolhatunk úgy is, hogy leírunk egy
számot elrejtve, s a gyerekeknek kell ezt kitalálni. Is it eight? No. Is it ten? No. Etc. Egymással is
játszhatnak hasonlót. A lényeg, hogy játékos
módon, minél többet ismételgessék a számokat.
4 Work in pairs. Ask and answer. Write.
– Mi a telefonszámod?
Az életben is fontos lesz ennek a feladatnak a
pontos használata. Nem is olyan könnyű! Először a saját számát gyakorolja mindenki, hangosan és többször. Amelyik számnál többször is
elakad valaki, azt írassuk le vele a szám alá, ez
segít. Ha valaki nem tudja a számát, otthoni telefonját, anyuét vagy apuét, az találjon ki magának egy számot! Ilyenkor valami könnyűt javasoljunk! Lehet a könyv példája is. Lehet házi
feladatként adni egy fontos szám alapos megtanulását, az életben még jól jöhet!
A társ telefonszámát leírni pont az ellenkező
irányú műveletet igényel. Ilyenkor kiderül, kinél
nem kapcsolódik még szorosan a hangalak, a jelentés, a leírt forma. Egymás ritmusát is figyelembe kell venniük a gyerekeknek! Ha pontosan
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akarják egymásnak megadni a telefonszámukat,
akkor össze kell dolgozniuk. A mai kor fontos
követelménye ez. Ne hagyjuk, hogy egy-egy
ügyesebb, gyorsabb tanuló lesöpörje a gyengébbet! Talán azzal segíti, ha halkan elismétli azt a
számot, amit épp leírt. Visszakérdezni veszélyes,
mert pillanatok alatt mindketten belekeverednek
a számokba. Ilyenkor kezdessük elölről a diktálást!
Ha már mindenki jól begyakorolta a saját számát, járjanak körbe, és kérdezgessék egymást:
gyűjtsék össze annyi társuk számát, amennyit
tudnak pl. 5 perc alatt!
2.2 POTATOES
1 Listen and say. Then play. – One potato…
(rhyme)
Ez az egyik legkedveltebb versike a nyelvtanulók
világában. Ha később megkérdezzük, melyik
angol verset mondaná el a gyerek, legtöbbször
ezt választják. Vigyázzunk a többes szám helyes
ejtésére, hogy a gyermekekben jól rögzüljön a jó
alak! Figyeltessük meg a szóvégi s betűket! Ez
segít a pontosságban.
2 Match. - A számok szóképének és
a számjegyek párosítása.
Az írott alakok sokszor elgondolkodtatják a gyerekeket. Némelyiket nehezen ismerik fel, hiába
tudják a számokat jól mondani. Biztassuk őket,
hogy a könnyebbekkel kezdjék a feladatot, így
a nehezebbeket már könnyebb lesz felismerni.
3 Listen and say. – One banana...
Az előző vers segítségével számlálhatunk almákat,
banánokat, narancsokat is. A gyerekek játékait
is megszámlálhatjuk.
4 Work in pairs. Ask and answer. Write. –
Mi a szerencseszámod?
Hasonlít a feladat az előző oldalon megismerthez, bár ez jóval könnyebb. Ha a csoportunk nehezebben kommunikál, ezzel kezdjük a számokkal történő páros munkát, s csak ezután vegyük
a telefonszámosat!
A szerencseszám szót meg kell tanítanunk
előre. A képek segítenek az értelem kitalálásában.
A kiejtést gyakoroltassuk, mert nem fogják megérteni egymást. A szót önállóan és a kérdéssel
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együtt is ejtessük ki. Ha a telefonszámos kérdés
mintáját követik, mindenki könnyebben és bátrabban kérdez.
Sok gyereknek nincs szerencseszáma. Válaszszanak mesebeli számot! Pl. seven-head-dragon,
seven gwarfes, 3 wishes, 3 princesses, … Lehet
a házszámot, iskolai sorszámot is választani.
Lottójátékkal is megpróbálkozhatunk.
2.3 ROCKET
1 Listen and say. – Rocket countdown –
visszaszámlálás.
Először olvastassuk a számokat, ezután az ujjainkkal is mutathatjuk a sorrendet. Az utolsó nulla ejtésénél eljátszhatjuk a kirepülő rakétát. Nem
könnyű a feladat, bár annak tűnik. Egyedül nehezen boldogulnak vele a gyerekek. A számok
szóképének mechanikusan betanult felmondása
már nem elég ehhez a feladathoz! Leírathatjuk a
sorozatot a füzetbe, jó gyakorlás.
2 Puzzle. Write. – Szókereső rejtvény.
A számok szóképeit kell megkeresni a betűsorban. A helyes alakot írják a vonalra, a felesleges
betűket ne. Egy betűsorban egy szám szerepel,
idegen betű nem szakítja meg.
3 Sing the song. – Számolós dalocska hallal.
A dal szövege nem könnyű, mégis meglepő, milyen közkedvelt. Már óvodában sokan tudták.
A hagyományos gyermekirodalom egyik gyöngyszeme ez a dal. Mondjuk el a tartalmát és mutassuk is éneklés közben a jelentését!
2.4 HOW MANY?
1 Match. – Számok és számjegyek.
A számok szóképe és a számjegyek összekeverve
állnak. Bemelegítő feladatként párosítsuk ezeket!
Ha színessel kötik össze a gyerekek a számokat,
akkor könnyebb javítani a feladatot.
2 Listen and say. – Számolós vers.
Mutassuk a számokat és a szereplőket is! Minden szó fontos lesz később, érdemes tehát pontosan elmondani és megfigyeltetni a magyar jelentést is.
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3 Match. – Megszámlált tárgyak írott és
rajzos alakját kell összeilleszteni.
Figyeltessük meg a többes szám jelét, és ejtessük
is ki helyesen! Javítsuk a gyerekeket, ne rögzüljön helytelen alak!
4 Write. – My calculator
– Az én számológépem.
Írhatunk még összeadásokat a számok gyakoroltatására. Az összekötő szavakat csak említsük
meg, nem érdemes belebonyolódnunk a részletes
fordításba, magyarázatba.
2.5 HOW OLD ARE YOU?
1 Ask and answer. – Hány éves vagy?
Nagyon fontos kérdés ez, olvastassuk és mondassuk a gyerekekkel sokszor! Láncjátékkal kérdezzék végig az osztályt, így a félénkebbek is
bekapcsolódnak. A válaszokat érdemes a táblára
felírni számmal és szóképpel is, mert sokan
hosszasan gondolkodnak ezen. Lehet a fél évet is
megtanítani, sokan szeretnék így mondani: I’m
eight and a half.
2 Sing the song. - Happy Birthday.
Mindig nagy sikere van ennek a dalnak. A második versszak igen humoros. Kézjelekkel mutathatják a jelentést a gyerekek: ujjainkkal lépegethetünk, szemünk elé távcsövet tarthatunk, a
kövér majmot pocak- és fejvakargatással imitálhatjuk. A vers végén rámutathatnak egy társukra a gyerekek, így nagy vigadalom támad.
(Később a múlt idő tanításánál jól használható ez a dal!)
3 Look. – Birthday card, cake, present.
Olvassuk, fordítsuk a szavakat! Jó alkalom a helyes hangzók gyakorlására is. A füzetbe is készítsenek rajzokat, másolják le a szavakat a gyerekek!
Készíthetünk születésnapi üdvözlőkártyákat
egymásnak. Erre ráírhatják a Happy Birthday!
köszöntést, a társ nevét, életkorát. Congratulati ons! Hurray! You’re eight! A táblán vagy egy
mintán szerepelhetnek ezek a kifejezések is, így
az ügyesebb gyerekek többet is dolgozhatnak.
A munkafüzetben is van erre lehetőség.
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4 Listen and say. – I am Helen...
Verses olvasási gyakorlat. A rímek megkönnyítik az olvasást. A hanganyag után közösen is olvassuk a szöveget! Adjunk lehetőséget az önálló
olvasásra is! Ha a gyerek akadozik, vagy nem
mer kiolvasni egy szót, halkan mondjuk előre a
helyes alakot. A hibás kiejtést is javítsuk, ne zavaróan, csak természetes hangsúllyal, ne rögzüljön helytelen alak!
2.6 MY PARTY
1 Listen and look. – Egy születésnapi buli
szavai.
Tegyük személyessé a feladatot, azaz válasszák
ki a gyerekek, mi volt az ő szülinapjukon, vagy
mit választanának ezek közül a szavak közül.
2 Sing the song. – Just eight years today.
Ez a születésnapi dal nem olyan ismert, de éppen
ezért érdekes. Megtaníthatjuk a hosszabb vá laszokat a segítségével: I’m eight years. I’m nine
years old.
3 Listen and read. – Come to my party –
párbeszéd.
A rövid jelenet majdnem minden szava ismerős
a gyerekeknek. Hallás után azonban nehezebb
felismerni és megérteni ezeket. Hallgassuk meg
többször is a hanganyagot! Eleinte csak külön
szavakat tudnak majd visszamondani, később már
a történetet is megértik. Meséljék el magyarul!
Második lépésben a szöveg olvasásával együtt
hallgassuk a párbeszédet! Így a hallott és írott
anyag együtt rögzül. Ismételjük a magnóval közösen! A tanárral vagy utána is mondhatják a gyerekek még együtt a szöveget.
Harmadik lépésben már lehet szerepek szerint felolvastatni. Jutalmazzuk a gyerekeket! Javítsuk is a hibákat, de ne zavaróan. A helyes alakot halkan mondjuk ki a tévesztett után, így ez
marad a gyermekek fülében. Lehetőség szerint
kérhetjük a javított alak ismétlését.
Ügyesebb csoportoknál elő is lehet adni jelenetként. Két részletre bonthatjuk, így könnyebb
megtanulni. Az első részben lehet más-más időpontot mondani a buli kezdetére. A második
részben a gyerekek választhatják ki, mi legyen a
partin, milyen játék, étel, ital.
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4 Work in groups. Write a party card. –
Meghívó a bulira.
A feladathoz a jó hangulatot az előző szöveg adhatja meg. Bulizni minden gyerek szeret, szervezkedni is sokan. A meghívón szereplő szöveg
mutatja, mit is kell tenniük a gyerekeknek. Felhasználhatják a leírt segítő kérdéseket, a fenti
szövegben megismert változattal is juthatnak információhoz. What’s on the party? Az ő szintjükön elfogadható az egyszavas kérdés, a visszakérdezés is. Pl. Time? 5? No. 6 o’clock. Chips? And?
Whose party? - még új kérdés a gyerekeknek.
A válasszal könnyen megértethetjük. Tom’s party.
Happy birthday, Tom. Your party? My party?
Nem a lap egyéni kitöltése a célja a feladatnak. Nem is a kérdezés és válaszadás a legfontosabb. A közös megegyezésre jutás, a kommunikáció közös ügyben!
Csoportvezető választása is ajánlott, de ne ő
döntsön, hogy a többiek mit írjanak le a könyvükbe! Inkább a kérdésekre összpontosítson, s
gyűjtse össze a javaslatokat! Ha a csoport túl erős
egyéniségekből áll, készítsenek több bulimeghívót is! Így mindenki kifejezheti egyéni igényeit. Másik megoldás, és rövidebb ennél, ha nem
maguknak szervezik a partit. Pl. a királynő estélye, híres ember fogadása, mesehős szülinapja,
pop group évfordulója…
Valódi ünnepek, közös rendezvények alkalmából is felhasználhatjuk ezt a feladatot.
2.7 TIME
1 Listen and look. – 11 = eleven, 12 = twelve.
Erre a két számra szükségünk van az idő, az óra
tanításához. Hallgassuk, hangoztassuk, írjuk is!
Láncjátékkal gyakorolhatjuk, így mindenki kérdez és válaszol is. Lehet más-más időpontot
mondani válaszképp, de haladhatunk sorban is.
Az aktuális időt se felejtsük el megnézni!
2 Sing the song. – Hickory, dickory dock.
A kép segítségével könnyen elmondhatjuk a dal
tartalmát. Akár egy ügyesebb tanuló is elmesélheti. Az egeret eljátszhatjuk a kezünkkel, amint
felfelé és lefelé szalad. A fejünk fölött tapsoljunk
annyit, amennyit az óra üt! Mozgáslevezető, pihentető feladatként később is használjuk fel!
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3 Listen and read – Big Ben.
Néhány szóval vezessük be a szöveghallgatást!
A képhez kapcsoljuk a big clock, London szavakat!
A két kérdést érdemes külön is gyakoroltatni,
hangsúlyozni, mert nagyon fontosak: What’s
this? What’s the time?
4 Work in pairs. Ask and answer. Write.
– Hány óra van nálad?
Először az egyik tanuló kérdezze a társát, s írja
be a kapott választ! Majd fordítva is játsszák el!
Így az ellenőrzéskor a két könyvben pont fordítva láthatók majd az időpontok. Sajnos nem
lesz idő belemerülni a percek és a délutáni órák
pontos magyarázatába. A gyerekek mindig szeretnének valami különlegeset, egyéni változatot
előadni. Elég csak az egész órákat gyakoroltatni
az ő szintjükön. Ha faggatják a tanárt, akkor
csak abban az esetben érdemes az extra megoldásokkal bajlódni, ha előreláthatólag a tanuló képes lesz azt meg is jegyezni. Nem minden gyarapítja a passzív tudást, de az időt és figyelmünket
eredmény nélkül lefoglalja.
2.8 Good night! – (kiegészítő anyag)
1 Listen and say. – Köszönések a különböző
napszakoknak megfelelően.
Ismerkedjenek meg a gyerekek a köszöntésekkel,
de nem szükséges önállóan használni még ezeket. Elég, ha majd az életben, különböző helyzetekben felismerik ezeket.
2 Listen and read. – Good morning, boys
and girls, here’s Radio One, London.
A négy rövid szöveg életszerű helyzeteket mutat
be. Ezeken keresztül lehet a tanult szavakat,
mondatokat gyakorolni. Nem szükséges minden
egyes szót megtaníttatni, de lényeges, hogy a gyerekek értsék pontosan, miről szól a szöveg! Ha
felolvastatjuk, lehet mikrofonnal imitálni a helyzetet. A hanganyaggal együtt olvasva megkönynyíthetjük a gyerekek dolgát.
3 Say. – Good night, sleep tight.
A versike kedves búcsúzás. Mondjuk el a tartalmát,
és ritmusos felolvasással örvendeztessük meg
a gyerekeket!
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2.9 TWENTY – (KIEGÉSZÍTŐ ANYAG)
1 Listen and say. – A számok 10-től 20-ig.
A gyerekek szívesen ismerkednek meg a számokkal, de az idő rövidsége miatt sokszor nem fér be
az óránkba ezeknek a pontos megtanítása, íratása, visszakérdezése. Felismerési szinten azonban
érdemes megismerkedni velük.
2 Match. Write in your workbook. –
A számok másolása a tréfás házikók szerint.
Először figyeltessük meg a házikókat! Milyen
állat lakik benne? Nézzük meg közösen! Keressük meg együtt, melyik név illik a szereplőre!
A házak, az állatkák nevének kiolvasását mutassuk
be a számokkal együtt! Sokat felismernek már
ezek közül. A számok leírása így érdekesebb és
motiválóbb lesz. Ha nincs idő mindegyik szám
leírására, akkor válasszanak a gyerekek a nekik
tetszők közül. Otthoni feladatként is adhatjuk.
3 Work in pairs. Ask and answer. Write.
– Hol laksz?
A gyerekeknek egy mesehős vagy egy állatka
helyébe kell képzelni magukat. A fenti feladatból
válasszanak házat maguknak! Mindegyik házhoz tartozik egy újonnan tanult szám 10 és 20
között. A házszámok gyakorlása, felismerése és
kimondása a feladat célja. Leírni elég csak számjegyekkel a partnernek. Tréfássá tehetjük a feladatot, ha köszöntik egymást új neveiken a lakók. Lehet egy házba is költözni. Lehet más
házat, lakót és házszámot is kitalálni. Persze
pármunkánál csak olyat, amit a társ le is tud írni,
mert megérti, ismeri.
Készíthetünk Futrinka utcát a táblára vagy kis
képekre. Más meseszereplők világába is költözhetünk. Ha a csoportot a valós élet jobban vonzza,
akkor saját magukat, ismert sztárokat, híres hősöket is beköltöztethetnek a Fantasy Street-re.
2.10 Castle game
1 Look. – Dobj a dobókockával!
A játékot két tanuló vagy két csoport játszhatja.
Dobókockával dobunk. Amilyen számot dobtunk,
olyan mezőt lehet kiszínezni a saját képünkön.
Az nyer, aki előbb kiszínezheti a teljes ábráját.
Ha nem dobunk olyan számot, ami még hiányzik, akkor az ellenfél következik.

Ha pl. fiú-lány csapattal játszunk, akkor közösen lehet a játékot játszani és irányítani. Az írott
utasításokat eleinte mondjuk el magyarul is, később már ez nem lesz szükséges. Minél többször
hallják ezeket, annál életszerűbb a játék, a feladat.
A passzív tudás gyarapítása is fontos feladat.
2 Work in pairs. Say. Ask and answer. Do it.
– Ki következik?
A játék célja előbb beszínezni a várunkat. A feladat célja a számok használatának gyakorlása.
További új és fontos feladat a szabad kommunikáció megtanítása. Ehhez a tanulóknak meg
kell ismerni, milyen mondatokat használhatnak
fel, mire mit felelhetnek. A könyvben lévő példát olvassuk, fordítsuk, gyakoroljuk kimondani
is közösen! Nem szükséges a játékhoz sok mondat. Ezek a könyvben kéznél is vannak, könnyen
felhasználhatók. Egy példajáték bemutatásával
megkönnyíthetjük a többiek dolgát. A feladat
elég időigényes, így olyan órákon érdemes elővenni, amikor a gyerekek koncentrálási képessége korlátozott. Pl. ünnep, fogorvos, sok beteg,
sok hiányzó tanuló.
Ha a csoport nagyon ügyes, gyűjthetünk zálogot is. Annak a tanulónak vagy párosnak kell
zálogot adnia, akik magyarul is megszólaltak.
A zálogkiváltás újabb ötletes feladatokhoz kapcsolódhat.
A játék vége felé sokszor már nem lesz olyan
számú mező, ami még üresen áll, és kiszínezhető. Ilyenkor az ellenfél jön a dobásban, s előnyhöz jut. Érdemes a partner várát is ellenőrzésképpen színezni, így később nem lesz vita. Ne
feledjük, hogy a két könyvben a két vár fordítva
fog megmutatkozni. Időhiány esetén lehet egy
következő órán folytatni a játékot pl. az óra végén, pihentetőül.

PART 3 - COLOURS
3.1 COLOURS
1 Listen, point and say. – A színek bemutatása.
A 10 szín képéhez és szóképéhez is hallgassuk meg
a hanganyagot! Ahhoz, hogy könnyen tudják
majd mondani, olvasni és írni ezeket, időt kell
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szánni a tudatosításra. Ha csak átszaladunk a
feladaton, és csak kikeresős táblának használjuk
fel, akkor később sok hibával fogunk találkozni.
A kisgyermekeknél még nehezen kapcsolódik
össze a hallott, írott-olvasott alak és a jelentés.
2 Listen and say. – Red is the rose… (rhyme)
A versben hallható és olvasható színeket hamar
felismerik a gyerekek. A hozzájuk társított szavakat mutassuk meg a képen, nevezzük meg ezeket! A táblára felírhatjuk: red rose, blue sky, green
grass, yellow sun. A fű új szó, elég egy zöld fűcsomót rajzolni. A magas szót mutassuk felemelt
kezeinkkel!
3 Look. Then colour. – Nagybetűs színek.
Színezni kell a betűket a szó jelentése szerint.
Egy kis nehézséget az jelenthet, hogy az itt található szavak csupa nagybetűből állnak.
A festékek keveredését mutatja be 3 mondat.
Kipróbálhatjuk táblai krétával, színes ceruzákkal és festékkel is. Sokszor hasznos is lesz ez a
tudás, mert nincs mindenkinél pl. lila ceruza.
4 Work in groups. Collect pairs. – Fekete
Péter kártyajáték.
Az ismert Fekete Péter kártyajáték egy változata
ez a feladat. A csoportnak kell elkészíteni a kártyapárosokat. A legegyszerűbb változat a lapokra
színes köröket rajzolni. Vigyázzunk, hogy ne
látszódjanak át! A rajzlap elég vastag ehhez.
Nehezebb feladat, ha a színek nevét íratjuk a
lapokra. Igazán viszont akkor érdekes és hasznos a játék, ha a lapok nem egyformák, hanem
tudni kell a párja jelentését is. Pl. nem REDRED páros, hanem RED-PIROS, vagy piros
kör és RED szó.
A kártyajáték szabályait mondjuk el, hogy a
csoporton belül ne legyen vita! 10 színt tanultak,
tehát 20 kártya készül + a Fekete Péter lap. Akinél ez a páratlan lap marad, az a vesztes.
Párokat kell gyűjteni, s ezeket be is kell mutatni a többieknek. Kioszthatjuk az 5-5 lapot
mindenkinek a kezdéshez. A 21. lapot a kezdő
játékos kapja. Őtőle húz a következő egy lapot.
Akinek párja akad, az csak akkor teheti le, ha
rákerül a sor. Az „megy ki”, akinek elfogynak
a lapjai.
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Máskor is használhatjuk ezt a szótanuló kártyajátékot! Az aktuális szavakat kell a lapokra
felírni. Nemcsak a játékkal, de már a felírással is
tanulják a gyerekek a szavakat.
3.2 THE RAINBOW
1 Sing the song. – Red and orange...
A szivárványról szóló dal könnyen tanulható,
sokszor felhasználható lesz. Előkészítésként írjuk fel a colours szót, és gyűjtsünk színeket az
előző oldalon tanultakból! Ezután a szivárvány
szót mutassuk be, s beszéljük meg a színek kötött sorrendjét! Így a dalt könnyebben és értelemmel együtt tanulják meg a gyerekek. Az utolsó
sorhoz elég a rövid fordítás is.
2 Read. – A színek olvasása.
A nagybetűs, színes szavak motiválják a gyerekeket az önálló olvasásra. Lehetőségünk nyílik
a kiejtés javítására egyénenként is.
3 Say and play. – Kiszámolók.
Kiegészítő anyagként taníthatjuk meg ezeket
a versikéket. Körben állva számolhatunk. Az elsőnél mindig kiesik egy gyerek, a másodiknál csak
egyvalaki marad a körben, a többiek kiugranak.
Mozgásos levezető játékként máskor is felhasználhatjuk.
4 Work in groups. Say. Then write.
– Ki marad benn?
A kiszámolók kedveltek a kisgyermekek körében.
Talán a ritmusuk vagy a könnyű játékszabályok
miatt. Ebben a feladatban egy játék eredményét
kell megörökíteniük.
Egy ügyes csoportfőnök könnyen megoldja
az irányítást, de lehetőleg ne domináljon túlzottan! Nagyon vitás esetekben más-más játék győztesének a nevét írják le!
3.3 WHAT COLOUR?
1 Read and match. – Szóképek színekkel.
Szópárokat kell a megfelelő képhez kapcsolni.
Minden szín egy rá jellemző tárggyal vagy állattal
áll párban. Így együtt még könnyebb a gyerekeknek a színek memorizálása. Készíthetnek ők is
ilyet szókártyákkal. A faliújságot is színesíthetjük ezekkel a képekkel. Mivel sokat látják, job-

Kézikönyv a My English Book Class 2 tanításához

ban meg is tanulják. Nagyon változatos gyakorlási lehetőséget kínálnak a kártyák. Pl. felmutatás,
megnevezés, hallás után kiválasztás, csoportosítás, egymás kikérdezése, a színre a tárgy megnevezése és fordítva.
2 Sing the song. – Lavender’s blue…
A kép segítségével elmesélhetjük, miről szól a
dal. Ha van játék koronánk, azzal elő is adhatjuk.
Bábokkal is mutathatjuk a király és a királyné
találkozását, táncát.
3 Listen and say. – One for sorrow… (rhyme)
A számok gyakorlására, ismétlésére is jó ez a versike, de az arany és az ezüst szín tanítására igen
alkalmas. A gyerekek mesevilágához szorosan
hozzátartozik ez a két szín, bár nem kötelező
tananyag ez számunkra. A képen is megmutathatjuk ezeket, de lehet a kezünkön lévő gyűrűt
is felhasználni. Pénzérméket, karácsonyi díszeket
is használhatunk. A titok szó tanításához mutathatunk psszt-t, az ujjunkat a szánk elé téve.
3.4 YELLOW PAGE
1 Sing the song and guess. – I see something
yellow...
A kedves kis dalocska segítségével kitalálós játékot játszhatunk. A dal szövegét már előre mondjuk el! Több sárga tárgyat vagy ezek képét rejtsük el egy terítő alá! A gyerekeknek kell kitalálni,
mi lehet az. A tárgyakat nevezzük meg eleinte
közösen! A 2. feladat tárgyai újból felhasználhatók. Játszhatunk más színnel is.
2 Match. – Sárga tárgyak képe és szóképe.
Kössék össze a gyerekek a rajzokat és a szavakat!
Néhányat már ismernek, ezeket lehet önállóan is
kérni. A többit kitalálhatják, de a tanár mindenképpen hangoztassa, fordítsa ezeket! Fontos szavak a sajt és a citrom is, ügyesebb csoportban
bővíthetjük a szótárunkat ezekkel is.
3 Read. – Leó és Doggie párbeszéde
A tréfás jelenet az előzőekben tanult szavakra
és mondatokra épül. A tanári bemutatás mindenképpen szükséges, ha hangosan akarjuk olvastatni
a gyerekeket. Néma olvasás alapján, a kép segítségével meséljük el a tartalmát. Rövid kérdések-
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kel segíthetünk. Hol vannak a szereplők? Mikor történik? Mit lát a kutya az égen? Mi van az
égen?
4 Work in pairs. Guess. Cards in a hat. –
Mire gondoltam?
Az előző feladatban megismert „sárga” szavakra
épül a játék. Ki kell találni, melyik kártyát húzta
a játékos. Az eldöntendő kérdés szerkezete még
nagyon nehézkessé teszi a feladat megoldását.
Korai még erőltetni, mert a magyartól eltérő, a
gyerekek számára idegen kérdő szórendet nehezen fogadják el. Nem nehéz számukra, de valahogy idegenkednek eleinte a használatától, és
folyamatosan elhagyják. Főleg, ha maguk között
kell használni, és nem ellenőrzi minden szavukat
a tanár. Az információszerzés és -adás inkább a
feladat célja, könnyű, játékos, nem nyelvtanorientált nézőpontból.
Ha nincs időnk kis szó- vagy képkártyákat
készíteni, felhasználhatjuk a könyv képeit is. A képek közül egyre kell gondolnia az első tanulónak,
s a második ezt találja ki. Le is írhatja vagy rajzolhatja a füzetébe. Akár egy apró jellel jelölheti is.
A kisgyermekek viszont előnyben részesítik az
olyan feladatokat, ahol kézzelfogható dolgokkal
találkoznak. Bátrabban is beszélnek, ha konkrét
dolog, pl. egy szókártya van a kezükben.
Más szavakkal is játszhatunk, pl. egy új szókészlet gyakorlásakor. Az előkészületekre (amíg
írják, rajzolják a szókártyákat) és a gyakorlásra
szánt idő maga a tanulási idő!
3.5 FIND OUT!
1 Find out. – On the hill there is a green
house, …
A találós kérdés megfejtése: görögdinnye. Lehet,
hogy rá kell vezetnünk a gyerekeket, mert nem
találkoztak még ilyen rejtvénnyel. Mutassuk a
dinnye színeit a képen vagy a táblai rajzon! Az új
szavakat a könyv képei segítségével mutathatjuk
be. A vers soraiban aláhúzathatjuk a színeket, ez
segíti az olvasást és az írást is.
2 Puzzle. Write. – Szórejtvények.
A szórácsban színek nevét kell megtalálni. Ne csak
karikázzák a szavakat, hanem írják le a vonalra is!
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3 Colour. – Dinnye.
A megadott jelek szerint kell színezni a képet, s
így egy dinnye válik láthatóvá. Hasonló képeket
mi is készíthetünk a gyerekeknek.
4 Tick or cross. – Keresd ki az igaz választ!
Az előző feladathoz tartozik még egy rövid, megértést ellenőrző kérdés is. Beszéljük meg, mit
jelent a kérdés, és hogyan kell megoldanunk a
feladatot! Olvassuk fel végül a kérdést a helyes
válasszal!
3.6 AFRICA – (KIEGÉSZÍTŐ ANYAG)
1 Listen and look. – Állatok bemutatása.
A gyerekek nagy örömmel ismerkednek meg a
vadon állataival. Először hallás és a kép után azonosítsák, melyiket hogyan mondják! Ezután ismételtessük a magnó után! Együtt is mondjuk,
olvassuk! Egyedül is olvastassuk, de itt figyelmesen javítsunk! Hasznos a szavak íratása is. Lehet
rajzhoz kapcsolni.
2 Say and write. – What colour?
Az előző feladatban megismert állatok színét kell
a hiányos mondatokba beírni. Ügyesebb csoportnál hagyhatjuk a gyerekeket önállóan dolgozni.
3 Sing the song. – Baa, baa, black sheep…
A dal előkészítéseként mutassuk be a szereplőket: master, dame, little boy, black sheep! Eljátszhatjuk 3 kis zsák segítségével. A wool szót sok
pulóver címkéjén bemutathatjuk.
3.7 ZOO – (KIEGÉSZÍTŐ ANYAG)
1 Sing the song. – Come with me tothe
zoo, zoo, zoo.
A kenguru dala elvisz minket az állatkert világába, és jól megmozgatja, felfrissíti a gyerekeket.
Az igéket érdemes kiemelni, és kézjelekkel,
mozgással mutatni: come, see, watch, walk, go.
2 Animal puzzle – What colour? What
animal?
Kezdjük a szürke szó bemutatásával! Black and
white = grey. Ezt olvashatjuk és a képen is láthatják a gyerekek a szürke elefántot és a szürke kispatkányt. Így már könnyen érthető lesz a szöveg
tréfája.
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3 True or false? Tick. – Igaz vagy hamis
állítások.
Röviden ellenőrizzük, hogy a gyerekek megértették-e a feladatot! Ha bizonytalanok, oldjuk meg
az elsőt közösen! Ellenőrzéskor alkalmunk nyílik
az angol nyelv használatára. Fontos, hogy életszerű helyzetekben is hallják, értsék a nyelvet!
Are crocodiles green? Really? Yes, they are. They’re
green. Yes, it’s OK. And zebras? What about zebras?
Are they pink? ...
4 Work in pairs. Ask. Then choose.
Answer: Yes/No. – Milyen állatra gondoltam?
Az előző feladatban igaz és hamis állításokat
vizsgáltak meg a gyerekek. Most ők alkotnak
hasonlókat. Az egyik gyerek nem tudja, milyen
állatra gondol a másik, így a kérdéseknek, állításoknak valódi kommunikációs értéke lesz. S ettől lesz izgalmas a játék.
Mivel nyelvtani ismeretekkel még nem is rendelkeznek a gyerekek, sőt a szókincsük is minimális, ezért a feladat csak nagyon kezdeti szinten működhet. Korlátoznunk kell a választható
állatok számát is, mert némelyiket nem tudják
még ilyen rövid kérdésekkel kitalálni, s könnyen
átváltanának a magyar nyelv használatára.
Az eldöntendő kérdés szerkezete ugyan szerepel a bemutatott minták között, de használatát
nem érdemes erőltetni a 3.4 számú feladatnál írt
okok miatt. A tanár azért bátran használja, mert
az idő alatt is hozzászoknak a gyerekek a kérdés
hangzásához!
3.8 WHAT COLOUR? – BOARDGAME
1 Work in groups. Say. Ask and answer. –
Milyen színt dobtál?
A társasjátékot színes dobókockával vagy színes
pörgővel lehet játszani. Amilyen színt dobunk,
olyan mezőre kell lépni. A következő dobásnál a
következő színre léphetünk tovább. Az nyer, aki
először ér a célba. Használjuk az angol utasításokat, mondatokat! Nem fontos csak angolul beszélni, de minél többször használjuk és használtassuk a nyelvet!
Ha nincs kéznél színes dobókocka, festhetünk
színes pöttyöt a számok helyére. A számokat
egy-egy színnel felírhatjuk a táblára, így a leg-

41

Kézikönyv a My English Book Class 2 tanításához

gyorsabb a megoldás. A színes dobókocka és a
színes pörgő készítése is hasznos tevékenység.
Dobáskor megnevezhetik a gyerekek a színeket,
az elkészítési idő alatt pedig beszéljünk angolul
minél több egyszerű mondattal!
A társasjáték nem csak a színek gyakoroltatását és a szórakozást célozza meg. A játék közben,
a játék menetéhez szükséges kommunikáció kialakítását, gyakorlását tekintsük fő feladatnak.
Nagyon kevés mondattal, szóval elboldogulnak
a gyerekek. A 2.10 feladatban megismert társasjátéknál tanult mondatokat is használjuk fel! Ott
ketten, párfeladatként színeztek, dolgoztak, most
többen is játszhatnak egy csoportban.
Érdemes egy „kistanárt” választani, akinek
az lesz a dolga, hogy az angol mondatokban kisegítse a többieket. A felhasználható utasításokat,
kérdéseket tartsa maga előtt, s ha valaki bizonytalankodik, vagy magyarul folytatná a játékot,
segítsen a helyes angol mondattal! Persze nem árt,
ha az igazi tanár is besegít néha. Pl. ha megáll
a játék, kérdezze meg, ki következik!
3.9 COLOUR GAME
1 Say. Ask and answer. – Milyen mezőre
lépsz? Milyen színű az?
Ez a társasjáték is a színek gyakorlására szolgál.
Itt rendes dobókockát használhatunk. Amelyik
mezőre lépünk, azt meg kell nevezni. What’s
this? What colour is it? Aki nem tudja, annak viszsza kell lépnie az előző állásába. Ha kevés időnk
van, játszhatunk egy bábuval is. Mindig más dobjon és lépjen vele! Így is örömmel érnek a célba a
gyerekek.
Az új szavakat érdemes közösen is megbeszélni, mert később könnyebb lesz megtanítani ezeket.
Cherry, snowman, Milky way, kiwi, tree, dress.
2 Work in pairs. Say. Ask and write the
answers. – Hova léptél?
A feladat célja a játékhoz szükséges kommunikáció gyakorlása. A 2.10 és 3.9 feladatokban
megismert mondatok nem csak tovább bővülnek.
Le is kell írni, melyikre milyen választ kaptak
a játékosok. Így rákényszerülnek, hogy tényleg
használják a tanultakat. Ellenőrzésképpen felolvastathatjuk a párosokat, mit írtak le a játékukból.

Ha most társasoznak először a gyerekek, akkor mutassunk be egy mintajátékot egy ügyesebb tanulóval! Érdemes a táblára felírni néhány
utasítást, kérdést is, ami a játék menetéhez szükséges. Ha még nem ismerik, akkor segítségként,
ha már igen, emlékeztetőül.
3.10 COLOUR SHARK GAME
1 Read then act it out. – Milyen ez a játék?
A színcápa játék igen közkedvelt a gyerekek körében, sokan ismerik már. Nemcsak maga a játék jó a színek gyakorlására, de a szöveg olvasása
is hasznos.
A játék menete: Választunk egy tanulót színcápának. Ő a folyóban áll, amit krétával felrajzolunk. Az egyik parton állnak a többiek, és a másik partra kell átjutniuk. Amelyik színt választja
a cápa, azzal a színű ruhával sértetlenül át lehet
kelni a folyón. Akin nincs ilyen szín, az megpróbál átszaladni. De ha a cápa elkapja, veszített.
Ő lesz az új cápa, és kezdjük a játékot újra.
Beszédfejlesztéshez tanítsuk meg a színcápa
versikéjét, s mondjuk mindig közösen! Használjuk még: Go, go. Run, run. Hurry up. Let’s run.
Catch me. Hurray. I’ve got you.
Ezeket a szövegben kerestessük meg!
2 Play the game. Say. Write and circle. –
Játsszunk mi is!
A legfontosabb szavakat és kifejezéseket olvashatják újra a gyerekek. Itt már nem a játék menetének a megismerése a feladat, hanem a folyamatos
játékhoz szükséges alapok rögzítése, pontosítása.
A versike után álló keretbe írjanak egy színt,
ami a játék során előfordult. Ehhez képest lesz
mindenki vagy A, vagy B szereplő. Karikázza be
minden játékos a rá vonatkozó betűt aszerint,
hogy volt-e rajta olyan szín!

PART 4 – SCHOOL
4.1 IN THE CLASSROOM
1 Listen, point and say. – Az osztályterem
fontosabb tárgyai, bútorai.
Hallgatás után mutassuk a képeket és a szóképeket, és figyeltessük meg. Az igazi, az osztályunkban lévő tárgyakat is mutassuk meg, s nevezzük
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meg hangosan! Ha van nagyobb méretű szókártyánk, tegyük a megfelelő tárgyra! A gyerekek
is kirakhatják ezeket.

sőbb a „Look around. Turn around. Clap hands.”
utasítás is. Ezeket dallam nélkül is gyakoroljuk!
Más órán is jó mozgáslevezető gyakorlat.

2 Work in pairs. Say and do. Circle. – Menj
a táblához!
Miután megismerték a gyerekek az osztályterem
tárgyainak a nevét, jó gyakorlási lehetőség ez
a játék. A tanár mondja először, hogy hova kell
mennie a megnevezett tanulónak. Így lehet pontosítani a megértést kézjelekkel. Ezután a tanárnak választott gyerek adja az utasításokat a társainak. Ha van olyan tárgy a termünkben, amit még
megtanítunk, akkor ahhoz is küldhetik egymást.
A játék megkezdése előtt tanítsuk meg a színessel kiemelt utasítást: Go to the…
Kérjünk meg néhány tanulót az utasítás végrehajtására! Néhány gyerek is szerepeljen az osztály előtt! Lehet az osztályban található más tárgyat is választani célpontként.
Ha nagy létszámú a csoportunk, akkor egyszerre nem mehet mindenki oda, ahova küldték,
mert összeütköznek. Ilyen esetben a párok különkülön mutassák be a produkciójukat! A többiek
ez idő alatt is tanulják a szavakat, s nehezebb is
az osztály előtt szerepelnie a párosnak. Sokuknak
a lámpalázat is szokni kell. Sok kisgyerek alig
mer megszólalni, főleg az osztály előtt. Sokszor
csak a bátrak kerülnek előtérbe, s a félénkebbek
így megbújhatnak. Most alkalom nyílik ezzel
a feladattal őket is megdolgoztatni, bátorítani.
A játék bemutatása előtt vagy után karikázzák
be, melyik szót választották a szerepléshez.
Így ellenőrizhetjük is, hogy értik e a szavak
jelentését.

4.2 SCHOOL
1 Listen and say. – One, two, three, four,
Come in, please… (rhyme)
A vers könnyen megtanulható és eljátszható. Küldjünk ki egy tanulót, és számolásra kell bejönnie!
Egyszerűnek tűnik a feladat, de a gyerekek nagyon élvezik.

3 Listen and look. – Utasítások.
Stand up. Sit down. Come here.
Hallás után mutassunk a képekre, majd hajtsuk
végre az utasításokat! A „gyere ide” utasításnál
érdemes előre megállapodni, hogy néhány apró
lépés elég lesz. Ezeket az utasításokat is használjuk, ha már jól megy az előző játék! Az udarias
„please” se maradjon el!
4 Sing the song. – Stand up and look around.
Ezt a dalt mozgással mutassuk be! A gyerekek
utánozzák a mozdulatainkat! Jól használható ké-

2 Act it out. – Osztályjelenet.
Olvassuk el közösen a szöveget, és értelmezzük!
Válasszunk tanárt, és adjuk elő a jelenetet!
Az előző verssel is bővíthetjük. Adhatunk a
tanárnak más nevet is. Pl. Miss Black, Miss Pink,
Mr Brown, Sir, Mr Big…
3 Listen and look. – A szereplők bemutatása.
Mondjuk el a „child – children” szavak jelentését és
azt, hogy kivételes alak áll a több gyerek esetében.
Most még elég ennyi magyarázat. A tanárok
„Miss, Sir” megszólítása tetszik a gyerekeknek,
mondjuk el, hogy így szólítják meg Angliában
a tanárokat!
A napló szövegét olvassuk el, és a gyerekek
fordíthatják magyarra. Készítsünk hasonlót a mi
osztályunkról is.
4.3 MY DESK
1 Listen, point and say. – A padon található tárgyak neve.
Mivel a könyv, toll, ceruza, táska szavakat valószínűleg már ismerik a gyerekek, ezért ezek bemutatásával kezdhetjük a feladatot. Keressék meg
a képen is ezeket, s a szóképeket is aláhúzhatjuk,
vagy hozzáköthetik a megfelelő képhez.
A további szavakat már a magnó alapján ismerjék meg a gyerekek! Lehet valódi tárgyakat
felmutatni. Mivel a gyerekek először nem tudják
biztosan, melyik tárgy következik, megmondhatjuk magyarul. Gyakorláskor az elhangzott
szó után mindenki mutassa fel a megfelelő tárgyat! Készíthetünk szókártyákat is.
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2 Listen. Ask and answer. – Give me your
pencil, please.
Páros munka megvalósítása még nehéz a kicsiknél. Mutassuk be először az osztálynak, hogyan
kell játszani, mit kell csinálni! Mivel sokan még
nem mernék mondani a hallott, olvasott, megtanult mondatokat, ezért a magnó után ismételtessük páronként, hangosan a párbeszédet!
Valóban adjunk át tárgyakat, mert az értelemmel rögzült mondatok az értékesek. Más tárgyat
is válasszunk!
3 Listen and say. – My pencil – your pencil.
Hallgassuk, mutassuk a ceruzákat, könyveket!
Páronként lehet dolgozni. Különválaszthatjuk
a my és your szavakat, és megnevezhetjük magyarul. Vigyázzunk, nehogy „enyém ceruza” legyen
a fordítás! Magyarázatképp elég annyi még, hogy
mi így mondjuk, az angolok pedig másként.
4 Work in pairs. Say and do. Write and
trick. – Add oda a ceruzád, kérlek!
A 2. pontnál már hallották és olvasták a gyerekek ezt a feladatot. Most párokban gyakorolják!
Amit el szeretnének kérni társuktól, azt a szót
kell a kis keretbe írni. Ha megkapták, akkor lehet a másik mondatnál pipát tenni a kis keretbe.
A szerepeket felcserélve is gyakoroljanak! Ebből
is egyet írjanak le! Később, ha felolvassák a feladatot a tanár kérésére, adják át ezt a tárgyat is
egymásnak! Az írásban való rögzítéssel jobban
megmarad a tanult anyag.
4.4 LESSON
1 Listen. Then act it out. – Osztályjelenetek.
Már találkoztak a gyerekek „tanáros játékkal”,
így a szervezési feladatokkal már könnyebben
boldogulunk. A kistanár eleinte olvashatja könyvéből az utasításokat. Így gördülékenyebben megy
a játék, és a többiek ezalatt meg is tanulják a
mondatokat. A magnót is felhasználhatjuk segítségül. A magnóval együtt mondjuk, játsszuk
a jelenetet!
2 Look and say. – What’s in the bag?
Soroljuk fel, milyen tárgyak találhatók a táskában! Le is írhatjuk ezeket közösen vagy akár
önállóan is. Személyesebbé tehetjük a feladatot,
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ha a gyerekek saját táskájuk tárgyait nevezik
meg, és mutatják is ezeket. Lehet rajzoltatni hasonlót, s a gyerekek azt raknak a táskába, amit
szeretnének. Lehet vicceset is.
3 Work in pairs. Ask and answer. Then
draw. – Mi van a táskádban?
Először a tanult szavak közül rajzoljanak néhányat a saját táskájukba! Pl. egy könyvet, egy füzetet és egy tolltartót. Amikor a társ felteszi a
kérdését, akkor ezeket kell neki elmondani angolul. A társnak is le kell rajzolnia a tárgyakat,
de neki a 2. táskába. A szavak és jelentésük így
együtt rögzül. Cseréljenek szerepet, és úgy is
játsszák el a feladatot a tanulók!
Ha kevés a hely itt, rajzoljanak két téglalapot
a füzetükbe vagy egy lapra a gyerekek. Az egyik
a saját „táskájuk”, a másik a társ táskája lesz. Ha
egy kis fület, fogót rajzolunk a tetejére, szemléletesebb lesz.
4.5 P LAY THE GAME. – (KIEGÉSZÍTŐ ANYAG)
1 Say. – Open-close.
Két fontos cselekvést, utasítást taníthatunk meg
a képek és a szöveg segítségével. Játsszuk el ezeket.
2 Listen. Ask and answer. Work in pairs.
– Kitalálós játék.
Az iskolai tárgyak és színek gyakoroltatására
használhatjuk. Egy tanuló eldug a háta mögé egy
tárgyat. A többieknek kell kitalálni, mi az, vagy
milyen színű. Ha a kérdő szerkezet még nehezen
megy, elég csak a szóval kérdezni a gyerekeknek.
A tanár azért minél többször használja a kérdő
szerkezetet, hogy a gyerekek passzív tudása gyarapodjon!
Az iskolai tárgyakat könnyen a háta mögé dughatja az egyik tanuló, s a másiknak kell kitalálni
annak a színét. A játék a tárgyak és a színek gyakorlása mellett a kérdő szerkezetet is bemutatja.
Nem kötelező még csak ezzel kérdezni. A játék
ne váljon nyelvtani leckévé! Próbálják utánozni
a hallottakat, de ha csak egy-egy szóval kérdeznek,
az sem baj. Az eldöntendő kérdést nehezebben
használják, mint a kérdőszavas kérdést. A hagyományos rövid választ is később érdemes tanítani.
Lehet a 2. osztályban is, de itt még a szavak fel-
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dolgozása, rögzítése és használata is elég sok
munkát igényel. Ebben a feladatban a tanult iskolai tárgyak nevét kell gyakorolni hétköznapi
használatban.
3 Point and say. – The book is red.
Egész mondatokkal találkoznak a gyerekek. Ezekben szerepel a létige is, amit mi a magyar nyelvben nem így használunk. Korai még erőltetni
a magyarázatot és a helyes használatot. Emiatt
nem is várhatjuk el, hogy önállóan hibátlan mondatokat alkossanak a gyerekek. Mi adjuk a mintát, és segítsük a gyerekeket a használatban!
4 Work in pairs. Guess. Ask and answer.
Write. – Kikeresős, kitalálós játék.
A képen könyvek, radírok és ceruzák láthatók.
Mindegyikből van kék, piros és zöld. A 9 képből
egyet válasszunk ki! Ezt kell kitalálni a partnernek. Minden kérdéssel szűkül a lehetőség, melyik lehet a tárgy. A logika is segíti a kérdezőt.
Ha sikerül eltalálni, melyik tárgyra gondolt az
első játékos, cseréljünk szerepet! Ahhoz, hogy ezt
párosával játsszák a tanulók, mutassuk be a játékot többször is!
4.6 LET’S PLAY – (KIEGÉSZÍTŐ ANYAG)
1 Listen. Then ask and answer. – Képes
szógyakorló játék.
Beszéljük meg először a kód értelmét! A kép felosztását betűkkel és számokkal jelölték. Vízszintesen a betűk, függőlegesen a számok találhatók.
Ha a B3-as mezőt megkeressük, egy tollat látunk
ott. Kerestessünk további szavakat! A gyerekek
is kérdezzék egymást! Ha magyarul mondja valaki a számokat vagy a betűket, figyelmeztessük!
Készíthetünk hasonló képet, ha más szavakat is
akarunk gyakoroltatni.
2 Work in pairs. Write. Then ask your partner. Tick. – What’s A3?
Ha az előző feladatot már értik a gyerekek, s az
osztályban már több képecskét is megfejtettünk
közösen, akkor már lehet páros munkában gyakorolni. Nem kell a könyveket kicserélni, mindenki írja be a kérdéseket és a kapott-adott válaszokat is! Ha jó a válasz, a sor végére tehetik a
gyerekek a pipát.
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3 Puzzle. Write. – Szókereső rejtvény.
A tolltartó és az íróasztal rajzában az összekevert
betűkből szavakat lehet találni. A feladat már
ismerős a gyerekeknek, így gyakorlásnak, önálló
munkának is feladhatjuk.
4 Count. – How many pens?
Számolják meg a gyerekek, melyik tárgyból hány
szerepel a képen! A kérdés mellé kell a választ,
a számot beírni. Ha sokszor használtuk a How
many kérdést, akkor a tanulóknak nem okoz
gondot a feladat megértése.
4.7 BOARDGAME
A kérdések és az alapszókincs ismétlése.
Ehhez a társasjátékhoz nem dobókocka kell, hanem egy korong. A kisgyermekeknél mindig van
olyan korong, amelyiknek az egyik fele piros, a
másik kék. Ezzel kell dobni. Az az előnye, hogy
ezzel majdnem minden mezőre rá kell lépni, így
minden fontosat gyakoroltathatunk. Vagy egyet,
vagy kettőt lehet lépni ezzel. Bábuként használhatunk radírt, hegyezőt, apró tárgyakat.
A társasjáték mezőin ismert tárgyak találhatók.
Mindegyikhez egy jól ismert kérdés tartozik.
Aki jól válaszol, az maradhat a mezőn. Ha a
válasz rossz, vissza kell lépni az előző helyre.
Közösen, csoportonként és párban is játszhatunk. Először érdemes próbajátékot bemutatni,
hogy a gyerekek felismerjék, megértsék a kérdéseket, és tudják a válaszokat is. A tanár összekötő szövegének nagy jelentősége van. Nagymértékben fejleszti a passzív tudást, a nyelv későbbi
használatát.
4.8 ABC – (KIEGÉSZÍTŐ ANYAG)
1 Sing the song. – The English Alphabet.
Az ABC tanítása nem való még a kicsiknek. Aki
tanított már ennél a korosztálynál, tudja, hogy
a kiejtés, az olvasás is mekkora problémát jelent
számukra. Hát még ha egy újabb kódrendszer
használatát kényszerítjük rájuk. A dal viszont nagyon kedvelt, és ha mégis szükségünk van egy
betű ejtésére, akkor ennek segítségével könnyen
megtaláljuk.
2 Listen and look. – Képes ABC.
Mindegyik betűhöz egy ismert szó tartozik. Ne
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csak a szavakat olvassuk, de a hangokat külön is
hangoztassuk! Megtanítani még nem szükséges,
nehéz is lenne, de megismerkedni ezekkel már
lehet. Személyessé tehetjük a feladatot, és így
könnyebb lesz, ha a gyerekek nevének kezdőbetűit figyeltetjük meg.

3 Play the game. – A játék menete egyszerű párbeszédes formában.
Olvassuk el a szöveget, mert a gyerekek felbátorodnak attól, milyen kevés szóval lehet már angolul játszani! Úgy is mondhatjuk, hogy már
ilyen sokat tudtok.

4.9 DINGO. – (KIEGÉSZÍTŐ ANYAG)
1 Play the game. – I spy with my eye…
A játék célja azonos betűvel kezdődő szavak gyűjtése. Mivel a gyerekek szókészlete még igen kevés, ezért adjuk meg a szavakat, amiből választhatnak! A munkafüzetben is találhatunk még.
Lehet kis szókártyákat készíteni, és ezeket kiválogatni. Így sok tanult szót gyakoroltathatunk.
Nem is a betűzés, hanem a szavak ismétlése a
feladat szerepe.

4 Work in pairs. Play. Write your game. –
Egy játék menete.
Ha elkészültek a kis sótartók, és a gyerekek már
tudnak is velük játszani, akkor párokban gyakorolhatnak. Az egyik játék menetét írják le ehhez
a feladathoz! Az and szócska után azt a belső
mondatot kell leírni, amit a játékos kapott. A másik játéknál cseréljenek szerepet!

PART 5 – MARKET
2 Sing the song. – Dingo.
A dalban szereplő kutya neve Dingo, ezt halljuk
betűzve is. Így könnyen megjegyezhetik ezeket
a betűket a gyerekek. Mutassuk egyesével a betűket, mialatt énekeljük!
3 Listen. Then spell your name. – A név betűzése.
Bár ez a feladat még túl korai és nehéz a gyerekeknek, lehet, hogy szükségük lesz rá. A saját
nevét szívesen megtanulja mindenki. Annyit
mindenképpen érdemes megbeszélni, hogy a
magánhangzók nagyon megtéveszthetnek minket. Ha az életben találkoznak ezzel a gyerekek,
ne érje őket meglepetés!
4.10 SALT CELLAR GAME. – SÓTARTÓ JÁTÉK.
1 Make. – A papír hajtogatása.
A sótartó papírhajtogatást ismerik a gyerekek.
Szógyakoroltató játéknak kiválóan alkalmas.
A képek alapján lehet a munkamenetet követni. Az utasítások elég bonyolultak lennének, de
egyszerűbbeket használhatunk. Do this. It’s good.
OK. All right. Nice!
2 Write and colour. – A feliratok készítése.
A külső fülekre a számokat írjuk, a belső körbe
színek kerülnek. A legbelső helyre írhatnak már
mondatokat is. Mókás ötleteket adhatunk, s ők
is kitalálhatnak hasonlókat.

5.1 MUFFIN MAN
1 Sing the song. – Do you know the
Muffin man?
Ez a régi gyermekdal az egyik legismertebb a
nyelvtanulók körében. Kedves, fülbemászó dallamával egy fontos kérdő szerkezettel ismerkednek meg a gyerekek. A segédige használata idegen a magyar tanulóknak, de a dal segítségével
már ismerős lesz.
2 Look and say. – A kérdés és a rövid
válaszok.
Nem kell nyelvtant tanítanunk még, de a lényeges elemek kiemelését lehet már korán kezdeni.
A rendszerben való gondolkodás első lépése ez.
Mondjuk, olvassuk együtt! Lemásolni is érdemes.
Megtanulását, s a rövid válaszokat ne erőltessük!
3 Work in pairs. Ask and answer. Tick. –
Ismered?
Az előző dalban megismert kérdést használjuk
fel! Érdeklődjünk más szereplők felől! A mesehősök motiválják a gyerekeket, s a többszöri ismétlés így nem lesz unalmas. Kérdezzék meg a
partnert, és pipával jelöljék, milyen választ adott!
Magát ugyan senki sem kérdezi, de amikor a
partner teszi föl nekünk a kérdést, akkor jelölhetjük, milyen választ adtunk.
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5.2 FRUITS
1 Sing the song. – Hot cross buns.
Meséljük el, hogy a régi angol dalocska a piacok
világát idézi fel. A forró, friss süteményen kereszt alakú minta volt, s a pénzérmék gyakran
cseréltek gazdát.
2 Listen and say. – A gyümölcsök szóképei.
A gyümölcsök szóképei a határozatlan névelővel
együtt hallhatók és láthatók. A feladatnak ez
a lényege. A gyerekek is ezzel együtt használják,
mert a beszédfejlesztéshez szükséges.
3 Read and look. – What’s in my basket?
A szabály előkészítése.
Az egyszerű kis kérdés és válasz mintául szolgál.
Erre építhetjük a további kommunikációs feladatainkat a gyümölcsök és ételek témakörében.
A könyvbeli kérdésre a kép alapján egy adott válasz áll. Ez alapján a gyerekek rögtön megértik
a kérdést és a választ.
A nyelvtani szerkezet adott, néhány szó cseréjével további számos kérdést tehetünk fel, és adhatjuk meg rájuk a választ. Pl. What’s in my
shopping bag? What’s in my shopping trolley? A banana pudding and an apple yoghurt.
Egy hasonló kérdésre a gyümölcsöket sorolhatják fel a gyerekek. A táblára is rajzolhatunk
egy nagy kosarat és ebbe gyümölcsöket. A kérdést leírhatják a füzetbe, s lehet rajzot készíteni
a kosárról. Ki mit tenne bele? A megismert a, an
szócskák használatát is lehet gyakoroltatni.
A számítógép képernyőjén csoportosítva láthatják a gyerekek a szavakat. Az a és an névelő
használatát mutatja be a szöveg. Szabályt nem
kell tanítanunk, de a gyerekek jól láthatják ezt,
és így megkönnyítjük a helyes használatot. Néhányan felismerik, hogy a mássalhangzóval és a
magánhangzóval kezdődő szavak alkotják a két
csoportot. Mi mondhatjuk azt rövid indoklásként, hogy így „jobban hangzik” a szó. Próbáljuk is ki mind a két névelővel a szavakat, így a
gyerekek is könnyen elfogadják ezt. A magyar
nyelvben is van hasonló, pl. a asztal, az asztal, a
szék, az szék.
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4 Work in pairs. Ask and answer. Draw. –
Mi van a kosaradban?
A megtanult minták alapján, az új szócsokor felhasználásával már bátran gyakorolhatnak a gyerekek párosával is. Először mindenki a saját kosarába rajzoljon néhány gyümölcsöt! Ezután
kérdezhet az egyik tanuló, és várja meg, amíg
társa berajzolja a második kosárba a hallottakat!
Majd cseréljenek szerepet! A gyerekek persze
gyakran belepillantanak a társ füzetébe, vajon ő
mit rajzolt, mit értett a válaszból. Nem baj, ha
segítik, kijavítják egymást. Yes, no szavakkal, a
szó megismétlésével, a megfelelő gyümölcsre
mutatással korrigálhatnak.
Ha kevés a hely, egy lapra vagy a füzetbe rajzoljanak két félkör alakú kosarat. Egyiket magának, másikat a társának.
5.3 A, AN, SOME
1 Look. – Some.
Valamennyi, néhány – így fordíthatjuk a szót.
A rajzokon látszik, hogy nem egy, hanem több
gyümölcs szerepel. Most nem olyan fontos,
hogy megszámoljuk. A többes szám jelölésére
hívjuk fel a figyelmet!
2 Read. – Gyümölcslevek.
A gyerekek az életben már találkoztak ezekkel a
szavakkal. A gyümölcsök, italok nevének megismerése tovább bővíthető a drink, juice szavakkal. Mivel közelről érinti őket a téma, szívesen
választanak kedvencet ezek közül. A többi ital
neve is ismerős, de a víz szó általában nem. Pedig
ez fontos lenne! Beszéljünk erről! Sok reklámnévvel ellátott innivalót említenek még a gyerekek,
ezeknél nézzük meg, miből készült! Pl. a Fanta
narancsból…
3 Work in pairs. Ask and answer. Then
write or draw. – Szomjas vagy?
Ezt a kérdést sajnos még később is nehéz megtanítani. Pedig nagyon fontos a gyerekek életében.
A következő kérdéssel segíthetünk ezen: What’s
your drink? Kérdezzük így is! Ezt könnyebben
megértik és használják.
Először maguknak válasszanak italt a gyerekek! Ha csak rajz készül, akkor kérdezzük meg,
hogyan nevezi ezt angolul! A kép aljára odaírat-
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hatjuk az ital pontos nevét, ha sokan bizonytalankodnak. Ha csak márkanéven mondja valaki,
egészítsük ki egy általánosabb kifejezéssel is! Pl.
Fanta = orange drink. Így nem lesz gondban a
gyerek, ha ezt a márkanevet nem ismerik külföldön. A sárga ital lehet tea, limonádé vagy narancslé, a barna kakaó, kóla vagy kávé, a piros
eperlé vagy málnaszörp...
5.4 C AN I HAVE…?
1 Read. – Mr Banana Shop
A vásárlás tanításának előkészítésére figyeltessük meg Banán úr boltját! A felolvasásnál ügyeljünk a többes szám helyes ejtésére! Be lehet karikáztatni az s betűket a szavak végén, így jobban
fognak erre figyelni. Berendezhetünk mi is egy
kis boltot szókártyákkal, akár valódi gyümölcsökkel is.
2 Act it out. – Vásárlás.
A párbeszédet olvassuk el közösen! Próbálják
önállóan is mondani a kérést! Two apples, please.
Can I have two apples, please? Láncjátékkal gyakoroltathatjuk más-más gyümölccsel is. Ezután
játsszuk el a jelenetet! A vásárolt tárgyakat helyettesíthetjük kis képekkel, s így megfoghatják, átadhatják egymásnak a gyerekek ezeket.
Mozdulattal együtt jobban rögzül a tanulnivaló!
Egész mondatokat még ritkán mondanak önállóan, ez nehezebb. A valós életben is kell majd
használniuk a vásárláshoz szükséges mondatokat.
A boltos és a vásárló szavak nem számítanak
egyszerűnek, a gyerekek nehezen tanulják meg
ezeket. Használni is nehezen tudjuk emiatt a
szerepek kiosztásánál. Hogy mégis angolul vezethessük a gyakorlást, használhatjuk a Mr
Banana és a little boy, little girl elnevezéseket.
Ha felmerül a kérdés, hogy ebben a boltban nem
is kell fizetni, akkor a múlt órán megismert penny
szót használhatjuk. Készíthetnek papírpénzt is.
3 Work in pairs. Ask and write. Draw the
answer. – Can I have…?
A páros munkában is megjelenő mondatok kiemelik ezek fontosságát. A gyerekekben jobban
rögzül az adott alak, ha kiemelve látják újra.
Csak egy kérdés és egy válasz található most,
mert a gyerekeknek egymás könyvébe kell raj-
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zolni a választ. A kérdésben írva vannak a szavak,
s csak az tudja helyesen lerajzolni, aki érti ezeket. Persze bonyodalmak adódhatnak a mennyiséggel és a pontos leírással, s ezt érdemes rögtön
javítani.
4 Listen and say. – This little pig went to
the market.
A verset az ujjakon szokták bemutatni. Magyarul is ismerik a gyerekek: Ez elment vadászni…
Az óra színesítésére szolgál, ezért a pontos
fordítás helyett elég elmesélnünk, miről is szól.
5.5 HOW MUCH?
1 Listen and say. – Trot, trot to Boston
town. (rhyme)
Hangulatos bevezetőt tarthatunk a vásárlás gyakorlásához ezzel a versikével. Mondjuk el a tartalmát röviden! Szívesen ismétlik a magnóval és
velünk is a gyerekek a ritmus miatt.
2 Look. – How much?
Fontos megismerkednünk a külföldi pénzekkel,
mert a gyerekek már gyakran találkoznak az üdülések során ezekkel. Készíthetnek maguk is papírpénzeket. Rajzolhatnak mókás képeket is ezekre.
Fénymásolhatunk is igazi pénzt, s ezt kiszínezhetik. A számítógépen is találhatunk mintákat, s ezt
kinyomtathatjuk. Az átváltással bajban vannak
a mai gyerekek, mert a fillér sajnos eltűnt a mai
világból. Ha van időnk, mutassuk ezt meg!
3 Read. Then act it out. – How much is a
lollipop?
A korábban tanult vásárlást kibővítve játszhatjuk el. Az érdeklődés az ár felől egy újabb fontos
eleme a jelenetnek. Előre gyakoroltassuk ezt néhány szókártya segítségével! Szabott árakkal
dolgozzunk, és eleinte mindenből csak egyet lehessen vásárolni! A szókártyára rajzoljuk rá a képet és az árat is! Szívesen vásárolnak a gyerekek
édességet, csokit, fagyit. Számukra ismert szavakkal dolgozzunk! Ha a feladat túl összetett,
akkor a lassan haladók elbizonytalanodnak.
4 Work in pairs. Choose and play. Write
your game. – Mennyibe kerül?
A páros munkában való gyakorlást akkor kezd-
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jük el, ha az alapmondatokat már jól ismerik a
gyerekek! A választék sokszor elvonja a figyelmet
erről. Édességeket szívesen vásárolnak a gyerekek, de az egészséges ételekről se feledkezzünk
meg! A kiemelt mondatok elé és után még mondják a köszöntést, köszönetet is. Lehet könyvcserével is dolgozni, de beírhatják a társtól hallott,
válaszul kapott összeget saját könyvükbe is.
5.6 IN THE KITCHEN
1 Listen and say. – Bread and butter. (rhyme)
Először ismerkedjünk meg a képen látható vajas
kenyér elnevezésével! Hangulatteremtésként említhetjük a sandwich, salami, cheese, jam szavakat
is. Maga a vers nehezen tanulható, pedig sok
fontos szót tartalmaz életszerű mondatokban.
De a folyamatos angol szöveg hallgatása is szükséges, csak szavakat nem taníthatunk. Gazdagítja ez a passzív szókincset. Ehhez játsszuk el a
vers tartalmát: képzeletben tegyünk kezünkre
egy szelet kenyeret, kenjük meg vajjal, tegyünk
rá lekvárt, és harapjunk bele! Jó móka lesz.
2 Listen and look. – Ételek a hűtőben és
az asztalon.
Néhány fontos étel nevével ismerkednek meg a
gyerekek. Hallás után kövessük a képeket! Először ellenőrizzük, hogy jó sorrendben mutatják-e
a gyerekek az ételeket! Hangoztassuk közösen,
egyedül is! Szókártyákat készíthetnek, a füzetbe
rajzolhatnak, írhatnak a gyerekek ez idő alatt.
Leckének is adhatjuk a másolást.
Választhatnak maguknak ezek közül az ételek közül reggelire valót.
3 Read – Where’s the milk? Where’s the
jam?
Figyeltessük meg a kérdéseket és a válaszokat!
Az ismert szavak segítségével már ők is kitalálják,
mit jelentenek. Ha lehetőség van, olvassák egyedül is ezeket!
Kérdezhetjük a többi ételt is hasonlóan. Ketté
lehet válogatni az elkészített szókártyákat. Lehet
a táblára felírt szavakat a hűtő vagy az asztal képéhez kötni.
A gyerekek számára az egyik legérthetőbb
magyarázat a színezés. Írjuk az in és on szavakat
az angol mondatokban színessel, míg a magyar
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mondatokban a megfelelő toldalék legyen színes!
Ha így együtt látják, az sok magyarázatnál többet ér.
4 Work in pairs. Ask and answer. Draw or
write. – Mi van a te asztalodon?
Először a saját hűtőbe és az asztalra kell rajzolni
vagy írni az ételeket. Javasoljuk, hogy a fenti
képről válasszanak! A feladat lényegéről elvonná
a figyelmet a sok új, ötletes étel, amit mindenki
külön-külön kérdez meg a tanártól. Ezeket lehet, hogy a társ nem is értené, s nem tudnák így
a feladatot sem megoldani.
5.7 DO YOU LIKE…?
1 Sing the song. – Do you like chocolate
cake?
A dalt a már ismert Muffin man dallamára énekelhetjük. Eljátszhatják párokban is, így az utolsó sorral felelhetnek is a kérdésre. Dallammal és
dallam nélkül is kérdezzünk!
2 Listen and read. – Carrot cake.
A jelenet az előtte elhangzó kérdésre épül. Három szereplőnek kell felolvasnia, majd eljátszania. Megismerkedünk ebben a rövid válaszokkal.
Yes, I do. No, I don’t. Lehet más tortát is kitalálni,
pl. bone cake for dogs.
3 Work in pairs. Ask and answer. Tick. –
Szereted?
A chocolate cake helyett más ételekről is érdeklődhetünk.
Az ismert kérdést könnyen érthető ételekkel
páros munkában is gyakoroljuk! Az első oszlopot a kérdések olvasása után mindenki magának
jelölje be! A társét már csak a hangosan feltett
kérdésre kapott válasz után szabad beírni. Az
utolsó kérdésnél bátorítsuk a gyerekeket, hogy
önálló ötleteikből válasszanak! A szabályos rövid
választ kérhetjük, mert az oldalon ezek jól láthatók és olvashatók, s így könnyen használhatók is.
4 Look. – A kérdés és a rövid válaszok.
A számítógép a nyelvtani elemek előkészítését
mutatja. Nem kell hosszan magyarázni, a gyerekek a lényeget látják, s ez rögzüljön a memóriájukban! Lemásoltathatjuk, olvastathatjuk.
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5.8 I LIKE…
1 Listen and say. – I like coffee. (rhyme)
A kis vers könnyű szövege miatt sikeres. Megemlíthetjük a cup of coffee, a cup of tea kifejezést.
Black or white coffee-ról is mesélhetünk, ahogy
az angolok híres teafogyasztásáról is. Felejthetetlen élmény egy csésze „angol tea” közös elfogyasztása: bepillantás egy más nép szokásaiba, kultúrájába.
A fiúk helyett mondhatjuk a verset a lányokkal is, így nem lesz gond.
2 Choose and draw. Ask your partner. –
Szeretem, nem szeretem.
Ebben a feladatban a nyelvtani szerkezet adott, s
az ételeket kell berajzolni.
Ismert vagy új ételek szerepelnek a felsorolásban. Ezeket a szavakat kell a hiányos mondatokba
rajzolni. Mondjuk el, melyik mit jelent! A gyerekek döntsék el, melyiket választják! Lehet csak
lerajzolni és szóban megnevezni, de a szóképet is
leírhatják.
A füzetbe is írathatunk hasonló mondatokat.
Ha egyszerűbb formában akarunk csoportosíttatni, elég egy szívet és egy áthúzott szívet rajzolni a csoportok élére. A mosolygó és szomorú
arc is érthető jelzés.
A kérdőszóval kibővült kérdésre eleinte még
a megadott ételek közül válasszanak a gyerekek!
Amíg mindenki a saját válaszait rajzolja vagy
írja, addig a tanár kérdezzen! Biztassuk a gyerekeket, hogy egész mondattal válaszoljanak! Csak
le kell olvasni ezeket a képről.
A kisgyermekek számára nehezen érthető
utasítás helyett érdemes inkább példával bemutatni, mit várunk tőlük. Akár saját válaszainkat is
mondhatjuk, akár a hallott rövid választ kiegészítjük, és egész mondattal megismételjük.
Ha a társ válaszát lerajzolják, akkor megtudjuk, értették-e az ételeket a gyerekek. Persze ehhez csak angolul szabad beszélni a játék alatt.
3 Listen and read. – I like you (rhyme)
Kézjelekkel mutassuk a vers értelmét! Lehet kiszámolós játékként is játszani. Ilyenkor az álljon
fel és menjen tovább a játékvezetővel, akire jut az
utolsó ütem! Végül már jó hosszú lesz a sor.
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5.9 MENU
1 Match. – Étlap.
Az étlapon szereplő ételek rajzát kössük a megfelelő szóképhez, miközben a pontos hangzást
mondjuk, ismételjük!
2 Act it out. – Étteremben.
Menjünk képzeletben is egy étterembe vagy egy
szendvicsbüfébe, és az írott szöveget kiegészítve,
felolvasva, rendeljünk, játsszunk! Az előző feladatban megismert ételeket használjuk fel először a választásnál! A kérés és a válasz már ismerős az előző fejezetből, így nem okoz a játék nagy
nehézséget. Állítsunk össze más étlapot is!
3 Work in pairs. Ask and answer. Then
write or draw. – Te mit rendelsz?
Az első feladatnál látható étlapról rendelhetnek a
gyerekek. A szavak nem nehezek, a kérés is ismert. Mégis, hogy más a helyszín és a szituáció,
a gyerekek örömmel játsszák el a jeleneteket. Sajnos a mai gyerekek nagyon szeretik a divatos
gyorséttermeket, ezért javasoljunk, mutassunk be
mást is! Pl. elegáns étterem, szálloda, telefonos
rendelés. Hozhatja pincér a kért ételt. A kérésnél
írjanak, a válasznál lehet rajzolni. Aki megértette
a választ, csak az tudja lerajzolni. Ha valaki nehezen rajzol, kérdezzük meg „What’s this?”! Így
szóban elmagyarázhatja, mi is szerepel azon a
rajzon.
4 Listen and say. – I scream for ice-cream.
(rhyme)
A sivítok, visítok ige és a fagyi hasonló hangzására épül. E tréfás versike ismételteti a személyes
névmásokat és az all és for szócskák jelentése is
igen jól értelmezhető benne. Az elsőt nagy, mindannyiunkra mutató karmozdulattal jelezzük, a
másikkal a fagyira mutassunk!
5.10 ZOO MENU
1 Match. – What? For?
Olvasd el az állatok étlapját, és válassz erről a felsorolt állatoknak!
Az étlap bal oldalán az ételek neve áll, a jobb
oldalán az állatok.
Összeköthetik a szavakat és a képeket is a gyerekek, de mondhatnak mondatokat is. Leíratha-
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tunk néhányat: Pl. A bone for a dog. A bone is good
for a dog. Here is a bone for a dog. Some milk for
a cat.
2 Write. – Dogs like…
Írd le, mit szeretnek az állatok!
A mondatok egy általános szerkezettel mutatják
be, hogyan kell a mondatokat helyesen megfogalmazni. Így leírva a személyragot és a névelőket
kikerülhetjük, a többes számú alakokat viszont
nem. A megszámlálható, megszámlálhatatlan fogalmakat megemlíthetjük, de még csak homályosan értik meg a gyerekek. Egyszerűbb, ha
a táblázatból íratjuk be a megoldásokat. Az elkészült mondatokat olvassuk fel! Lemásolhatják
a füzetbe is ezeket.
3 Look. – 1 mouse + 1 mouse = 2 mice
Mutassuk meg az egér szó kivételes többes számát is: a mouse – two mice.
Kivételes alak, ezt is említsük meg!
Collection: The three little pigs
A hátsó gyűjtemény részben találjuk a három
kismalac meséjét. Az anyaghoz jól illeszkedik,
színesíthetjük vele az órát. Ha mi olvassuk a mesét, meglátjuk, milyen élvezettel lesik a gyerekek
a szavainkat. A meséknek varázsa van! Elő is adhatjuk a mesét, nem túl nehéz a szövege. Amenynyivel több időt vesz igénybe a megtanítása egy
egyszerű feladathoz képest, annyival többet is
ér! Örök emlék marad a gyerekeknek, nem felejtik el egyhamar.

PART 6 FAMILY
6.1 FAMILY
1 Listen and look. – A család tagjai.
A szavak már sok gyerek számára ismerősek.
A pontos kiejtésre fektessünk hangsúlyt!
2 Listen and read. – Here’s the father…
(rhyme)
A vers első versszakát szinte azonnal követhetik
a gyerekek. A másodikban felgyorsul a ritmus.
Az utolsó sor nehezen szokott sikerülni, többször, lassan mutassuk be!
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Felállíthatunk egy kis családot, és rájuk mutatva mondhatjuk a verset.
3 Write. – My family.
Mindig fontos a gyerekek számára a feladatok
személyessé és érdekessé tétele. Leírhatják a családtagokat, a teljes neveket vagy a beceneveket
a vonalra.
Ha valakinek hiányos a családja, elváltak a
szülők, esetleg meghalt valakijük, akkor is odaírhatják a hiányzó személyt. Így nem sérül anynyira a kisgyerek. Ha más színű az a rokon, az
jelentheti, hogy az ő világában, fantáziájában
még jelen van.
4 Work in pairs. Then write or draw in
your workbook. – Who are in your family?
Az előző feladatban már mindenki leírta a saját
családját. Most könnyen válaszolhat társa kérdésére. Ha képzeletben egy mobiltelefonnal készítenek fotót, azaz egy kis keretbe rajzolnak, máris
izgalmasabb a feladat. Egy apró ötlet megsokszorozhatja a gyerekek kedvét a feladatvégzéshez.
Ehhez megmutathatják egymásnak a saját családjukról készült képeket, ehhez fűzhetnek magyarázatot is. Pl. This is my mother. Here. And
my brother, Tom in the car.
6.2 AT HOME
1 Listen and say. – Who’s the tapping…
(rhyme)
Az anya és apa új megszólítása szerepel a versben. Mutassuk be előre ezeket! A who kérdőszó
jelentését is mondjuk el külön! A vers ritmusa
kiválóan alkalmas kopogásra, ütögetésre. Helyben, a padon is adhatunk ritmust a szöveghez, de
el is játszhatjuk. Két gyerek, a testvérek félnek
egyedül a házban. Valaki ütögeti az ablakot, kopogtat az ajtón. Anyu és apu az. Előbújnak a szülők, és a gyerekek velük együtt örülnek. A játék
elég egyszerű, de a benne található mondatokért
érdemes megtanítani.
2 Look. – Apu, anyu
További változatokat találhatunk a szülők megnevezésére. Lehet választani. A jövőben előforduló jelenetekben, mesékben és az életben találkoznak majd a gyerekek hasonlókkal.
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3 Listen and say. – Can you see the little
ducks… (rhyme)
Egy kacsacsaládot ismerhetünk meg a versben
és a képen. A baby szót kiemelhetjük. Sok gyereknek van kistestvére, s őket lehet így nevezni.
4 Read and say. – Donald Duck.
Az ismert rajzfilmfigura, Donald Duck szólal
meg. Micsoda?? Az én családom?? – kérdezi meglepődve. Az ő családja is kacsacsalád. Rajzolhatunk más állatcsaládot is. Pl. Oroszlánéknál jól
megkülönböztethetjük a családtagokat. Leó családját is bemutathatjuk.
6.3 MOTHER, MOTHER
1 Listen and say. – Mother, mother, I feel
sick… (rhyme)
A vers ritmusa, hallás utáni megismerése segíti át
a gyerekeket az olvasási nehézségeken. Játsszuk
el a rövid jelenetet! Az anyuka telefonálhat az
orvosért.
2 Read. Then act it out. – At the doctor.
Az orvos és a beteg közötti jelenetet játsszuk el!
Életszerű párbeszéd ez, melynek a legtöbb mondata már ismert. Adjunk lehetőséget az önálló
megértésre. A gyógyszer bemutatása biztos siker. A száj nyitására szólító R hang nagy meglepetést kelt. Ha bele akar a torkunkba nézni az
orvos, angolul az A hang erre nem alkalmas.
Próbáltassuk ki!
Sok ismert utasítást felhasználhatunk még.
Come in. What’s your name? What’s the matter?
3 Work in pairs. Choose and say. – Mi a
bajod?
Az orvos és páciense közötti jelenethez találnak
itt ötleteket a gyerekek. Szívesen játszanak, adnak
elő rövid párbeszédeket, ha van miből választani.
A lehetőség még nagyon szerény, de már lehet
mókás változatokat is bemutatni. A vonalkákra
csak a kulcsszavakat kell leírni, de a valódi párbeszédet lehet színesíteni már sok ismert mondattal,
kifejezéssel, indulatszóval és hangutánzó szóval.
Hmm. Oh, yes. It’s not good. Listen, little girl.
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4 Listen and say. – Ten little monkeys…
(rhyme)
Vidám hangulatot teremthetünk a mókás vers
segítségével. Egy-egy kulcsszó, mozdulat segítségével közvetítsük a szöveg értelmét: 10 ujjunk,
ugráló mozdulat, lefelé mutatás, fej szorítása, telefonálás, kézrázás a „nem” jelölésére. Ha csak
szavakkal akarjuk a történetet bemutatni, akkor
néhány fontosabbat válasszunk ki és írjunk fel a
táblára! Pl. monkeys, bed, down, doctor, no more.
6.4 BROTHERS, SISTERS
1 Sing the song. – Are you sleeping Brother
John?
Az óra előkészítésére, színesítésére használjuk
fel ezt a közismert dalt! Lehet más kérdést is fogalmazni, melyeket eljátszhatunk. Pl. Are you
walking, …reading, …dancing, …drinking?
2 Look and choose. – How many brothers,
sisters?
A kérdés a legegyszerűbb formában áll itt. Ha az
életben találkoznak más nyelven beszélő gyermektársasággal, a legegyszerűbb kérdést fogják használni. Gyakoroltassuk ezt láncjátékkal az órán!
A választ mindenki kiválaszthatja a listáról.
3 Ask and answer. – Have you got a brother
or a sister?
Ezt a nehezebb kérdést is választhatjuk a testvérek felőli érdeklődésre. Sokan éppen azért tanulják meg szívesen, mert nehezebb, és még korai a másodikos gyerekeknek. Van, aki máshol
tanulta, s segíti a felidézésben. A számítógép
mutatja a választási lehetőségeket. Így könnyebb
lesz leírni a saját választ.
4 Work in pairs. Then write or draw in
your workbook. – Van testvéred?
Ez az a kérdés, amit hosszúsága és nehézsége ellenére mindig jól és gyorsan megtanulnak a gyerekek. Az információ fontossága miatt. Az ő kis
világukban ez nagyon fontos kérdés. A fent található minta segítségével mindenki elmondhatja pontosan testvérei számát. A feladat célja,
hogy mindenki bátran és folyamatosan tudja
mondani a kérdést és a saját válaszát. Tehát nem
elég csak egyszer előadni és leírni. Többször kell
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gyakorolni, figyelve a hangsúlyozásra, hanglejtésre is. Megint a példaadás a legegyszerűbb
módszer, amivel a gyerekeket a szép beszédre
késztethetjük.
6.5 MY BROTHERS AND SISTERS
1 Listen and read. – Leopold and his cousin.
Az előző oldalon megismert kérdés található itt.
Megértik könnyen a gyerekek, de a válaszban
szereplő unokatestvér meglepetés lesz számukra. Vagy előre adjuk meg az új szót, vagy találják
ki. Mindkét változat jó. Ezután érdeklődhetünk,
kinek van unokatestvére.
2 Listen and look. – Older brother, younger
sister.
A párbeszéd fokozatosan vezeti rá a gyerekeket,
hogyan nevezzék meg a testvéreket. Számukra
az angol megoldás furcsa. Ha a gyerekeket leköti ez a feladat, akkor bemutathatják saját testvéreiket is hasonlóan. Érdekes információszerzésnek is tekinthetjük a jelenetet, s akkor csak az
értelmére koncentráljunk.
3 Work in pairs. Ask and answer. Then
write the number. – Hány éves a testvéred?
Érdemes az előzőekben tanult kérdést is ismételtetni, gyakoroltatni, hiszen egyszer még nem
elég. Evvel az egyszerű kérdéssel további információhoz is jutunk. Megtudjuk, hogy idősebb
vagy fiatalabb a testvér, amit az angol nyelv nem
jelez. Ha valakinek több testvére is van, és ide
nem tudja pontosan leírni, írja le a füzetébe.
4 Read. – A dalmatian dog.
A 101. kiskutya mutatkozik be a gyerekeknek. Érdekes tevékenység a 100-as szám megismerése.
Ezt szívesen megismerik, de a „sok”, és a „nem
tudom” kifejezésekre is hívjuk fel a figyelmet.
6.6 MRS HEN – (KIEGÉSZÍTŐ ANYAG)
1 Listen and look. – A new egg.
Tyúkanyónak új tojása lett. Előkészíthetjük a
„család” tagjait, megismerkedhetünk az állatok
nevével. A következő képek segítenek.
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2 Listen and say. – Good morning, Mrs Hen.
(rhyme)
Kerestessük meg a csibéket a képen! Számoljanak is a gyerekek! Ujjainkon mutassuk is a csibéket a vers hallgatása és bemutatása alatt! Először
10 csibe van, 4 elszalad jobbra, 4 balra, 2 marad
középen. Az ujjak megmozgatására is hasznos
játék. Sokszor kell a gyerekek figyelmét felfrissíteni vagy az elfáradt kezeket kilazítani.
3 Read. – Family album.
Tréfás családi fotóalbumban látható tyúkanyó
családja. A kérdést és a választ jól olvashatjuk e
mellett. Készíthetünk hasonló albumokat igazi,
filmbeli, mesebeli vagy állatcsaládról is.
6.7 STORY IN THE WOOD
A dalos mese az egyik legkedveltebb és legeredményesebb darabja a kisgyermekek nyelvoktatásának. Egy egész mesét tudnak elmondani, bemutatni ezzel.
1 Listen and look. – A szavak előkészítése.
A mesében szereplő fontosabb szavakat figyeljük
meg! Válasszuk ki ezek közül a már ismerteket:
window, little man, rabbit, door. Az új szavakhoz
is kapcsolhatunk ismert szavakat: wood – trees,
cottage – house, hunter – rabbits don’t like hunters.
Nem árt meggyőződni, hogy a help szó ismerős-e.
Sokszor ezt is be kell mutatnunk.
2 Sing the song. – In a cottage…
Hallgassuk meg a dalt, és a képeket kövessék
a gyerekek! A második hallgatásnál vagy már éneklésnél kézjelekkel kísérjük a szöveget! (Pl. háztető, ablak, távcső, kopogás, segítségért nyújtózás,
a vadász lő, hívogatás, mulatós tánc.) Ez alapján
el is tudják mondani, miről szól a mese. Egy ideig ezek az egyszerű kézjelek segítik a gyerekeket a szöveg követésében. Egy-egy kulcsszóval
kapcsolódnak még a dalhoz. De hamar éneklik
már a teljes mondatokat. A tanár éneke és szájmozgása is segít! Még később is kötődnek a
mozdulatok, s a gyerekek a mese kellős közepén
érzik magukat.
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3 Act it out. – Játsszuk el!
Ha választunk szereplőket, máris kész az előadás. Papírdíszlet, néhány fa, házikó és egy puska – máris színházban vagyunk. A szülőket, az
iskola többi tanulóját is elkápráztathatjuk a műsorral. Nem igényel hosszadalmas előkészületet,
gyakorlást. Téveszteni sem lehet, hiszen együtt
énekeljük a mese dalát! Ha csak a következő
órákon ismételjük el újra, az is nagy élmény a
gyerekeknek. Kérem, figyeljék meg a gyerekek
arcát! Érdemes. Biztassuk őket, hogy otthon is
dicsekedjenek el tudásukkal!
6.8 THE SKY IS FALLING DOWN
Ez a láncmese egy rövid párbeszéd ismétlődésére épül. Könnyen tanítható és tanulható! A gyerekek nagyon szeretik, és nagyon látványosan
adható elő.
Part 1
A csibe fejére egy nagy makk esik, s azt hiszi, az
ég szakad le. Siet elmondani a királynőnek.
(Karmozdulatokkal kövesse a tanuló a szövege értelmét!)
Part 2
A baromfiudvar lakói követik, egyik a másik után.
(Egyesével érkezzen a többi szereplő, és állítsa meg a csibét! Köszöntse, és érdeklődjön, hova
siet! Mindig hasonlóképp játsszuk el a találkozást! Az újonnan érkező köszöntse az összes előző szereplőt a neve szerint! Nagyon jókat derülnek a gyerekek a mókás neveken. Fussanak egy
kört minden találkozás után!)
Part 3
Róka koma túljár az eszükön, és a rókabarlangba csalja őket.
(A ravasz róka ugyanúgy köszöntse a többieket, mint eddig! De a válasza más lesz. Ügyes
rókát válasszunk eleinte! Az ellenkező irányba
szaladjon, s utána a többiek! Ha akarunk, beállíthatunk szereplőnek még néhány éhes kis rókát.
Az utolsó sorokat rövidíthetjük, ha nehezen jegyzik meg: Seven little foxes! Let’s run! A menekülést érdemes a saját padba irányítani.) – A folyamatos jelen tanításakor nagyon eredményesen
alkalmazható.
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6.9 THE FARMER IN THE DELL
1 Listen and look. – A szereplők bemutatása.
Ejtessük ki a szereplők nevét a magnó után!
Egyedül is próbáltassuk ki! A magyar jelentést
ne csak a képről találják ki, pontosan fordítsunk!
Egy-egy kellékkel érdekesebbé tehetjük a „felvonulást”. Pl. kalap, kendő, cumi, pelus, csont,
gombolyag, dió.
2 Sing the song. – The farmer in the dell.
A gazda rétre megy… kezdetű dal angol változata.
A farmer körbesétál a dallamra. Akihez odaér
a dal végén, azt választja a következő szereplőnek.
Együtt folytatják a sétát kézen fogva. A következő szereplő választja az újabb társat, és így tovább. Ha az utolsó szereplőhöz, a sajthoz érnek,
vége a játéknak. Pl. lehet tapsolni vagy a helyükre szaladni.
Lehet a dalt a wants igével is énekelni. Lehet
más szereplőket is választani a sorba. A lap alján
áll néhány ötletadó szó. A gazda vezetheti a sort
az osztályteremben kanyarodva, visszafordulva is.
3 Work in groups. Choose and sing. – Kit
választ a gazda?
A játék még hangulatosabb, ha a kis csoport maga
választja ki a szereplőket. Meg kell egyezniük, s
ez a feladat nehézsége. Mindenki tehet javaslatot
a maga szerepére, de a gazda választ. A csoportvezető mint farmer döntse el a sorrendet is!
6.10 OLD MACDONALD
Nem lehet teljes a nyelvtanítás palettája enélkül
a dal nélkül. Kisgyermekkorban vétek kihagyni
tanulóinkat az élményből. Nekik az!
Ismerkedjünk meg az állatokkal! Hangoztassuk a hangjukat is! Némelyik eltér a magyartól,
ez nagyon tetszik a gyerekeknek.
Eleinte ezekkel a hangokkal tudnak az énekünkhöz kapcsolódni. Az első sor is hamar memorizálódik a sok ismétlődés miatt. A gyerekek
nem említik problémaként az EIEIO végződést,
de érdemes erre néhány szót fordítani. A betűzés tanításakor jól jön még!
A dalnak van egy olyan változata is, amelyikben az előző állatok hangját is megismétlik, így
a végén már jó nagy és hangos lesz a gazda farmja.
A versszak és a dal pedig jó hosszú! Ha egy-egy
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csoportot kérünk meg egy-egy állathang éneklésére, akkor ők csak a sajátjukat hallatják, nem keverednek bele a feladatba. Kézmozdulattal intsünk
segítségképpen, mikor melyik csoport következik!

PART 7 DRESS UP
7.1 WARDROBE
1 Listen and look. – A ruhadarabok bemutatása.
A legfontosabb ruhadarabok nevével ismerkedjünk
meg először! Az első csoportban az egyes számban állók szerepelnek. A második sorban a többes
számúak. (Persze felmerül a kérdés, hogy a pólónak is két ujja van, mégsem használunk többes
számot itt.) Így használják az angolok, mondhatjuk indokként. Ha a gyerekek több és több ruhájukat szeretnék megneveztetni, várjunk ezzel
addig, míg a tanultak már jól mennek!
2 Listen and read. – This, these.
Egész mondatokban is hallgassuk meg a ruhadarabokat! Mutassuk magunkon vagy egy öltöztethető babán! Előre elkészített szókártyákat is rakosgathatunk.
Egy nyelvtanárt valószínűleg vonz majd a
nyelvtani elemek magyarázata, tanítása itt. Nagyon jól tanítható nyelvtan ez. De az ilyen kis
gyermekeknél még kevesen értik meg. Adjunk
egyszerű magyarázatot, fordítást! Úgy tapasztaltam, hogy kis óraszám mellett nem érdemes
annyi energiát fektetni a feladatba most, mint
amennyit megérdemel. Később jobban fogják
tudni és használni.
3 Work in pairs. Point and say. Write and
draw a magazine. – Ruhabemutató.
Cowboy Jack és Miss Balerina bemutatja, hogyan mondhatjuk helyesen a mondatokat. Az ő
példájukat követve mindenki könnyen beszélhet
a saját ruházatáról. Érdemes egy olyan ruhadarabot
választani, ami feltűnő és könnyen lerajzolható.
Lehet kitalálni egy tréfásat is, de akkor meg
kell mutatni ezt a partnernek, hogy ő is le tudja
rajzolni. Lehet egy meseszereplő vagy rajzfilmhős szerepébe képzelni magukat, s az arra jellemző ruhát mondani, írni, rajzolni.
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4 Sing the song. – Teddy bear.
A mozgásos dallal ruhadarabokat mutathatunk
be. Mindenki játszhatja, de lehet csak egy macit
irányítani. Plüssmacival is bemutathatjuk a dalt.
7.2 FASHION SHOW
1 Listen and read. – I’m a model.
A lányka és a papagáj párbeszéde a divatról szól.
Előre mutassuk be a beautiful – ugly szavakat!
Ezek szükségesek a szöveg megértéséhez. A többi
„divat” szó értelmét sokan kitalálják. Ezeket is
megadhatjuk előre, pl. egy divatlap, egy énekes
képe segítségével. (super model, trendy costume,
magazine, style) Ha később foglalkozunk ezekkel,
akkor közösen is tehetjük. Nem csak a lányokat
szórakoztatja a tréfa, a fiúk is jól mulatnak a csúfolódáson.
Készíthetnek a gyerekek divatrajzokat, szépet
és vicceset is. Érdemes elmondatni velük, mi látható
a képen, vagy írják mellé a színeket és a szavakat!
2 Match. – Híres mesehősök és jellegzetes
ruháik.
Először beszéljük meg, mi látható a képeken!
Keressék meg, melyik szereplőhöz tartozik! A kis
szövegekben található név biztos útmutató, de
a többi kifejezést is beszéljük meg! Le lehet másoltatni a legkedvesebbet. Amíg a többiek írnak,
rajzolnak, jut idő olvasásra is.
3 Work in pairs. Choose. Write and draw
the Mini Show. – Divatbemutató.
A fent található szereplők közül válasszunk először. Így a mondatok helyes megfogalmazására is
jut figyelem. Ha a csoport ügyes, és szépen boldogul a feladattal, hagyhatjuk, hogy más szereplőket is hozzanak. Az ő fantáziájuk igen gazdag.
Előadhatunk az osztály előtt is egy divatbemutatót vagy rajzfilmbemutatót. Mindenki tanulja meg a bemutatkozó mondatát, s tovább is
bővítheti. A riporter vagy egy Showman irányítsa a műsort! Pl. Hello, come here. Who are you?
Please. And you? Oh, fantastic.
7.3 A shop
1 Listen and read. – A cat in a hat.
A mesevilágot idéző szövegek mindig kedvcsinálók. Ha hasonlóképp kérdezünk és válaszolunk,
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máris egy kommunikációs feladatot végzünk.
Más meseszereplő, állatka vagy maga a tanuló
indulhat vásárolni. Kalap helyett vehet mást is.
I’m going to the shop. Why? For a dress. Ezt az
egyszerűbb változatot is használhatjuk.
2 Listen and read. Then act it out. – Csizmás kandúr vásárol.
Előre beszéljük meg a pair of boots kifejezést.
A kép segít. Az első hallgatás után kérdezzünk rá,
megvette-e a macska, amit akart! Később a pénz
felől érdeklődjünk! Bővíthetjük még a gyerekek
tudását a pardon, very nice, very good, I like kifejezések használatával.
Az előadáshoz eleinte hallgathatjuk a magnót,
s a szereplők a játékra is tudnak figyelni. A könyvet vihetik magukkal, s belepillanthatnak. Ezt a
megoldást sokszor szívesen választják a gyerekek.
Ha a kulcsmondatokat felírjuk a táblára, az
az egész osztály számára a leghasznosabb és leglátványosabb megoldás. A szereplők a táblára
pillanthatnak, a többiek követik, ellenőrzik az ő
munkájukat. Mivel csak a lényeg áll a táblán, ezért
a többi szöveget a gyerekeknek kell mellé kerekíteni: köszönés, csodálkozás, visszakérdezés…
Can I have a hat? Can I have a pair of boots?/
What colour? Here you are./
3 Work in pairs. Choose and act it out.
Then write. – Mesebolt.
Nemcsak Csizmás kandúr vásárlását játszhatjuk
el. Az aktuális mesehősök szerepét is szívesen választják a gyerekek. Minden hírességnek van
egy jellemző ruhadarabja, tárgya. A jól ismert
mondatok kreatív felhasználására biztat ez a feladat.
7.4 MORE CLOTHES
1 Match. – Hot, cold.
A ruhadarabokat kell meleg és hideg időre szétválogatni. Az új szavakat közösen is megbeszélhetjük, mert a legtöbbet könnyen kitalálják. Pl.
sandals, jacket, blouse, swimming dress, swimming
costume, shorts, bikini, top. Már nehezebb a dolgunk a shirt, skirt, gloves, cap szavakkal. A képen
mutassuk be ezeket külön is!
Ha a lányok és a fiúk csoportja szerint válogatjuk szét a ruhadarabokat, sok kerülhet mind-
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két helyre. A tie, ribbon szavak állhatnak a csoportok élén kis rajzzal.
2 Work in pairs. Ask and answer. Then
write and draw. – Milyen színű a cipőd?
Figyeltessük meg, hogy a kérdéseknél is vigyáznunk kell az egyes és többes számú alakok használatára! Ha eleinte láncjátékkal gyakoroltatunk,
érdemes ugyanazt a kérdést végigfuttatni. Nem
javíthatunk folyamatosan, a gyerekek pedig sokat tévesztenek.
A kérdéseket sokáig csak segítséggel tudják
használni a gyerekek. Jó, ha van előttük minta.
Számukra a szín a fontos, s nem az, milyen számban kell használni a ruhadarab kérdését és válaszát. Sokszor hangoztassuk dallamosan, lendületesen ezeket, akkor könnyebben tudják utánozni,
és mondani ők is.
7.5 WANTED
1 Look. – Foxy Loxy körözése.
Foxy nevét már ismerhetik a gyerekek egy előző
meséből. Néhányan tudják a bad szót. Not good
– mondjuk a többieknek. A pénzösszeget olvassuk
ki, mert passzív tudásként szerepelhet! Az évszám nál is előfordul. Maga a Wanted szó eredeti
jelentését is érdemes lefordítani, mert az akar szó
szükséges a kisgyermekek életében. Nemcsak ő
akarhat, kérhet valamit, tőle is kérhetnek.
Megismerhetik a gyerekek a kérdőszavakat is.
A plakátról könnyen leolvasható a válasz rájuk.
Who? What? Where? Why? How much? Foxy
Loxy. A fox. At a hen’s house. Very bad. $1000.
2 Listen and read. Then act it out. – Catch
Fixy Foxy!
A rendőrök róka koma ruházatáról készítenek
leírást. A Muffin man kezdetű dalban már tanulták a gyerekek a „Do you know?” kérdést. Egy
rövid dallam visszaidézi ezt. I don’t know. I know.
Ezeket is kapcsoljuk a kérdéshez. Go and catch
the mouse! – utasította Tom macska a robotot az
első fejezetben. Egy szemléletes kézmozdulat is
segít emlékezni. A szemüveg még nem szerepelt
az öltözködés részben. Pedig ez sajnos egyre
több gyereket érint. Nemcsak Foxynak van
szemüvege, találkozhatunk még napszemüveggel,
farsangi szemüveggel.
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3 Listen and say. – He is a policeman…
(rhyme)
Fontos szavak szerepelnek ebben a kedves versben: dressed, wants, friend. Nemcsak hangulatteremtőnek használhatjuk. Átfogalmazhatjuk: Pl.
detective – grey, fireman – red, hunter – green,
cleaner – orange, gentleman – black…
7.6 RAINCOAT
1 Listen and say. – Rain, rain… (rhyme)
Esős hangulat van ezen az oldalon. Egyre hangosabbak lesznek a sorok, majd elhalkulnak, ahogy továbbvonul az eső. Lehet kopogással jelezni az esőt.
2 Look. – Raincoat, umbrella.
Két jellegzetes tárggyal, szóval ismerkedhetünk
meg. Képzeletben vagy akár igazából használhatjuk az előző vershez ezeket. Ha valakinek
van ilyen a teremben, mutassa meg!
3 Listen and read. – The fox and the goose.
A tréfát olvashatjuk, előadhatjuk. Az under szót
mutassuk be külön is! Pl. a táblán egy nagy esernyő alá írjuk be! Ezt lemásolhatják a gyerekek
a füzetbe. Lehet még az asztal alá, az ágy alá, a
pad alá rajzolni tárgyakat.
4 Listen and say. – Rain on the green grass.
(rhyme)
Majdnem minden szó ismert a gyerekeknek.
A képről könnyen emlékeznek is ezekre. Jó olyan
verssel találkozni, ami könnyű, ritmusos, érthető.
7.7 FANCY DRESS PARTY
1 Listen and look. – Cinderella (rhyme)
Hamupipőke is a bálba készül. Ha elmeséljük a
sorok jelentését, számíthatunk kuncogásra. Az
upstairs – downstairs kifejezések az iskolán belül
is jól jönnek.
2 Choose. – Costumes.
A felsorolt ötletek közül lehet választani farsangi jelmezt. Sok hasznos szóval ismerkedhetnek
még meg a gyerekek. Pl. crown, body, mask, toiletpaper… Saját jelmezeiket is lerajzolhatják vagy
megtervezhetik a gyerekek. Vagy hallgassuk
meg a ruhadarabok nevét, színét, vagy írassuk le
ezeket. Így hasznosabb a feladat.
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3 Read. – Halloween party
Jelmezbáli meghívót olvashatunk. Készíthetünk
az osztály bulijára is közösen hasonlót. Nemcsak
Halloween ünnepét, hanem a mi ünnepeinket is
őrizzük! A gyerekeket nagyon érdeklik a következő szavak: scary, ghost, witch, monster… Nem
a nyelvtanulás alapszavai, de az ő kis világukban
fontosak. A mesékben és a rajzfilmekben is találkoznak ezekkel.
4 Work in pairs. Ask. Write the answer in
your workbook. – Bulizzunk! Mi a te jelmezed?
A farsangi bálba szívesen készülődnek a gyerekek.
Telefonon még nagyobb kedvvel beszélgetnek
egymással. Nagyon kevés még, amit mondani
tudnak, de ha ajánlunk néhány régi mondatot,
sokan szívesen használják majd azokat. Pl. Hello.
How are you? Very good party. School party.
Hurray. I’m a ghost. And you?
7.8 SHOPPING CENTRE
1 Listen and say. – Tall shop. (rhyme)
A nagyáruházak liftjei izgalmasak a gyerekek
számára. Eljátszhatjuk föl-le guggolással, körbeforgással. Nem kell nagy hely hozzá, mégis olyan
hangulatot teremthetünk, mintha elindultunk
volna vásárolni.
2 Look. – Shops.
A nagy bevásárlóközpont üzleteit a képen apró
jelek mutatják. A kép alatti szavakkal kell egyeztetni, melyik milyen üzlet lehet. Közösen is
építhetünk nagyáruházat. Minden boltos vagy
rajzzal, vagy a bolt feliratával társulhat. Nem baj,
ha van konkurencia, de több gyerek is dolgozhat
egy boltban. A táblára vagy a füzetbe is rajzolhatunk hasonlót.
3 Read. – Where is it?
Mi hol kapható? Néhány érdekes árucikk kerestetik. Eljátszhatjuk a vásárlást. Kereshetünk további tárgyakat.
4 Work in groups. Say. Then write. – Menjünk a sportboltba!
Az egyezségre jutás a cél. Nem lesz könnyű. A domináns gyerekek szívesen rákényszerítik az aka-
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ratukat a gyengébbekre. Ezért minden csoporttagnak kelljen javaslatot mondania. Ami a legtöbb
gyereknek tetszik, azt írják be végül! A csoportvezető döntsön, de a gyerekek bátran győzködjék
egymást, és beszéljenek a cél érdekében! Pl. Do
you like sports? No? It’s very good. A new football!
I like sport shops. Come to the sport shop. Please!
7.9 SHOPPING FOR CLOTHES
1 Complete. Then act it out. – Vásárlási
jelenet
A már tanult vásárlási mintamondatokat ismételteti a feladat. Tovább bővül a jelenet a színekről és az árról való kérdésekkel. A szöveg nyitott,
ide különböző árut választhatunk. A szöveg
mellett található felsorolás segítő, ötletadó.
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2 Sing the song. – Diddle, diddle,
dumpling…
A humoros dal vidám hangulatot teremt a ruhadarabok gyakorlásához. A felvenni és levenni
kifejezések tanításához felhasználhatjuk. Emeljük is ki az on és az off szavakat! A cipőknél figyeltessük meg az egyes és a többes szám szerepét! One shoe off and the other shoe on.
7.10 BOARDGAME
A játékkal a ruhadarabok nevét gyakorolhatjuk.
A társasjáték szabályai szerint haladjunk! Ha olyan
mezőre lépünk, amit a táblázatban is megtalálunk, kipipálhatjuk. Minél többet kell gyűjtenünk. Csapatban és párosával is játszható a játék.
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V. JAVASOLT MÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK
Nyelvet tanítani nem ugyanaz, mint egy hagyományos tantárgyat. Itt beszélni tanítunk. Saját
gondolataik kifejezésére kell használniuk majd a
gyerekeknek az idegen nyelvet. A kisgyermekek
idegen nyelvre való tanítását egészen másképp kell
megközelíteni, mint az idősebb nyelvtanulókét.
Más célok, más módszerek, más típusú óravezetés és más nevelői hozzáállás szükséges hozzá.
Hogy „Mit?” és „Miből?” tanítsunk, ahhoz a
könyv változatos anyagot biztosít a tanárnak,
megfelelő tanulnivalót a gyermeknek. De „Hogyan?” tanítsunk? Ez központi kérdés lett a modern nyelvoktatásban.
A játékos módszereket, a kisgyermekkori igényeket, életkori sajátosságokat figyelembe vevő
oktatás hoz jó eredményt. A kicsik még nem tudnak gyorsan megtanulni egy új szót, mondatot,
nem megy még könnyen a beépülés folyamata.
Időt és munkát kell szánni erre. A tanulási folyamatot is meg kell tanulni! Ehhez energiát kell
befektetni. Egyszerűen fogalmazva időt kell tölteni vele, hasznosan, érdekesen. Ehhez biztosít
anyagot a könyv és a munkafüzet.
A játék
A gyermekek világa a játék, ezen keresztül ismerik meg a nagyvilágot is.
A kisgyermekek agya sok információt képes
befogadni. De van kulcs is ehhez a tudáshoz és
az elraktározásához. Ez a játék. Játékokkal izgalmasan, érdekesen, gyorsan kötődik az információ. Ha ezt a kulcsot jól használjuk, csodás
siker lesz az eredmény. A gyerekek akarnak angolul tanulni, de igazából a versek ritmusa, játékossága, a dalok zenéje, a mesék eljátszhatósága
izgatja őket. Az a szó, kifejezés, dal vagy vers
marad meg emlékezetükben, amelyhez valamilyen élmény, érzelem kapcsolódik. Ez az izgalmas,
érdekes, érzelemdús csomagolás rögzíti agyukban a tanultakat. Ez a katalizátor. Az így tanult
szavak jól rögzülnek, könnyen felidézhetőek.
Ezekhez lehet a későbbiekben további ismereteket kapcsolni. Ha csak szavakat, száraz mondatokat tanítunk, a gyerekek igyekezete, erőlkö-

dése ellenére sem jutunk eredményre. Sikerül a
tanár után elismételniük, fejből is elmondaniuk,
de igen hamar el is felejtik.
A nyelvtan tanításáról
Ne a hagyományos nyelvoktatást kezdjük el koraibb életkorra kiterjeszteni! Ne a nyelvtani szabályok oktatása legyen a cél! Mivel a kicsik a nyelvtani szabályokat még nem képesek elvont szinten
feldolgozni, ezért a használat során önállóan még
nem is tudnak helyes mondatokat alkotni.
Adjunk mintákat játékokon, rövid párbeszédeken, dalokon, verseken keresztül! Ezek segítségével fejezzék ki magukat! Lomb Kató, a több
nyelven beszélő szinkrontolmács hívta fel a figyelmet a mintamondatok szerepére. Adott nyelvtani
szerkezetű, állandó szókapcsolatok ezek, melyek
egy-egy része cserélhető. Így többféle helyzetben is alkalmazhatók, önálló gondolatok kifejezésére is alkalmasak lesznek. A gyakorlatban minták segítségével fejezzék ki magukat! Így a helyes
mód vésődik be. Javítsunk! Ne zavaróan, korholón, de mondjuk el utánuk jól, hogy ez maradjon
a fülükben! Ha megszokják a gyerekek, hogy a
tanár folyamatos „háttér-hibajavítással” mondja
a helyes alakokat, nem zavarja meg őket a játékban, a jelenet előadásában. Az anyanyelv tanításakor sem szabályokat tanítunk, nem egységekre
bontva tápláljuk fejükbe a tudományt. Viszont
javítunk, bemutatunk, örülünk a jónak, a sikernek. Sőt kacagunk a mókás tévesztéseken.
A könyvben a nyelvtani alapok beépülnek az
egységekbe, igaz, hogy még csak megismerési
szinten. A nyelvtan oktatása még nehéz, és nem
is célja a bevezető szakasznak. De a kisgyermekkori szintnek megfelelő logikus ábrázolás, egyszerű példaadás nagyon is fontos és hasznos. Inkább bemutatja a helyes mondatot a könyv, mint
hogy hosszú magyarázatokba bonyolódjon. Inkább utánozza a jó mintát a tanuló, s ha téveszt,
kapjon azonnali visszajelzést tanárától, és a javításra mintát!
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A dalok, versek
Sok szót, kifejezést ismernek meg a gyerekek a
dalokon, verseken keresztül. Aktív és passzív
szókincsük is gyarapodik, nyelvtani fordulatokat kapnak készen, és könnyedén jön nyelvükre
sok életszerű, sokat használt kifejezés. Szeretnek énekelni és kedves versikéket elmondani.
Szívesen és könnyen tanulják is a ezeket. Tanításukkor segítségünkre lehet a fülbemászó dallam,
az izgalmas ritmus, a mulatságos történet, könynyen felismerhető szavak, az ismétlések, tetszetős fordulatok, mókás mozdulatok. Mondjuk el
magyarul, miről szól a dal, a vers! Ne értelmetlenül vésődjön be a szövege! Használjuk fel a megismert szöveget egy-egy cselekvés kifejezésére!
A mesék
A mesék varázslatos világa is olyan motiváló erő
ebben az életkorban, amit kár nem felhasználni
az idegen nyelv oktatásában. A mesékben előforduló sok ismétlődés nagyon megkönnyíti a megtanulásukat, folyamatos beszédre készteti a gyerekeket. Élő, eredeti nyelvtani fordulatokat
tartalmazó mondatokból állnak. Ezek a mondatok az élő beszédben is felhasználhatók. Sokszor
és szívesen hallgatják meg és játsszák el a gyerekek. Előadhatók műsoros rendezvényeken is,
amik nemcsak sikerélményt adnak, hanem magabiztosságot is az idegen nyelv használatában.
Az álolvasás
Az olvasás megtanulása előtti szakaszban is megfigyelhetjük, hogy a gyerekek szavakat, mondatokat képesek az írott szöveg után elmondani.
Az előzőleg hallás után megismert és megtanult
szöveget könnyen idézik fel a jól megfigyelt sorokról. Szívesen próbálkoznak, lelkesen utánozzák
az igazi olvasást. Mondjuk el, hogy az angolok
másképp írják le a szavakat, mint ahogy halljuk!
Mindig a fülükre hallgassanak, s ne akarják betű
szerint kiolvasni azokat! Ha mégis nekiállnának
kibetűzni, halkan mondjuk ki segítségül a helyes
hangalakot! Ismételtessük el ezt, miközben szemükkel kövessék a leírt alakot is. Az álolvasásnak
sok hasznát vehetjük a szövegek felismerésénél,
felidézésénél. Gyakorolhatnak leírt feladatokat,
bátorítja őket a szöveg felmondásában, s a későbbi olvasást is hamarabb elsajátítják.
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A helyes kiejtés
Gyorsan fejlődő világunkban a gyermekek évről
évre egyre több idegen szót ismernek a valós életből, látják, hallják és értik ezeket. (pl. game,
computer...). Az idegen hanglejtés és intonáció
sem ismeretlen fülüknek. Hangképzési bázisuk
még igen alkalmas a különböző, a magyarban
ismeretlen hangok pontos képzésére. Itt igen
nagy a felelőssége a képzett nyelv tanárnak a mintaadás területén. A hibásan rögzült kiejtést később igen nehéz korrigálni. A hanganyag, a CD
használata nagy segítség. A kiejtési gyakorlatok
is lehetőséget biztosítanak a gyakorlásra.
Közelebb áll ez az életkor az anyanyelv elsajátításának természetes szakaszához. Magyar nyelvük is napról napra új szavakkal gazdagodik, s a
felnőttek beszédéből sem értenek még minden
egyes szót. Még nem olyan nehéz elfogadniuk
az eltérő írásképet és hangokat sem.
Nemcsak nyelvi, hanem módszertani szinten
is alkalmasnak kell lennie annak a pedagógusnak,
aki vállalkozik az 1–3. osztályos gyermekek tanítására. A megfelelő szakemberek munkája jobbá teheti az angol nyelv oktatását a bevezető szakaszban.
Az ellenőrzés és értékelés
Mivel az előkészítő időszak anyagának elsajátítása
nem kötelező, a kerettanterv csak a 4. osztálytól
kéri ezt, minden iskola a helyi sajátosságoknak
megfelelő formát választhat. A NAT szerint fontos, hogy a követelményrendszert az iskolák rugalmasan, a helyi sajátosságoknak és igényeknek
megfelelően alkalmazzák. Mivel az élő idegen
nyelvek tantervfelépítése eltér a többi műveltségi
terület követelményrendszerétől, a tananyagot,
a fejlesztési követelményeket és a minimális teljesítményt nem lehet egymás mellé rendelni.
Bármilyen módot is választunk az értékelésre,
adjunk sok dicséretet a jó szereplésekért, elmarasztalás helyett új lehetőséget a próbára. Ebben az
életkorban még a pozitív megerősítés hoz eredményt, ellenkező esetben elzárkóznak a gyerekek
a beszéd elől, és kialakulnak a felnőtteknél oly
jól ismert gátlások. Az értékelő, gyakorló feladatok
megoldásánál ne hagyjuk még magára a gyermekeket! Ha, bár segítséggel, de megoldja, jutalmazzuk szöveges dicsérettel, szóval, piros ponttal!
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Nem kell nagy mennyiségű szót, anyagot belesulykolnunk a tanulókba. Inkább keveset, de azt
alaposan. A szavakat kérdezzük szóban. Írásban
még adjunk lehetőséget a helyes szókép megkeresésére! A megértés ellenőrzésére jó módszer
a rajzolás, összekötés, bekarikázás, kiválasztás.
Hogy optimális ütemben fejlődhessenek, vegyük figyelembe egyéni képességeiket is! Az
osztályok között is nagy lehet a különbség, ezért
követelményeinkben ne legyünk túl szigorúak,
de túl keveset se kérjünk számon, hiszen ezzel
nem támogatjuk fejlődésüket!
Ne feledjük, hogy tudásuk még csak most épül.
Egy ház alapjai alig látszanak, de biztos alapozásra szükség van!
Eszközhasználat a logikai készlettel
A matematikaórán használt logikai készletet felhasználhatjuk az angolórán is. A kisgyermekek
a mozgásos tevékenységeken keresztül jobban és
könnyebben sajátítják el a tanulnivalót. A logikai
készlet kis műanyag lapjait sokféle célra felhasználhatjuk: számlálásra, a színek gyakorlására;
Az osztályterem kirakására is alkalmas. A négyzetlapok a padok, a körök a gyerekek. A nagyobbak a tanáré, a kisebbek a gyerekeké. A család
bemutatására is felhasználhatjuk. A nagy négyzetlap egy nagy körrel az apa, ugyanilyen az anya
más színben. Lehet az anyuka teste háromszög
is, ugyanígy a kislányoké. A gyerekeket a kisebb
lapokból lehet összerakni. A vásárlásnál betölthetik a gyümölcsök szerepét, de a pénzét is. Állatfigurák is kirakhatók, virágok és fák társaságában.
Eleinte egyszerűbb szóval jelölhetjük a formákat. Pl. ball, house, box, housetop, top, cheese.
Később érdemes a circle, triangle, square szavakat is megtanítani.
A szókártyák
A szótár íratása bár nagyon hasznos, de nem
igazán szerencsés a kicsiknél. Amíg leírják az új
szavakat, le is telik az óra. És akkor még nem
is gyakoroltuk a kiejtést, a használatot. Hosszú és
egyhangú tevékenység ez. Ha viszont szókártyákat készítünk, már az előkészítő munka alatt is
sokan megtanulják ezeket. A tevékenység, a rajz,
a kivágás, pakolgatás leköti őket. Érdemes a rajzot
és a szót a kártya más-más oldalára készíteni, mert
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így több feladatra is alkalmas lesz. A rajzlap alkalmas a kártyák anyagának, mert könnyen megfogható. Borítékban tarthatják a gyerekek a szócsaládokat.
A szavak kikérdezésére, felmondására használhatjuk fel először a kártyákat. Kis szótárként
is használhatják vagy lapozhatják a gyerekek a
kártyáikat. Különböző szempontok szerint csoportosíthatunk, gyűjthetünk. Pl. What do you
like? A tanár kérdésére felmutathatják a megfelelő kártyát. Hiányos mondatba maguk választhatnak szókártyát. Pl. Can I have ___, please?
A gyerekek és a nyelvtanárok által is kedvelt
BINGO játékra nagyon jól felhasználható. Egy
egyszerű változatnál válasszanak ki a gyerekek az
adott szókártyakészletből négyet! Akinek először eltalálják a kártyáit, az lesz a nyertes.
A szókártyákkal a hagyományos kártyajátékokat is eljátszhatjuk. Két gyerek paklija egy
Fekete Péter lappal kiegészítve már izgalmas
csatára alkalmas pármunkaként. Négy gyerek
kártyacsomagja a quartet gyűjtögetős játékra is
alkalmas. Ilyen a kedvelt „Csapd le csacsi” játék
is. Tekinthetjük csoportmunkának.
A „Memory” játékot is ismerik a gyerekek.
A lefordított kártyákat kettesével nézzük meg.
Ha párt alkotnak, vegyük ki a lapokat! Ha nem,
vissza kell fordítani ezeket, de a helyüket érdemes
megjegyezni. Az a nyertes, aki több párost talál.
A páros munka
A valódi kommunikáció gyakorlására nagyon alkalmas a páros munka. A gyerekek többet és szabadon beszélhetnek, használhatják a tanultakat.
Egyszerű feladattal kezdjük a páros munka
rendjének, menetének a begyakoroltatását!
Magyarázzuk el alaposan a gyerekeknek, mi
a dolguk, s mutassuk be egy ügyesebb párossal
a párjáték menetét! Ellenőrizzük, hogy mindenki aktívan dolgozik-e. Az ügyesebb, érdekesebb,
ötletesebb párbeszédeket az osztály előtt is bemutathatja egy-két páros. A gyakorlás alatt hallgassunk bele a többiek párbeszédébe is! Ahol nincs
szükség rá, ott ne zavarjuk meg a gyerekeket
a gyakorlásban. Ahol viszont nagyobb hibát hallunk, vagy nem mer megszólalni valaki, ott segítsünk! Odahajolva mondjuk a jó megoldást, beléphetünk az egyik tanuló szerepébe, ezzel kisegítve őt.
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A csoportmunka
A csoportmunka gyakorlása jó szervezéssel kedvelt feladata lesz a gyerekeknek. Egy ügyes kis
csoporttal érdemes eljátszani előre a feladatot.
Ha így bemutattuk, mit kell csinálni, bátrabban
fognak neki a többiek is. Az információ átjutása
fontos szempont. Szabad egymásnak segíteni,
de angolul kell mondani az ismert szavakat.
Nagy segítség, ha választunk csoportvezetőt.
Kioszthatja a feladatot, ellenőrizheti a többieket
is. Nevezhetjük tanárnak, főnöknek: the teacher,
little teacher, boss, group manager, big boy, superboy,
supergirl, sir, lady, director, head, …
Padok esetén 2-2 gyerek alkothat egy csoportot. Így elég az első kettőnek hátrafordulnia.
Ha nincs minden csoportban 4 gyerek, akkor
a csoportszámnak megfelelően csökkentsük vagy
növeljük a feladatot. A csoportfőnök is választhat magának csoportot. Akiket szólít, azok lesznek a csoportban. A kevésbé közkedvelt gyerekek, ha nem választja senki őket, legközelebb
lehetnek csoportfőnökök.
A könyvbe helyesen berajzolt kép vagy beírt
szöveg mutatja, hogy a gyerekek megértették
egymást, s átment az információ. Egymás könyvét a végén összehasonlíthatják. Érdemes záró
feladatként a tanárnak is eljátszani a feladatot egy
ügyesebb tanulóval az osztály előtt. Így a szöveg
pontossága is hangsúlyt kap!

Általános tanácsok az óravezetéshez
I. Bemelegítés, ismétlés: Az előző órákon tanultak felelevenítése. Lehetőség önálló bemutatásra is.
II. Az új anyag feldolgozása:
1. Előkészítés: olyan szavak, kifejezések, tárgyak gyűjtése, megismerése, melyek segítik az új anyag feldolgozását. Az előzőekben tanult anyag felelevenítése is sokszor
szükséges.
2. Bemutatás: szemléletesen, érdekesen, érthető mozgásos jelekkel történjen. A magyar
értelem mindig szerepeljen a dal, a játék
mellett!
3. a) Kötött gyakorlás: a fontosabb kulcsszavak követése után egész sorok, mondatok
ismétlése. A könyv képeinek értelmezése, szóképeinek megfigyelése, követése.
Párfeladatoknál próbák.
3. b) Gyakorlás alkalmazással: ha cserélhető
szó szerepel a tanult versben, dalban,
játékban, mintamondatban, akkor ezek
gyakorlása önálló választás után. Különböző helyzetekben megfelelő forma
alkalmazása. Lehetőség az önkifejezésre
szóban, írásban és rajzban.
III. Ismétlés, gyakorlás:
Könnyű levezetésként régebbi játékok gyakorlása, továbbfejlesztése, ismétlése.

A társasjátékok
A legtöbb játék célja a tanultak gyakorlása, használata. De további új és fontos feladat a szabad
kommunikáció megtanítása is. A játék közben, a
játék menetéhez szükséges társalgás kialakítását,
gyakorlását is tekintsük feladatnak!
Nagyon kevés mondattal, szóval elboldogulnak a gyerekek. Ehhez a tanulóknak meg kell
ismerni, milyen mondatokat használhatnak fel,
mire mit felelhetnek. A könyvben lévő példát olvassuk, fordítsuk, gyakoroljuk kimondani közösen! Nem szükséges a játékokhoz sok mondat.
Ezek a könyvben kéznél is vannak, könnyen felhasználhatók. Egy példajáték bemutatásával megkönnyíthetjük a többiek dolgát.

Megjegyzés: Az óra menetébe többször is beiktatható egy-egy mozgásos játék. Folyamatos,
aktív figyelemre bizonyos idő után nem képesek
a legjobb gyerekek sem. Egy dal, rövid mozgásos vers, játék után viszont könnyen folytathatjuk az órát.
A korosztály nyelvoktatásával kapcsolatos, általános körben elfogadott nyelvészeti-módszertani alapelveket a következő szakirodalmi művekben olvashatják:
Brumfit et al. (1995). Teaching English to Children,
London: Longman; Cameron L. (2001). Teaching
Languages to Young Learners. Cambridge: CUP;
Ellis G., et al. (2002). The Primary English
Teacher’s Guide (New Edition). Penguin; Moon
J. (2000). Children Learning English. Macmillan,
Heinemann; Phillips S. (1993). Young Learners.
Oxford: OUP.
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VI. A CD HANGANYAGA
PART 1 – HELLO
1.1 GOOD MORNING
1 Sing the song ’Good morning’.
Good morning, good morning,
Good morning to you!
Good morning, good morning,
And how do you do.
2 Look.
Leo: Hello. I am Leo.
Owl: Good morning. I am Miss Owl.
Perry: Hi. I am Mr Parrot.
3 Tick.
English hotel computer CD robot ice-tea
mobile shop TV internet Cartoon Network
story video camera taxi DVD gameboy
Workbook – 4 Listen and colour.
Good morning. It’s me, CD boy. I am CD boy.
I’m a happy boy. Be happy with me. Good
morning.
1.2 WHAT’S YOUR NAME? –
1 Ask and answer.
Girl: What’s your name?
Leo: I am Leo.
Workbook – 4 Listen and write.
Hi. It’s me again. CD boy. Here is my name
card. Listen. My name is CD boy. I’m a boy. My
school? My school is this Cool School. It’s a very
good school. Bye.
1.3 A BOY, A GIRL
1 Sing the song ’I’m a boy, you’re a girl’.
I’m a boy, I’m a boy,
You’re a girl.
You’re a boy, you’re a boy,
I’m a girl.

I’m a boy, I’m a boy,
I’m a girl. I’m a girl.
Girls and boys, girls and boys,
Girls and boys.
Workbook – 6 Listen and draw.
Good morning boys and girls. My name’s Jerry.
I’m a little mouse. My friend is Tom. Tom is a
cat. Here’s Tom. Oh nooo, help. Let’s run! Bye!
1.4 WHERE ARE YOU FROM?
2 Sing the song ’We are the music makers’
Act and dance.
We are the music makers who come from London town (2x),
We can play the pia-pia-piano (2x),
We can dance hopsallah, hopsallah, hopsallah,
We can dance hopsallah, hopsallah.
…We can play the ha-ha-ha-harmonica...
…We can play the picco-picco-piccolo...
…We can play the big, big, big bass drum...
3 Listen and read.
Hello, boys and girls. I’m Superman. I’m from
America. I’m from the USA. I help boys and
girls in a good film.
Workbook – 4 Listen and write.
Elzúgó repüléshang. CDB: Hello, hello. Hey,
stop, please. Stop a little. Thanks, Superman.
You are really super. Please, tell me: Where are
you from?
S: Hello CD boy. I’m from America. Oh, a Lady.
A lady and a problem. I’ll help. Goodbye. Zzzzz.
A dal egy-két taktusa. CDB: Good morning, Sir.
I’m CD boy, the reporter. Your music is very
good. Your group is fantastic. Where are you
from? America?
MM: No, no. We are from London. Come to
our music club. Very good programme. Bye.
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1.5 EVERYBODY
1 Sing the song ’Everybody do this’.
Everybody do this, do this, do this.
Everybody do this, just like me.
2 Act it out. Fitness programme
Step right – one, two,
Step left – three, four.
Hands up – one, two,
Hands down – three, four.
Hop to the right – one, two,
Hop to the left – three, four.
Workbook – 4 Listen and tick.
Hello, boys and girls. Ok. Let’s start. Stand up,
please. Hands up. Yes, it’s good.
1.6 LET’S GO
1 Say and play ’See-saw’.
See-saw, see-saw,
Up and down, up and down.
This is the way to London town.
Let’s go!
2 Sing the song ’London Bridge’.
London Bridge is falling down,
Falling down, falling down.
London Bridge is falling down,
My fair lady.
Build it up with silver and gold,
Silver and gold, silver and gold.
Build it up with silver and gold,
My fair lady.
Workbook – 3 Listen and colour.
A Big Ben hangja. What’s the time? It’s 4 o’clock.
Busz motorhangja. Here’s the bus. Let’s go up.
OK. Start. Vízcsorgás vagy lánccsörgés, recsegés,
ahogy a híd felnyílik. Stop, stop. Don’t go. It’s
open. Look. A big ship is coming.
1.7 ROBY ROBOT
1 Read and say and do.
Stand up. Sit down. Come here. Turn round. Go
away.

2 Listen and read.
RR: I’m a robot. Roby Robot. I’m a robot. Look
at me.
Boy: Stand up, (clap-clap) Come here, (clap-clap)
Let’s play, (tap-tap) You and me. (tap-tap)
Please, stop and turn round. Go back and
sit down.
Thank you, Roby.
Workbook – 4 Listen and answer.
Hello! My name is Roby. I’m a robot. What’s
your name? Are you a robot? No? Come here.
Let’s play!
1.8 WHAT’S THIS?
1 Look. Listen and point
What’s this? a book a pen a pencil a ball
a doll a car a TV a CD player a CD box
a mobile a camera a video camera
2 Listen and read ‘The Robot Cat’.
Cat: Hello, Robot Cat. Come here.
Robot: Yes, Sir.
Cat: Go and catch the mouse.
Robot: Yes, Sir. Go and catch. Go and catch.
Mouse: Oh, a Robot Cat! Here’s the control box.
Turn round and go away!
Robot: Yes, Sir.
Workbook – 5 Listen and draw.
Big Cat: Hello, I’m Big Cat. Robot cat, robot cat!
Come here. Robot cat! Where are you?
Robot: Go and catch Big Cat. Go and catch Big
Cat.
Big Cat: Oh, no! Robot cat. Stop. Stop. Don’t
catch me! Oooh!
1.9 WALKING, WALKING
1 Sing the song ’Walking, walking’. Act it out.
Walking, walking,
I am walking.
Hop, hop, hop.
Hop, hop, hop.
Running, running, running,
I am running, running.
Now let’s stop.
Now let’s stop.
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3 Act it out.
Policeman: Stop, little girl. It’s red.
Girl:
Yes, sir. 1, 2, 3, 4... Look, it’s green!
Policeman: OK. Turn left, turn right. All right.
Go.
Girl:
Thank you, sir. Goodbye!
Policeman: Goodbye!
Workbook – 5 Listen and colour.
Boys and girls! Stop. The traffic light is red.
Don’t go. Don’t cross the street. Wait. All right.
1.10 HOW ARE YOU?
1 Listen. Then choose.
A: How are you?
B: Fine, thank you.
A: How are you?
C: I’m not fine.
A: How are you?
D: So-so.
3 Listen and read.
Catty: Hello, Birdy. How are you?
Birdy: Oh, hello, Catty. Not very well, thanks.
Goodbye. (fára repül)
Catty: Come down, Birdy!
Birdy: No, Catty! I’m fine up here.
Workbook – 5 Listen and draw.
Hello, chip-chip. I’m Birdy. Hurray, I’m in the
tree. He-he. Catty’s a stupid cat. Hi, Catty! How
are you? I’m fine. And you?
SAY – Kiejtési gyakorlat
up, bus, London, Hungary
robot, hello, no, telephone
cat, bag, hand, policeman

PART 2 – NUMBERS
2.1 NUMBERS
1 Listen and say.
one two three four five six seven eight
nine ten
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2 Sing the song ’Ten little Indians’.
One little, two little, three little Indians.
Four little, five little, six little Indians.
Seven little, eight little, nine little Indians.
Ten little Indian boys.
Ten little, nine little, eight little Indians.
Seven little, six little, five little Indians.
Four little, three little, two little Indians.
One little Indian boy.
…Ten little Indian girls.
…One little Indian girl.
Workbook – 4 Listen and write.
Ring-ring. Hullo. This is CD boy. My telephone
number’s 123 123 123. Good number, isn’t it?
Oh, good morning Mr Dollar. Your room in the
Hotel Hilton is the 444. It’s a very good room
for a businessman.
2.2 POTATOES
1 Listen and say. Then play.
One potato, two potatoes, three potatoes, four!
Five potatoes, six potatoes, seven potatoes, MORE!
3 Listen and say.
One apple,
two apples,
three apples

One banana,
two bananas,
three bananas

Workbook – 4 Listen and join the dots.
Pick up your pencil. Join the dots. Are you ready?
Let’s start. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 4. It’s a house.
2.3 ROCKET
1 Listen and say.
Rocket countdown:
Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three,
two, one, ZERO!
3 Sing the song ’One, two, three, four, five’.
One, two, three, four, five,
Once I caught a fish alive.
Six, seven, eight, nine, ten,
Then I let it go again.
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Why did you let it go?
Because it bit my finger so.
Which finger did it bite?
This little finger on the right.
Workbook – 4 Listen.
Look. Look up! Rockets, zzzz... 5 rockets. Oh,
UFOs. 1 2 3 4. Yes, 4 UFOs. And little green
boys. 10 green boys from up! Let’s run. Tut-tut.
2.4 HOW MANY?
2 Listen and say ’One, two, three, you
and me’.
One, two, three, You and me.
Four, five, six, We are kids.
Seven, eight, nine and ten,
Play the game again.
Workbook – 4 Listen and draw.
Boys. Three boys. Footballers. Football is a good
sport. How many balls? How many footballs?
One, two, three. Three footballs. It’s not a
football match! Aha. It’s a football training.
2.5 HOW OLD ARE YOU?
2 Sing the song ’Happy birthday’.
Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday dear …,
Happy birthday to you.
Happy birthday to you,
I went to the Zoo,
I saw a fat monkey,
And I thought it was you.
4 Listen and say.
Helen: I am Helen, I am seven.
Boy: I am nine, I am fine. It’s my birthday time!
Kate: I am Kate, I am eight.
Workbook – 4 Listen and draw.
Kid: Hello, Leo. How old are you?
Leo: I’m nine. I’m nine years old. It’s my birthday.
Come to my party.
Kid: OK. Thanks, Leo. Happy birthday.

2.6 MY PARTY
1 Listen and look.
a cake candles balloons sandwiches a game
music drinks
2 Sing the song ’Just eight years old today’.
Just eight years old today,
Just eight years old today.
Happy birthday! Happy birthday!
Jimmy’s eight years old today.
Just nine years old today,
Just nine years old today.
Happy birthday! Happy birthday!
Susy’s nine years old today.
3 Listen and read.
A: Come to my party.
B: What time?
A: 6 o’clock.
B: What’s on the party?
A: Cakes, balloons, games, music.
B: Wow. Super. And?
A: And presents for me! Hurray!
B: Good for you. Happy birthday!
Workbook – 4 Listen and colour.
Hurray. It’s my birthday party. I’m CD boy.
Come to my party. You can see 5 cakes, 4
candles, 6 presents and 10 balloons. It’s a very
good party.
2.7 TIME
1 Listen and look.
eleven twelve a clock
What’s the time? It’s four o’clock.
2 Sing the song ’Hickory, dickory dock’.
Hickory, dickory dock,
The mouse ran up the clock.
The clock struck one,
The mouse ran down.
Hickory, dickory dock.
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3 Listen and read.
A: Look! This is Big Ben.
B: What’s this?
A: It’s a clock. A big clock in London.
B: What’s the time?
A: Listen: ding, dong, ding, dong…
B: No more. It’s 4 o’clock.
Workbook – 4 Listen and write.
What’s the time? Listen! Bim-bam, bim-bam.
It’s 4 o’clock.
2.8 GOOD NIGHT!
1 Listen and say.
Good morning. Good afternoon.
Good evening.
Good night.
2 Listen and read.
Good morning, boys and girls. Here’s Radio
One, London.
It’s seven o’clock. Go to school, children.
Good afternoon, boys and girls. Here’s Music
Radio. It’s five o’clock. Listen to music!
Here’s TV Show Two. Good evening, children.
It’s eight o’clock. Bedtime story: The 3 little pigs.
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2.10 CASTLE GAME
Workbook – 3 Listen and choose.
I am Prince Bob. I am from Disneyland. I love
Princess Dolly. Look. What a beautiful girl! She
is seventeen years old. Not seventy, oh, no! She
is not so old.
SAY – Kiejtési gyakorlat
I, my, fine, white
two, zoo, you, blue

PART 3 – COLOURS
3.1 COLOURS
1 Listen, point and say.
red orange yellow green blue purple brown
pink black white
2 Listen and say.
Red, red is the rose,
Blue, blue is the sky,
Green, green the grass,
Yellow the sun so high.
Workbook – 4 Listen and colour.
This is a red ball. My book is blue. Roby robot is
a green robot. This pencil is yellow.

Good night. It’s twelve o’clock. Oh, a ghost!
Workbook – 3 Listen and tick.
Horkolás. Ssssh! Good night, Doggie. Good night,
sleep tight. Friends! Come to the house top. It’s
party time for cats. Let’s go.
2.9 TWENTY
1 Listen and say.
eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen
seventeen eighteen nineteen twenty
Workbook – 4 Listen and write.
Hello. I’m CD boy. My friend is a teenager.
Floppy boy. He likes rock music. He goes to
pop-concerts. But he is a good boy. He is my
friend. We play football together. He is sixteen.

3.2 THE RAINBOW
1 Sing the song ’Red and orange’.
Red and orange. Red and orange.
Yellow, green and blue. Yellow, green and blue.
Colours of the rainbow, colours of the rainbow
Shine on you. Shine on you.
3 Say and play. Counting-out rhymes
Red, white and blue.
One, two, sky blue.
All out but you.
All in but you.
Workbook – 4 Listen and write.
Leo: Hello, Miss Owl. I’m running. It’s raining.
Rain, rain, go away, come again another day.
Little Leo wants to play.
Owl: Hello Leo. Stop and look! Rainbow. Look
up. It’s a rainbow. Red and orange, yellow,
green and blue. And one more colour.
What’s that colour? Purple.
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3.3 WHAT COLOUR?
2 Sing the song ’Lavender’s blue’.
Lavender’s blue dilly, dilly,
Roses are red dilly, dilly,
Lavender’s green.
Roses are green…
When I am king, dilly, dilly,
You shall be queen.
3 Listen and say.
One for sorrow,
Two for joy,
Three for a girl,
Four for a boy.

3 Sing the song ’Baa, baa, black sheep’.
Baa! Baa! Black sheep
Have you any wool?
Yes, sir, yes, sir,
Three bags full.
One for my master
And one for my dame’
And one for the little boy
Who lives down the lane.

Five for silver,
Six for gold,
Seven for a secret,
Never to be told.

Workbook – 4 Listen and draw.
Pig: Oink-oink. I am a pig. A little pig. Not
pink. I am green, a green pig.
Bear: Brumm-brumm. I am a bear. A big bear.
I am not brown. I am white. I am from
Iceland.
3.4 YELLOW PAGE
1 Sing the song and guess.
I see something yellow, yellow, yellow.
I see something yellow!
Guess what it can be.
What’s this? It’s a banana.
Workbook – 4 Listen and colour.
Flowers, lovely flowers, look. A red tulip. A yellow
rose. A blue lavender.
3.5 FIND OUT!
Workbook – 3 Listen and colour.
Look, numbers. Big numbers. Colour the
numbers, please. Number one is blue. It’s blue.
Number two is yellow. Number three is green.
Stop. Is it OK? 1 is blue. 2 is yellow. 3 is green.
Blue, yellow, green. Let’s go on. Number four,
five, six, seven, eight, nine and ten are red. They
are red. All are red. Yes.
3.6 AFRICA
1 Listen and look.
monkey crocodile zebra
parrot elephant tiger

giraffe

snake

Workbook – 4 Listen and colour.
Perry: Hello, my friends. I’m Perry, the parrot.
I’m a bird in your book. I’m from Africa.
I’m from the jungle. I’m green and orange.
Green and orange. Green and orange.
Green and orange.
Leo: Stop, Perry! Please, stop it. It’s OK.
3.7 ZOO
1 Sing the song ’Come with me to the zoo’.
Come with me to the zoo, zoo, zoo,
To see the kangaroo, roo, roo, roo…
Watch him walk with a jump, jump, jump,
As he goes along with a bump, bump, bump!
Workbook – 4 Listen and colour.
A: Hello, come with me to the Zoo, to see the
kangaroo. Come here. Here’s the kangaroo.
It’s brown. And here’s its baby kangaroo. It’s
a little kangaroo. It’s white.
B: White? White kangaroo???
A: It is an albino. Albino is white. Albino animals
are white animals.
3.8 WHAT COLOUR? – BOARDGAME
Workbook – 3 Listen and write.
Good morning. I’m Little Picasso. This is my new
picture. The girl with a cat. Very good picture.
The girl is green. The cat is black, and the ball is
pink. Yes, it’s a good picture. No??
3.9 COLOUR GAME
Workbook – 4 Listen and colour.
We are the gummy bears. How many? Five. We
are five gummy bears. I am red. Colour my
picture red, please. My friends are green, blue,
yellow and orange. Green, blue, yellow and
orange. We are very happy bears. And you? Bye!
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3.10 COLOUR SHARK GAME
Workbook – 1 Listen, colour and complete.
Hurray! It’s holiday. Let’s go to Lake Balaton.
Lake Balaton is blue. Oh, here’s a shark! Oh, no, it’s
a rubber shark. Boys and girls are on the rubber
shark and on the rubber crocodile. They are very
happy. The shark is grey and the crocodile is
green. It’s a good holiday. Look. Look up.
A helicopter. Mr Parrot is in the helicopter. It’s
a red helicopter. And here’s Leo. On a surf desk.
It’s a yellow surf desk. Wow. Good for Leo.

Workbook – 4 Listen and draw.
Hello. I’m Leo. This is my classroom. Look.
Here’s the teacher’s desk. Miss Owl, the teacher
is at the desk. That’s Perry’s desk. It’s by the
window. Perry comes in here. Here’s my desk.
Here, by the door.

SAY – Kiejtési gyakorlat
cat, black, rabbit, apple
colour, run, plum, one

2 Listen. Ask and answer.
A: Give me your pencil, please. Give me your
book, please.
B: Here you are.
A: Thank you.

4.3 MY DESK
1 Listen, point and say.
bag activity book pencil eraser workbook
book pen ruler sharpener desk

PART 4 – SCHOOL
4.1 IN THE CLASSROOM
1 Listen, point and say.
board teacher window door

3 Listen and say.
my my pencil my book
your your pencil your book
desk

chair
Workbook – 3 Listen, read and write.
Good morning, kids! I’m PC teacher. I’m from
the computer school. Come in. Go to the monitor. Type: ABC. Thank you. Bye. (gépelés hangja)

3 Listen and look.
Stand up. Sit down. Come here.
4 Sing the song ’Stand up’.
Stand up and look around,
Shake your head and turn around.
Stomp your feet upon the ground,
Clap hands, and sit down.
Workbook – 4 Listen and match.
Teacher: Good morning children. Let’s start
the English lesson. You, darling.
Please, stand up. Go to the CD player.
All right. Thank you. Now listen:
CD boy: HI!!! (pukkanás) It’s me, CD boy. You
are here. Well done. It’s OK.
Go back and sit down. Bye.
4.2 SCHOOL
1 Listen and say.
One, two, three, four,
Come in, please and shut the door.
3 Listen and look.
teacher
child
children

Miss

Sir

4.4 LESSON
1 Listen. Then act it out.
Part 1: Good morning, children. Show me your
book. Good. Show me your workbook.
OK. Show me your pencil. All right. Let’s
start the lesson.
Part 2: Children. Open your book. Close your
book. Tom, please. Open the window.
Close the window. Susan, please. Open
the door. Close the door.
Workbook – 4 Listen and draw.
Hello. Give me a pencil, please. Give me an
eraser, please. Give me my bag, please. Oh, it’s
not my bag. It’s your bag. Yes. This is my bag!
Thank you.
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4.5 P LAY THE GAME
2 Ask and answer. Work in pairs.
A: What colour is my ruler?
B: Is it red?
A: No.
B: Is it yellow?
A: Yes!
Workbook – 4 Listen.
Colour the little boxes. A1, A2, A3. Go on.
Ready? Look. It’s HI.
4.6 LET’S PLAY
1 Listen. Then ask and answer.
A: What’s B3?
B: It’s a pen.
A: What’s C3?
B: It’s a bag.
A: What’s A2?
B: It’s a _____________!
Workbook – 4 Listen.
Hi. I’m Baddy. This is my bag. What’s in my
bag? Ha, ha. Not school books. A ball, a football.
And my toys. A gameboy. And my mobile. Ssssh!
4.7 BOARDGAME
Workbook – 3 Listen and answer.
Hello, my friend. I’m Leo. I’m an animal. A lion.
What’s your animal? A lion, a tiger? A dog, a cat
or a tarantula a spider?
4.8 ABC
1 Sing the song ’The English Alphabet’.
ABCD EFG HIJK LMNOP QRST UVW (2x)
XYZ. Oh, don’t you see? This is the English ABC.
2 Listen and look.
A apple B boy C cat D door E elephant F
fish G girl H house I ice-cream J jacket K
kangaroo L lemon M monkey N nose O
orange P potato Q queen R rabbit
S snake T tree U umbrella V vase W
window X xylophone Y yo-yo Z zebra
Workbook – 4 Listen and write.
Boy: Hello. You are a new boy here. Let’s play.
What’s your name?

Robot: My na-me is Ro-by ro-bot. Grrr. I-amnot-a-new-boy. I am the new teacher.
Here-is-a-TEST.
4.9 DINGO!
2 Sing the song ’Dingo’.
The farmer’s dog is in the yard,
In the yard, in the yard,
The famer’s dog is in the yard
And Dingo is his name: D-I-N-G-O.
And Dingo is his name.
3 Listen. Then spell your name.
Hello! My name is Leo. That’s L-E-O.
Workbook – 2 Listen and write.
Mick: Hello, Milly Mouse. Let’s play.
Milly: Hello, Mickey. OK. Let’s play. What
game?
Mick: I spy game. I spy with my eye something
beginning with: C. What’s this?
Milly: Cheese?
Mick: No.
Mill: Chocolate?
Mick: No, it isn’t chocolate.
Mill: A cat?
Mick: Yes, it’s a big cat. Let’s run!!! „Squit,
squit, squit!”!
4.10 SALT CELLAR GAME
Workbook – 4 Listen and colour.
What’s in my bag? A blue book and a green
pencil case. And my toy. A little Teddy bear.
What’s on my desk? Everything is white. White
ruler, white eraser, white exercise book.
But my pencil is grey. Or black? Look at your
pencil. That’s it.
What’s in my classroom? A green board, green
desks and green chairs. And a little green boy.
Oh, no. Sorry.
SAY – Kiejtési gyakorlat
board, door, four, more
desk, pen, pencil, yes
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PART 5 – MARKET

in this labyrinth? Ice-cream. Very good banana
ice-cream. It’s yellow. Not vanilla ice-cream!
Banana ice-cream. Can I have an ice-cream,
please?

5.1 MUFFIN MAN
1 Sing the song ’Muffin man’.
Do you know the Muffin man
the Muffin man, the Muffin man
Do you know the Muffin man
Who lives in Drury Lane?

5.4 CAN I HAVE…?
4 Listen and say.
This little pig went to the market,
This little pig stayed at home,
This little pig had roast beef,
This little pig had none,
And this little pig cried
’Wee-wee-wee’ all the way home.

Yes, I know the Muffin man
the Muffin man, the Muffin man
Yes, I know the Muffin man
Who lives in Drury Lane.

Workbook – 4 Listen and draw.
Hello boys and girls. I’m Perry, the parrot. Look.
A lemon. Here’s a lemon. Oh, no. It’s not good
for me. A grapefruit? No, thanks. Yuk. Cherry!
It’s good, very good! Red cherries. Two red
cherries. Yummy.

Workbook – 4 Listen and tick.
GG: Good morning. Can I have sweet and
chocolate, please?
SA: Good morning. Sweet and chocolate are
not good for you! Here are some apples.
GG: No, thanks. Sweet and chocolate are good
for Gummy Guy.

5.2 Fruits
1 Sing the song ’Hot cross buns’.
Hot cross buns,
Hot cross buns,
One a penny, two a penny,
Hot cross buns.

5.5 HOW MUCH?
1 Listen and say
Trot, trot to Boston town
To buy a stick of candy.
One for you and one for me,
And one for Dicky Dandy.

If you have no daughter,
Give it to your son.
One a penny, two a penny,
Hot cross buns.

Workbook – 4 Listen and draw.
Here’s my piggy bank. Here’s my money. Look.
Euros. How many euros? One, two, three, four.
Yes, 4 euros. Oh, and one more!

2 Listen and say.
an apple
a pear
a cherry
a pineapple an orange a banana
a grapefruit a kiwi fruit

a plum
a lemon

Workbook – 4 Listen and colour.
What’s in the basket? Look. Apples. Red apples.
How many? Three. And yellow pears. Nice
yellow pears. Two yellow pears. And grapes,
green grapes. How many? I don’t know.
5.3 A, AN, SOME
Workbook – 5 Listen.
I’m Mickey monkey. This is a labyrinth. What’s

5.6 IN THE KITCHEN
1 Listen and say.
Slice, slice,
The bread looks nice.
Spread, spread,
Butter on the bread.
On the top
Put jam so sweet.
Now it’s nice for us
To eat.
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2 Listen and look.
fridge: milk butter cheese ice-tea
table: cocoa jam bread tea

3 Listen and read.
I like you and
I want you to
you like me.
come with me

Workbook – 4 Listen and draw.
Leo: Hello. I’m Leo. Jam, cheese, nutella cream.
Oh, no! Yuk. A big hamburger! It’s good.
Can I have a hamburger, please?
SA: Oh, Leo. It’s not MacDonalds’. You can
have a salami sandwich. Here you are.
Leo: Yummy. Salami sandwich. Good. Very
good. Can I have another salami sandwich?
SA: Leo! No more salami sandwiches. Only one
salami sandwich for you. Oh, yes. Only one.

Workbook – 4 Listen and draw.
Bob: Hello Mark. Do you like pizza?
Mark: Hello Bob. Yes, I do. I like pizza.
Bob: OK. Here you are. Here’s my pizza. I
don’t like pizza.

5.7 DO YOU LIKE…?
1 Sing the song ’Do you like chocolate cake?’.
Do you like chocolate cake,
chocolate cake, chocolate cake?
Do you like chocolate cake?
I like it very much.
2 Listen and read.
Perry: Hello. Do you like carrots cake?
Rabbit: Yes, I do. I like it very much. I’m a rabbit. Rabbits like carrots.
Perry: Hello. Do you like carrot cake?
Lion: No, I don’t. I don’t like carrot cake. I’m
a lion!!! I hate it. Yuk.
Workbook – 4 Listen and choose.
Hohoho! Hello, little boy. I’m Santa Claus. Father
Christmas. You are a good boy. Here’s my bag.
Look. Chocolates, sweets. Do you like chocolate?
Yes? Here’s a big box of chocolate. Here you are,
little boy. Stop, little boy. Don’t run away. Say:
thank you. Hey, little boy…
5.8 I LIKE…
1 Listen and say.
I like coffee
I like tea
I like boys
And boys like me.

I like coffee
I like tea
I like radio
And TV

5.9 MENU
4 Listen and say.
I scream, You scream, We all scream for icecream!
Workbook – 3 Listen and tick.
Rep: Hello, Ruby rabbit. I’m a reporter. Do you
like carrot?
RR: Yes, I do. I’m a rabbit. Rabbits like carrots.
Rep: And salami?
RR: No, I don’t. I don’t like salami. I’m not a
lion. Leo likes salami.
Rep: And do you like bananas?
RR: Bananas? Mickey monkey likes bananas.
5.10 ZOO MENU
Workbook – 2 Listen and write.
A: Happy Birthday, Mickey Monkey! It’s your
birthday party. Here’s a big banana cake.
A banana cake for the animals.
M: Thank you. I’m very happy. I like banana
cake. Do you like banana cake, Ruby Rabbit?
R: YES! I like it very much. It’s party time.
Hurray!
T: What a party! It’s not a good party. I hate
bananas. I’m a tiger. OAA! But I like you,
Ruby!
SAY – Kiejtési gyakorlat
tea, sweet, cheese, tree
a, an, computer, seven

PART 6 – FAMILY
6.1 FAMILY
1 Listen and look.
fathe mother sister brother grandma grandpa

72

2 Listen and read.
Here’s the father.
Here’s the mother.
Here’s the sister.
Here’s the brother.
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Father mother,
Sister, brother.
Hand in hand
with one another.

6.2 AT HOME
1 Listen and say.
Who’s that tapping at my window?
Who’s that knocking at my door?
Mammy’s tapping at my window.
Daddy’s knocking at my door.
3 Listen and say.
Can you see the little ducks
Swimming in the water?
Mother, father, baby ducks,
Grandma and grandfather.
6.3 MOTHER, MOTHER
1 Listen and say.
Mother, mother, I feel sick.
Call the doctor. Quick, quick, quick!
4 Listen and say
Ten little monkeys were jumping on the bed.
One fell down and bumped his head.
Mummy called the doctor and the doctor said:
No more little monkeys jumping on the bed.
Workbook – 4 Listen and write.
(Wb: page 6.1)
I like the way, you look.
I like the way you cook.
But what I really want to say is:
Happy Mother’s day!
6.4 Brothers, sisters
1 Sing the song ’Are you sleeping…’.
Are you sleeping, are you sleeping,
Brother John, Brother John?
Morning bells are ringing,
Morning bells are ringing.
Ding, ding, dong, Ding, ding, dong

Workbook – 4 Listen and draw.
(Wb: page 6.2)
Leo: My family is big. It’s a nice family. I like my
family very much. My mother and father are on
holiday. We are in Africa now. I play with my
3 brothers and 3 sisters. We are happy. We are a
happy family.
6.5 MY BROTHERS AND SISTERS
1 Listen and read.
A: Have you got a brother or a sister?
B: No, but I’ve got a cousin.
2 Listen and look
old – young
older – younger
Mary: How old are you, Jack?
Jack: I’m 8.
Mary: And your brothers?
Jack: Tom is 6. He’s my younger brother. Ben
is 10. He’s my older brother.
Jack: How old are you, Mary?
Mary: I’m 9.
Jack: And your sisters?
Mary: Ann is 7. She’s my younger sister. Jane is
11. She’s my older sister.
Workbook – 4 Listen and write.
(Wb: page 6.3)
R: Hello Harry. Have you got a brother or a sister?
H: No, I haven’t.
R: A father?
H: No, I haven’t.
R: Oh, I’m sorry. And your mother?
H: No, I haven’t. But I’ve got a cousin. I don’t
like my cousin. I like my friends at school!
6.6 MRS HEN
1 Listen and look.
Oh, I’ve got an egg. I’ve got a new egg.
2 Listen and say.
Chook, chook, chook, chook.
Good morning, Mrs Hen.
How many chickens have you got?
Madam, I’ve got ten.
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Four of them are yellow,
Four of them are brown,
Two of them are speckled red,
The nicest in the town.
6.7 STORY IN THE WOOD
1 Listen and look.
wood cottage little man
door
hunter

The farmer takes a wife,
The farmer takes a wife,
Heigh-ho! the Derry O!
The farmer takes a wife.
The wife takes a child ...

window

rabbit

2 Sing the song ’In a cottage, in a wood’.
In a cottage, in a wood,
A little man at the window stood,
Saw a rabbit hopping sore,
Knocking at the door.
Help me! Help me! Help me, he said,
Or the hunter will shoot me dead.
Come, little rabbit, stay with me,
Happy we shall be.
Workbook – 4 Listen and answer.
(Wb: page 6.4)
Durr-durr, I am the hunter. Children! Where is
the rabbit? In the house? Yes? No?
6.8 A TALE: THE SKY IS FALLING DOWN
Workbook – 4 Listen and say.
(Wb: page 6.5)
A: Good morning.
B: Good morning.
A: Where are you running in such a hurry?
B: Oh! The sky is falling down. I am running to
the Queen to tell her.
A: Let’s run together!
6.9 THE FARMER IN THE DELL
1 Listen and look.
farmer
wife
child
nurse
mouse cheese

dog

cat

2 Sing the song ’The farmer in the dell’.
The farmer in the dell,
The farmer in the dell,
Heigh-ho! the Derry O!
The farmer in the dell.

6.10 OLD MACDONALD
Old MacDonald had a farm, E I E I O.
And on this farm he had a cow… /…pig…/…sheep…
SAY – Kiejtési gyakorlat
father, mother, brother, the
birthday, thanks, thank you, three

PART 7 – DRESS UP
7.1 WARDROBE
1 Listen and look.
a hat a dress a T-shirt a pullover
jeans shoes socks
2 Listen and read.
This is my hat.
This is my T-shirt.
This is my dress.
This is my pullover.

trousers

These are my shoes.
These are my trousers.
These are my jeans.
These are my socks.

4 Sing the song ’Teddy bear’.
Teddy bear, Teddy bear, turn around,
Teddy bear, Teddy bear, touch the ground,
Teddy bear, Teddy bear, show your shoe,
Teddy bear, Teddy bear, that will do.
Workbook – 4 Listen and colour.
(Wb: page 7.1)
Hello again! It’s me, the CD boy. Look at my
photo. It’s not a colour photo. Please, help me,
and colour it. My T-shirt is yellow and my shoes
are blue. Yes. Yellow T-shirt and blue shoes.
Thanks. Bye!
7.2 FASHION SHOW
1 Listen and read.
Perry: I’m a model. A supermodel. Look! This
is my red hat. This is my green dress.
These are my yellow shoes. And these
are my orange socks. Beautiful. Not?
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Girl: Oh, you are a parrot!
Perry: No. You are ugly. My costume is trendy.
It’s from a magazine.
Girl: Hmm. This is the new style.
Perry: Parrot style.
Workbook – 3 Listen and circle.
(Wb: page 7.2)
A: Hello Mr Zebra. Your dress is black and
white. It’s your pyjamas. Ha, ha.
Z: Oh, you are silly. It’s not my pyjamas. It’s me.
I am a normal zebra.
7.3 A SHOP
1 Listen and read.
A: Where are you going, my little cat?
B: I’m going to town to buy a new hat.
A: What? A hat for a cat? A cat in a hat?
Your head is too big, your face is too round to
wear a hat!
2 Listen and read. Then act it out.
PB: Good morning. Can I have a hat?
SA: Pardon? A hat?
PB: Yes, a hat. A big hat, please.
SA: Yes, sir. This is a very nice green hat.
PB: And can I have a pair of boots?
SA: Boots? Aha, big shoes. What colour, sir?
PB: Red.
SA: Here you are. These are very good boots.
PB: Thank you. Come to the Shrek film. I am in
the film. Goodbye.
SA: OK. I like the Shrek film. Goodbye. Hey,
sir! The money!
7.4 MORE CLOTHES
Workbook – 4 Listen and tick.
(Wb: page 7.3)
Hurray! I’m going to the camp. It’s a very good
camp. I like it. It’s at Lake Balaton. What’s in
my bag? Let’s see. Jeans and a T-shirt. No. Two
T-shirts and a pullover. Ah, yes. Shoes, sport
shoes.
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7.5 WANTED
2 Listen and read. Then act it out.
A: Hello. Where is Foxy? Do you know? He is a
very bad fox.
B: Hello. I don’t know. But I know: his T-shirt is
green, his trousers are brown, his shoes are
black.
A: This is his photo. These are his glasses. Catch
Fixy Foxy!
3 Listen and say.
He is a policeman dressed in blue.
He wants to be a friend to you.
Workbook – 4 Listen and colour.
(Wb: page 7.4)
Bad Bunny Boy is an Easter rabbit, an egg thief.
A bandit. He is Foxy’s friend.
He is in a red pullover, in a black mask, and his
jeans are blue. Help to catch Bunny Boy!
7.6 RAINCOAT
1 Listen and say.
Rain, rain go away.
Come again another day.
Rain, rain go away.
Come again another day.
Rain, rain go away.
Little Tommy wants to play,
Rain, rain go away.
Come again another day.
3 Listen and read.
Fox:
It’s raining. Come here. Under my
umbrella.
Goose: No, thanks.
4 Listen and say.
Rain on the green grass.
Rain on the tree.
Rain on the house top,
But not upon me!

Kézikönyv a My English Book Class 2 tanításához

7.7 FANCY DRESS PARTY
1 Listen and look.
Cinderella dressed in yellow,
went downstairs to kiss her fellow.
Workbook – 3 Listen and colour. Halloween
Party (Wb: page 7.5)
Hello boys and girls. It’s my party. Scary party,
hoo-hoo. Oh, yes, here is a ghost. A white ghost.
And a witch, a black witch. She is an old lady.
Bad lady. And there is a monster. A big monster.
It’s green. It’s a big green monster. Very scary.
Aaah! Come to my party.
7.8 SHOPPING CENTRE
1 Listen and say.
Tall shop in the town.
Lift moving up and down.
Doors swinging round about.
People moving in and out.
7.9 SHOPPING FOR CLOTHES
2 Sing the song ’Diddle, diddle, dumpling’.
Diddle, diddle, dumpling, my son John,
He went to bed with his trousers on;
One shoe off and the other shoe on,
Diddle, diddle, dumpling, my son John.
SAY – Kiejtési gyakorlat
trousers, house, down, now
hat, bag, cat, hand

COLLECTION
1 Sing the song ‘We wish you a Merry
Christmas’.
We wish you a Merry Christmas (3x)
and a Happy New Year.
2 Sing the song ‘Twinkle, twinkle, little
star’.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
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VII. KULCS A MUNKAFÜZET FELADATAIHOZ
1.1.4 Good morning.

2.9.4 He’s 16.

1.2.4 Name: CD boy; a boy; Cool School
1.3.6 Jerry egér beszél.

2.10.2 !!! = 11, 12, 100
…teen = 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
…ty = 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

1.4.4 the USA, London

2.10.3 Princess Dolly

1.5.4 Stand up. Hands up.

3.1.4 piros labda, kék könyv, zöld robot,
sárga ceruza

1.7.4

Hello! My name is... I ’m a boy/girl.

1.8.4 A

kisegér

képét

kell

színezni.

1.9. 5 red - stop
1.10.5 Birdy madárka örül, Catty macska
nem.
2.1.3 Vízszintesen: three, ten, six, nine, two
Függőlegesen: eight, five, one, seven
2.1.4 Telephone number: 123 123 123
Hotel room: 444
2.2.1 1. rejtvény: one, two, six, ten
2. rejtvény: four, five, nine
3. rejtvény: three, seven, eight
2.2.4 Egy házikó lesz a képen.
2.3.4 5 rockets, 4 UFOs, 10 green boys
2.4.4 3 labdát kell rajzolni.
2.5.5 Leó 9 éves.
2.6.4 5 torta, 4 gyertya, 6 ajándékdoboz,
10 lufi
2.7.4 It’s 4 o’clock.
2.8.3 Good night.

3.2.3 yellow, red, blue, green, orange
3.2.4 purple
3.3.4 zöld malac, fehér jegesmedve
3.4.4 piros tulipán, sárga rózsa, kék levendula
3.5.3 one = blue, two = yellow, three = green
four, five, six, seven, eight, nine, ten = red
3.6.4 Zöld és narancs tollai vannak.
3.7.4

A nagy kenguru barna, a kicsinye
fehér.

3.8.1 orange, green, purple, grey
3.8.2 box = blue, house top = green
3.8.3 Zöld lány, fekete macska, rózsaszín
gombolyag van a képen.
3.9.4 Piros, zöld, kék, sárga, narancs gumi macik.
3.10.1 Lake Balaton is blue. The shark is grey and
the crocodile is green. Mr Parrot is in the
red helicopter. Leo is on a yellow surf desk.
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4.1.4 A CD-lejátszóhoz kell menned.

5.5.4 Mennyi pénzünk van? 5 euros

4.2.4 Leó az ajtó felőli padban ül.

5.6.4 Mit kér Leó? Egy szalámis szendvicset.

4.3.3 ABC betűket kell a monitorra írni.
5.7.3

milk, kiwi, cheese, jam, pizza, bread, tea,
ham, cake

4.5.2 A megfejtés: classroom.

5.7.4

Mit kap a fiú? a box of chocolate

4.5.4 A megoldás: It’s: Hi!

5.8.4 Mark szereti a pizzát, Bob nem.

4.6.1 Kakukk: 1 blue, 2 dog, 3 board, 4 teacher

5.10.2 Banántorta az ünnepi étel.

4.6.4 A football, a gameboy and his mobile.

6.1.4 Kit köszöntünk a dallal? The song is
for my mother. Happy Mother’s day!

4.4.4 Egy táskát kell rajzolni. a bag

4.7.1 1 are–B, 2 How–C, 3 is–A, 4 in–E, 5
What–D
4.7.2 A párok: 1 – E, 2 – C, 3 – A, 4 – B,
5–D

6.2.1 boy = father, brother, grandpa
girl = mother, sister, grandma

4.7.3 A válasz: a tarantula spider.

6.2.4 Leó családja:
Apa- és anyaoroszlán, hat kisoroszlán és Leó.

4.8.4 Az új fiú neve: Roby Robot.

6.3.4 Harry Potter rokona: cousin.

4.9.2 A megfejtés: It’s a cat. A big cat!

6.4.2 The hunter: Stop, little rabbit!
The rabbit: Open the door, please.
The little man: Come in, little rabbit.

4.10.4 A táskában: kék könyv, zöld tolltartó, maci.
A padon: fehér vonalzó, radír, füzet,
szürke ceruza.
Az osztályban: zöld tábla, padok,
székek, fiúcska.

6.4.4 Yes. /Ott van./ – No. /Ha segítik a
nyuszit./
7.1.4

CD boy sárga pólóban és kék cipőben van.

5.1.2 A rejtvény megfejtése: a pear.
7.2.3 A zebrát kell karikázni.
5.1.4 Mr Parrot piros cseresznyét eszik.
5.2.4 3 piros alma, 2 sárga körte és zöld
szőlő.

7.3.3 A ruhadarabok: T-shirt, shoes, jumper,
hat, jeans, trousers, pyjamas, boots.
7.3.4 jeans, a T-shirt, a pullover, shoes

5.3.3 Can I have an ice-cream, please?
5.3.4 Miki majom banánfagyit kér.
5.4.4 Mit vesz fognyűvő? sweets, chocolate

7.4.4 Piros pulóver, fekete álarc, kék
farmer.
7.5.3 Fehér szellem, fekete banya, zöld
szörny.
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