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A TEAM – First Steps Together című tananyag csomag egy ötkötetesre tervezett 
sorozat első része, mely olyan kisdiákok számára készült, akik az angol nyelvvel 9-10 éves 
korukban kezdenek ismerkedni. 
 
Miért TEAM? 
Elsősorban azért, mert a közös tevékenységek nagy része csapatmunkára épül mind a 
főszereplők, mind tanítványaink körében. 
Másrészt a cím betűszóként való értelmezése egyértelművé teszi a tananyag fő jellemzőit és a 
szerző koncepcióit. 
 
 
Talk 
komplex készségfejlesztés központba helyezve a beszédértést és a beszédkészséget  
 
Amennyiben az interakció az a motor, amely a nyelvelsajátítást működteti, minden erőnkkel 
arra kell törekednünk, hogy minél több lehetőséget teremtsünk a diákok idegen nyelvi 
interakciójára. 
Ennek eredményeképpen a célnyelv a tantermi kommunikáció elfogadott eszközévé válik.  
 
 
Explore 
személyiségfejlesztés nagy hangsúllyal a tanuló-és tanulás központúságon 
 
Számos gyakorlat a kisdiákok más műveltségi területeken szerzett ismereteire alapozva, 
korábbi tapasztalatait felhasználva kínál fejlődési lehetőséget. 
A felfedeztetve tanulás módszerének alkalmazása, a kreativitásra építő feladatsorok 
megoldása komoly lépés a tanulói autonómia felé vezető úton.  
 
A tankönyv illusztrációi, rövid ismeretterjesztő szövegei, projekt ötletei számos kiegészítő 
lehetőséget rejtenek a gyorsabb haladási tempójú, biztosabb alapokkal rendelkező diákok, 
valamint a nyelvet magasabb óraszámban tanulók számára. Ezek kiaknázásában nagy szerep 
jut a nyelvpedagógus kreativitásának is. 
 
 
Acquire 
természetes nyelvelsajátítási folyamat   
 
A könyv és a munkafüzet gyakorlatai lehetőséget teremtenek arra, hogy a kisdiákok stressz és 
kudarcélmény nélküli, hasznos interakciókban vehessenek részt.  
A nyelvelsajátítás hatékonyságát cselekvésre is lehetőséget adó, célnyelvi élményt nyújtó, 
reális helyzetekben gazdag kontextus biztosításával igyekszünk növelni. 
 
 
Manage 
az ismeretek és kialakított készségek felhasználása új információ szerzésére 
 
Egyik legfontosabb célunk az, hogy a módszerek megválasztásával, a tevékenységek 
megtervezésével, a tanórai munka megszervezésével segítsük a kisdiákokat abban, hogy  
a tanulási folyamat során sikeres alkalmazói legyenek a nyelvnek. 



3 
 

A TANANYAG FELÉPÍTÉSE 
 
A tananyag csomag tankönyvből, munkafüzetből, hangkazettából és tanári kézikönyvből áll. 
Ezekben 9 fejezet kerül feldolgozásra. A bevezető részt 8 különböző, a 9-10 éveseket minden 
bizonnyal érdeklő téma (játékok, barátok, család, otthon, kedvenc kisállatok, iskolai és 
hétvégi program, évszakok) feldolgozása követi (CONTENTS). 
 
A fejezetek sokféle gyakorlatot tartalmaznak. A már ismert feladatok rendszert és biztonságot 
nyújtanak a nyelvtanulók számára, segítik kialakítani tanulási stratégiáikat. 
Az új ötletek igyekeznek fenntartani a diákok motiváltságát, teret biztosítanak mind a tanári, 
mind a tanulói kreativitás számára. 
 
Az egyes tevékenységek a komplex készségfejlesztés lehetőségét kínálják. 
A bevezető fejezetben a szóbeliséget hangsúlyozzuk, az ott megjelenő szókincs a 
későbbiekben újra előfordul, így lehetőségünk van az írott forma késleltetett bevezetésére. 
A fő hangsúlyt a többi fejezetben is a beszédértésre és a beszédre helyezzük, de az olvasás és 
írás készségének fejlesztése is fokozatosan előtérbe kerül. 
 
A JÁTÉKOK központi szerepet kapnak a nyelvelsajátítási folyamatban: 

- biztosítják és fenntartják a motivációt; 
- segítik a félénk tanulókat, hogy egyre aktívabb résztvevői legyenek a 
tevékenységeknek; 
- összegzik a szókincset, nyelvi szerkezeteket és/vagy kommunikációs szándékokat; 
- aktiválják a kisdiákok szerzett ismereteit; 
- segítik megtalálni a nyelvhasználat problémás, fejlesztésre szoruló területeit. 

 
A PROJEKTMUNKÁT hasonlóan fontosnak tartjuk: 
 - lehetőséget biztosít a tevékenységen keresztül történő nyelvelsajátításra; 
 - a kisdiákok saját ’tananyagot’ alkothatnak, amelyet felhasználhatunk társaik  

nyelvi készségeinek továbbfejlesztésére; 
- a közösen végzett alkotó munka során a diákok rájönnek arra, hogyan működjenek 
együtt annak érdekében, hogy erőfeszítéseik hatékonyabbak legyenek. 

 
A célnyelven történő óravezetés jó módszer arra, hogy megteremtsük az idegen nyelvi 
atmoszférát, folyamatosan bemutassuk és ismételjük a nyelvi szerkezeteket. Ehhez a könyv 
CLASSROOM ENGLISH című része (CB78) nyújt segítséget. 
Egy idő után a gesztusokkal és mimikával kísért angol nyelvi utasítások beépülnek a diákok 
passzív szókincsébe, amelynek egységei megfelelő szituációba helyezéssel aktivizálhatók. 
 
A könyv fejezeteinek CULTURE része információt közvetít a világ különböző tájairól. 
Képeket láthatunk egy Skóciában található játékmúzeumról, megismerkedhetünk a brit királyi 
családdal, bújócskázhatunk egy régi normann várban. A főszereplők és levelezőtársaik révén 
bepillanthatunk egy dél-afrikai kislány és egy magyar kisfiú hétköznapjaiba, a brit iskolások 
életébe. Így a kisdiákoknak lehetőségük van több kultúra összehasonlítására, az azonosságok 
és különbözőségek felfedezésére. 
 
A munkafüzet FELADATAI a gyakorlást és az anyag alaposabb elsajátítását célozzák. 
Az óravázlatok csak abban az esetben utalnak az ott található gyakorlatokra, ha azok 
feldolgozása szervesen illeszkedik az óra menetébe, van annak egy része arra épül. Egyéb 
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esetben gyakorlásra, differenciálásra a pedagógus elképzelése szerint beilleszthető az 
elsajátítási folyamatba akár órai, akár otthoni feldolgozás formájában. 
 
A nyelvi szerkezeteket a munkafüzet NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX részei 
foglalják össze. Minden fejezet tartalmaz egy feladatsort, amely visszacsatolást biztosít a 
haladásról mind a diák, mind a nyelvtanár számára. 
A munkafüzet végén (58-65. oldal) kiegészítő gyakorló feladatokat találunk. Ezek tanórába 
történő beillesztésére a tanári kézikönyv óravázlatai nem térnek ki. A gyerekek haladási 
tempóját és igényeit látva a nyelvtanár maga döntheti el, mikor használja ki ezt a gyakorlási 
lehetőséget. 
 
A munkafüzet 66-69.oldalai KIEGÉSZÍTŐ ÖTLETEKET tartalmaznak. Felhasználásuk 
egyesíti a játékok, projekt munka és a célnyelven történő információszerzés előnyeit. 
A kártyák kiszínezésével, felkasírozásával, kivágásával a kisdiákok saját ’tananyagukat’ 
hozzák létre, mely segítségével játszva gyakorolhatják a célnyelvet. 
Új játékszabályok alkotása során a tanulói autonómia elve kap ismételt hangsúlyt. 
A karácsonyi és húsvéti oldal ötleteit az aktuális szünidők előtti foglalkozásokon javasoljuk 
felhasználni. 
(A játékok leírása az óravázlatok után, a függelékben találhatók.) 
 
A hanganyag záró HEAR HERE része kiegészítő mondókákat, dalokat tartalmaz, melyeket a 
témák szerint válogattunk ki. Céljuk a téma bővítése, s egyben a helyes kiejtés és hanglejtés 
további gyakorlása. 
 
A tanári kézikönyv ÓRAVÁZLATAI segítik a pedagógus mindennapi felkészülését.  
A tananyag feldolgozásának egy lehetséges változatát mutatják. Adhat új ötleteket, de 
természetesen minden pedagógus maga dolgozza ki majd azokat teljes részletességgel saját 
nyelvi csoportjaira és saját személyiségére szabva.  
A vázlatok nem tartalmaznak utalást a szótározás módszereire. Az egyes fejezetek után 
feltüntettük a teljes produktív szókincset, s az egyes foglalkozások terveinél konkrétan is 
felsoroltuk az odaillő legfontosabb szavakat, kifejezéseket. Minden vázlatnál maradt hely a 
SZÓKINCS táblázatában arra, hogy saját tanítványaink képességeit és érdeklődését 
figyelembe véve kiegészítsük a listát. 
 
AZ ÓRAVÁZLATOK a tanév folyamán rendelkezésre álló 111 órából 90-et ölelnek fel. A 
fennmaradó 20%-ot a 2001/2202-es tanévben érvényben lévő kerettantervi koncepció szerint 
a helyi tantervnek kell kitölteni. Javasoljuk, hogy a kezdő évben ezt az óraszámot az 
ismeretek elmélyítésére, gyakorlásra és készségfejlesztésre használják fel. 
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BEVEZETŐ FEJEZET 
 
Tartalmi összegzés 

A bevezető fejezetben megismerkedünk a ’csapat’ tagjaival.  
Jessica és Daniel testvérek. Szüleikkel egy angliai városban élnek. Könyvünk fő 
témáit az ő szemükkel látjuk először. Ők és barátaik, Maggie, David, Nick és Tina, 
segítenek bennünket az angol nyelvvel való ismerkedésben. 
 

Cél 
- az idegen nyelvi atmoszféra megteremtése; 
- bemutatkozás, köszönések gyakorlása; 
- szóbeli kommunikációs készségek fejlesztése az írásbeliség bevezetése nélkül. 

 

A fejezet végére a diákok képesek lesznek   
- angol nyelven köszönteni egymást és tanárukat; 
- bemutatkozni; 
- néhány, számukra fontos hétköznapi tárgyat megnevezni és megszámolni; 
- néhány alapvető tantermi utasítást megérteni, s arra megfelelő cselekvéssel reagálni. 
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Welcome 

(suggested vocabulary) 
 
apple (n)  alma 
bag (n)   táska 
banana (n)  banán 
basketball (n)  kosárlabda 
bike (n)   bicikli 
book (n)   könyv 
boy (n)   fiú 
cat (n)   macska 
computer (n)  számítógép 
dog (n)   kutya 
elephant (n)  elefánt 
football (n)  futball 
girl (n)   lány 
jungle gym (n)  mászóka 
koala (n)  koala 
notepad (n)  jegyzettömb 
panda (n)  panda 
pen (n)   toll 
pencil (n)  ceruza 
piggy bank (n)  persely 
poster (n)  plakát 
robot (n)  robot 
sandwich (n)  szendvics 
see-saw (n)  mérleghinta 
swing (n)  hinta 
walkman (n)  sétálómagnó 
 
one (num)  egy 
two (num)  kettő 
three (num)  három 
four (num)  négy 
five (num)  öt 
six (num)  hat 
seven (num)  hét 
eight (num)  nyolc 
nine (num)  kilenc 
ten (num)  tíz 
 

Everyday English 
 
Hello.   Szia. 
Hi.   Szia. 
Good morning.  Jó reggelt kívánok. 
Good afternoon.  Jó napot kívánok. 
Good evening.  Jó estét kívánok. 
Good night.  Jó éjszakát. 
Goodbye./Bye.  Viszontlátásra. /Viszlát. 
What’s your name ?    Hogy hívnak ? 
I’m …/My name’s…   A nevem… 
How are you ?              Hogy vagy ? 
Fine, thanks.  Köszönöm, jól. 
And you ?                     És te ? 
What’s this ?                 Mi ez ? 
Who’s this ?                  Ki ez ? 
How many ?                  Hány ? 
OK.                                Rendben. 
Yes.                                Igen. 
No.                                 Nem. 
 
Stand up, please.            Állj fel, kérlek ! 
Sit down.                       Ülj le ! 
Open the door.               Nyisd ki az ajtót ! 
Close the door.               Csukd be az ajtót ! 
Look.                              Nézd !  
Listen.                             Hallgasd ! Figyelj ! 
Be quiet.                         Légy csöndben ! 
Come in.                        Gyere be ! 
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Bevezető fejezet - 1. foglalkozás   WELCOME - GOOD MORNING 

Nyelvi célok 
        üdvözlés, bemutatkozás 
              Hello. 
              I’m… 
              My name’s… 

Tevékenységek 
         bemutatkozó játék 
         szókincsbővítés 
        “Mi hiányzik?” játék  

Eszközök 
         képek a szókincs bemutatásához 

 
Szókincs 
an elephant, a panda, a koala, a zebra, an alligator, 
a helicopter, a computer, a football, a walkman,  
a poster, a sandwich, a banana 
 
Hello. 
I’m… 
My name’s… 
 

 
BEVEZETÉS 
Üdvözöljük a gyerekeket. Állítsuk körbe őket, s köszönjünk ismét sorban mindenkinek: Hello. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
KÖRJÁTÉK 
1. Köszönjünk ismét, majd mutatkozzunk be. 

Hello, my name is…. What’s your name? (Testbeszéddel segítsük a megértést.) 
A gyerekek bemutatkoznak, közben folyamatosan reagálva neveiket átültetjük angolra (fordítás,  
azonos kezdőhang, hasonló hangzás, stb.) 
Két-három bemutatkozás után újra elismételjük a már elhangzott neveket, így memorizálva azokat. 
 
2. Ha mindenki bemutatkozott, megkérjük a gyerekeket, hogy mindenki köszöntse a tőle jobbra álló társát:
  Hello, Linda. Hello, Peter. 
Tapsra megfordul a kör, s mindenki a tőle balra álló társát köszönti. 
 
3. Mindenki cseréljen helyet valakivel úgy, hogy odamegy hozzá, köszön és bemutatkozik.  
(Kezdjük mi a játékot, ezzel példát adva.) 
 
SZÓKINCSBŐVÍTÉS 

Ismertessük meg a gyerekeket néhány egyszerű, magyarul is hasonló hangzású szóval 
(pl. elephant, panda, koala, zebra alligator, helicopter, computer, football, walkman, poster , a sandwich, 
a banana). 
Célszerű annyi képet előkészíteni, ahány tanuló van a csoportban. Nagy létszám esetén ismétlődhetnek 
a tárgyak vagy állatok más színben és méretben. 

 
1. Üljünk körbe néhány összetolt asztalt. Helyezzük a képeket egyenként az asztalra, miközben megnevezzük az 
ábrázolt tárgyakat, állatokat. A gyerekek kórusban ismételjék utánunk a szavakat. Ahogy azt a nevek tanulásánál 
is tettük, két-három szó után kezdjük újra a felsorolást. (Ha van szőnyeg a teremben, használjuk bátran!) 
 
2. Ha minden kép az asztalra került, mondjuk lassan a szavakat, s kérjük meg a gyerekeket, hogy mindig 
mutassanak rá a megfelelő képre. 
 
3. Ezt követően mutassunk mi a képekre, s a gyerekek először egyénileg, majd kórusban nevezzék meg a képen 
látható állatot vagy tárgyat. 
 

BEFEJEZÉS 
“Mi hiányzik?” játék 
A gyerekek behunyják a szemüket, közben mi elveszünk egy képet az asztalról. A csoportnak rá kell jönnie, 
hogy mi hiányzik.  

Close your eyes.   
Open your eyes. What’s missing? 
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 The computer. 
 
Dicsérjük meg a gyerekeket, s búcsúzzunk tőlük angolul:  

Well done, children. Thank you.  Bye-bye. 
MARADT IDŐNK? 
Álljunk ismét körbe. Mindenki húzzon egy képet, mondja meg, mit lát rajta, majd tegye a képet maga elé  
a padlóra. Válasszuk ki az egyik tárgyat, vagy állatot, mutassunk rá és nevezzük meg. 
Most a kép mögött álló kisdiák következik. Ő is választ egy képet, rámutat és megnevezi azt. Addig játsszunk, 
míg az így elindított láncban mindenki legalább egyszer megszólalhatott. 
Ha ügyesek a gyerekek, gyorsíthatunk a tempón. 
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Bevezető fejezet - 2. foglalkozás   WELCOME - GOOD MORNING 

Nyelvi célok 
       üdvözlés, bemutatkozás gyakorlása 
       köszönések  
       mini párbeszéd bővítése 
             How are you? 
             I’m fine, thank you. 

Tevékenységek 
        szituációs játék 
        szókincsbővítés 
        daltanulás 

Eszközök 
       labda 
       előző órán bemutatott képek 
       tankönyv és munkafüzet 
       kazetta 

 
Szókincs 
a piggy bank, a cat, a book, a photo, 
 a pencil 
( a pen, a rubber) 
How are you? 
I’m fine, thank you. 
Good morning. 
Good afternoon. 
Good evening. 
Good night. 
 

 
BEVEZETÉS 
Ismételjük át a köszönést és a bemutatkozást egy labda segítségével. 
Köszönjünk és mutatkozzunk be, majd dobjuk a labdát az egyik kisdiáknak, s jelezzük, hogy szeretnénk,  
ha ő is köszöntene minket, s bemutatkozna.   Hello. My name’s… 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÓKINCSBŐVÍTÉS 
1. Szólítsuk meg újra a gyerekeket, s kérdezzük meg, hogy vannak. Tanítsuk meg a választ is. 

Hello, Tomi. How are you? 
I’m fine, thank you. 

 
2. Vegyük elő a múlt órán használt képeket, s ismételjük át a tanult szavakat. 
Mutassuk fel a képeket egyenként, s nevezzük meg azokat. Kérjük meg a gyerekeket, hogy maradjanak ülve, ha 
a megfelelő szót hallják, s álljanak fel, ha hamisat (pl. felmutatjuk a koala képét, s azt mondjuk: an elephant). 
 
3. Vegyük sorra újra a képeket, s nevezzük meg azokat közösen, majd egyénileg. 
 
4. Gyakoroljuk és bővítsük a szókincset a kazetta és a tankönyv segítségével. 
A CB 6/A kép segítségével mutassuk be Jessicát, s kérdezzük meg, mit látnak a szobájában. 
Majd hallgassuk a magnót, közben mutassunk rá a megfelelő részletre. Jessica kérdésére a gyerekek feltétlenül 
reagáljanak! 

   Hello. I’m Jessica.  
What’s YOUR name? ‘Hello. I’m Linda.’ 

 
 Look. This is my room: a computer….. a piggy bank….. pencils  

My animal posters: an elephant….. a koala….. a panda…... 
My animal photo: cats….. 
My books about elephants…..and Africa …..and photos. 

 
5. A gyakorlat második részében ismételjük a magnó után az elhangzó szavakat. 

 
a computer….. a piggy bank….. an elephant….. a koala….. a panda…... 
cats…..books…..photos….. pencils….. 
 

6. Gyakorlásként oldjuk meg a munkafüzet 6.oldalán az 1.feladatot. 
 
DALTANULÁS 
1. Bővítsük a köszönések sorát a tankönyv ábrájának segítségével: 
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 Good morning/afternoon/evening. 
Good night. 

 
2. Minden gyerek kapjon egy, a tankönyv ábrájához hasonló, napszakokat ábrázoló rajzot. Gyakoroljuk a 
köszönéseket. (Magunknak is tartsunk meg egy képet.)  
 
3. Kapcsoljuk be a magnót. A dalt hallgatva álljunk fel, ha a saját képünkhöz illő köszönési formát meghalljuk. 

 
Good morning, good morning, good morning, 
How are you? 
I’m fine, I’m fine, I’m fine, 
Thank you. 
 
Good afternoon, good afternoon, good afternoon, 
How are you? 
I’m fine, I’m fine, I’m fine, 
Thank you. 
 
Good evening, good evening, good evening, 
How are you? 
I’m fine, I’m fine, I’m fine, 
Thank you. 
 
Good night, good night,  
It’s time to go to bed,  
It’s time to lay down  
Your sleepy head. 

 

BEFEJEZÉS 
Hallgassuk ismét a dalt, s próbáljunk együtt énekelni a kazettával.  
Az első és az utolsó versszak jelentését el is játszhatjuk: nyújtózkodunk, mintha felkelnénk,  
s álmosan lehajtjuk a fejünket a padra, mintha álomba szenderülnénk. 
 

MARADT IDŐNK? 
Osszuk két csoportra a gyerekeket, s énekeljük a dalt kérdés-felelet formájában. 
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Bevezető fejezet - 3. foglalkozás   WELCOME - GOOD MORNING 

Nyelvi célok 
       az eddig tanultak gyakorlása 

Tevékenységek 
         közös éneklés 
         szituációs játék 
         rajzos szókincsismétlés 
        ’Mi van a zsákban?’ játék 
         jelvény készítése 

Eszközök 
        a tanult szókincsnek megfelelő tárgyak  
        egy táskában 
        tankönyv és munkafüzet 
        kazetta, ritmusos zene  
        jelvénykészítéshez papír, olló,       
        színes ceruzák, minta jelvény 

 
Szókincs 
Hi. 
And you? 
Yes. 
No. 

 

BEVEZETÉS 
Énekeljük el az előző foglalkozáson tanult dal első 3 versszakát először közösen, majd két csoportban, kérdés-
felelet formájában. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
  
PÁRBESZÉD  
A gyerekek zenére két koncentrikus körben, ellentétes irányban sétálnak. Mikor megállítjuk a zene, beszélgetnek 
azzal, akivel éppen szemben állnak. 
1. két gyerek bemutatkozik egymásnak. 

 Hello. My name is…. 
 Hi. My name is… 

2. két gyerek találkozik, üdvözlik egymást, s érdeklődnek a másik hogyléte felől. 
  Hello, Peter. How are are you? 
  I’m fine, thank you. And you? 
  I’m fine, thank you. 
 
RAJZOS SZÓKINCSISMÉTLÉS 
Az egyik kisdiák fülébe súgunk egy szót, és megkérjük, hogy rajzolja azt fel a táblára. 
A többiek megpróbálják kitalálni, mit rajzol. 

A cat?  No. 
A panda? Yes. 

A játék végére felkerülnek a táblára a CB 6/A  gyakorlat főbb szavai. (Ha a rajzolás lassan megy, párhuzamosan 
többen is dolgozhatnak a táblánál, s a munka befejeztével nevezzük meg az összes szót. 
 
KIEJTÉS GYAKORLÁSA 
Hallgassuk meg újra a magnó CB 6/A gyakorlatát. Ismételjük át a szókincset, és gyakoroljuk a kiejtést a 
gyerekek rajzai alapján. 
 
’Mi van a zsákban?’ - SZÓKINCSISMÉTLŐ JÁTÉK 
Óra előtt készítsük össze a tárgyakat egy zsákba, vagy egy letakart kosárba. 
A zsákkal sétáljunk oda egy diákhoz, aki szemét behunyva benyúl a zsákba, s kiválaszt egy tárgyat. Megpróbálja 
kitalálni, mit tart a kezében. (Kezdjünk mi magunk egy példával.) 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
Mutassuk be a gyerekeknek azt a jelvényt, amit magunk számára készítettünk. Tűzzük ki,  
s beszéljük meg, hogy ők is hasonlón fognak dolgozni. Segítséget nyújt ehhez a munkafüzet  AB 6/2 gyakorlata. 
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Tevékenység közben hallgassunk zenét. 
(A munkát a gyerekek otthon is befejezhetik, illetve elvégezhetik, ha a foglalkozáson erre nem jut elég idő.) 

 

BEFEJEZÉS 
Énekeljük el a dal utolsó versszakát. 
 

Bevezető fejezet - 4. foglalkozás    WELCOME - GOODBYE 

Nyelvi célok 
       az eddig tanultak gyakorlása mondatokban: 
              What’s this? 
               It’s a pencil. 

Tevékenységek 
         ’Találd ki!’ páros játék 
          szókincs bővítése, gyakorlása 
          memóriajáték készítése 
          játék csoportokban 

Eszközök 
         táska, az előző foglalkozás tárgyai 
         tankönyv 
         kazetta 
         papír, ceruza, olló 

 
Szókincs 
What’s this? 
It’s a pencil. 
a cassette, a dog 
tennis, football, basketball 
a sister 
a brother 

 

BEVEZETÉS  
1. Köszöntsük a gyerekeket, és dicsérjük meg azokat, akik a legszebb jelvényeket készítették. 
 
2. Minden gyerek kap egy tárgyat az előző órai zsákból.  
Egymásnak meg nem mutatva próbálják kitalálni, mit tart a háta mögött a másik. 

A pencil?   No. 
A poster?   YES! 

 
3. Vegyük sorra újra a tárgyakat, s gyakoroljuk a teljes mondatos beszélgetést:     

What’s this?  It’s a poster. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÓKINCSBŐVÍTÉS 
1. Ismerkedjünk meg Daniellel, akivel a munkafüzetben már találkoztunk.  
Kérjük meg a gyerekeket, soroljanak fel néhány olyan tárgyat, ami szerintük Daniel szobájában megtalálható. 
Ezután nyissuk ki a könyvet s ellenőrizzük tippjeinket a CB 7/C gyakorlat segítségével. 
 
2. Hallgassuk a magnót. Köszöntsük Danielt és mutatkozzunk be. A szöveg hallgatása közben mutassunk rá a 
megfelelő tárgyakra. 
 

Hello. I’m Daniel.  
What’s YOUR name?  ’Hello. I’m Peter. 
 
Great. This is my room. See? 
a walkman…..a cassette….. my sport posters: tennis…..football…..and basketball….. 

  my animal photo: dogs…..my books about sport…..football…..computers…..and dogs. 
  
3. A gyakorlat második részében ismételjük a magnó után az elhangzó szavakat. 
 

 a walkman…..a cassette….. tennis…..football…..basketball….. 
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  posters…..books…..computers…..dogs. 
  
4. A gyakorlat harmadik része egy játékot mutat be. Hallgassuk a magnón a két gyereket, s közben mutassunk rá 
a megfelelő tárgyakra. Kérdezzük meg, ki tudná a sort folytatni. 
 

Daniel   Now let’s play a game. Jessica, you start. 
Jessica   OK. Er….a walkman. 
Daniel   Hmm…a walkman and a cassette. 
Jessica  A walkman, a cassette and  a poster. 
Daniel   A walkman, a cassette, a poster and a book. It’s your turn, Jess! 
Jessica  Now it’s YOUR turn.  

 
 
 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
Készítsünk memóriakártya csomagot 4 fős csoportokban a CB 7/D gyakorlata alapján. 
A játék célja az eddig tanult szókincs átismétlése. A gyerekek a 6-7. oldal ábrái segítségével dolgoznak, s 
minden kártyából kettőt készítenek. Mondjuk meg, mennyi ideig dolgozhatnak. Gyorsabban megy a munka,  
ha a lapokat előre felvágjuk számukra. 
 

BEFEJEZÉS 
MEMÓRIA JÁTÉK 
Ha lejár az adott idő, játsszunk. A tevékenység bemutatásaként próbáljuk ki közösen az egyik csoport által 
készített csomagot. Keverjük meg a kártyákat, s helyezzük el a lapokat az asztal közepére egyenes sorokban 
elrendezve. Játsszunk három csoportban. Az első csoport egyik játékosa felfordít két kártyát, s megnevezi az 
ábrázolt tárgyakat. A lapok visszafordítása után a következő csapat egyik játékosa következik. Addig 
próbálkoznak, amíg meg nem találják az összes párt. A párokat akkor tarthatják meg, ha mindet meg tudják 
nevezni. Az győz, aki a legtöbb párt gyűjtötte, illetve a gyűjtött párok közül a legtöbbet tudta megnevezni.  
 

MARADT IDŐNK? 
Minden csoport egy másik csoport által készített kártyacsomaggal játszhat. 
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Bevezető fejezet - 5. foglalkozás    WELCOME - GIRLS 

Nyelvi célok 
           kérdések és rövid válaszok gyakorlása 
                 Is it a football?          No, it isn’t. 
                 Is it a cat?                  Yes, it is. 
           számok bemutatása 1-10-ig 

Tevékenységek 
           ’Találd ki!’ rajzos játék 
            szókincsbővítés 
Eszközök 
            könyv, munkafüzet 
            magnó, kazetta 
            bábkészítéshez régi zokni,                    
            tömőanyag, gomb, tű, cérna 

 
Szókincs 
Is it a football?           
No, it isn’t. 
Yes, it is. 
one, two, three, four, five, six, seven,  
eight, nine, ten 
 
a playground, a swing, a see-saw, a jungle gym, 
a tree, a bush, a bike, an apple 
 

 

BEVEZETÉS  
Rajzolni kezdünk a táblára, egyszerre mindig csak egy-egy kis részlettel bővítve a rajzot.  
A gyerekek találgatnak.  

Is it a basketball?  No, it isn’t. 
Is it a football?   Yes, it is! 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÓKINCS BEMUTATÁSA 
1. Mutassuk be az új szókincset a CB 8/E kép alapján. Hallgassuk a magnót, s közben mutassunk rá a kép 
megfelelő részleteire: 

 This is a playground.   
Look: a swing…..a see-saw…..a jungle gym…..a tree 
…..a bush…..a bike…..a sandwich…..an apple…..a banana. 

 
2. A gyakorlat második részében ismételjük a magnó után az elhangzó szavakat. 

 …..a playground…..a swing…..a see-saw…..a jungle gym…..a tree 
…..a bush…..a bike…..a sandwich…..an apple…..a banana. 

 
ISMERKEDÉS A SZÁMOKKAL 
1. Kapcsoljuk ki a magnót és beszélgessünk a képről. Ismerkedjünk meg a számokkal 1-6-ig.  
Nevezzük meg a képen látható tárgyakat, személyeket, majd a főneveket kapcsoljuk össze a számnevekkel, 
hangsúlyozva a többes számú forma kiejtését: 

a see-saw – How many? One see-saw. 
a swing – How many swings? One, two. Two swings. 
a girl – How many girls? One, two, three. Three girls. 
……Four sandwiches. 
……Five apples. 
……Six bananas. 

 
2. Hallgassuk a gyakorlat folytatását, s gyakoroljuk a számokat 1-9-ig. 
 

(Nyolcat üt az óra, Jessica számolja az ütéseket.) 
 One, two, three, four, five, six, seven, eight ! Good morning. 

(Kilencet üt az óra, Daniel számolja az ütéseket.) 
  One, two, three, four, five, six, seven, eight nine! Good night. 

 
3. A gyakorlat utolsó egysége átismétli a számokat 9-ig, bemutatja a 10-et. Ezt követően a gyerekeknek kell 
válaszolniuk a magnóról elhangzó kérdésekre a CB 8/E kép alapján.  
(Ha nem elég a válaszra a magnó által adott szünet, használjuk a pillanatkapcsoló gombot.) 
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How many cats ? (három nyávogás) 1, 2, 3 
How many dogs ? (négy vakkantás) 1, 2, 3, 4 
How many books ? (6 könyv egymásra pakolásának zaja) 1 …..6 
How many footballs ? (labdapattogtatás, közben számolás egytől tízig) 1…..10 

 
 How many swings?  

How many trees?  
How many bushes?  
How many bikes? 
How many sandwiches?  
How many apples?  
How many bananas?  
WELL DONE! 

 

BEFEJEZÉS 
SZÁMJÁTÉK 
Minden kisdiák kap egy számot, melyet igyekszünk mindannyian megjegyezni.  
(Néhány szám ismétlődni fog, az osztály létszámától függően.) 
Álljunk körbe. A labdát dobva mondjuk annak a számát, akinek a labdát szántuk. 
 
MARADT IDŐNK? 
Oldjuk meg a munkafüzet AB 7/3 gyakorlatát. Kérjük meg a gyerekeket, hogy szorgalmi feladatként készítsenek 
hasonló rejtvényeket. 
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Bevezető fejezet - 6. foglalkozás    WELCOME - GIRLS 

Nyelvi célok 
          személyre kérdezés 
                   Who’s this? 

Tevékenységek 
            számjáték 
            szókincsismétlés 
            bábkészítés 

Eszközök 
            labda             
            könyv, munkafüzet 
            magnó, kazetta 
            bábkészítéshez régi zokni,                    
            tömőanyag, gomb, tű, cérna 

 
Szókincs 
Who’s this? 
What’s your name? 
a boy 
a girl 
a friend 
A banana? 
Yes, please. 

 
BEVEZETÉS 
SZÁMJÁTÉK (leírása az előző óránál) 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÓKINCSISMÉTLÉS 
Beszélgessünk ismét a CB 8/E gyakorlat képéről: mi van a játszótéren, s miből mennyit látunk. Ha szükséges, gyakoroljunk 
újra a magnó segítségével. 
 
ISMERKEDÉS - PÁRBESZÉDEK 
1. Ismerkedjünk meg Jessica és Daniel barátaival a CB 8/E magnós gyakorlat következő részének segítségével. 
Hallgassuk a magnót, közben mutassunk rá a gyerekekre a bemutatkozásuk sorrendjében. 
 

 Look at the children: 3 boys – Daniel…..David …..and Nick… 
And three girls – Jessica…..Maggie …..and Tina. 

  Who’s this? 
 
Hello. I’m Nick. 
Hello. I’m David. 
YES! Nick and David. 
 
A banana? 
Yes, please. 
Yes! Jessica and Daniel. 
 
I’m Maggie. 
Hi. I’m Tina. 

Maggie and Tina. WELL DONE! 
 
2. Hallgassuk újra a magnót, s ismételjük el a mondatokat.  
 
3. Kérjük meg a gyerekeket, hogy mutatkozzanak be a tankönyv szereplőiként. 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
Készítsünk zokni bábokat, melyeket a későbbiekben többször felhasználhatunk. (AB 8/7.) 
A bábok gyorsabban készülnek, ha a fej kialakításához befőttes gumigyűrűket használunk. Az is segíthet, ha a 
szemeket órán filccel rajzoljuk, s otthon kerülnek fel a gombok. 
 
BEFEJEZÉS 
Játsszunk az elkészült bábokkal a munkafüzet példája alapján. 
   Hello, I’m Kitty. What’s your name? 

 My name is Bobby. 
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Bevezető fejezet - 7. foglalkozás    WELCOME - GIRLS 

Nyelvi célok 
         többes szám gyakorlása 
                   How many? 

Tevékenységek 
         szituációs beszélgetés 
         BINGO 
         beszélgetés párokban 
         daltanulás 

Eszközök 
        zokni bábok 
        magnó, kellemes zene 
        munkafüzet 
        fonaldarabok a párválasztáshoz 

 
Szókincs 
How many? 
little 
an Indian boy 

 

BEVEZETÉS 
Játsszunk a zokni bábokkal. A gyerekek húzzák a kezükre a bábokat, és zenére sétáljanak körbe a teremben. 
Amikor elhallgat a zene, keressenek maguknak párt, s beszélgessenek a munkafüzet példája alapján: 
   Hello, I’m Kitty. What’s your name? 

 My name is Bobby. 
Segítsük őket a beszélgetés előzetes bemutatásával. Amikor újra meghallják a zenét, sétáljanak tovább. 
Legközelebb más társat keressenek. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÓKINCSISMÉTLÉS 
1. Ismételjük át a játszótér szókincsét a munkafüzet AB 8/6. gyakorlata alapján. 
A gyerekek válasszanak egyet az ott látható kártyák közül. Hallgassák a magnót. Pipálják ki a kártyájukon 
található képeket, ha hallják az azoknak megfelelő szavakat. Amikor minden képet ki tudtak pipálni, azt 
kiálthatják: BINGO! A győztes „felolvashatja” a szavait. 

 
 (zene)…..a tree…..a swing…..a sandwich…..a see-saw…..a bike 
…..a boy…..an apple…..a banana…..a jungle gym…..a girl 

 
2. Nyissuk ki a könyvet a 8.oldalon, és mindenki keresse meg a BINGO kártyáján szereplő képeket. Számoljuk 
meg közösen, miből hányat látunk.  
Gyakoroljuk a számokat és a többes számú formák helyes kiejtését. 
 
SZÁMOK GYAKORLÁSA 
Osszuk párba a gyerekeket úgy, hogy marokra fogunk annyi fonaldarabot, ahány pár van az osztályban. 
Mindenki fogjon meg egy fonalvéget. Az azonos darabot tartók fognak párban dolgozni. Kérjük meg őket, hogy 
üljenek egymás mellé, és kérdezgessék egymást a könyv példája alapján a CB 8/E képről: 

How many bananas?  Six.  
 
DALTANULÁS 
1. Ismételjük át a számokat a magnó segítségével. 

 one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten 
 
 2. Tanuljuk meg az ’Indián dalt’. Első meghallgatás előtt adjunk számokat a gyerekeknek,  
és kérjük meg őket, álljanak fel, ha meghallják azt.  
 
3. Második alkalommal már énekeljük is a dalt. 

One little, two little, three little Indians. 
Four little, five little, six little Indians.  
Seven little, eight little, nine little Indians. 
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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.  

 

BEFEJEZÉS 
A gyerekek nézzék 30 másodpercig a társuk padját. Ezt követően becsukott szemmel sorolják el, hány ceruzát, 
könyvet, stb. láttak.  
 

MARADT IDŐNK? 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy rajzoljanak egy képet, amin több ismert tárgy körvonalai látszanak. Munkájukat 
ne mutassák meg társaiknak. Adjunk időkeretet. Ha elkészültek, cseréljenek egyik társukkal képet, és mondják el 
egymásnak, miből mennyit látnak a rajzon. 
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Bevezető fejezet - 8. foglalkozás    WELCOME - BOYS 

Nyelvi célok 
         órai utasítások megértése, 
          azokra cselekvéssel reagálás 

Tevékenységek 
         éneklés 
         képregény feldolgozása                                
         utasítások követése 
         robot játék 

Eszközök 
        magnó, kazetta, könyv                 

 
Szókincs 
Listen.     
Look. 
Be quiet.    
Stand up. 
Sit down.   
Open the door. 
Come in.  
Close the door. 
 

 

BEVEZETÉS 
Énekeljük el az ’Indián dalt’. (Ha van hely a teremben, körbetáncolhatunk a zene ritmusára.) 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
TANTERMI UTASÍTÁSOK 
1. Mutassuk be a tankönyv 9.oldalán szereplő utasításokat. Első alkalommal magunk is kísérjük azokat a 
megfelelő mozdulatokkal. 

 Listen.    Look. 
 Be quiet.   Stand up. 
 Sit down.   Open the door. 

Come in.   Close the door. 
 

2. Soroljuk újra az utasításokat, de ezúttal hagyjuk, hogy először a gyerekek reagáljanak a megfelelő 
tevékenységgel, mi csak visszacsatolásként ismételjük el a megfelelő mozdulatokat. 
 
3. Válasszunk ki egy jelentkezőt, aki szívesen végrehajt néhány utasítást, s játsszunk szituációs játékot. Kérjük 
meg, hogy menjen ki, majd kopogjon be. (Ha szívesen játszanak, több jelentkező is szerepelhet.) 

Come in. (bejön.) 
Hello. 
Sit down, please. 
Look. (könyvet mutatunk neki.) 

 
KÉPREGÉNY 
1. A gyerekek néma olvasással keressék meg a CB 9/G gyakorlat képregényének szövegében az utasításokat, s 
gesztusokkal mutassák be jelentésüket. 
 
2. Hallgassuk meg a szöveget magnóról, és kövessük a történetet a képek segítségével.  
 
3. Újabb meghallgatás során ismételjük a mondatokat a magnóval együtt, hogy gyakoroljuk a helyes kiejtést és a 
hanglejtést. 
 

Daniel   Open the door, please. 
David   OK. 
Nick   Hello. 
David  Come in. Sit down. 
Nick   What’s this ? 
Daniel   It’s my computer book. Look. 
Jessica  Listen, boys.  
Boys   Oh, no ! Be quiet ! 

 

BEFEJEZÉS 
ROBOT JÁTÉK 
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1. Hallgassuk a magnót, s kövessük az utasításokat. A hallott háttérzajok segítenek. 
 

Stand up. (székzörgés) 
Listen. (halk zene) 
Stop. Be quiet. Shhh. 
Come here. (léptek) 
Open the door. (ajtó nyikorog) 
Look. It’s a dog. Oh, no. (ugatás)  

 
2. A gyakorlat második részében ugyanazokat a háttérzajokat fogjuk hallani, s most a gyerekeknek van 
lehetőségük az utasítások bemondására.  
 

MARADT IDŐNK? 
Játsszuk a robot játékot a gyerekek saját utasításai alapján párban vagy két csoportban. 
 
 



24 
 

Bevezető fejezet - 9. foglalkozás    WELCOME - BOYS 

 Nyelvi célok 
         a bevezető fejezetben tanultak ismétlése, 
         összegzése, gyakorlása 

Tevékenységek 
         éneklés 
         utasítások követése 
         robot játék 

Eszközök 
        magnó 
        játékdobozt és iskolatáskát ábrázoló kis kép       
        minden gyereknek       
        a korábbi órákon használt képek 
        labda 
        munkafüzet         

 
Szókincs 
 

 

BEVEZETÉS 
Énekeljük el a ’Good morning’ kezdetű dalt a magnó kíséretével. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÓKINCS ÁTISMÉTLÉSE, A MEGÉRTÉS ELLENŐRZÉSE 
1. Adjunk minden gyereknek két kis képet. Az egyik egy játékdobozt, a másik egy iskolatáskát ábrázol. 
Soroljuk az eddig megismert szavakat, s ők feltartják a megfelelő kártyát aszerint, hogy a szó milyen tárgyat 
jelöl. 
 football (játékdoboz) 
 pen (iskolatáska) 
 
2. A szókincs előhívását követően gyakoroljuk a szavak helyes ejtését, s kapcsoljuk össze a szóképet a 
jelentéssel. 
Ültessük körbe a gyerekeket. Vegyük kézbe azokat a képeket, melyek segítségével a korábbi órákon a szókincset 
bemutattuk, illetve gyakoroltuk. Húzzon minden kisdiák egy-egy képet, és tegye azt maga elé az asztalra.  
Adogassuk a labdát, s nevezzük meg annak a társnak a képét, akinek a labdát dobtuk. 
Egy idő után fordítsuk fejjel lefelé a képeket, s játsszunk emlékezetből! 
 
3. Mozgassuk meg tagjainkat egy robot játék segítségével. 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
Készítsünk könyvjelzőt a munkafüzet ötlete alapján. (AB/9) 
Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy ezután gyakrabban fogjuk használni a könyvet. Könnyebben megtalálják 
majd, hogy hol tartunk, ha lesz egy szép könyvjelzőnk. 
 

BEFEJEZÉS 
Énekeljük el az ’Indián dalt’. 
 

MARADT IDŐNK? 
Diktáljunk képet a gyerekeknek. A feladatuk, hogy figyeljenek, s rajzolják le pontosan, amit hallanak. 

pl. 3 books, 6 footballs, etc. 
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1. FEJEZET – STEP 1    ME AND MY TOYS 
 
 Tartalmi összegzés 

Ez a fejezet a játékokról szól. Jessica és Daniel édesapja egy játékbolt tulajdonosa.  
A kirakat előtt állva megtanulhatjuk a különböző játékszerek elnevezését.  
Később elkísérjük Jessicát és Danielt a közeli parkba, ahol összebarátkoznak néhány 
gyerekkel.  

 
Cél 

- szókincsbővítés a hangsúlyt a továbbiakban is a szóbeliségre helyezve; 
- a tanult szavak írott alakjának felismerése, képpel való összekapcsolása; 
- motiváció fenntartása szituációs játékok segítségével; 
- ismerkedés a célnyelvi országgal, Nagy-Britanniával. 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- megnevezni és megszámolni néhány kedvenc játékukat; 
- tárgyak színét meghatározni; 
- játszani hívni egymást. 
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STEP 1.   Me and My Toys 
aeroplane (n)  repülőgép 
alligator (n)  alligátor 
and (conj)  és 
animal (n)  állat 
ball (n)   labda 
balloon (n)  léggömb 
big (adj)   nagy 
blue (adj)  kék 
board game (n)  társasjáték 
boat (n)   csónak, hajó 
box (n)   doboz 
car (n)   autó 
dinosaur (n)  dinoszaurusz 
doll (n)   baba 
favourite (adj)  kedvenc 
fox (n)   róka 
green (adj)  zöld 
guitar (n)  gitár 
helicopter (n)  helikopter 
Indian (n)  indián 
jigsaw (n)  kirakó 
kite (n)   papírsárkány 
lion (n)   oroszlán 
mask (n)  álarc 
orange (adj/n)  narancssárga/narancs 
ostrich (n)  strucc 
pink (adj)  rózsaszín 
purple (adj)  lila 
queen (n)  királynő 
racing car (n)  versenyautó 
red (adj)   piros 
skateboard (n)  gördeszka 
skipping rope (n)  ugrókötél 
this (pron)  ez 
toy (n)   játék 
toyshop (n)  játékbolt 
umbrella (n)  esernyő 
van (n)   furgon 
white (adj)  fehér 
yellow (adj)  sárga 
zebra (n)  zebra 
 
*hen (n)   tyúk 
*pool (n)  medence 

Everyday English 
Come on.    Gyerünk ! 
Let’s play (with my ball).  Játsszunk (a labdámmal) ! 
Cool !    Nagyszerű !  
Wow ! What a big plane !  Hú, milyen nagy repülő ! 
Guess.    Találd ki ! 
How many boats have you got ? Hány hajód van ? 
I’ve got two.    Kettő. 
What colour is it ?  Milyen színű ? 
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1. fejezet - 1. foglalkozás   ME AND MY TOYS – WHAT IS THIS? 

Nyelvi célok 
       szókincs ismétlése és bővítése: kedvenc játékok 
              This is a/an… 

Tevékenységek 
        utasítások követése 
        szókincsbővítés 
        BINGO játék  
        szókép felismerése 

Eszközök 
         zokni bábok 
         néhány tanult játék képe vagy rajza 
         tankönyv és munkafüzet 
         magnó, kazetta 

 
Szókincs 
This is a/an… 
an aeroplane, a helicopter, a van, a jigsaw,  
a doll, a skipping rope, a football, a bike, 
a skateboard, a guitar, an ostrich, a lion, a fox 
 

 
BEVEZETÉS 
1. Készítsük elő a gyerekek által készített zokni bábokat. 
Mutassuk fel őket egyenként. A gyerekek, amint felismeri sajátjukat, köszönjenek neki: 

 Hello, Kitty. How are you? 
Válaszoljunk a báb nevében, majd adjuk azt át tulajdonosának. 
 
2. A gyerekek a bábokkal a kezükön kövessék a mi bábunk által adott utasításokat. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÓKINCSBŐVÍTÉS 
1. Kérjük meg a gyerekeket, hogy rajzoljanak a füzetükbe annyi játékot, amennyit meg tudnak nevezni angolul 
is. Adjunk a munkára két percet. 
 
2. Az adott idő leteltével helyezzük el a táblán a játékokat ábrázoló képeinket vagy rajzainkat. Mutassunk rá az 
elsőre, és mondjuk: 

This is a helicopter. 
Ismételtessük a gyerekekkel a mondatot, miközben újra rámutatunk a képre. Gyakoroljuk az új szerkezetet a 
többi kép segítségével. 
 
3. Dolgozzanak párban, s meséljék el egymásnak, mit rajzoltak. Sétáljunk közöttük, s figyeljük munkájukat. 
 
4.  Néhány kisdiákkal mondassuk el, mit rajzolt a társuk. 
 
5. Hallgassuk meg a CB 10/A gyakorlat hanganyagát. Kérjük meg a gyerekeket, pipálják ki azokat a rajzaikat, 
amelyek angol megnevezését hallják a magnóról. 
 
6. Nyissuk ki a könyvet a 10.oldalon. Hallgassuk meg ismét a szöveget, és közben mutassunk rá a megfelelő 
tárgyakra. 
  

Daniel:  Wow! What a plane! 
Jessica:   Yes. Cool! 
Attendant:  Good morning. Come in. Can I help you? 
  Look at all these beautiful toys! 
  This is an aeroplane and that is a helicopter. 
  Look! A van…..a jigsaw..... a doll..... a skipping rope.....a football.....a bike 

.....a skateboard.....a guitar.  
 Look at all these animals: an ostrich..... an elephant.....an alligator….. 

a lion.....a zebra…..a fox..... a cat.....and a dog. 
 

7. A gyakorlat második részében ismételjük a magnó után az elhangzó szavakat. 
 
 …..an aeroplane….. a helicopter….. a van..... a jigsaw..... a doll.....a skipping rope 
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...... a football.....a bike.....a skateboard.....a guitar…..an ostrich..... an elephant 

.....an alligator…..a lion…..a zebra…..a fox.....a cat.....and a dog. 
BINGO 
1. Kérdezzük meg a gyerekektől, hogy szerintük miért kerültek külön kocsira a CB 10/B gyakorlatban látható 
szavak. Olvassuk el mindet közösen, hogy könnyebb legyen számukra a válaszadás. 
 
2. Jelöljenek be 6 tetszőleges játékot, válogassanak mindkét kocsiról.  
Olvassuk a szavakat, s a gyerekek kipipálják azokat, amelyeket bejelöltek. Ha mind a hatot ki tudták pipálni, 
bekiálthatják: BINGO 
 
SZÓFELISMERÉS 
1. Oldjuk meg a munkafüzet AB 10/1. gyakorlatát. Figyeljük, hogyan kapcsolják össze a szóképet a megfelelő 
illusztrációval.  
 
2. Mutassunk rá a képekre és beszélgessünk: 

What’s this? 
An aeroplane. 

 
Megjegyzés: ez a feladat otthon is megoldható, de a nyelvvel való ismerkedés első szakaszában célszerűbb az 
órai munkára fektetni a hangsúlyt, hogy folyamatosan segíthessük a gyerekeket, s azonnali visszacsatolásunk 
legyen arra nézve, mit kell alaposabban gyakorolni. Később fokozatosan hagyjuk őket önállósodni. 
 
BEFEJEZÉS 
Egyenként állítsuk fel a gyerekeket úgy, hogy közben nevezzenek meg egy játékot. Figyeljenek, hogy lehetőleg 
ne ismételjék a korábban már elhangzott szavakat. 
 
MARADT IDŐNK? 
Álljunk körbe. Nevezzünk meg egy játékszert, és kérjük meg a gyerekeket, hogy rajzolják le a körvonalait a 
levegőbe. Az első tárgyakat mi is rajzoljuk velük együtt. 
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1. fejezet - 2. foglalkozás   ME AND MY TOYS – WHAT IS THIS? 

Nyelvi célok 
        beszélgetés a kedvenc játékokról 
        szókincs gyakorlása szituációkban 
        meghívás közös játékra 
               Come on. 

 Let’s play with…     

Tevékenységek 
         egymás üdvözlése labdával 
         képek felismerése és címkézése 
         szituációs játék 

Eszközök 
         labda 
          a tanult játékokat ábrázoló rajzok 
          a tanult játékokat megnevező szókártyák 
          tankönyv  
          magnó, kazetta 
           (tárgyak a szerepjátékhoz: repülő, könyv,      
             ugráló kötél, labda) 

 
Szókincs 
Come on. 
Let’s play with… 
Let’s play football. 
favourite 
a toy, a racing car, a board game 

 
BEVEZETÉS 
Dobjuk a labdát a gyerekeknek, s közben üdvözöljük őket: 

Good morning, Linda. How are you? 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
KÉPEK FELISMERÉSE 
1. Egyenként mutassuk fel a képeket, és kérdezzünk. A gyerekek nevezzék meg a játékokat. 

What’s this?   An aeroplane. 
 
2. Helyezzük a képeket az asztalra. Kérjük meg a gyerekeket, hogy rakják fel a táblára az általunk megnevezett 
játékok képét. 
 
3. Mutassuk fel egyenként a szókártyákat. A gyerekek olvassák el némán, majd helyezzék a kártyákat a 
megfelelő képek alá. Minden szót olvasunk el közösen. 
 
4. Egyenként vegyük el, vagy takarjuk le a képeket, s olvassuk így is a szavakat. 
 
SZITUÁCIÓS JÁTÉK  
1. Hallgassuk meg egyszer a CB 11/C. magnós gyakorlat 3-4. mondatát. 
Kérdezzük meg a gyerekeket, mi Daniel kedvenc játéka. 

 
Hi. My name’s Daniel. This is my favourite toy. It’s an aeroplane. 

 
2. Nyissuk ki a könyvet a 11. oldalon, és hallgassuk a CB/C gyakorlatot az elejétől. Figyeljük a képeket és a 
szöveget. Mi David és Jessica kedvenc játéka? 
  
  Hello. My name’s David. This is my favourite toy. It’s a racing car. 

Hi. My name’s Daniel. This is my favourite toy. It’s an aeroplane. 
 Hi. I’m Jessica. Look. This is my favourite toy. It’s a board game. Come on. Let's play. 

 
3. Kövessük a gyerekeket a parkba. Hallgassuk a magnós gyakorlat második részét, és mutassunk rá a megfelelő 
képre. Dicsérjük meg azt, aki a gyerekekre is rámutat, nemcsak a játékokra. 

 
David   Hello. My name is David. 
Tina   Hello, David. I'm Tina. 
David  Come on, Tina. Let's play with my aeroplane. 
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Tina   OK. 
 
Daniel  Hi! I'm Daniel. What's your name? 
Nick   My name's Nick. 
Daniel   Come on, Nick. Let's play football. 
 
Jessica   Hello. I'm Jessica.  
Maggie   Hello, Jessica. My name's Maggie.  
Jessica   Come on, let's play.  

4. Tina és David párbeszéde a könyvben is szerepel. Olvassuk el először a magnó segítségével, majd önállóan, 
szerepenként. 
 
5. Kérjük meg a gyerekeket, hogy a kép alapján alakítsák át az előbbi párbeszédet úgy, ahogy szerintük Daniel és 
Nick, valamint Jessica és Maggie beszélget. 
Ha szükséges, hallgassuk meg segítségként a magnón található beszélgetéseket. 
Gyakoroljanak párban, közben figyeljük munkájukat.  
 
BEFEJEZÉS 
Kérjünk meg egy fiú és egy lány párost, hogy jöjjenek ki és játsszák el a beszélgetést. Hogy hitelesebb legyen, 
hozhatunk be tárgyakat a bemutatáshoz. 
 
MARADT IDŐNK? 
Játsszunk pantomim játékot. Hívjuk a gyerekeket játszani, ők hívásunkra reagáljanak megfelelő cselekvéssel. 

pl.  Come on. Let’s play with my skipping rope. (ugrálni kezdenek) 
Let’s play with my skateboard. (mutatják, hogy gördeszkáznak) 

 
Megjegyzés: Kérjük meg a gyerekeket, hogy következő foglalkozásra hozzanak magukkal 1-1 játékot. 
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1. fejezet - 3. foglalkozás   ME AND MY TOYS – WHAT IS THIS? 

Nyelvi célok 
        szókincs gyakorlása szóban és írásban 

Tevékenységek 
         játék: szájról olvasás 
         ’Mi van a kosárban?’ játék 
         szituációs játék hozott tárgyakkal 
         írásbeli gyakorlás         

Eszközök 
         hozott játékszerek 
         munkafüzet 
          (magnó, üres hangkazetta) 

 Szókincs 

 
BEVEZETÉS 
Intenzíven formálva a szavakat, hang nélkül nevezzünk meg különböző játékokat. Kérjük meg a gyerekeket, 
hogy mondják ki hangosan a megfelelő szavakat. Ha jól megy a szájról olvasás, játszhatnak párban is. Adjunk 
idő keretet a gyakorlásra. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
“MI VAN A KOSÁRBAN?” 
Szedjük össze a gyerekek által hozott játékokat egy kosárba. Sétáljunk körbe, és kérjük meg őket, hogy csukott 
szemmel húzzanak és nevezzenek meg egy-egy játékot. 
 
CSERE-BERE 
1. Gyakoroljuk a bevezető fejezetben bemutatott kínálást és kérést. Kezdjük mi azzal, hogy feltartjuk a 
kezünkben lévő játékot, pl. egy repülőt:  An aeroplane? 
A repülő tulajdonosa így szól:   Yes, please. 
Ily módon minden játék visszakerül a tulajdonosához. 
 
2. Ezt követően egyenként szólalunk fel, játékunkat felmutatva: 
   This is my favourite toy. It’s an aeroplane. 
 
ÍRÁSBELI GYAKORLÁS A MUNKAFÜZET SEGÍTSÉGÉVEL 
AB11/4.5.6. 
A felsorolt gyakorlatokat minden kisdiák saját tempójában, időkényszer nélkül oldhatja meg. A legügyesebben 
dolgozókat dicsérjük meg, jutalmazzuk saját kialakított rendszerünk szerint  mosolygós arccal vagy más ábrával, 
nyomdával. 
 
BEFEJEZÉS 
Búcsúzóul írja fel mindenki a kedvenc játékának angol nevét a táblára. 
 
MARADT IDŐNK? 
Készítsünk hangprojektet. 
Ha sikerült megoldanunk és ellenőriznünk a munkafüzet 11/7. gyakorlatát, rögzíthetjük a gyerekek beszélgetését. 
Készítsünk elő egy üres kazettát a felvételhez. Az órán használatos magnónk felvétel és pillanatkapcsoló gombja 
segítségével, valamint a gyerekek fegyelmezett közreműködésével élvezhető hangfelvételt készíthetünk.  
(Célszerű előre begyakorolni, hogyan kezeljük a magnót a felvételek alatt.) 
 
Megjegyzés: Osztály előtt visszahallgatni csak azt a felvételt szabad, amelynek mindkét készítője abba 
beleegyezik.  
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1.fejezet - 4.foglalkozás        ME AND MY TOYS – WHAT IS IN THE BOX? 

Nyelvi célok 
        kérdések, rövid válaszok 
              What’s this? 
               Is it a cat? 
               No, it isn’t. 
               Yes, it is. 
         színek  

Tevékenységek 
          ’Találd ki!’ játék 
           szókincsbővítés 
            szólánc 

Eszközök 
         doboz, benne egy játék 
         gyerekek által előző órára hozott játékok 
         tankönyv, magnó, kazetta 
         színes kréta táblarajzhoz 

 Szókincs 
a dinosaur 
red 
yellow 
pink 
green 
purple 
orange 
blue 
white 

 
BEVEZETÉS 
WHAT’S IN THE BOX?  
1. Hozzunk magunkkal egy játékot dobozba rejtve. A gyerekek megpróbálják kitalálni, mi van a dobozban. 

 
Is it a fox?   No, it isn’t. 

  Is it a lion?   Yes, it is. 
 
2. Kérjünk meg egy önként jelentkezőt, hogy menjen ki. A többiek a dobozba rejtenek egyet a behozott 
játékokból. Társuk bejön, s megpróbálja kitalálni mit rejtettünk el. 
   

Come in. What’s in the box? Is it a racing car? 
  
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
WHAT’S THIS? 
1. Folytassuk a gyakorlást a tankönyv CB 12/D gyakorlatával. Beszélgessünk a képről a megadott mondatokat 
felhasználva.  
 
2. Ellenőrizzük válaszainkat a magnós gyakorlat meghallgatásával. 

 
Bemondó  Is it a van? 
Daniel  No, it isn't. It's a racing car. 
Bemondó  Is it a board game? 
Daniel  No, it isn't. It's a skateboard. 
Bemondó  What's this? Is it an aeroplane? 
Daniel  Yes, it is. 
Bemondó  Is it a cat? 
Daniel  Yes, it is. 
Bemondó  And what's this? 
Daniel  It's a fox!!! 

 
3. Hallgassuk meg újra a magnót. Ismételjük a mondatokat, s fordítsunk figyelmet a kérdések hanglejtésére. 
 
4. A gyakorlást az AB 12/8. feladat egészíti ki, mely házi feladatnak is adható. 
 
WHAT COLOUR IS IT?  
1. Az előző foglalkozásra hozott játékokat középre helyezzük, s felváltva szólítjuk a gyerekeket, hogy 
mutassanak rá bizonyos játékokra: 

Show me the green dog, please. 
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2. Előzetesen rajzoljunk fel a táblára különböző színű dinoszauruszokat. 
Mutassunk rá a rajzokra egyenként, és beszélgessünk a gyerekekkel: 

Is it a green dinosaur? (zöldre mutatunk) 
Yes, it is. 
Is it a yellow dinosaur? (lilára mutatunk) 
No, it isn’t. It’s yellow. 

 
3. A gyerekek önállóan oldják meg a CB12/E gyakorlatot. 
 
4. Kérjünk meg két kisdiákot, hogy olvassák fel a gyakorlat példáját a zöld dinoszauruszról. 
 
5. Ezt követően dolgozzanak párban és ellenőrizzék munkájukat. Beszélgessenek a tankönyv példája alapján a 
többi dobozban rejlő játékról. 
 
BEFEJEZÉS 
Alkossunk szóláncot: 

A green dinosaur. 
A green dinosaur and a white elephant. 

A green dinosaur, a white elephant and a yellow dog. 
 
MARADT IDŐNK? 
Küldjünk ki egy önként jelentkezőt az osztályból. Rejtsünk el egy tárgyat, majd hívjuk be a játékost. Először ki 
kell találnia, mit rejtettünk el. 

Is it a/an…? 
 
Majd meg kell találnia a tárgyat. A többiek irányítják. Ha távolodik a tárgytól, a ’COLD’, ha közeledik, a 
’WARM’, ha egészen megközelíti, a ’HOT’ szót mondják. 
Hangerőnkkel is játszhatunk: ahogy közeledik a cél felé, erősítjük hangunkat a suttogástól az erősebb 
beszédhangig. Kiáltani csak a célnál szabad. 
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1. fejezet - 5. foglalkozás      ME AND MY TOYS – WHAT IS IN THE BOX? 

Nyelvi célok 
           egyszerű kérés, arra reagálás: 
                   A green balloon, please. 
                   Here you are. 
            kedvenc dolgok megnevezése 
            érdeklődés a társ kedvenc dolgai iránt 

Tevékenységek 
           utasításokra megfelelő cselekvéssel reagálni 
           szituációs játék 
           daltanulás 

Eszközök 
          a gyerekek tolltartója a benne lévő tárgyakkal 
          könyv 
          magnó, kazetta 
          színes léggömböket ábrázoló rajzok 
          labda   

 
Szókincs 
What’s your favourite colour? 
What’s your favourite toy? 
What’s your favourite colour? 
Cool. 

 
BEVEZETÉS 
Kérjük meg a gyerekeket, mutassák fel azokat a tárgyakat, melyeket megnevezünk: 

Show me your blue pencil. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
WHAT COLOUR ARE THE BALLOONS? 
1. Hallgassuk a CB 13/F gyakorlatának hanganyagát, és közben mutassunk rá a megfelelő színű léggömbökre. 
 

red….. yellow …..pink …..green …..orange …..purple …..blue …..white…... 
 

Jeremy   A red balloon, please. 
Man   Here you are. 
Daniel   A purple balloon, please. 
Man   Here you are 
Nick   A yellow balloon, please. 
Man   Here you are. 
Jessica   A green balloon, please. 
David   A blue balloon, please. 
Tina   A pink balloon, please. 
Maggie   A white balloon, please. 
Man  OK, OK, here you are. 

 
2. Hallgassuk meg a szöveget még egyszer, s ezúttal állítsuk meg a magnót, és ismételjük mondatonként a 
szöveget. 
 
3. Játsszuk el a léggömb vásárlás szituációját. Igazi léggömbök helyett használhatunk kiszínezett képeket is. 
 
DALTANULÁS 
1. Keverjük össze a léggömböket ábrázoló rajzokat. Helyezzük el a képeket a táblán. 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy rakják sorba a képeket a szivárvány színeiről szóló dal meghallgatása során (CB 
13/G). 
 
2. Ellenőrizzék munkájukat a CB13/F gyakorlat rajza segítségével. Ott a léggömbök sorrendje követi a dal 
szövegét. 
 
3. Hallgassuk a magnót, énekeljük a dalt, s közben mutassuk végég a színeket a tankönyv ábráján. 

 
Red and yellow and pink and green,  
Orange and purple and blue. 
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I can sing a rainbow, sing a rainbow, sing a rainbow, too. 
 

PÁRBESZÉD 
1. Felváltva dobjuk a labdát a gyerekeknek, s közben kérdéseket teszünk fel: 

What’s your favourite colour? 
What’s your favourite toy? 

A gyerekek a labdát elkapva válaszolnak, majd visszadobják a labdát. Ha jól megy, ők is kérdezhetik egymást. 
 
2. Oldják meg a CB13/H gyakorlatot önálló munkával. 
 
3. Ellenőrizzük a megoldást a hanganyag segítségével. A gyerekek figyeljenek, s ha jól dolgoztak, álljanak fel, 
ezzel jelezve, hogy munkájuk hibátlan. 
 

Nick  Hello. My name’s Nick. What’s your name? 
David  David. 
Nick  What’s your favourite colour? 
David  Blue. 
Nick  My favourite colour is yellow. What’s your favourite toy? 
David  My racing car. 
Nick  Cool! My favourite toy is my green van. 

 
BEFEJEZÉS 
Gyakoroljanak párban, a párbeszédet saját magukra vonatkoztatva. 
 
MARADT IDŐNK? 
Hallgassuk meg a párbeszédeket, majd ellenőrizzük néhány kérdéssel, mennyire figyeltek a gyerekek egymásra: 

What’s Linda’s favourite colour? 
What’s Peter’s favourite toy? 
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1. fejezet - 6. foglalkozás      ME AND MY TOYS – WHAT IS IN THE BOX? 

Nyelvi célok 
        eldöntendő kérdés és rövid válasz  
        gyakorlása 
        a munkáltató óra során készített szobadísz  
        bemutatása összefüggő mondatokban 

Tevékenységek 
        ’Találd ki!’ rajzos játék 
         szobadísz készítése 

Eszközök 
          magnó, eddig tanult dalok 
          kellemes háttér zene 
           tankönyv 
           rajzlap, olló, színes ceruzák, fonal,  
           hurkapálcák  

 
Szókincs 

 
BEVEZETÉS 
Állítsuk a gyerekeket párba. Válasszunk magunknak is párt, s mutassuk be a játékot. Fordítsunk hátat 
társunknak, s kérjük meg, hogy rajzoljon valamit a hátunkra. Addig találgassunk, míg rá nem jövünk, mit ábrázol 
a rajz. Ezzel gyakoroljuk az eldöntendő kérdés és a rövid válaszok helyes formáját. 
Ezt követően kezdődhet a páros játék. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZOBADÍSZ KÉSZÍTÉSE 
Ültessük a gyerekeket lehetőség szerint úgy csoportokba, hogy a gyorsabb és ügyesebb kezűek segíthessék 
társaik munkáját. Helyezzük el az asztalokon/padokon a tankönyv rajza alapján összeválogatott eszközöket. 
Beszéljük meg, hogy a tankönyv ábráján látható szobadíszt fogjuk elkészíteni, de mindenki maga választhatja ki, 
milyen játékokat ábrázol.  
Munka közben hallgathatunk zenét, elénekelhetjük a közösen megtanult dalokat.  
Aki hamarabb elkészül, mesélje el hangosan, milyen játékokat helyezett el a függőn. 
 

BEFEJEZÉS 
Válasszuk ki az egyik szobadíszt, és mondjuk el, mit látunk rajta. A gyerekek megpróbálják kitalálni, melyikre 
gondoltunk. A következő körben az beszélhet, aki legelőször mondta be a helyes megoldást. 
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1. fejezet - 7. foglalkozás     ME AND MY TOYS  

HOW MANY TOYS HAVE YOU GOT? 

Nyelvi célok 
            A többes szám helyes használata  

Tevékenységek 

            bábozás 
            vers tanulása 
            helyesírás gyakorlása 

Eszközök 
             zokni bábok 
             könyv, munkafüzet 
             magnó, kazetta 

 Szókincs 

 
BEVEZETÉS 
A zokni bábok beszélgetnek egymással:  What’s your name? 

What’s your favourite colour? 
What’s your favourite toy? 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÁMOK ÁTISMÉTLÉSE, GYAKORLÁSA 
1. Számoljuk meg a bábokat közösen. 
 
2. Beszélgessünk a CB 14/J gyakorlat illusztrációjáról. 

Let’s count the balls: one, two, three, four. 
Good. Now let’s count the aeroplanes: one, two….. 
Well done. 

 
3. Hallgassuk meg a versikét a magnóról (CB 14/J), s közben sorban mutassunk rá a megfelelő részletekre. 
 

 One, two, Look at the pool. 
Three, four, How many balls? 
Five, six, Sit on the swing. 
Seven, eight, Count the planes. 
Nine, ten, Is it a hen? 

 
4. Hallgassuk újra, s próbáljuk a magnóval együtt mondani a sorokat, közben ismét mutatva a megfelelő 
részleteket. 
 
5. Osszuk két részre az osztályt. Kérjük meg az egyik csoportot, hogy ők számoljanak:  

One, two, 
 míg a másik csoportot arra, hogy ők mondják a páros sorokat:  

Look at the pool. 
(Szerepcserével is elmondhatjuk a versikét.) 

 
HELYESÍRÁS GYAKORLÁSA 
1. Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy nagyon kíváncsiak vagyunk arra, milyen jó megfigyelők s mennyire 
emlékeznek a számok írott képére. Oldják meg a munkafüzet AB 13/10. gyakorlatát, majd ellenőrizzék a 
megoldást párban.  
 
2. Ha biztosak vagyunk abban, hogy mindenkinek sikerült a feladatot megoldania, áttérhetünk a 11-12. gyakorlat 
önálló megoldására. A megfelelő számok beírása után döntsék el, melyik szám hiányzik. Talán filmekből 
ismerik a WANTED – körözött személy plakátot. Ezt a hiányzó számot kell az üres vonalra írniuk, s le is 
rajzolhatják a körözött bűnözőt. Rajzukat később felhasználhatjuk a személyleírás gyakorlására. 
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TÖBBES SZÁM GYAKORLÁSA 
1. Figyeljük meg alaposan a CB14/K gyakorlat képét. Itt két szám nem szerepel. Ki tudja megtalálni a hiányzó 
számokat 1 perc alatt? 
A diákok önállóan dolgoznak, s aki megtalálta a választ, a fülünkbe súghatja. 
 
2. Hallgassuk meg a magnót, s közben mindig mutassunk rá a megfelelő tárgyakra. 
 

Man   I've got nice kites. Come and see: I've got a lion, a fox, an elephant,  
two bears: a panda and a koala and a dinosaur. 

Woman   I've got a lot of balls: one football, two basketballs and seven red  
and blue balls. 

Woman   Look, how many cars! I've got five racing cars and three vans. 
 
3. A többes számú forma rögzítésére oldjuk meg közösen az igaz/hamis mondatokat.  
A gyerekek húzzák alá a számokat, s mondják el, szerintük miért írták pirossal néhány szó végét. Találnak-e 
hasonló szavakat a versikében? 
 
BEFEJEZÉS 
Mondjuk el közösen újra a versikét. 
 
MARADT IDŐNK? 
Énekeljük el az ’Indián dalt’. 
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1. fejezet - 8. foglalkozás     ME AND MY TOYS  

HOW MANY TOYS HAVE YOU GOT? 

Nyelvi célok 
        ’have got’ szerkezet bevezetése 
         többes szám további gyakorlása 
         ismerkedés az angol ABC-vel 

Tevékenységek 

         beszélgetés a kedvenc játékokról 
        táblázat kitöltése hallás után 
        dominó játék 
         szógyűjtés (mini poszter készítése) 
         betűrendbe állítás 

Eszközök 
          labda 
          könyv, munkafüzet 
          magnó, kazetta 

 
Szókincs 
How many balls have you got? 
I’ve got five. 
an animal 
a guitar 
a mask 
a queen 
an umbrella 
Let’s go. 

 
BEVEZETÉS 
Beszélgessünk a kedvenc játékokról: miből mennyi van nekik? Dobjuk a labdát, és kérdezzünk: 
  How many balls have you got?  I’ve got five. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
JESSICA ÉS DAVID JÁTÉKAI 
1. Oldjuk meg a CB15/L gyakorlatot. A hanganyag segítségével töltsék ki a gyerekek a táblázatot. Szükség 
esetén többször is hallgassuk meg a szöveget. 
 

David   Hello, Jess. Look. This is my favourite board game. 
Jessica   Cool ! How many board games have you got? 

David   I've got three. And you? 
Jessica   Four. I've got more animals.  
David   How many? 
Jessica   Let's count. A panda, two lions, three cats, two dogs and two foxes.    

That makes ten. 
David   Oh. I've only got one, a big alligator. 
  .....But I've got a football and a basketball. 
Jessica   I've only got a red and white ball. 
  Let's go and play basketball. OK? 
David   Let's go. 

 
2. Beszélgessünk a kitöltött táblázatról. 
 
3. Töltsék ki magukról a táblázat legalsó sorát. 
 
4. Beszélgessenek párban arról, kinek hány plüss állata, társasjátéka és labdája van. 
Kérdezzenek és válaszoljanak a példa alapján. 
 
5. Aki hamarabb elkészül, törheti a fejét az AB 13/13 rejtvényen. Hányszor találják meg az egyes játékok neveit? 
Használjanak különböző színeket, így könnyebb lesz a végén összeszámolni, miből mennyi van. A megoldást 
írják a rejtvény melletti sorokra. Feltétlenül Ellenőrizzük a többes szám helyes használatát! 
A feladat otthon befejezhető. 
 
TÖBBES SZÁM TOVÁBBI GYAKORLÁSA 
A CB 15/M gyakorlat dominóit úgy kell sorba raknunk, hogy az előző dominón olvasható szóhoz a megfelelő 
képet kell illesztenünk, pl. az ’ostriches’ után a struccokat ábrázoló dominó kerül, ezt követi a kutyákat, majd a 
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macskákat ábrázoló. Ha jól raktuk ki a dominókat, a szavak alatt olvasható betűk egy szót fognak alkotni. Ha a 
betűket a kirakott sorrendben a dominók alatti kis vonalakra írjuk, a következő mondatot kapjuk: 

I ’love’ ENGLISH. 
 
Otthoni szorgalmi feladatként a gyerekek készíthetnek hasonló dominó játékot.  
 
AZ ANGOL ABC 
1. Dolgozzunk négy fős csoportokban. Gyűjtsenek játékneveket, s készítsenek mini posztert a gyűjtött szavakból. 
Adjunk a feladatra 3 percet. Helyezzük el a táblán vagy a falon az elkészült munkákat.  
 
2. Rakjuk betűrendbe közösen a szavakat. 
Írjunk fel egy nagy ’A’ betűt a táblára, s kérjük meg, hogy keressenek ezzel a betűvel kezdődő játékot. Írjuk a 
szót az ’A’ betű mellé, s mondjuk: 

A is for aeroplane. 
Folytassuk a szógyűjtést addig, amíg az ’L’ betűig nem érünk. Olvassuk végig saját ábécénket.  
 
3. Nézzük meg a könyv 15. oldalán található rajzos ABC-t, és hasonlítsuk össze sajátunkkal. 
 
BEFEJEZÉS 
Hallgassuk a magnót, s ismételjük a betűk ’neveit’. Ezúttal mondjuk végig a teljes ABC-t. 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
 
MARADT IDŐNK? 
Oldjuk meg a CB15/N gyakorlatot. A számítógép képernyőn megjelenő játékok alá írják be a megfelelő szót, a 
képernyő alatt látható szavak jelentését rajzolják rá a képernyőre.  
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1. fejezet - 9. foglalkozás   ME AND MY TOYS – A TOY MUSEUM 

Nyelvi célok 
           betűzés gyakorlása 

Tevékenységek 

         betűzés követése magnó segítségével 
         ismerkedés Nagy-Britannia térképével 
         kérdések értelmezése        
         helyesírást gyakorló játék két csoportban 

Szükséges eszközök 
          magnó, kazetta 
          (térkép, képek, képeslapok Skóciáról) 
          könyv            

 Szókincs 

 
BEVEZETÉS 
Énekeljük el az angol ABC-t. (CB15/N) 
Hallgassuk meg a gyakorlat második részét is, és találjuk ki, mely szavakat betűzik. A gyerekek képességeinek 
ismeretében döntsük el, csukott könyvvel dolgozunk, vagy segítségül hívjuk a CB15/N gyakorlat képeit és 
szóképeit. 

 
d-o-double l;     Yes, it’s a doll. 
f-o-x;     Yes, it’s a fox. 
b-o-a-t;     Yes, it’s a boat. 
l-i-o-n;      It’s a lion. 
m-a-s-k;     It’s a mask.  
t-o-y;    It’s a toy. 
f-double o-t-b-a-double l;    It’s a football. 
g-u-i-t-a-r;     It’s a guitar. WELL DONE. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
TOY MUSEUM 
A tankönyv 16. oldalán képeket látunk az Edinburgh-ban található játékmúzeum kiállítási anyagából. A kis 
térkép segítségével elmagyarázhatjuk a gyerekeknek, hogy ez a város Skócia fővárosa, s Skócia Nagy-Britannia 
része (de nem azonos Angliával!). Érdeklődésüktől tegyük függővé, milyen részletesen beszélgetünk velük erről. 
Hozhatunk be könyveket, nagy térképet, képeslapokat erre az órára. Kereshetünk közösen anyagot az iskolai 
könyvtárban is.  
A könyv gyakorlatának célja az, hogy kilépjünk a tantermi keretek közül, s barangoljunk kicsit angol 
nyelvterületen. A képek autentikus anyagként szolgálják ezt a célt. 
 
KÉSZSÉGFEJLESZTÉS 
Az óra többi részében lehetőségünk van arra, hogy azokra a területekre helyezzük a hangsúlyt, ami még 
gyakorlásra szorul. Ehhez felhasználhatjuk a munkafüzet eddig fel nem dolgozott gyakorlatait, s saját 
kreativitásunk is teret nyerhet. 
 
BEFEJEZÉS 
Játsszunk két csoportban. A csoportok felváltva mondanak betűket, míg a másik csoportnak egy azzal a betűvel 
kezdődő szót kell mondania, illetve leírnia. 
(Játszhatunk több csoportban is.)  
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1. fejezet - 10. foglalkozás   ME AND MY TOYS – A TOY MUSEUM 

Nyelvi célok 
         szókincs ismétlése 
         tanult nyelvi szerkezetek gyakorlása         
                 I have got… 
          utasítások követése 

Tevékenységek 
          robot játék 

          társasjáték négy fős csapatokban 

Szükséges eszközök 
           könyv 
           4 bábu és 1 dobókocka csapatonként 

 
Szókincs 
Roll the dice. 
Pick up a pencil. 
Write. 
Play a boardgame. 
 

 
BEVEZETÉS 

ROBOT JÁTÉK 
Ismételjük át a robot játék segítségével a korábban megismert utasításokat (lásd bevezető fejezet). Egészítsük ki 
a sort néhány olyannal, melynek a gyerekek hasznát veszik majd a társasjáték során: 

Roll the dice. 
Pick up a pencil. 
Write. 
Play a boardgame. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
THE TOY GAME 
A játékot négy fős csoportokban játszhatják. Célja minél több játék összegyűjtése, s egyben a ’have got’ 
szerkezet gyakorlása. A tevékenység során nem csak a gyerekek nyelvi készségeit fejlesztjük, hanem a logikai 
készségüket is. Erős hangsúlyt kap a közös játék során a toleranciára nevelés is. 
 
A játékosok a négy START szóval jelölt sarokból indulnak, s lóugrásban haladnak előre. Ha sikerül játékmezőre 
lépniük, leírják az ott látható játék nevét a füzetükbe. Ezt a játékot más már nem szerezheti meg, bár a mezőn át 
lehet haladni, meg lehet állni rajta.  
A játék akkor ér véget, ha elfogynak a megszerezhető játékok. Ekkor a játékosok sorban elmondják, milyen 
játékaik vannak: 

  I’ve got a zebra, a football… 
 
BEFEJEZÉS 
Tanuljunk meg egy kiszámolót. Hallgassuk a fejezet anyagának legvégén található  

’HEAR HERE’ részt. Mondjuk együtt a kiszámolót. Aki kiesett, feláll. Mikor mindenki áll, 
elköszönhetünk egymástól. Nagy osztálylétszám esetén egyszerre két vagy három egymás mellett 
ülő gyerekre is rámutathatunk, hogy ne váljon unalmassá a tevékenység. A második forduló után 
átadhatjuk a kiszámoló szerepét az egyik kisdiáknak. A kiszámolót a későbbiekben 
felhasználhatjuk a gyerekek csoportokba osztásához. 
 

  A, b, c, d, e, f, g,  
h, i, j, k, l, m, n, o, p,  
q, r, s, t,  

U are out ! 
 
 
MARADT IDŐNK? 
Énekeljük el a gyerekek kedvenc angol dalát. 
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1. fejezet - 11. foglalkozás     ME AND MY TOYS 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 

Nyelvi célok 
          feladatok önálló értelmezése 
          önálló munka eredményességének felmérése   
Tevékenységek 
          bevezető játék 
          önálló feladatmegoldás 
          játékkészítés 

Eszközök 
           munkafüzet 
           magnó, kazetta, színes ceruzák 
           papír 

 
Szókincs 
Fold. 
Draw. 
Colour. 

 

BEVEZETÉS 
Az 1. fejezetben tanult kiszámolóval számoljunk ki egy kisdiákot. Ő lesz az aki megmondja, mi legyen a fejezet 
utolsó óráján a bemelegítő játék. 
(Tanítványainkat ismerve célszerűnek tarthatjuk erre előzetesen felkészíteni őket.) 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 
Egyszerű visszacsatoló feladatsor kitöltése önálló munkával. 
Célunk az, hogy felmérjük, mennyire tudnak önállóan dolgozni, értik-e a tankönyv ábrákkal jelölt utasításait, 
tudnak-e önállóan mondatokat alkotni, és képesek-e követni a magnót. 
 
Megjegyzés: A feladatok javítása után fontos, hogy kiemeljük azon területeket, ahol a gyerekek kiemelkedően 
teljesítettek, illetve ne lépjünk át a problémákon, hanem gondoskodjunk további gyakorlásról. 
 

BEFEJEZÉS 
Az üres, szabályos négyzet alakúra vágott papírlapot hajtogassuk ’sótartóvá’ a munkafüzet AB/PLAYTIME 
gyakorlatának ábrája alapján. Hajtsuk szét ismét, s illusztráljuk az ábra alapján. A számok és a játékszerek 
helyére a gyerekek maguk választhatják meg, mit rajzolnak. 
Hajtogassuk meg ismét a ’sótartót’. Húzzuk mindkét kezünk mutató és hüvelykujjára a játékot. Párban játsszunk 
a gyakorlatban leírtak szerint. 
 
Megjegyzés: Előzetesen mindenképpen készítsünk mintapéldányt, és a játék készítésének elkezdése előtt 
játsszunk néhány fordulót a gyerekekkel, hogy kedvet ébresszünk bennük a tevékenységhez. 
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2. FEJEZET – STEP 2    ME AND MY FRIENDS 
 
 Tartalmi összegzés 

Ez a fejezet a barátokról szól. A Jones család kertjében áll egy nagy cseresznyefa. A 
szereplők az ide épített játszóházban találkoznak iskola után.  
Nemcsak játszani szeretnek együtt. Szívesen segítenek másokon. Együtt keresik meg 
tanáruk elveszett kisfiát, Jeremyt.  
Nagy örömmel olvassák a dél-afrikai Mandisa és a magyar Tomi levelét is.  

 
Cél 

- szókincsbővítés a hangsúlyt a továbbiakban is a szóbeliségre helyezve; 
- a tanultak összefüggő szövegben (képregény, rövid levél) való felismerése, 
értelmezése; 
- együttműködés képességének fejlesztése csapatjátékok, problémamegoldó feladatok   
segítségével; 
- ismerkedés más országok lakóival (Dél-Afrika, Magyarország. 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- személyleírást adni egymásról; 
- információt kérni és adni címekről, telefonszámokról (számok 10-20-ig); 
- rövid, összefüggő szövegben fontos információt megtalálni tanári segítséggel; 
- játszani hívni egymást. 
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STEP 2.   Me and My Friends 
address (n)  cím 
a lot of (n)  sok 
Africa/South Africa (n) Afrika/Dél-Afrika 
black (adj)  fekete 
brother (n)  fiútestvér 
brown (adj)  barna 
child, children (n) gyerek 
ear (n)   fül 
eighteen (num)  tizennyolc 
eleven (num)  tizenegy 
eye (n)   szem 
face (n)   arc 
fair (adj)  szőke 
fifteen (num)  tizenöt 
fourteen (num)  tizennégy 
freckles (n)  szeplők 
friend (n)  barát 
glasses (n)  szemüveg 
hair (n)   haj 
Hungary (n)  Magyarország 
letter (n)   levél, betű 
long (adj)  hosszú 
mouth (n)  száj 
nineteen (num)  tizenkilenc 
nose (n)   orr 
now (adv)  most 
number (n)  szám 
park (n)   park 
pen-friend (n)  levelezőtárs 
phone number (v) telefonszám 
playground (n)  játszótér 
seventeen (num)  tizenhét 
short (adj)  rövid, alacsony 
sixteen (num)  tizenhat 
small (adj)  kicsi 
smiley (adj)  mosolygós 
street (n)  utca 
supermarket (n)  élelmiszer áruház 
telephone (phone) (n) telefon 
that (pron)  az 
thirteen (num)  tizenhárom 
too (adv)  is, szintén 
twelve (num)  tizenkettő 
twenty (num)  húsz 
where (adv) hol 

Everyday English 
How old are you ? Hány éves vagy ? 
I’m 9 (years old).  Kilenc. 
I’m from Hungary. Magyarországról származom. 
I think…..  Szerintem…/Azt hiszem… 
Thank you.  Köszönöm. 
That’s all right.  Rendben. Szívesen. 
See you there.  Ott találkozunk. 
Dear…..   Kedves… 
Love…   Szeretettel… 
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2. fejezet - 1. foglalkozás   ME AND MY FRIENDS – WHO IS THIS? 

Nyelvi célok 
       szókincs bővítése: az arc leírása 
              Have you got…? 
              Yes, I have. 
              No, I haven’t. 

Tevékenységek 
        szituációs játék 
          szókincsbővítés 
         ’Találd ki!’ játék 

Eszközök 
         tankönyv 6-7-8. és 18. oldala 
         magnó, kazetta 
         labda 
         (rajzlap, vonalzó, filc a kiegészítő feladathoz) 

 
Szókincs 
Have you got…? 
Yes, I have. 
No, I haven’t. 
This is… 
Can she come in? 
a face,  an eye, a nose, an ear, a mouth, hair 
fair 
 
 

 
BEVEZETÉS 
Énekeljük el az ABC-t. Kezdjük betűzni az egyes szereplők neveit. A gyerekek próbálják meg először hallás 
után kitalálni, kiről van szó. Ezt követően Hívjunk ki egy kisdiákot, súgjuk a fülébe az egyik nevet. Ő betűzzön, 
egy másik jelentkező írjon a táblára. Mondjuk el, hogy ma a szereplőkről fogunk beszélgetni. 
  
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

SZEREPLŐK AZONOSÍTÁSA 
Hallgassuk a magnó CB 18/A gyakorlatához tartozó hanganyag első részét, nézzük a 18. oldalon található képet, 
s próbáljuk a kép és a szöveg segítségével azonosítani a szereplőket. 
 

Jessica   Hello, boys. How are you? 
Daniel and David   Hi, Jess. Hello, …er … 
Jessica    This is Maggie. She’s my friend. Can she come in? 
Daniel and David   Er… OK. Hello, Maggie. 
Jessica    Maggie, this is my brother, Daniel, and David is his friend. 
Maggie    Hello, Daniel. Hello, David. 

 

SZITUÁCIÓS JÁTÉK 
Gyakoroljuk a bemutatkozást hármas vagy négyes csoportokban a hanganyag megfelelő részeinek kiemelésével. 
1. Először hallgassuk meg a magnós részletet, majd mutassuk be szituációt két kisdiák segítségével. Mutassuk be 
őket egymásnak. 

Jessica    This is Maggie. She’s my friend. Can she come in? 
Daniel and David   Er… OK. Hello, Maggie. 

 
2. Játsszuk el ugyanezt a szituációt még legalább két párossal.  
 
3. Ha látjuk, hogy értik a gyerekek, hagyjuk, hogy kis csoportokban gyakoroljanak. Közben folyamatosan 
hallgassuk és segítsük őket. 
 
4. Ha ügyesen dolgoznak, megpróbálkozhatunk a bemutatás kicsit nehezebb változatával, szintén a magnós 
anyag mintájára. 
 

Jessica   Maggie, this is my brother, Daniel, and David is his friend. 
Maggie   Hello, Daniel. Hello, David. 

 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS 
1. Ismerkedjünk meg az arc részeit leíró szavakkal. Használjuk ehhez először Jessica képét (tankönyv 6. oldal) 
Mutassuk fel a képet, és meséljünk a kislányról.  
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This is Jessica. Look at her face: eyes, nose, ears, mouth and hair. 
Mutassunk rá újra a megfelelő részletekre, és ismételjük, majd kórusban ismételtessük el a szavakat. 
 
2. Ismételjük újra a szavakat, de ezúttal tegyük félre a könyvet. Mutassuk a részleteket saját arcunkon, s kérjük 
meg a gyerekeket, hogy utánozzanak bennünket. Ha úgy érezzük, hogy tudják követni a feladatot, soroljuk újra a 
szavakat, de mi hagyjuk abba a „mutogatást”, s figyeljük, hogy segítségünk nélkül is megfelelően reagálnak-e az 
elhangzottakra. 
 

’TALÁLD KI!’ 
1. Nyissuk ki ismét a könyvet, s hallgassuk a magnó CB 18/A gyakorlat második részét. 
Közben mutassunk rá a megfelelő szereplőre. 
A kép segítségével vezessük be a ’fair’ szó jelentését. 
 
2. Hallgassuk meg ismét a mondatokat, s ismételjük azokat. 
 

Daniel  Hello. I'm a boy. I'm nine. I've got brown hair and brown eyes. 
Jessica  Hello. I'm a girl. I'm ten. I've got fair hair and green eyes. 
Maggie  Hello. I'm a girl. I'm ten. I've got black hair and brown eyes. 
David  Hello. I'm a boy. I'm nine. I've got fair hair and blue eyes. 

 

‘TALÁLD KI!’ JÁTÉK 
1. Gyakoroljuk a kérdést és a megfelelő rövid válaszokat. 
Dobjuk a labdát és kérdezzük a diákokat 

Have you got…eyes? 
Have you got…hair? 

 
2. Olvassuk el a tankönyv CB 18/B gyakorlatának párbeszédét először közösen, majd néhányszor párban. 
Testbeszéddel jelezzük a két rövid válasz jelentését. Kérjük a gyerekeket, hogy utánozzanak bennünket. 
 
3. Válasszunk egy jelentkezőt. Súgjuk meg neki, hogy ő most Daniel szerepét játssza.  
Mutassuk neki a fiú 7. oldalon látható képét. A többiek kérdezgessék a hajáról és a szeme színéről, s próbálják 
kitalálni a nevét. 
 
4. Játsszunk párban. A gyerekek forduljanak szembe egymással. Az egyik játékos keressen egy képet a 
könyvben az egyik főszereplőről, a másik találgasson. Ő nem használhat könyvet.  
 

BEFEJEZÉS 

KÖRKÉRDÉS 
Beszélgessünk arról, hogy az osztályban hány diáknak van barna haja, fekete szeme, stb. 
 

MARADT IDŐNK? 
Készítsünk posztert az osztályról. Több csoportban is dolgozhatunk. A gyerekek a hajszínről, valamint a 
szemekről készítsenek ábrákat. Bátorítsuk őket, hogy egyéni elképzeléseik szerint dolgozzanak. Ábrázolhatnak 
köröket, kiszínezett arcokat, parókákat, stb.  
(Előzetesen érdeklődjünk a matematikát tanító kollégánktól, foglalkoztak-e a halmazokkal, a grafikus 
ábrázolással. Ha nem, segítsünk nekik táblarajz formájában.) 
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2. fejezet - 2. foglalkozás   ME AND MY FRIENDS – WHO IS THIS? 

Nyelvi célok 
       szókincs gyakorlása: az arc leírása 
        He has got (a)… 
        She has got (a)… 

Tevékenységek 
       szereplők azonosítása hallás után 
         szóvadászat (olvasás) 
         játékkártyák készítése 
         arcleírás - csapatjáték 

Eszközök 
          könyv, magnó, kazetta 
          kártyakészítéshez lapok (az arc előre  
          megrajzolt körvonalaival), olló, filc vagy 
          színes ceruzák 

 
Szókincs 
He has got (a)… 
She has got (a)… 
a lot of freckles 
small, big, smiley, long, short, 
 

 
BEVEZETÉS 
Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy akkor ülhetnek le, ha róluk szóló igaz mondatot hallanak. 

 You have got fair hair. 
 You have got green eyes. stb.  

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

SZÓKINCS ISMÉTLÉSE ÉS BŐVÍTÉSE 
Beszélgessünk tovább arról, hogy ki hogy néz ki. Ismételjük át az előző foglalkozásokon tanultakat, s bővítsük a 
szókincset a következő szavakkal: 

small, big, smiley, long, short, freckles 
Minden szó jelentését magyarázzuk testbeszéddel. Célszerű egységes jelrendszert kitalálni, s ezeket a jeleket a 
továbbiakban is alkalmazni, ezzel segítve a szókincs előhívását.  
 

SZEREPLŐK AZONOSÍTÁSA 
1. A könyv 19. oldalán néhány, gyerekek által készített portrét látunk.  
Kérdezzük meg, felismerik-e a szereplőket.  
 
2. Hallgassuk meg a CB 19/C gyakorlat hanganyagát nyitott könyvvel. Próbálják meg a képeket összekötni a 
megfelelő szöveggel. 
 

Jessica  This is my brother, Daniel. He’s 9 years old. 
He’s got brown eyes and brown hair. 
He’s got small ears and a small nose. 
He’s got glasses. 

 
This is my friend, Maggie. She’s 10. 
She’s got long black hair and big brown eyes. 
She’s got a smiley face and a big mouth. 

 
This is David. He’s 9. 
He’s got short fair hair and blue eyes.  
He’s got a lot of freckles. 

 
3. Hallgassuk meg a szöveget még egyszer, és ismételjük el a mondatokat. 
 
4. Játsszunk szóvadászatot. Idézzünk fel szavakat a szövegből. Kérjük meg a gyerekeket, hogy keressék meg azt 
a mondatot, melyben az adott szó szerepel, és olvassák azt fel. 

friend 
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This is my friend, Maggie. 
eyes 

He has got brown eyes… 
She has got…big brown eyes. 
He has got…blue eyes. 

(Ha szükséges, hívjuk segítségül ismét a magnót.) 
 
5. Közösen beszélgessünk arról, hogy néz ki Jessica. Használjuk a tankönyv leírását segítségként. 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – THE FACE GAME 
A gyerekek feladata csoportban elkészíteni a játékhoz a kártyákat a könyv CB 19/D gyakorlatának ábrája szerint. 
Beszéljük meg pontosan, ki melyik testrészhez készít variációkat, s milyen méretben dolgozzanak. Célszerű egy 
lapra megrajzolni a fel körvonalait, a lapot sokszorosítani a szükséges példányszámban, majd csíkokra vágni. Így 
elérjük azt, hogy a csíkok pontosan egymáshoz illeszthetők legyenek. (Két sorozatot is készíthetünk, a másik 
sorozatot egy később leírt játék során felhasználhatjuk.) 
A kártyák elkészítése után a gyerekeket 2 csapatra osztjuk, s közéjük paravánként egy kartonlapot helyezünk, 
hogy ne láthassák egymás térfelét. 
Az egyik csapat kirak egy arcot, s jellemzi azt. A másik csapat figyel és rajzol. 
 

BEFEJEZÉS 
Hasonlítsuk össze az arcokat. A csapatok beszéljenek egymás ábráiról. 
 
 
MARADT IDŐNK? 
Szerepcserével újabb játszmára keríthetünk sort. 
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2. fejezet - 3. foglalkozás   ME AND MY FRIENDS – WHO IS THIS? 

Nyelvi célok 
       szókincs gyakorlása: az arc leírása 
       számok 11-20-ig 

Tevékenységek 
       rajzos játék 
         szóképfelismerés 
         személyleírás szóban és írásban hallás után 
         közös számolás 
         (címkézés) 

Eszközök 
        színes kréta, papírlapok 
          szókártyák 
          munkafüzet, könyv, magnó, kazetta 
          (öntapadós lapok, filc a kiegészítő játékhoz) 

 
Szókincs 
eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, 
seventeen, eighteen, nineteen, twenty 
 

 
BEVEZETÉS 

ROBOT JÁTÉK 
A jól ismert játék korábbi utasításait bővítsük: 

Stand up. Touch your eyes. Touch your mouth…. Sit down. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

FIGYELJ ÉS RAJZOLJ! 
Válasszunk ki három önként jelentkezőt, akik szeretnek rajzolni. Egy diák a táblára rajzol, két társa háttal ül a 
táblának egy papírlappal és ceruzával és színesekkel a kezében. Az osztály leírja a táblára folyamatosan 
felkerülő arcot, s a két háttal ülő diák a leírás alapján rajzol.  
A végén összehasonlítjuk a 3 rajzot, és közösen személyleírást adunk az eredeti rajzról.. 
 

SZÓKÉPFELISMERÉS 
1. Készítsük el előre a megfelelő szókártyákat az arc részeiről. Használjuk fel a táblára az előző játék során 
felkerült rajzot. Mutassuk fel egyenként a szókártyákat, s kérjük meg a gyerekeket, hogy illesszék azokat az arc 
megfelelő részleteihez. Minden szót többször ismételjünk el kórusban. 
 
2. Ezt követően a gyerekek próbálják meg önállóan megoldani a munkafüzet AB 16/1. gyakorlatát, a táblára csak 
akkor pillantva, ha muszáj. (Letakarhatjuk az ábrát, hogy biztosítsuk az önálló munkát, s a végén ellenőrzésre 
ismét megmutathatjuk azt.) 
 

SZEMÉLYLEÍRÁS 
1. Azonosítsuk az AB 16/1. rajzán látható kisfiút. Ki tudják-e tölteni emlékezetből az AB 16/2 gyakorlat 
Davidről szóló utolsó másfél sorát?  
 
2. Oldjuk meg a teljes gyakorlatot a magnó segítségével, hallás után. 
 
3. Ellenőrizzük a helyesírást a tankönyv segítségével. 

 
Jessica  Hello. I’m Jessica and this is my brother, Daniel. 
  He has got brown eyes and brown hair. 

He’s got small ears and a small nose.  
This is Maggie. She has got long black hair  
and big brown eyes. She’s got a smiley  face  
and a big mouth. 
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David is my brother’s friend. He has got short fair hair  
and blue eyes. He’s got a lot of freckles. 

 

SZÁMOLJUNK! 
Mondjunk el mindent a táblán látható arcról. Egészítsük ki az ábrát 20 szeplővel úgy, hogy közben együtt 
számolunk 1-20-ig.  

How many freckles has she/he got? 
   She/he has got 1,2,3….20 freckles! 
 

BEFEJEZÉS 
Számoljunk meg különböző tárgyakat a teremben, padon, tolltartóban. 
 

MARADT IDŐNK? 
Készítsünk elő öntapadós szegélyű kis lapokat. Alkossunk párokat. Osszunk ki minden párnak 6 kis lapot. 
Kérjük meg őket, hogy írjanak fel minden lapra egy-egy arcrészlet nevét. Ezt követően az egyik játékos 
címkézze fel társa arcát. Az a páros lesz a győztes, aki a leghamarabb kész, minden szó hibátlan és a megfelelő 
helyen látható. 
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2. fejezet - 4. foglalkozás  ME AND MY FRIENDS – WHO IS NUMBER 15? 

Nyelvi célok 
                számok gyakorlása, szóképfelismerés 

Tevékenységek 
             ’Cserélj helyet!’ játék 
                számfelismerés hallás után 
                igaz/hamis állítások kép alapján 
                igaz/hamis állítások az osztályról 

Eszközök 
                könyv, magnó, kazetta 
                (színes kréta a kiegészítő játékhoz) 

 
Szókincs 
 
 

 

BEVEZETÉS 
Állítsuk körbe a gyerekeket, és adjunk mindenkinek egy számot. (Ha kevesen vannak, ne egytől kezdjük a 
számozást!) 
Soroljuk kettesével a számokat. Kérjük meg őket, hogy ha hallják saját számukat, cseréljenek helyet egymással. 

Number 12 and 19. Change places, please. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

SZÁMOLJUNK! 
1. Egyelőre csukott könyvvel hallgassuk a CB 20/E gyakorlatának hanganyagát. Hallgassuk, hogyan számol 
Nick és David. 
 

Nick and David  (kosárlabdát adogatnak és felváltva számolnak)  
One…two…three…four…five…six…seven…eight…nine…ten… 
eleven...twelve...thirteen…fourteen…fifteen…sixteen 
…seventeen…eighteen…nineteen…twenty 

 
 
2. Hallgassuk tovább a fiúkat, és ismételjük velük a számokat. 
 
3. Nyissuk ki a könyvet. Számoljunk ismét a magnóval, s mutassunk rá a CB 20/E gyakorlat képén a megfelelő 
számokra. 
 
4. Az üres karikákba ceruzával beírhatják a megfelelő számjegyet. 
 
5. Adjunk a gyerekeknek fél percet, hogy alaposan nézzék meg a képet, majd párban vagy egyénileg 2 perc alatt 
próbáljanak meg minél több szót leírni. Az a legügyesebb, aki a legtöbb hibátlan szót írta. 
 

KOSÁRLABDA MECCS 
1. Nyissuk ki a könyvet a 20. oldalon. Hallgassuk a CB 20/F gyakorlat hanganyagát, és mutassunk rá a számokra 
az elhangzás sorrendjében. Hallgassuk meg először folyamatosan a szöveget. A gyerekek próbálják meg követni, 
és megkeresni a számokat. 
 
2. Második alkalommal állítsuk meg mondatonként a magnót, és ellenőrizzük, hogy mindenki a megfelelő 
számot mutatja-e. 
 

Basketball is Nick’s favourite sport. He’s number 11.  
Look at his friends. Maggie is number 12 and Jessica is number 13. 
Tina is in Daniel’s team. She’s number 15.  
David is number 16. Daniel is number 18. 
Look at the score. It’s 14 – 20. 
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And what’s the time ? It’s 17.19. 
 
3. A gyerekek oldják meg önállóan a kép alatti feladatot. Pipálják ki az igaz, és jelöljék x-szel a hamis 
állításokat. 
 
4. Olvassák fel az igaz mondatokat. 
 
5. Közösen javítsuk a hamis állításokat. 
 

BEFEJEZÉS 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy mondjanak igaz/hamis állításokat osztálytársaikról.  
(Ha szükségesnek ítéljük, ezt a gyakorlatot írásban is elvégezhetjük.) 
 

MARADT IDŐNK? 
Írjuk fel a táblára a számjegyeket 1-20-ig. Osszuk be a gyerekeket két csapatba. Állítsunk egy-egy játékosukat 
egyenlő távolságra a táblától. Adjunk kezükbe egy-egy különböző színű krétát. 
Mondjunk ki egy számot. A játékosok feladata, hogy társukat megelőzve bekarikázzák a megfelelő számjegyet. 
A játékosok egymást váltva igyekeznek a táblához. 
Az a csapat győz, amelyik a játék végére több karikát gyűjtött. 
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2. fejezet - 5. foglalkozás  ME AND MY FRIENDS – WHO IS NUMBER 15? 

Nyelvi célok 
             birtokos ’S bevezetése 
             számok gyakorlása 

Tevékenységek 
          BINGO 
            címek és telefonszámok azonosítása 
            körkérdés a telefonszámokról 
            problémamegoldás – információs 
            szakadék   

Eszközök 
            számkártyák borítékban 
            könyv, magnó, kazetta 
            munkafüzet 
            játék telefon  

 
Szókincs 
Whose pullover is it? 
It is Maggie’s. 
What’s David’s phone number? 
What is his address? 
What is Jessica’s phone number? 
What is her address? 
 
 

 

BEVEZETÉS 
BINGO 
Előzetesen készítsünk számkártyákat 1-20-ig, s tegyük a kártyákat borítékba. Kérjük meg a gyerekeket, hogy 
válasszanak ki 8 számot 1 és 20 között, és írják le azokat a füzetükbe. Kérjük meg az egyik kisdiákot, hogy 
legyen játékvezető. Egyenként húzza ki a számokat a borítékból, és olvassa fel azokat. A többiek figyelnek és 
pipálják az általuk választott számokat. A győztes játékos felolvashatja a ’nyertes’ számokat. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

KIÉ? – BIRTOKOS ’S BEVEZETÉSE 
1. A győztes kisdiáktól elvesszük a ceruzáját, és azt mondjuk: 

It’s Linda’s pencil.  
Tovább sétálunk, rámutatunk még néhány tárgyra, s elmondjuk, melyik kié. Ezután kérdezünk, s a gyerekek 
megpróbálnak reagálni. Mutassunk rá a fülünkre, jelezve, hogy hallani szeretnénk az ’S’ végződést is a nevek 
után. 
 
2. Beszélgessünk a CB 20/E gyakorlat illusztrációjáról, hogy tovább gyakoroljuk ezzel az új szerkezetet: 

Whose pullover is it? 
It’s Maggie’s. 

 

3. Keressük meg a könyvben Tina címes füzetének egy lapját ( CB 21/G). Mondjuk 
el a gyerekeknek, hogy telefonszámokat fogunk hallani a magnóról. Próbálják 
azonosítani a számokat. 
 

Bemondó  454762  
Tina  It’s Maggie’s. 

Bemondó 305228  

385299  

394017  
A gyakorlat végén elhangzó kérdésre is válaszoljanak: 
 

And what’s YOUR phone number? 
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CÍMEK ÉS TELEFONSZÁMOK 
1. Beszélgessünk a telefonszámokról és címekről.  
A magnó gyakorlatához hasonlóan mondjuk a címeket, s kérjük a gyerekeket, találják meg a tulajdonost. 

3, Piper Street 
It’s Maggie’s address. 

Ezt követően tegyünk fel néhány kérdést a tankönyv példái alapján, s a gyerekek válaszoljanak. 
What’s Jessica’s phone number? 

385299 
What’s her address? 

18, King Street. 
Kérdezzük a gyerekeket a saját telefonszámukról és címükről. 
  
 

INFORMÁCIÓS SZAKADÉK 
A gyerekek párban dolgoznak. Egyikük a könyv CB 21/H gyakorlatát, Míg társa a munkafüzet AB 19/11 
gyakorlatát figyeli. Feladatuk a hiányzó információ megszerzése és rögzítése. Ennek érdekében a korábban 
gyakorolt kérdéseket kell egymásnak feltenniük, s válaszolniuk kell társaik kérdéseire.  
A munka megkezdése előtt magyarázzuk el, hogy a borítékon szereplő számok és betűk postai kódokat jelölnek, 
s olyan szerepet töltenek be, mint Magyarországon az irányítószámok.  
Ha kitöltötték a hiányzó adatokat, hasonlítsák össze a könyv és a munkafüzet ábráit. 
 

BEFEJEZÉS 
Játsszunk a telefonszámokkal. 
Mutassunk fel egy telefont, és segítségével ismételjük át a számokat 1-10-ig. Mondjuk el saját telefonszámunkat, 
majd adjuk át a telefont egy kisdiáknak, és kérdezzük meg: 

What’s your phone number? 
Aki kezében tartja a telefont, válaszol, majd ő is kérdez, és továbbadja a játékot. 

 
 

MARADT IDŐNK? 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy készítsenek címes füzetet.  
(Ehhez a tevékenységhez elég, ha bevonalaznak és feliratoznak egy oldalt a füzetükben.) 
Kérdezgessék egymástól a címeket és telefonszámokat, s rögzítsék a kapott információt. 
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2. fejezet - 6. foglalkozás  ME AND MY FRIENDS – WHERE IS JEREMY? 

Nyelvi célok 
             birtokos ’s gyakorlása 
             kérdés és rövid válaszok 
                   Has he got fair hair? 
                   Yes, he has. 
                   No, he hasn’t. 

Tevékenységek 
           címek és telefonszámok gyakorlása 
              betűrejtvény – betűzés 
              képregény olvasása 
              személyleírás 
              különbségek megtalálása 
              interjú készítés 

Eszközök 
              üres kártyák és filctollak a címek és            
               telefonszámok felírásához 
               könyv, munkafüzet, 
               magnó, kazetta 
               FACE GAME kártyák  

 
Szókincs 
Has he got fair hair? 
Yes, he has. 
No, he hasn’t. 
I don’t know. 
Where is he? 
in the park 
in the supermarket 
 

 

BEVEZETÉS 
Osszunk ki minden gyereknek 2 kártyát. Kérjük meg őket, hogy írják rájuk jól láthatóan címüket, valamint 
telefonszámukat. Szedjük össze és keverjük meg a kártyákat. A gyerekek egyenként húzzanak a csomagból. 

Whose address is it? 
I don’t know. 
It’s Laura’s. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

REJTVÉNY 
Írjuk fel a következő sort a táblára, és mondjuk meg a gyerekeknek, hogy egy kisfiúról fogunk olvasni, de előbb 
próbálják meg kitalálni a kisfiú nevét. Kérdezzenek rá egyenként a betűkre. Ha eltalálták, írjuk be az adott betűt 
a megfelelő helyre, és rajzoljunk a sor mellé egy mosolygós arcot. Ha rosszul tippeltek, rajzoljunk egy szomorú 
arcot és írjuk alá a rossz találat betűt. 
_ _ _ _ _ _ ’S STORY 
 
(Reméljük, több mosolygós arcuk lesz a végén. A szomorú arcokat kiválthatják, ha mondanak az alá írt betűvel 
kezdődő szavakat. ) 
 

KÉPREGÉNY FELDOLGOZÁSA 
1. Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy olvassák el a CB 22/I gyakorlat történetét és válaszoljanak a kérdésekre a 
képek és a szöveg alapján. 
 
2. Hallgassuk meg a telefonbeszélgetést és beszélgessünk a hallottak alapján Jeremyről. 
Gyűjtsünk szavakat a táblára Jeremyről: 

pl.  short fair hair 
glasses 
brown eyes 

 
3. Csukjuk be a könyvet, és hallgassuk meg a beszélgetést még egyszer. A táblán számozzuk be, milyen 
sorrendben hangzanak el a szavak, kifejezések. 
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4. Nyitott könyvvel hallgassuk újra, s kövessük a szöveget 
 
5. Próbáljuk memorizálni az összegyűjtött szavakat, majd csukjuk be a könyvet és takarjuk le a táblát. 
Ellenőrizzük, jó megfigyelők vagyunk-e. A munkafüzet AB 20/12 gyakorlatában látunk egy leírást és egy 
fényképet az elveszett kisfiúról.  
6. Egészítsük ki önállóan a szöveget a megadott szavakkal, majd azonosítsuk a gyerek képét. Próbáljuk meg 
közösen javítani a téves részleteket. Így lehetőségünk nyílik a tagadó forma bevezetésére és szituációban történő 
gyakorlására. 
 
7. Állítsuk párba a gyerekeket. Játsszák el, hogy egyikük rendőr, a társ pedig Jeremy anyukája vagy apukája. 
Adjon személyleírást a kisfiáról. 
Először kössék össze a kérdéseket a válaszokkal, majd játsszák el a beszélgetést. Bővítsék ki, ha tudják.  
 

BEFEJEZÉS 
Játsszunk újra a korábban elkészített arc kártyákkal.  
Ha van két sorozatunk, a könyv illusztrációja szerint, a korábban leírtakhoz hasonlóan játszunk (CB 19/D). Míg 
korábban az állítások gyakorlása volt a cél, most kérdések és válaszok segítségével kell a másik csoportnak 
kiraknia az arcot a nála lévő részletekből.  
(Egy sorozat esetén a másik csoport rajzol.) 
A végén hasonlítsuk össze az arcokat.  
 

MARADT IDŐNK? 
Cseréljenek szerepet a csoportok, és játsszunk egy újabb fordulót. 
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2. fejezet - 7. foglalkozás     ME AND MY FRIENDS 

Nyelvi célok 
             az eddig tanultak gyakorlása 

Tevékenységek 
             zálogok kiváltása feladatok megoldásával 

Eszközök 
             táska 
             feladatkártyák 

 
Szókincs 
az eddig tanultak gyakorlása 

 

BEVEZETÉS 

ZÁLOGOK GYŰJTÉSE A GYEREKEKTŐL 
Sétáljunk körbe a teremben, és kérjünk el mindenkitől egy apró tárgyat, amit beleteszünk a táskánkba: 
   Can I have a rubber, please? 
(Nem baj, ha a gyerekek ezzel a formával még nem találkoztak, érteni fogják, mert a szituációból következtetni 
fognak a jelentésre. Lehetőségünk kínálkozik a ’Here you are.’ Valamint a ’You’re welcome.’ Kifejezések 
bevezetésére.) 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

ZÁLOGOK KIVÁLTÁSA 
1. Találomra kiválasztunk egy tárgyat a táskából, de nem mutatjuk meg a gyerekeknek. Nekik kell kitalálniuk, 
mi van a kezünkben, és kié az adott tárgy. 

Is it an apple? 
No, it isn’t. 

Is it a book? 
Yes, it is. 
Whose book is it? 

It is Linda’s book? 
Yes, it is. 

 
2. A tárgy tulajdonosa akkor kapja vissza azt, ha megoldja az asztalról választott kártyán szereplő feladatot. 
 
Néhány ötlet a feladatokhoz: 
 

 
 

Sing a song. 

  
What’s your phone number? 

 What’s this? 
P _ N _ _ L 
R _ _ _ _ R 

B _ _ K 
A _ _ R _ S S    B _ _ K 

     
 
 

Name 10 toys, please. 

 How many? 
 

 
 

 

  
MY FRIEND 

(Speak about your friend.) 

 

BEFEJEZÉS 
Énekeljük el a ’Good morning’ kezdetű dalt közösen. 
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MARADT IDŐNK? 
Kérjük meg a gyerekeket, készítsenek ők is hasonló feladat kártyákat egymás számára. 
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2. fejezet - 8. foglalkozás   ME AND MY FRIENDS – PEN-FRIENDS 

Nyelvi célok 
             eddig tanultak áttekintése összefüggő  
             szövegben 
Tevékenységek 
              pantomim játék 
              szituációs játék 
              robotjáték 
              információszerzés olvasással 
              ismerkedés (kérdés-felelet) 

Eszközök 
              helyszín kártyák 
              könyv 
              világtérkép 
              kérdéskártyák 

 
Szókincs 
Dear 
I’m from Hungary. 
I’m from South Africa. 
My favourite colours are… 
How old are you? 
I’m ten years old. 
Love 
 

 

BEVEZETÉS 
PANTOMIM JÁTÉK – WHERE ARE YOU? 
A gyerekek húznak egy-egy kártyát, és eljátsszák, hogy azon a helyszínen vannak, amit a kártya megjelölt 
számukra: 
IN THE TOY SHOP IN THE 

PLAYGROUND 
IN THE 

SUPERMARKET 
IN THE STREET IN THE PARK 

 
Tanár:  Where is he? 
Gyerekek: He is in the playground. 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

SZITUÁCIÓS JÁTÉK 
Állítsuk párba a gyerekeket. Minden pár kap egy játékot, vagy annak a rajzát. Kérjük meg őket, hogy játsszák el, 
hogy egy játszótéren megismerkednek, és meghívják egymást játszani. 
(CB 11/C gyakorlat felelevenítése) 
 

ROBOT JÁTÉK 
Ha elég helyünk van, minden játszhat egyszerre, ebben az esetben mi adjuk az utasításokat. Ha kevés a hely, 
játsszunk két csoportban, és a csoportok egymásnak adjanak 5-5 utasítást,  

pl. Let’s play with a skipping rope. 
Let’s play with a football. 
Let’s play with a racing car. 
Let’s sit down. (mindenképpen ez az utolsó utasítás) 

 

LEVÉLOLVASÁS 
1. Mielőtt kinyitnánk a könyvet, nézzük meg a térképen, hogy élnek Jessicáék. Keressük meg Nagy-Britanniát. 
Mondjuk el, hogy a főszereplők leveleket kaptak Dél-Afrikából ás Magyarországról. Keressük meg ezeket az 
országokat is. 
 
2. Ezt követően a gyerekek párban dolgoznak, egyikük Tomi, társuk Mandisa levelét olvassa, majd önállóan 
megoldja a CB 24/L gyakorlatot. 
 
3. Párban kérdezgetik egymást a másik gyerekről. A beszélgetés megkezdése előtt gyűjtsünk össze néhány 
lehetséges kérdést. 
Célszerű előre megírnunk néhány kérdés kártyát, s megkérni a gyerekeket, hogy válogassák azokat két csoportba 
aszerint, hogy melyek szólnak lányhoz, s melyek fiúhoz. 
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Helyezzük el a szétválogatott kártyákat jól láthatóan a táblára, majd kezdődhet a pármunka. 
 

How old is Tomi? 
Has he got black eyes? 
Has he got brown hair? 
What’s his favourite colour? 
What’s his favourite toy? 
Has he got a big green and yellow kite? 

 How old is Mandisa? 
Has she got blue eyes? 
Has she got brown hair? 
What are her favourite colours? 
What’s her favourite toy? 
Has she got a small elephant? 

 
(4. A 24. oldalon látható fényképeket fel lehet használni szókincsbővítésre, ha úgy ítéljük meg, hogy erre igény 
van.)  
 

BEFEJEZÉS 
Olvassuk el ismét a leveleket, ezúttal közösen úgy, hogy mindenki ismerkedjen meg mindkét gyerekkel. Majd a 
CB 25/M gyakorlat segítségével válaszoljuk meg a kérdést:  
Ki lesz Daniel, és ki Jessica levelezőtársa, és miért?  
 

MARADT IDŐNK? 
A gyerekek beszélgessenek egymással párban, és találjanak 2 közös dolgot egymásban. 

I’ve got long hair. 
Zsófi has got long hair too. 
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2. fejezet - 9. foglalkozás   ME AND MY FRIENDS – PEN-FRIENDS 

Nyelvi célok 
             logikai készség fejlesztése 
             5-6 mondatos fogalmazás önálló írása 
Tevékenységek 
           információközlés rövid levél formájában 
              mondatalkotás-logikai játék 
              mondóka tanulása 

Eszközök 
              előre elkészített szókártyák borítékban 
              könyv 
              magnó, kazetta 
              levélpapír, rajzeszközök 

 
Szókincs 
 

 

BEVEZETÉS 
Álljunk körbe. Dobjuk a labdát, és tegyünk fel kérdéseket a gyerekeknek: 

What’s your name? 
How old are you? 
What’s your favourite colour? 
Have you got blue eyes? 
Have you got freckles? 
What’s your favourite toy? 
How many balls have you got? 
What’s your friend’s name? 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

MONDATALKOTÁS 
Készítsük előre el a szókártyákat tartalmazó borítékokat. A borítékokban a következő 4 mondat szavai 
szerepelhetnek: 

I HAVE GOT LONG BROWN HAIR 
I HAVE GOT A PEN-FRIEND  

HE HAS GOT A SMALL DOG 
HE HAS GOT BLUE EYES.  

 
1. Magyarázzuk el, hogy párban fognak dolgozni, és a borítékokban található szavakból négy helyes mondatot 
kell összeállítaniuk.  
Osszuk ki a borítékokat, és kezdődhet a játék. Az a győztes, aki adott idő alatt a legtöbb hibátlan mondatot rakta 
ki. Több megoldás is létezik, érdemes meghallgatnunk a gyerekek ötleteit. 
 
2. Beszéljük meg a HAS és a HAVE használatbeli különbségeit, hisz a játék célja ennek tisztázása. Kérjünk 
tőlük hasonló példákat: meséljenek önmagukról és barátjukról. 
 

LOGIKAI JÁTÉK 
A CB 25/N gyakorlat egy logikai, egyben nyelvtani játék. Adjunk a gyerekeknek 5 percet, és kérjük meg őket, 
hogy a két megjelölt sarokból elindulva, onnan vízszintes és függőleges irányban haladva próbáljanak minél több 
helyes mondatot összeállítani. 
Írják le a mondatokat a füzetükbe, majd kerüljenek fel a táblára is. 
Megoldás: 

I have got blue eyes.   He has got a boat. 
I have got a big dog.   He has got big eyes. 
I have got two cats.   He has got cars. 
I have got two big cars.   He has got five cats. 
I have got a boat.   He has got five balls. 
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LEVÉLÍRÁS 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy fogalmazzanak magukról egy rövid, 5-6 mondatos bemutatkozó levelet. 
Használhatják hozzá segítségként Tomi és Mandisa levelét. 
Figyeljük és segítsük őket. Ez az első igazán önálló alkotásuk idegen nyelven, ezért célszerű ezt a feladatot az 
iskolában végeznünk. Ha készen vannak, illusztrálják levelüket a korábban készített jelvény rajzával, amit 
természetesen ki is egészíthetnek, meg is változtathatnak. 
 

BEFEJEZÉS 
Mindenki olvasson fel egy jól sikerült mondatot a leveléből. 
 

MARADT IDŐNK? 
Tanuljunk meg egy mondókát a munkafüzet HEAR HERE hanganyagának segítségével: 
 

 One, two, buckle my shoe. 
Three, four, knock at the door. 
Five, six, pick up sticks. 
Seven, eight, lay them straight. 
Nine, ten, a big fat hen. 
 
Eleven, twelve, dig and delve. 
Thirteen, fourteen, maids a-courting. 
Fifteen, sixteen, maids in the kitchen. 
Seventeen, eighteen, maids a-waiting. 
Nineteen, twenty, my plate’s empty. 
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2. fejezet - 10. foglalkozás     ME AND MY FRIENDS 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 

Nyelvi célok 
          feladatok önálló értelmezése 
          önálló munka eredményességének felmérése   
Tevékenységek 
          bevezető játék 
          önálló feladatmegoldás 
          memória játék 

Eszközök 
           munkafüzet 
           magnó, kazetta, színes ceruzák 
           számkártyák 

 
Szókincs 
It’s your turn. 
It’s Peter’s turn. 
Hurray! 

 

BEVEZETÉS 
Az 1. fejezetben tanult kiszámolóval számoljunk ki egy kisdiákot. Ő lesz az aki megmondja, mi legyen a fejezet 
utolsó óráján a bemelegítő játék. 
(Tanítványainkat ismerve célszerűnek tarthatjuk erre előzetesen felkészíteni őket.) 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 
Egyszerű visszacsatoló feladatsor kitöltése önálló munkával. 
Célunk az, hogy felmérjük, mennyire tudnak önállóan dolgozni, értik-e a tankönyv ábrákkal jelölt utasításait, 
tudnak-e önállóan mondatokat alkotni, és képesek-e követni a magnót. 
 
Megjegyzés: A feladatok javítása után fontos, hogy kiemeljük azon területeket, ahol a gyerekek kiemelkedően 
teljesítettek, illetve ne lépjünk át a problémákon, hanem gondoskodjunk további gyakorlásról. 
 

BEFEJEZÉS 
A memória játék szabályai a következők: 
Helyezzük el a kártyákat az asztalon a tankönyv ábrája szerint, minden lapot képpel felfelé. 
Üljük körbe az asztalt. A kezdő játékos nevezzen meg egy lapot, majd fordítsa azt fejjel lefelé. Utána a tőle balra 
ülő következik. Mikor minden lapot lefordítottunk, elkezdhetik visszaforgatni a kártyákat. A kártya azonban 
csak akkor fordítható meg, ha előtte a játékos megmondja, mi van rajta. Vajon hány lapra emlékeznek? 
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3. FEJEZET – STEP 3    ME AND MY FAMILY 
 
 Tartalmi összegzés 

Ebben a fejezetben közelebbről megismerkedhetünk Jessica családjával. Ellátogatunk 
Kate nénihez, a gyerekek nagynénjéhez, és megcsodálhatjuk mackógyűjteményét. 
Ismét sokat játszhatunk és tevékenykedhetünk. Bővíthetjük ismereteinket Nagy-
Britanniáról: megismerhetjük a királyi családfát. 

 
Cél 

- szókincsbővítés a hangsúlyt a továbbiakban is a szóbeliségre helyezve; 
- az eddig tanult nyelvi szerkezetek rendszerezése; 
- a diákok bátorítása az eddig tanultak új szituációkban való alkalmazására; 
- a tanultak felhasználása arra, hogy a diákok önmagukról meséljenek; 
- ismeretek bővítése a célnyelvi országról, Nagy-Britanniáról. 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- a családtagokat megnevezni; 
- személyleírást adni családtagjaikról; 
- a családtagokról információt kérni és adni; 
- utasításokra megfelelő cselekvéssel reagálni. 
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STEP 3.   Me and My Family 
arm (n)   kar 
aunt (n)   nagynéni 
best (adj)  legjobb 
body (n)   test 
bright (adj)  csillogó, ragyogó 
clever (adj)  okos 
collection (n)  gyűjtemény 
cousin (n)  unokatestvér 
doctor (n)  orvos 
family (n)  család 
family tree (n)  családfa 
fat (adj)   kövér 
father/dad) (n)  édesapa/apu 
foot, feet (n)  lábfej 
funny (adj)  mulatságos, vicces 
grandfather/grandpa (n) nagyapa 
grandmother/grandma (n) nagymama 
grandparent (n)  nagyszülő 
hand (n)   kéz 
head (n)   fej 
knee (n)   térd 
leg (n)   láb 
mother/mum (n)  édesanya/anyu 
neck (n)   nyak 
nurse (n)  ápolónő 
old (adj)   öreg, régi 
parent (n)  szülő 
playful (adj)  játékos 
policeman (n)  rendőr 
police car (n)  rendőrautó 
pretty (adj)  csinos 
puppet (n)  báb 
shop keeper (n)  boltos 
shoulder (n)  váll 
sister (n)  lánytestvér 
strong (adj)  erős 
tall (adj)   magas 
teacher (n)  tanár 
teddy bear (n)  játék mackó 
thin (adj)  sovány, vékony 
toe (n)   lábujj 
uncle (n)  nagybácsi 
vet (n)   állatorvos 
young (adj)  fiatal 
zoo keeper (n)  állatgondozó 
 
*grandchild (n)  unoka 
*great-grandmother (n) dédmama 
*Royal Family (n) a királyi család 

Everyday English 
We are a family of four. Négyen vagyunk a családban. 
This is me.  Ez én vagyok. 
My dog is called Slipper. A kutyámat Slippernek hívják. 
 
 

 
 
 
 
 
 



67 
 

3. fejezet – 1. foglalkozás ME AND MY FAMILY – WE ARE A FAMILY OF FOUR 

Nyelvi célok 
       szókincs bővítése 

Tevékenységek 
      keresztrejtvény megoldása 
       szókincsbővítés kép alapján 
        ismerkedés Jessica családjával magnó              
        olvasott szöveg segítségével 
        szóvadászat 
        igaz/hamis mondatok írása csapatban   

Eszközök 
        labda 
        keresztrejtvény másolata 
        könyv 
        magnó, kazetta 

 
szókincs 
mum, doctor, pretty, short 
dad, shopkeeper, strong 
clever, playful, best friend 
very 
 
 

 
BEVEZETÉS 
Személyes kérdések gyakorlása labda segítségével. 

What’s your name? 
What’s your address? 
What’s your phone number? 
What’s your favourite…? 
Have you got a brother? (What’s his name?) 
Have you got a sister? (What’s her name?) 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

KERESZTREJTVÉNY 
Oldjuk meg ezt a keresztrejtvényt, melynek célja a játékok szókincsének felelevenítése, s egyben az új téma 
bevezetése. Megadhatjuk a magyar megfelelőket, de sokkal jobb, ha rajzok segítségével hívjuk elő az angol 
szóképeket.  
 
        J i g s a w            
      e l E p h a n t            
        S k a t e b o a r d        
       o S t r i c h            
      s k I p p i n g * r o p e       
      r a C i n g * c a r          
   d i n o s A u r               
        ’                 
      b a S k e t b a l l          
        *                 
        F o o t b a l l          
        A e r o p l a n e         
b o a r d * g a M e                
       b I k e               
     b a l L o o n              
      t o Y                 
 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS 
1. Beszélgessünk Jessicáról és Danielről, majd a könyv CB 26/A gyakorlatának illusztrációja segítségével 
mutassuk be a gyerekek szüleit, majd kutyájukat. 
Vezessük be a következő szavakat: 

mum, doctor, pretty, short (itt új jelentésben) 
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dad, shopkeeper, strong 
clever, playful, best friend 

 
2. Hallgassuk meg a Jessica családjáról szóló szöveget. A kép és a szöveg segítségével válaszoljanak a 
kérdésekre. 
Párban dolgozva megosztható a feladat, egyik gyerek az emberekre, másik a kutyára koncentrál.  
 

This is our family. This is me and this is my sister, Jessica. 
Our mum’s name is Jane. She is a doctor.  
She has got brown eyes and short brown hair. She is short and pretty. 
 
Our dad’s name is Ted. He is a shop keeper. He has got  
a small toy shop. He has got green eyes and fair hair. He is very strong. 
 
We have got a dog, Slipper. He is 5 years old.  
Our dog is very clever and playful. His favourite toy is an old ball. 
His best friend is Maggie’s cat. 

 
3. A válaszok helyességét a kép alatti szöveg elolvasásával ellenőrizhetjük. 
 
4. Hallgassuk meg újra a magnós gyakorlatot, figyeljük a szavak kiejtését. Mondatonként ismételjünk, majd 
egyénenként is olvassuk el a leírást. 
 

SZÓVADÁSZAT 
Idézzünk egy-egy szót a szövegből, s kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák fel a megfelelő mondatot. 
 

MESÉLJ RÓLA! - SZÖVEGÁTALAKÍTÁS 
A CB 26/A gyakorlat utolsó része segít összevetni az OUR – THEIR szavak jelentését. 
Gyakoroljunk úgy, hogy alakítsuk át a családról szóló szöveget a kis képek alatti mondatkezdetek folytatásával.  
 

FELADATKÉSZÍTÉS 
1. Osszuk a gyerekeket három csoportba úgy, hogy számoljuk ki őket a MUM, DAD, DOG szavakkal. Úgy 
üljenek le, hogy az összes DOG jelszavú diák együtt dolgozhasson, ugyanígy a DAD és a MUM jelű gyerekek 
is. Írják le a jelszavuknak megfelelő „családtagról” a szöveget a THEIR szó használatával, de szőjenek bele 
hamis információt is. 
 
2. Ha elkészültek, alkossanak új csoportokat úgy, hogy egy DOG, egy MUM és egy DAD jelszavú kisdiák 
kerüljön egy csapatba. Olvassák el az általuk írt szövegeket, és keressék meg a téves információt. A könyvet ne 
használják! 
 

BEFEJEZÉS 
Dobjuk a labdát, s mindenki mondjon egy mondatot Jessica családjáról. 
 

MARADT IDŐNK? 
Játsszunk még egy kört a labdával, és most saját családunkról adjunk információt. 
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3. fejezet - 2. foglalkozás ME AND MY FAMILY – WE ARE A FAMILY OF FOUR 

Nyelvi célok 
              bemutatkozás gyakorlása  
              családtagok bemutatása 
              szavak helyesírásának gyakorlása 

Tevékenységek 
           összekevert betűk rendezése 
              szókincs bank 
              ’Hol a családom?’ szituációs játék 

Eszközök 
               könyv 
               üres kártyák a családi játékhoz 

 
Szókincs 
child, children 
We are a family of four. 
 
 

 
BEVEZETÉS 
KI TARTOZIK A CSALÁDHOZ? 
Írjuk fel a táblára a következő, értelmetlennek látszó szavakat. A gyerekek próbálják sorba rendezni az 
összekevert betűket, s leírni, ki tartozik ebbe a családba. 

stersi   umm    add    rethorb   tisser    ritses    herrobt 
(mum, dad, 2 brothers and 3 sisters) 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

IGAZ/HAMIS 
Elevenítsük fel a gyerekek által Jessica családjáról írt igaz/hamis állításokat. 
 
Minden családtagról készítsünk emlékezetből szókincs bankot. 
A gyerekek 5 csoportban dolgoznak és szavakat gyűjtenek a családtagokról és a kutyáról. 
Pl. DAD: Ted, shopkeeper, toyshop, green eyes, fair hair, strong 
 
Dicsérjük meg azokat, akik minden szóra jól emlékeztek. A CB 26/A gyakorlat szövegének segítségével 
ellenőrizzük a helyesírást. 
 

HOL A CSALÁDOM? - THE FAMILY GAME 
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy 8 fős csoportokban fogunk játszani. A játék során mindenki egy családtagot 
alakít, de egyelőre senki nem tudja, ki kicsoda. 
(Több játékos esetén ki kell egészíteni a kártyákat, kevesebb esetén csökkenteni a családtagok létszámát.) 
A gyerekek húznak egy számot 1-8 között. A szám alapján megtudják, kinek a szerepét játsszák majd. Mikor 
mindenki tudja a számát, megkeresik a számuknak megfelelő kártyát a könyv CB 27/B gyakorlatában. Úgy, 
hogy társaik ne lássák, lemásolják a kis kártyán szereplő információt.  
Ezután felállnak, körbe járnak és bemutatkoznak egymásnak. Így próbálják megtudni, ki a többi családtag.  

 

BEFEJEZÉS 
Ha a családtagok egymásra találtak, egyikük a tankönyv példája szerint bemutatja a többieket. 
 

MARADT IDŐNK? 
A családtagok adjanak személyleírást egymásról. 
 
Megjegyzés: Kérjük meg a gyerekeket, hogy a következő órára hozzanak magukkal egy családi fényképet. 
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3. fejezet - 3. foglalkozás  ME AND MY FAMILY – OUR FAMILY TREE 

Nyelvi célok 
       szókincs bővítése 
        his/her gyakorlása 
        kérdésfeltevés 

Tevékenységek 
      szókincsbővítés fényképek segítségével 
        információszerzés és adás 

Eszközök 
        családi fényképek 
        könyv 

 
Szókincs 
a grandmother, a grandfather, an aunt,  
an uncle, a cousin 
 
 

 
BEVEZETÉS 
Mutassuk meg a gyerekeknek a családi fotóinkat. Próbálják meg kérdések segítségével kitalálni, ki kicsoda a 
képeken.  

Who is this? 
Have you got a sister? 
Is this your mum? 
What’s her name? 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS 
1. Saját képeink alapján tanítsunk új szavakat: 

Grandmother, grandfather, aunt, uncle, cousin 
Próbáljuk a szavakat a már ismert szerkezettel magyarázni: 

This is my grandfather. He is my father’s father. 
 
2. Ismételtessük az új szavakat a gyerekkel, közben mutassunk rá a megfelelő képekre. 
 

CSALÁDI FOTÓK 
1. Beszélgessünk a könyv CB 27/C képéről. Adjunk neveket a családtagoknak, és határozzuk meg életkorukat, 
valamint azt, hogy ki kicsoda a családban. Írjuk fel mindezt a táblára. 
 
2. Játsszuk el, hogy ez az egyik osztálytárs családi fényképe. A kép és a táblán lévő szavak segítségével tud majd 
mesélni a képzeletbeli családjáról. Kérjük meg a többieket, hogy olvassák át a gyakorlat kérdéseit, majd 
érdeklődjenek a képen látható személyekről.  
 
3. Nézzük meg a gyerekek által hozott képeket. Ha kevesen vagyunk, hallgassunk meg mindenkit, ha nagy 
létszámú az osztály, válasszunk ki néhány önként jelentkezőt. 
 
4. Beszélgessenek 3-4 fős kis csoportokban a hozott képek alapján. (Ha valaki nem tudott képet hozni, vagy 
otthon felejtette a fotókat, ültessük őket olyan csoportba, ahol több kép van. Bízzuk rájuk a kérdező szerepét.) 
 

BEFEJEZÉS 

SZÓLÁNC 
Első szó: family, az utolsó: sister. 
A feladat az, hogy legalább 8 szó felsorolásával el kell jutniuk az elsőtől az utolsóig úgy, hogy minden 
következő szó az előző szó utolsó betűjével kezdődjön. 
  e.g. family, yellow, white, eyes, supermatket, toy, yes, skateboard, dolls, sister 
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MARADT IDŐNK? 
Vegyük elő ismét a családi fotóinkat, s kérjünk szómagyarázatot a gyerekektől: 

Who is this? 
This is your father’s father. 
My grandmother? 
NO! Your grandfather! 

 
 
 
3. fejezet - 4. foglalkozás  ME AND MY FAMILY – OUR FAMILY TREE 

Nyelvi célok 
       szókincs bővítése 

Tevékenységek 
      szógyűjtés, BINGO 
       személyek azonosítása képek segítségével,  
        hallás után 
       memória játék 

Eszközök 
       magnó, kazetta 
       könyv 
       memória kártyák foglalkozásokról 

 
Szókincs 
a nurse, a vet, a teacher, a policeman, a zoo keper 
 

 
BEVEZETÉS 
A gyerekek annyi családtagot jelölő szót gyűjtenek össze, amennyit tudnak. Írják fel mindet a táblára. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

 

BINGO 
A táblára írt szókincs bankból 6 szót kiválasztva játsszunk BINGO-t  a kazetta segítségével. Hallgassuk a CB 
28/D szöveget Jessica családfájáról, s a gyerekek pipálják ki bejelölt szavaikat. 

 
Jessica  My grandmother’s name is Marilyn. She’s a nurse. 

My grandfather’s name is Peter. He’s a vet.  
They’ve got 3 children, Michael, Kate and Jane.  
Jane is my mum. 
Kate is Mum’s sister. She’s a zoo keeper. She’s my aunt. 
My uncle is a policeman. His name is Michael. 
I’ve got three cousins. Colin is 14, Julia is 12 and Amanda is 7. 
And you all know my brother. 

 

SZEMÉLYEK AZONOSÍTÁSA - JESSICA CSALÁDFÁJA 
Nyitott könyvvel hallgassuk meg a szöveget újra, s keressük meg a családtagok képeit. 
 

MEMÓRIA JÁTÉK 
A képek sarkában szereplő jelzések a foglalkozásokat jelölik. Vezessük be ezeket a szavakat memória játékkal. 
Üljünk körbe, és 3-4 csapatban játszva keressük meg a szó-kép párokat. 
Minden felfordított kép jelentését ismételjük kórusban, s minden felfedett szókártyát olvassunk el, így 
gyakorolva az új szavak helyes ejtését, s egyben memorizáljuk is azokat. 
A játék végén mindenkinek el kell sorolnia az összes megszerzett szót. 
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IGAZ/HAMIS 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy csöndesen, önállóan keressék meg a CB 28/D gyakorlathoz tartozó állítások közt 
az igazakat és a hamisakat a képek segítségével. 
Ellenőrizzék párban a megoldást, majd olvassák fel az igaz állításokat.  
 

BEFEJEZÉS 
Használjuk a memória képes kártyáit pantomim játékhoz. Jöjjön ki egy önként jelentkező, húzzon egy kártyát, és 
játssza el a képen látható foglalkozást. A többiek próbálják kitalálni. 
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3. fejezet - 5. foglalkozás  ME AND MY FAMILY – OUR FAMILY TREE 

Nyelvi célok 
                She’s got/He’s got… 
                összevont és teljes formák 

Tevékenységek 
                szókártyák tematikus rendezése 
                mondatalkotás írásban 
                információszerzés hallás után 
                családfa tervezése 

Eszközök 
                szókártyák borítékban 
                könyv, munkafüzet, magnó, kazetta 
                kellemes zene  
                saját családfánk rajza 

 
Szókincs 
a parent 
a grandparent 
 
 

 
BEVEZETÉS 
Készítsünk előzetesen szókártyákat, melyeken nevek, foglalkozások, családtagokat jelölő szavak és jelzős 
szerkezetek szerepelnek. 
Tegyük ezeket a kártyákat borítékokba, s osszuk ki a gyerekeknek, akik párban megpróbálják összerendezni az 
összeillő szavakat. Adjunk idő korlátot, vagy beszéljük meg, hogy az első 3 pár elkészülte után mindenkinek 
abba kell hagynia a munkát. 

 

1. Válogassák külön az összes foglalkozást, valamint az összes családtagot jelölő szót. A többit tegyék félre. 

 

2. Gondoljanak Jessica családjára, és válogassák ki az egyes családtagokhoz tartozó szavakat. Most már az 
előbb félretett szavakat is használják fel. 

Pl. Peter   vet   grandfather    brown hair 
Mutassák be a családtagokat. 

This is Peter. He is a vet. He is Jessica’s grandfather.  
He has got brown hair. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

ÖSSZEVONT FORMÁK 
1. A CB 29/E gyakorlata szemléletesen magyarázza a HAVE/HAS GOT teljes és az összevont formáit.  
Eddig írott formában következetesen a teljes formát használtuk, hogy ne okozzunk zavart a gyerekek fejében: 
(She’s 10 years old; She’s got long hair; She’s Daniel’s sister.) 
A következő fejezetben viszont megjelennek majd az összevont formák. 
 
2. A gyerekekkel ezt a nyelvhasználat szintjén kell csak tisztáznunk, szabály helyett gyakorlási lehetőséget 
biztosítva. 
A munkafüzet AB 23/6 gyakorlata játéklehetőséget kínál. Adjunk a gyerekeknek 5 percet, és kérjük meg őket, 
írjanak annyi értelmes mondatot, amennyit tudnak. 
Mindenki olvassa fel kedvenc mondatát. 
 

SZÖVEGKIEGÉSZÍTÉS - DAVID CSALÁDFÁJA 
Hallgassuk Davidet, amint a családjáról mesél. Próbáljuk beírni a hiányzó információt a munkafüzet AB 23/4 
gyakorlat képei alá. 
Első meghallgatás során nem baj, ha nem írnak semmit, csak követik a szöveget, és ismerkednek a képekkel. 
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Szükség esetén többször is meghallgathatjuk a kazettát, de csak akkor állítsuk meg, ha komoly gondot okoz a 
feladat megoldása. 
(Ha segíteni szeretnénk a gyerekeknek, megadhatjuk a hiányzó szavakat, összekevert sorrendben.) 
 

David  Hello. I’m David and this is my family tree. 
This is my grandmother. Her name’s Mary.  
This is my grandfather. His name is Thomas. 
They’ve got two children, Kevin and Linda. 
Kevin is my father.  
My mum’s name is Mandy.  
My parents are doctors. 
My aunt, Linda is a film star.  
Linda and Don have got a baby. Sam is only one year old. 
Sam’s father is a teacher. 
I’ve got a brother, Tony and a sister, Judy. 
Is it a big family ? 

 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
A könyv CB 29/F gyakorlatának ötlete alapján tervezzék meg a gyerekek saját családfájukat. Helyezzék el rajta a 
neveket, életkorokat. Illusztrálhatják a családfát rajzokkal (arcok helyett szerepelhetnek foglalkozásra utaló 
rajzok), esetleg fényképekkel. Munka közben hallgassunk zenét. 
 

BEFEJEZÉS 
Mutassuk meg saját családfánk rajzát, s mondjunk róla 2-3 mondatot a gyerekeknek. Helyezzük el a rajzot a 
terem falán. 
 
Megjegyzés: Kérjük meg a gyerekeket, hogy a következő foglalkozásra hozzanak magukkal 1-1 játék mackót. 
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3. fejezet - 6. foglalkozás ME AND MY FAMILY – AUNT KATE’S COLLECTION 

Nyelvi célok 
          jelzős szerkezetek bővítése 
             többes szám bevezetése 
                       They are…. 
                       These are… 

Tevékenységek 
            pantomim játék 
            ’Ki kicsoda?’ Játék 
            mackók azonosítása hallás után 
             mackók jellemzése 

Eszközök 
             szókártyák (foglalkozások) 
             képek (Jessica családjának tagjai) 
             hozott játék mackók 
             labda 
             könyv, magnó, kazetta 

 
Szókincs 
fat, thin, tall, old, young 
They are… 
These are… 
a collection 
 
 

 
BEVEZETÉS 

PANTOMIM JÁTÉK 
A gyerekek húznak egy-egy foglalkozáskártyát, és eljátsszák az azon szereplő szót. Aki elsőként kitalálja és 
helyesen megnevezi az adott foglalkozást, az húzhatja a következőt. 
Az utolsó kártyán a zoo keeper szó álljon. 
 

KI KICSODA? 
Ezt követően képeket húznak. A többieknek kérdések segítségével ki kell találniuk, ki látható a képen. 

Have you got long hair? 
Have you got a small nose? 
Have you got glasses? 
Have you got a brother?  
YOU ARE AUNT KATE! 

Az utolsó kép Kate nénit ábrázolja.  
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS 
A gyerekek által hozott mackókat ültessük ki az asztalra. Beszélgessünk róluk (színek, számok, jelzők: big, 
small, strong, short) Bővítsük a gyerekek szókincsét újabb jelzőkkel: fat, thin, tall, old, young. 
 

MILYEN MACID VAN?  
Mindenki választ egy macit. Kört formálunk, s a macikat letesszük magunk elé. Dobjuk a labdát, s mondunk egy 
mondatot annak a macijáról, akinek a labdát dobtuk. 

Pl. You’ve got a fat teddy bear. 
You’ve got a purple teddy bear. Etc 

 

KATE NÉNI GYŰJTEMÉNYE 
1. A gyerekek a magnó segítségével kitöltik a könyv CB 30/G gyakorlatának táblázatát úgy, hogy a megfelelő 
macifejbe beírják a megfelelő számot. 
Mielőtt bekapcsolnánk a magnót, olvassuk el a macifejekbe írt mellékneveket kórusban. 
Figyelmeztessük a gyerekeket, hogy a számokat nem ebben a sorrendben fogják hallani.  
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Többször hallgassuk meg a szöveget, másodjára, harmadjára már csak a mackók leírását tartalmazó részt. 
  
Jessica  Aunt Kate is our mum’s sister. She’s a zoo keeper.  

Her favourite animals are bears. She has got a big collection of  
teddy bears. How many bears has she got ? 
(csöngetés, kulcscsörgés, ajtónyitás) 

Jessica   Hello, Aunt Kate. 
Aunt Kate  Oh, hello, Jessica. 
Jessica   Aunt Kate, These are my friends, Maggie and David. 
Maggie and  
David   Good morning. 
Aunt Kate  Good morning, children. Come in. And call me Aunt Kate everyone. 
Maggie   Wow! How many teddies have you got!!! 
Aunt Kate  Well, well. Let me see… 

I’ve got 5 tall bears…8 small bears…6 big bears…2 fat bears… 
a strong bear…3 thin bears…and…this is my OLD teddy. 

David   5 tall bears…8 small bears…6 big bears…2 fat bears… 
one strong bear…3 thin bears…and…one old teddy.  
That’s 26 teddy bears! WOW!! 

 
2. Közösen ellenőrizzük a gyerekek munkáját. 
 
3. A szöveg második részének meghallgatása során a gyerekek mutassanak rá a képen arra a macira, amelyikről 
éppen szó van.  
 

Aunt Kate These are my favourite bears. They are from my brother, Mike.  
   They are short and fat and very funny. 

This is my old teddy bear. It’s from my grandmother. 
This bear here is from my best friend. It’s very small. 
Look at this tall bear. And this one is very thin. 

  Where’s my strong teddy? Oh, here it is. 
David  Have you got a young teddy, Aunt Kate? I mean a baby teddy?  
Aunt Kate Yes, I have. Find it. 
David  Here! 

 
4. Mutassunk rá újra a macikra és közösen mondjuk el, milyenek, ezzel gyakorolva a jelzős szerkezeteket, s az új 
szavak kiejtését. 
 

BEFEJEZÉS 
Rögzítsük az új szavak jelentését mozgásos játékkal. 
Játsszuk el, hogy alacsony mackók, kövér mackók, erős mackók, stb. vagyunk. 
     We are short teddy bears. (leguggolunk) 
     We are fat teddy bears. (kidüllesztjük a hasunkat) 
 

MARADT IDŐNK? 

ROBOT JÁTÉK 
A gyerekek adjanak utasításokat a robotnak (egy önként vállalkozó kisdiáknak), de előtte határozzuk meg, hogy 
néz ki a robot. Az utasításokat ennek megfelelően kell végrehajtania. 

You are a fat, old robot. 
Stand up, please.  
Open the door, please. 
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3. fejezet - 7. foglalkozás ME AND MY FAMILY – AUNT KATE’S COLLECTION 

Nyelvi célok 
              szókincsbővítés 

Tevékenységek 
            mackók azonosítása 

              utasítások követése 
              zenés torna 

Eszközök 
             hozott játék mackók 
             könyv, magnó, kazetta 

 
Szókincs 
a head, a neck, a shoulder, a paw, a leg, a knee,  
a toe, a foot, a hand 
 

 
BEVEZETÉS 
A gyerekek körben állnak a macikkal a kezükben. Kérjük meg őket, hogy emeljék fel macijukat, ha szerintük 
arról beszélünk. 

You’ve got a big orange teddy bear.  
 
Játsszunk tovább úgy, hogy tanári utasításra a megnevezett macik tulajdonosai helyet cserélnek egymással. Két-
három forduló után kérjük el az egyik kisdiák maciját, s adjuk cserébe a játékvezető szerepét. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS 
Ismételjük át az arc részeit, majd bővítsük a szókincset a test részeivel. 
Soroljuk a szavakat, s közben mutassuk a jelentést egy játék mackón. 
A gyerekek utánozzanak bennünket saját mackójuk segítségével. Két-három új szó elhangzása után kezdjük újra 
a felsorolást. A gyerekek kórusban ismételjék a szavakat, s mindent mutassanak a játékon. 
 

JÁTÉKOS TORNA - The Bear Game 
Hallgassuk a könyv CB 30/H gyakorlatának hanganyagát.  
1. A gyerekek először egyenként követik a magnóról hangzó utasításokat. 

 
Stand up, teddy bears.  
(zene elkezdődik, s végig hallani fogjuk a játék alatt) 
Touch your heads.  Touch your necks. 
Touch your shoulders. Touch your arms. 
Touch your paws.  Touch your ears. 
Touch your eyes.  Touch your legs. 
Touch your knees.   Touch your toes. 

 
2. Ezt követően leülnek. Elismételjük a magnó segítségével a testrészeket. 

 
Sit down, teddy bears.  
Heads, necks, shoulders, arms, paws, legs, knees and toes. 
Stand up teddy bears and choose a partner. 

 
3. Majd felállunk, s partnert keresünk magunknak. 
Feladat az utasítások követése párokban. Csoportunkat ismerve lehet, hogy a párok kiválasztására gondosan kell 
ügyelnünk ebben a játékban.) 

Paw to paw – összeérintjük a mancsunkat. 
Paw to shoulder – egyik mancsunkat társunk vállára helyezzük. Stb. 

 
OK. Listen. 
Paw to paw. 
Knee to knee. 
Shoulder to shoulder. 
Head to head. 
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VERY GOOD. 
Paw to shoulder. 
Head to arm. 
Shoulder to knee. 
Paw to paw. 
WELL DONE !!! 

 
4. Keressük meg a szavak szóképét a CB 30/H gyakorlat rajzán. 

 

BEFEJEZÉS 
Oldjuk meg a munkafüzet AB 25/10. gyakorlatát, ezzel még két szóval bővítve szókincsünket. 
 

MARADT IDŐNK? 
Készítsünk elő öntapadós szegélyű kis lapokat. Alkossunk párokat. Osszunk ki minden párnak 7 kis lapot. 
Kérjük meg őket, hogy írjanak fel minden lapra egy-egy testrész nevét. Ezt követően az egyik játékos címkézze 
fel társát. Az a páros lesz a győztes, aki a leghamarabb kész, minden szó hibátlan és a megfelelő helyen látható. 
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3. fejezet - 8. foglalkozás ME AND MY FAMILY – AUNT KATE’S COLLECTION 

Nyelvi célok 

              többes szám gyakorlása 
                       They are…. 
                       These are… 
              teljes és összevont formák 

Tevékenységek 
            daltanulás 
               játékos torna 
               mondatok kiegészítése 
               gyűjtemény rajzolása írásbeli 
               utasítások alapján 
                személyleírás emlékezetből 

Eszközök 
                magnó, kazetta, 
                könyv, munkafüzet 
                rajzlap, rajzeszközök 

 
Szókincs 
They are…. 
These are… 
 
 

 
BEVEZETÉS 

DALTANULÁS 
Hallgassuk meg a ’Head and shoulders’ kezdetű dalt (CB 30/I). Először csak mozgással kövessük a szöveget. 
Ezt követően nevezzük meg ismét a dalban szereplő testrészeket. 
Hallgassuk ismét a dalt, énekeljünk, és tornázzunk is hozzá. 

 
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 
Eyes and ears and mouth and nose, 
Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

ÖSSZEVONT FORMÁK 
1. A CB 31/J gyakorlata szemléletesen magyarázza a HE/SHE IS, valamint a THEY ARE teljes és az összevont 
formáit.  
Eddig írott formában következetesen a teljes formát használtuk, hogy ne okozzunk zavart a gyerekek fejében: 
A következő fejezetben viszont megjelennek majd az összevont formák. 
 
2. A gyerekekkel ezt a nyelvhasználat szintjén kell csak tisztáznunk, szabály helyett gyakorlási lehetőséget 
biztosítva. 
A munkafüzet AB 24/7-8 gyakorlatai ezt a célt szolgálják. Először a 24/7 gyakorlatban egészítsük ki a 
mondatokat a felső sarkokban megadott szavak valamelyikével. A megoldás ellenőrzése után adjunk időt a 
gyerekeknek arra, hogy önállóan, dolgozzanak. Le kell rajzolniuk egy gyűjteményt, de ők dönthetnek, 
dinoszauruszokat, vagy cicákat szeretnének ábrázolni. A rajznak meg kell felelnie a keret mellett két oldalt 
olvasható mondatok jelentésének. Kérjük meg őket, hogy a mondatoktól húzzanak nyilakat a megfelelő állathoz. 
Ügyeljenek az egyes és többes számra. 
 

SZEMÉLYLEÍRÁS 
1. Kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák el némán a könyv CB 31/K gyakorlatában a báb személyleírását. 2. 
Csukják be a könyvet és válaszoljanak a kérdéseinkre. 

Has it got a big head? 
Has it got small eyes? 
Has it got brown hait? 
Is it funny? 
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3. Dolgozzanak párban. Tegyék egymás mellé a könyvüket, hogy egyszerre két bábot lássanak. Meséljék el, 
hogy néz ki a két báb. 

These are puppets. 
They’ve got big heads. They’ve got smiley faces….. 
They are playful and funny. 

BEFEJEZÉS 
Tervezzék meg saját bábjukat, egyelőre papíron. 
 

MARADT IDŐNK? 
Mutassák be egymásnak a terveiket. 
 
Megjegyzés: Szerencsés lenne segítséget kérni technikát tanító kollégánktól a bábok elkészítésében. 
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 3. fejezet - 9. foglalkozás  ME AND MY FAMILY – A BRITISH FAMILY 

Nyelvi célok 
          az eddig tanultak átismétlése, gyakorlása 
               is/are 
               has/have got 
                ’s 
          az ismeretek bővítése a brit királyi család 
          családfájának segítségével                  

Tevékenységek 
         kiállítás bábokból vagy rajzokból 
            kérdések szerkesztése szókártyákból 
         ’Találd ki!’ játék  
            amőba játék 
            személyazonosítás (szövegértés) 

Eszközök 
             elkészült bábok, illetve rajzok 
             szókártyák a kérdésszerkesztéshez 
             könyv 

 
Szókincs 
grandma 
grandpa 
 
 

 
BEVEZETÉS 
Amennyiben technika órán elkészültek a bábok, azokból rendezhetünk kiállítást. Ha ez nem sikerült, helyezzük 
el a gyerekek rajzait a táblán. Minden bábnak adjunk nevet, így könnyebb lesz beszélgetni róluk. Képzeljük el, 
hogy ez egy család. Beszéljük meg a köztük lévő kapcsolatokat is. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

TALÁLD KI! 
1. A játék megkezdése előtt ismételjük át a kérdéseket. 
Írjuk meg a legfontosabbakat előre (nagy méretű betűkkel), majd vágjuk szavakra a mondatokat. Tegyük ki az 
összekevert szókártyákat az asztalra, s közösen rendezzük azokat kérdésekké. 
Helyezzük el a kérdéseket a táblán. Próbáljuk újabbakkal bővíteni a sort. 
 
2. Válasszuk ki az egyik bábot, de ne áruljuk el, melyikre gondolunk. A gyerekek kérdezzenek, s próbálják meg 
kitalálni, melyik bábra gondoltunk. 
 
3. A gyerekek párban is játszanak. 
 
4. Vonatkoztassuk a kérdéseinket egyszerre több bábra, hogy a többes számú formát is gyakorolhassuk.  
 

EGY HÍRES CSALÁD 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy nézzék meg a brit királyi család családfáját, és válaszoljanak kérdéseinkre: 

Charles is William’s father but who is his mother? 
Charles is Andrew’s brother but who is his sister? 

 
Ismételjük át ezzel a beszélgetéssel a rokonságot jelölő szókincset, valamint a birtokos ’S használatát. 
 

AMŐBA 
A CB 33/M játékát párban játsszuk az amőba játék szabályai szerint. A két ellentétes sarokból indulva kell 
összegyűjteni három kört vagy x-et vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan. A mezőt akkor lehet elfoglalni, ha 
kimondjuk a meghatározásnak megfelelő szót. 

Pl. grandma and grandpa = grandparents 
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Megjegyzés: Ha a játék tábláját lefedjük egy darab celofánnal, és a gyerekek azon jelölik találataikat, megóvjuk 
a könyv lapját. 
 

BEFEJEZÉS 
Oldjuk meg a CB 33/N gyakorlatot. 
 

MARADT IDŐNK? 
Beszéljünk azokról a képen látható személyekről, akiknek a leírása nem szerepel a gyakorlat szövegében. 
3. fejezet - 10. foglalkozás     ME AND MY FAMILY 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 

Nyelvi célok 
          feladatok önálló értelmezése 
          önálló munka eredményességének felmérése   
Tevékenységek 
          bevezető játék 
          önálló feladatmegoldás 
          ’Ki vagyok én?’ játék 

Eszközök 
           munkafüzet 
           magnó, kazetta, színes ceruzák 
           közismert filmhősöket ábrázoló rajzok 

 
Szókincs 
 

 

BEVEZETÉS 
Az 1. fejezetben tanult kiszámolóval számoljunk ki egy kisdiákot. Ő lesz az aki megmondja, mi legyen a fejezet 
utolsó óráján a bemelegítő játék. 
(Tanítványainkat ismerve célszerűnek tarthatjuk erre előzetesen felkészíteni őket.) 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 
Egyszerű visszacsatoló feladatsor kitöltése önálló munkával. 
Célunk az, hogy felmérjük, mennyire tudnak önállóan dolgozni, értik-e a tankönyv ábrákkal jelölt utasításait, 
tudnak-e önállóan mondatokat alkotni, és képesek-e követni a magnót. 
 
Megjegyzés: A feladatok javítása után fontos, hogy kiemeljük azon területeket, ahol a gyerekek kiemelkedően 
teljesítettek, illetve ne lépjünk át a problémákon, hanem gondoskodjunk további gyakorlásról. 
 

BEFEJEZÉS 
1. A ’Ki vagyok én?’ játék bevezetéseként hallgassuk meg a munkafüzet AB 26/12 gyakorlatának hanganyagát. 
A gyerekek mutassanak rá arra a filmhősre, akiről éppen szó van. 

 
Colin  Look, Dad. This is my favourite film.  

And this is my favourite character. It has got a big head  
and a small body. It’s cute and clever.  
It has got very big eyes and a very small nose. It has got very long 
arms, big hands and long fingers. It has got very short legs. 

Uncle Mike  Ah !! That’s E.T. 
And this is MY favourite character.  
It has got a big, strong body and very strong legs. It has got a big 
head with bright eyes. Yes. It’s very clever. It’s white and grey. 

Colin   Is it from Star Wars? 
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Uncle Mike No, it isn’t. 
Colin  Is it a dog? 
Uncle Mike  No. It’s half dog and half wolf.  

It’s White Fang. 
 

2. A ’Ki vagyok én?’ játék szabályai a következők: 
Egy önként jelentkezőt kérjünk meg, hogy húzzon egyet a közismert filmhősöket ábrázoló rajzok, képek közül. 
Ne mutassuk meg neki a képet, helyezzük azt el a hátán (lásd munkafüzet AB 27/PLAYTIME).  
A többiek adjanak személyleírást róla. Kezdjenek általánosabb dolgokkal, s fokozatosan adjanak segítséget.  
Hány mondatból sikerül azonosítani a szerepét? 
 
Megjegyzés: Megkérhetjük a gyerekeket előre, hogy gyűjtsenek képeket ehhez a játékhoz. Könnyebb lesz a 
találgatás, ha ismerik a választási lehetőségeket. 
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4. FEJEZET – STEP 4    ME AND MY HOME 
 
Tartalmi összegzés 

Ebben a fejezetben ellátogatunk a King utcába, s vendégeskedünk Jessica családjánál.  
Összehasonlíthatunk egy tipikus angol házat a mi lakásainkkal.  
Bővíthetjük történelmi ismereteinket Nagy-Britanniáról: bepillanthatunk egy 11. 
századi normann vár hétköznapjaiba. 

 
Cél 

- szókincsbővítés a hangsúlyt a továbbiakban is a szóbeliségre helyezve; 
- problémamegoldó feladatokban részt venni; 
- szituációs játékokban aktív szerepet vállalni; 
- mindennapi beszélgetésekben részt venni; 
- ismeretek bővítése a célnyelvi országról, Nagy-Britanniáról. 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- a ház, lakás részeit megnevezni; 
- tárgyak helyét meghatározni; 
- véleményüket egyszerű módon kifejezni. 
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STEP 4.   Me and My Home 
bathroom (n)  fürdőszoba 
beautiful (adj)  gyönyörű 
bed (n)   ágy 
bedroom (n)  hálószoba 
bird (n)   madár 
bookshelf (n)  könyvespolc 
bus (n)   busz 
bus stop (n)  buszmegálló 
carpet (n)  szőnyeg 
cassette (n)  kazetta 
castle (n)  vár, kastély 
CD (n)   CD 
chair (n)   szék 
cinema (n)  mozi 
desk (n)   íróasztal ,iskolai pad 
downstairs (n)  alsó szint, alsó szinten 
flower (n)  virág 
garden (n)  kert 
hall (n)   előszoba 
home (n)  otthon 
house (n)  ház 
kitchen (n)  konyha 
lamp (n)   lámpa 
new (adj)  új 
nice (adj)  szép 
pet shop (n)  állatkereskedés 
photo (n)  fénykép 
room (n)  szoba 
shelf (n)   polc 
shop (n)   bolt 
sitting room (n)  nappali 
some (adj)  néhány, valamennyi 
tennis ball (n)  teniszlabda 
tree (n)   fa 
upstairs (n)  felső szint, felső szinten 
very (adj)  nagyon 
wall (n)   fal 
wardrobe (n)  ruhásszekrény 
window (n)  ablak 
 
*cupboard (n)  polcos szekrény 
*dark (adj)  sötét 
*ghost (n)  szellem 
* man (n)  férfi 
*purse (n)  pénztárca 
* woman (n)  nő, asszony 
*wood (n)  erdő 

Everyday English 
I think so.   Szerintem is. 
I don’t know.  Nem tudom. 
Thank you for your letter. Köszönöm a leveledet. 
 
Where is it ?  Hol van ? 

…in the house   …a házban                
…on the wall   …a falon 
…on top of the cupboard  …a szekrény tetején 
…near the tree   …a fa közelében 
…under the bed   …az ágy alatt 
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4. fejezet - 1. foglalkozás    ME AND MY HOME – OUR STREET 

Nyelvi célok 
       szókincsbővítés 
       There is/there are szerkezet bemutatása 

Tevékenységek 
      szógyűjtés párokban 
        címek azonosítása hallás után 
        mondatok csoportosítása 
        kérdés-felelet 
        szólánc 
        (BINGO) 

Eszközök 
       könyv, magnó, kazetta 
       mondatkártyák az új szerkezet gyakorlására 

 
Szókincs 
There is a/an… 
There are… 
a house, a shop, a pet shop, a cinema, a bird,  
a bus stop 
a lot 
 

 
BEVEZETÉS 
1. Kérjük meg a gyerekeket, hogy  párokban gyűjtsenek szavakat a könyv CB 34/A képéről. 
Mondjuk meg, hogy erre a feladatra 5 perc áll rendelkezésükre. 
 
2. Olvassák fel a szavakat kategóriánként: külön a számokat, színeket, játékokat, állatokat, stb. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
KERESD A CÍMET! 
1. Hallgassuk meg a CB 34/A gyakorlat magnós szövegét. Kérjük meg a gyerekeket, hogy a kép segítségével 
mondják meg a címét annak a helynek, ahol a beszélgetés vagy mondat szerintük elhangzott. (Ha szükséges, 
használjuk a magnó pillanatkapcsolóját, hogy legyen idő a válaszadásra.) 

 
What a funny dog! 

14, King Street. 
A kilo of apples, please. 
Look. This is a big boat. 
Let’s play football. 
Nick!! Come here, please. 
Wow! Jurassic Park! A film about dinosaurs!  
A banana ice-cream, please. 

 
2. Ezt követően oldjuk meg a kép alatti igaz/hamis mondatokat. 
A gyakorlat új szerkezetet tartalmaz. Egyelőre hagyatkozzunk a gyerekek globális szövegértési készségére. 
 
3. Próbálják meg kijavítani a téves információt. 
 
ÚJ SZERKEZET GYAKORLÁSA 
Készítsünk előre mondatkártyákat a képről a THERE IS A/AN…;THERE ARE… szerkezetek gyakorlására. 
Ültessük körbe a gyerekeket. Tegyük ki az összes kártyát középre, s olvassuk el valamennyit.  
Ezt követően játsszunk szóvadászatot. Mondjunk először két egyes számú, majd két többes számú főnevet. 
Kérjük meg őket, hogy keressék meg és olvassák fel a megfelelő mondatokat. Kezdjük a kártyákat egyes és 
többes szám szerint két oszlopba rendezni. 
Kérdezzük meg, szerintük mely mondatokkal lehetne folytatni a felsorolást az egyes oszlopokban. Közösen 
fejezzük be a csoportosítást, és beszéljük meg a különbségeket. 
Olvassunk el minden mondatot kórusban is. 
 
KÉRDÉS-FELELET 
Tegyünk fel kérdéseket a képről a könyv példái alapján, a gyerekek válaszoljanak. 
Ezt követően párban gyakoroljanak. 
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BEFEJEZÉS 

SZÓLÁNC - SNAKE GAME 
A gyerekek nézhetik a CB 34/A gyakorlat képét, s a CB 35/B  gyakorlat ötlete és példája alapján próbálják 
folyamatosan bővíteni az első mondatot: 

There’s a police car in the street. 
 

MARADT IDŐNK? 
4 fős csoportokban bingózzunk az óra bevezető részében gyűjtött szavakkal. A játék megkezdése előtt 
egyeztessék a szókincset (csak akkor eredményes a játék, ha mindenki azonos szókincs bankból válogat), majd 
válasszanak játékvezetőt. 
 
Megjegyzés: Mondjuk el a gyerekeknek, hogy hamarosan modellezni fogunk, egy utcarészlet makettjét fogjuk 
elkészíteni. Kezdjenek apró dobozokat gyűjteni ehhez a munkához!
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4. fejezet - 2. foglalkozás    ME AND MY HOME – OUR STREET 

Nyelvi célok 
       There is/there are szerkezet gyakorlása 

Tevékenységek 
      keresztrejtvény megoldása 
       képleírás 
       szövegértés: tartalom megjelenítése rajzban 
       vers feldolgozása olvasás, majd hallás után      

Eszközök 
       könyv, munkafüzet 
       magnó, kazetta, kellemes zene 

 
szókincs 
a woman, a man, a purse, a bus 
new 
 

 
BEVEZETÉS 
KERESZTREJTVÉNY 
Oldjuk meg a munkafüzet AB 28/1 gyakorlatának keresztrejtvényét. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
KÉPLEÍRÁS 
A keresztrejtvény szavainak felhasználásával beszélgessünk a CB 34/A gyakorlat képéről, ezzel átismételve az 
előző órán bevezetett ’There is/there are’ szerkezeteket. 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
Önállóan oldják meg a munkafüzet AB 28/2 gyakorlatát. Olvassák el a rövid leírást. Illusztrálják azt minél 
pontosabban. Színezzék ki a képet, s beszéljenek róla úgy, hogy a leírásban a színek is szerepeljenek. 
Figyeljük munkájukat, s mérjük fel, sikeresen követik-e az összefüggő szöveg jelentését. 
Tevékenység közben hallgassunk zenét. 
 
VERS - AT THE BUS STOP 
1. A könyv CB 35/C gyakorlata egy illusztrált verset mutat be.  
Nézzük a képet s olvassuk fel a verset. A gyerekek kövessék a szöveget úgy, hogy mindig rámutatnak a kép 
megfelelő részletére. Értelmezzük az új szavakat a kép segítségével.  
 
2. Hallgassuk meg a gyakorlathoz tartozó hanganyagot. Kérjük meg a gyerekeket, hogy figyeljék a képet, s 
próbálják megtalálni a különbségeket. 

  There’s a young man at the bus stop. 
There’s a woman with a thin dog. 
There’s a doctor, there’s a nurse, 
There’s a small girl with a purse. 
There’s a child who’s got a mask. 
There’s a boy with a new car. 
And there’s the bus….. 
BUT WHERE IS MUM ??? 

 
3. Hallgassuk meg újra, és újra a verset, a gyerekek írják le azokat a szavakat, amelyek a könyv versében nem 
szerepelnek. Párokban próbálják meg leírni a hanganyag változatát. 
 
4. Ha készen vannak, ellenőrizzük munkájukat a szöveg ismételt meghallgatásával. 
 

BEFEJEZÉS 
SZÓLÁNC 
Mindenki álljon fel. Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy gondoljanak egy utcarészletre. Egyenként sorolják, mi 
látható az utcán (játszótéren. Aki nem tud új szót mondani, vagy olyat említ, ami már elhangzott, leül, és drukkol 
a többieknek. 
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MARADT IDŐNK? 
Van kedvük újabb változatokat kitalálni? 
 
Megjegyzés: Kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzanak felszerelést a makett elkészítéséhez. 
 
 
4. fejezet - 3. foglalkozás    ME AND MY HOME – OUR STREET 

Nyelvi célok 
       szókincs és nyelvi szerkezetek gyakorlása 

Tevékenységek 
      rajzverseny (vagy kirakó) 
       képleírás  

Eszközök 
        könyv képei (6-7. oldal) 
        alapanyag a makett készítéséhez 
        magnó, kellemes zene 

 
szókincs 
 
 

 
BEVEZETÉS 
RAJZVERSENY 
Szervezzünk rajzversenyt 2 csapatban. Az egyik csapat Jessica íróasztalának rajzát kapja  
(CB 6/A), a másik csapat Danielét (CB 7/C). 
A gyerekek nem látják egymás képét, bár ismerik azokat a korábbi órákról. 
Egyik csoport leírja a képet, míg a másik rajzol.(Lásd ’FACE GAME’ szabályait CB 19/D) 
Amennyiben csoportunknak túl egyszerű lenne ezen ismert képekkel játszani, válasszunk másikat, esetleg 
újságból, magazinból, stb.) 
 
Variáció: 
Izgalmas lenne, ha a CB 6-7. oldalán található, a főszereplők szobáját ábrázoló képeket lemásolnánk, és 
képkirakót készítenénk. A gyerekek két csoportban összerakják a képeket, majd bemutatják azokat társaiknak. 
(A képleírás kérdés-felelt formájában is történhet. Döntsük el, melyik változatra van nagyobb igénye és szüksége 
tanítványainknak, illetve mire van időnk.) 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – makett készítés 
Nézzük meg a könyv CB 35/D gyakorlatának képét, s beszéljük meg, mit látunk most Jessica asztalán. 

There are three felt tips. 
There is a tree. etc. 

Mondjuk el, hogy a foglalkozás második részében mi is makettet fogunk készíteni. Jelöljük ki a csapatokat, s 
lássunk munkához. 
Megjegyzés: Sok időt takarítunk meg, ha megkérjük a gyerekeket, hogy a gyűjtött dobozokat otthon előre 
színezzék ki, vagy vonják be színes papírral. 

 

BEFEJEZÉS 
A csapatok mutassák be a már elkészült utcarészletet. 
 

Megjegyzés: Mérjük fel, mennyi idő szükséges a makett befejezéséhez, s 
következő óránkat ezt figyelembe véve tervezzük meg.  
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4. fejezet - 4. foglalkozás    ME AND MY HOME – OUR HOUSE 

Nyelvi célok 
       szókincsbővítés 
       vélemények kifejezése 
              I think… 
              I think so, too. 

Tevékenységek 
       kiállítás megtekintése 
       szókincsbővítés 
       memória játék 
       szituációs játék 

Eszközök 
        makettek 
        könyv, kazetta 
        mondatkártyák borítékban 
        mondatkártyák a szituációs játékhoz 
        a ház részeit ábrázoló képek (magazinokból) 

 
szókincs 
I think it’s nice. 
I think so, too. 
Wow! 
What a nice street! 
a hall, a kitchen, a sitting room, a garage, a garden, 
a bedroom, a bathroom, 
a flower 

 
BEVEZETÉS 
Rendezzünk kiállítást az elkészült makettekből a terem egyik elkülönített részében. 
Beszéljük meg, melyik modell miért tetszik. 

I think, it’s nice. There are…. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÓKINCSBŐVÍTÉS - THIS IS JESSICA’S HOUSE 
1. Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy Jessicáék új házáról hallgatunk meg egy rövid szöveget (CB 36/E). 
Közben állítsák sorba a borítékban található mondatokat. A könyveket ne nyissák ki!  

Jessica  That’s our new house. 
Tina  Wow! It’s very big. 
Jessica  Yes. I think it’s nice. 
Tina  And the flowers are beautiful. 
Jessica  Yes, I think so too. 

 
2. A szöveg felolvasásával ellenőrizzük a helyes sorrendet. 
 
3. Nyissuk ki a könyvet, és hallgassuk meg a teljes párbeszédet. (A szöveg második része a könyvben nem 
olvasható, azt a ház alaprajzán követhetik a gyerekek.) 
Kövessük a szöveget a képek segítségével. Mutassanak rá az egyes szobákra az elhangzás sorrendjében. 
 

Jessica  That’s our new house. 
Tina  Wow ! It’s very big. 
Jessica  Yes. I think it’s nice. 
Tina  And the flowers are beautiful. 
Jessica  Yes, I think so too. Come in. 
 

This is the hall. And that’s the kitchen. 
(edénycsörömpölés)  Hello, Mum. 
We’ve got a large sitting room. (ajtónyitás, TV hangja) 

Tina  Where is your room? 
Jessica  It’s upstairs. Come and see.(léptek, ahogy futnak fel a 

lépcsőn) 
(ajtónyitás ) This is mum and dad’s bedroom…  
(ajtónyitás ) Daniel’s bedroom… What a mess ! 

Daniel  Close the door, please. 
Jessica  (ajtónyitás )Come in. This is my room. Let’s listen to 

some music  (Bekapcsolja a magnót, zene…) 
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4. Hallgassuk meg újra a második részt, állítsuk meg a magnót mondatonként, és ismételjük el a helyiségek 
neveit. Közben mutassunk rá a megfelelő részletre. 
 
 
MEMÓRIA JÁTÉK 
Rakjuk ki a ház helyiségeit ábrázoló képeket az asztalra, s ültessük köré a gyerekeket. Soroljuk a szavakat, s 
ismételtessük azokat kórusban. Mikor jól megy kezdjünk játszani az AB 21/PLAYTIME korábban leírt szabályai 
szerint. 
 

MUTASD BE A HÁZAD! – SZITUÁCIÓS JÁTÉK 
Írjunk előzetesen mondatkártyákat a CB 36/E gyakorlat hanganyagából, melyek segítségével a gyerekek aktívan 
részt tudnak venni egy szituációs játékban.  
Olvassuk végig a mondatokat, tisztázzuk, hogy mindent értenek-e.  
Kérjük meg a gyerekeket, hogy képzeljék el, most költöztek új házba, és szeretnék azt megmutatni barátaiknak. 
Alkossanak 3 fős csoportokat vagy párokat, s játsszák el a szituációt. 
Használjuk ehhez szemléltetésként a memória játék képeit, segítségként pedig a mondatkártyákat. Válogassunk a 
következőkből, és használjuk fel a sorrendezéshez készített kártyákat is! A választékot tetszés szerint bővíthetjük 
is. 
 

This is the hall. 
 And that’s the kitchen. 
We’ve got a large sitting room.  
This is mum and dad’s bedroom…  
This is my room.  
 

BEFEJEZÉS 
Ismételjük át újra a helyiségek neveit a képek alapján. 
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4. fejezet - 5. foglalkozás    ME AND MY HOME – OUR STREET 

Nyelvi célok 
        szókincs gyakorlása 
        vélemény kifejezése 

Tevékenységek 
       ’Találd ki!’ játék képekkel 
        ismerkedés angol lakóházakkal 
        szókincs bank hallás után 
         vélemény  megfogalmazása 

Eszközök 
       ház helyiségeinek képei 
       könyv, magnó, kazetta 

 
szókincs 
upstairs 
downstairs 
a flower garden 
 

 
BEVEZETÉS 
Az előző foglalkozásra összegyűjtött képek segítségével elevenítsük fel a szókincset. 
A képeknek mindig csak egy részletét mutatjuk, a gyerekek abból próbálják meg kitalálni, melyik helyiséget 
ábrázolja a kép. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

MELYIK HÁZ TETSZIK? - NICE HOUSES 
1. Beszélgessünk Jessicáék házáról. 
 
2. Nézzük meg a könyv CB 37/F gyakorlatában látható fényképeket. Mondjuk el a gyerekeknek, hogy ezek a 
felvételek angliai kisvárosokban készültek, s tipikus lakóépületeket ábrázolnak. 
Hallgassuk meg a leírásokat, s próbáljuk meg beazonosítani a házakat. 

 
 16, High Street  

This house is not very big. There are two bedrooms, a bathroom, a kitchen 
and a sitting room.  
It hasn’t got a garden. There is a supermarket in the street.  

 
9, West Street 
It is a beautiful big house. It hasn’t got a garden but there are flowers  
and trees in the street and there’s a park, too. There are four bedrooms,  
two bathrooms upstairs, a big sitting room, a kitchen and a hall 
downstairs. It’s a nice home for big families. 

 
2, Old Street 
It’s a very small but beautiful old house. It has got a bedroom  
and a bathroom upstairs, and a small sitting room and a kitchen downstairs. 
It has got a very small flower garden. 

 
3. Osszuk a táblát három részre, és írjuk fel a három címet. 
Hallgassuk meg még egyszer, ezúttal szakaszonként a leírást, és beszéljük meg, melyik házban milyen szobák 
vannak. Kérjük meg a gyerekeket, hogy írják fel a legfontosabb adatokat a megfelelő cím alá. 
 
4. Kérdezzük meg a véleményüket a házakról. Ők a minta alapján mondják el, melyik házban laknának szívesen, 
és miért. 
   Which is the best house for your family? 
   I think number 2 is the best. It isn’t very big. There are… 
 
(Segíti a gondolataik megfogalmazását a könyv példája, valamint a táblára felírt szókincs bank.) 
 

BEFEJEZÉS 
Hallgassunk meg egy mondókát. 
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.   In a dark, dark wood there’s a dark, dark house. 
In the dark, dark house there’s a dark, dark room. 
In the dark, dark room there’s a dark, dark cupboard. 
In the dark, dark cupboard there’s a dark, dark box. 
In the dark, dark box there’s a … GHOST ! 

MARADT IDŐNK? 
Tanuljuk meg a mondókát úgy elmondani, hogy közben játsszunk a hangszínnel és a hangerővel, így 
érzékeltetve a mondóka tartalmát 
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4. fejezet - 6. foglalkozás   ME AND MY HOME – MY BEDROOM 

Nyelvi célok 
        szókincsbővítés 
        tárgyak helyének meghatározása 

Tevékenységek 
       torpedó játék 
         képleírás 

Eszközök 
         munkafüzet, könyv, magnó, kazetta 
          tárgyak a gyerekek tolltartójából, táskájából 

 
Szókincs 

a carpet, a shelf, a bookshelf,  

a wardrobe, a window 
in 
on 
near 
under 
 
 

 
BEVEZETÉS 
TORPEDÓ JÁTÉK 
Játsszunk a munkafüzet AB 29/3 gyakorlatának tábláin. A példa szerint minden kisdiák írja be a bal kéz felőli 
táblába 5 helyiség nevét. Közben ne mutassa a munkafüzetét senkinek.  
Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy párban fognak dolgozni, s az egyes mezőkre rákérdezve kell kitalálniuk, 
hogy társuk hová rejtette a szavakat, s melyek azok.  
 
Megjegyzés: A játék időtartamát nem lehet előre kiszámítani, mert sok múlik azon, milyen hamar sikerül 
megtalálniuk egy-egy szót. Ezért célszerű megadni a rendelkezésre álló időt.  
Ennek leteltével kérdezzük meg, ki hány szót talált meg, s visszacsatolásként írjuk fel ezeket a táblára. Végül 
megnézhetik egymás tábláját, s összehasonlíthatják azokat. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÓKINCSBŐVÍTÉS - JESSICA’S ROOM 
1. Néhány kérdéssel elevenítsük fel, milyen helyiségek találhatók Jessicáék házában.  
 
2. Kérjük meg a gyerekeket, emlékezetből sorolják el, mi található a kislány asztalán és a falon.  
Nyissuk ki a könyvet a CB 38/H gyakorlatnál, és keressük meg az előbb említett tárgyakat. 
Néhány új szó jelentését magyarázzuk az illusztráció segítségével. Mutassunk rá többször a tárgyakra, és 
ismételjük kórusban a nevüket. 

(carpet, shelf, bookshelf, wardrobe, window) 
 
3. Hallgassuk meg, hogyan beszél Jessica a szobájáról. Keressük meg a képen a megnevezett tárgyakat. 
Újabb meghallgatás során ismételjük a szavakat a magnó után. 
 

Jessica   This is my room.  
Look: my desk… my chair…my bag… my animal posters.  
…..My window… my books …and my bookshelf…my wardrobe…  
my bed…and my carpet….. 

 
4. Daniel segítségével összefüggő szövegben hallhatunk a szobáról. 
Hallgassuk meg a szöveget, mondatonként állítsuk meg a magnót, s mutassuk be a helyhatározó prepozíciók  
(on, near, under, in) jelentését.  
 

Daniel   This is my sister’s room. There are some animal posters on the 
wall. 
There’s a desk and a chair near the window. 

These are her favourite things: her piggy bank…her pencils 

…and her posters. There’s a bag under the desk. 
There are books on the bookshelf, they are about animals. 
There’s a wardrobe near the bed. There’s a carpet in the room, 
too. 
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5. A CB 38/H gyakorlat képe alatti szöveg segítségével tovább ismerkedhetünk a tárgyak helyét leíró 
szerkezetekkel. Kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák el a szöveget, s közben mutassanak rá a megfelelő 
részletekre. Jelezzék, ha nem értenek valamit.   
 

BEFEJEZÉS 
Vegyen elő mindenki néhány ceruzát, tollat és egy könyvet. Mondjunk mondatokat arról, hol találhatók a 
tárgyak. A gyerekek helyezzék el a tárgyakat a kijelentéseknek megfelelően. 
   There’s a pencil on the book and a pen near the book. 
   There’s a book near the pencil, and there are two pens under the book. 
 
 

MARADT IDŐNK? 
Játsszanak a gyerekek párban az előbb leírtak szerint. 
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4. fejezet - 7. foglalkozás   ME AND MY HOME – MY BEDROOM 

Nyelvi célok 
        gyakorlás,  
        a tanultak párbeszédben való alkalmazása 

Tevékenységek 
       igaz mondatok megtalálása 
         fogalmazás írása 
         szövegértés 
         there is/are szerkezet gyakorlása írásban 
         rajz készítése 
         saját szoba leírása rajz alapján 
          társ szobájáról információszerzés és adás 

Eszközök 
         könyv, munkafüzet 
          magnó, kazetta 
          rajzlap 

 
szókincs 
 
 

 
BEVEZETÉS 
IGAZ/HAMIS 
Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy 30 másodpercig nézhetik a CB 38/H gyakorlat képét, majd takarják azt le. 
Emlékezetből pipálják ki a képről szóló igaz mondatokat, majd olvassák fel azokat. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
FOGALMAZÁS 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy írjanak néhány mondatot Daniel szobájáról a CB 7. oldalán lévő kép 
segítségével. Néhány jól sikerült mondatot írassunk fel a táblára, ezzel megerősítve a helyes szórendet és a 
tartalmat.  
 
LEVÉL MAGYARORSZÁGRÓL 
Olvassuk el a CB 39/I gyakorlat kérdéseit, majd kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák el Tomi levelét. 
Ezt követően csukják be a könyveket. Tegyük fel újra a kérdéseket, s ők próbáljanak emlékezetből válaszolni. 
 
HELYMEGHATÁROZÁS GYAKORLÁSA ÍRÁSBAN 
1. Ismételjük át a tanult prepozíciók jelentését és használatát a levél alatt ábrák segítségével, majd gyakoroljunk 
a munkafüzet AB 31/8 feladatával. Keressék meg és karikázzák be a cicákat, majd határozzák meg az állatok 
helyét. Először szóban, majd írásban gyakoroljunk a példa alapján. 
Aki előbb befejezi a mondatok írását, értelmezze és rajzolja le a gyakorlatban külön keretben megadott mondat 
jelentését. 
 
2. Rendezzünk mondatalkotó versenyt. Az AB 31/9. gyakorlatban megadott szavak felhasználásával írjanak 
minél több helyes mondatot a füzetükbe. Az első az, akinek a legtöbb hibátlan mondata van, de az is győztes, 
akinek minden leírt mondata hibátlan, függetlenül azok számától. 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák fel a legviccesebb mondataikat. 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
1. Adjunk rajzlapot a gyerekeknek, s kérjük meg őket, hogy rajzolják le szobájukat. Adjunk erre 8-10 percet.  
 
2. Dolgozzanak párban. Mutassák meg egymásnak a rajzot, s meséljék el, mi található a szobában. Határozzák 
meg a tárgyak helyét is. 
 
3. A pármunka után hallgassunk meg néhány kisdiákot arról, hogy milyen a társuk szobája. Közben 
felmutathatják társuk rajzát. 
 

BEFEJEZÉS 
Helyezzük el a kész rajzokat a terem falán.  
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MARADT IDŐNK? 
KÖRKÉRDÉS – KINEK VAN A LEGNAGYOBB HÁZA? 
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy kérdéseket fognak feltenni egymásnak azzal a céllal, hogy megtudják, ki lakik 
a legnagyobb házban. Gondoljuk át közösen a kérdéseket, majd mindenki álljon fel, s kezdjen beszélgetést az 
osztálytársakkal. Túl nagy létszám, vagy túl rövid idő esetén végezzük a tevékenységet két csoportban. 
Aki megtalálta a választ, üljön le. Amint mindenki újra ül, hallgassuk meg, mire jutottak. 
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4. fejezet - 8. foglalkozás  ME AND MY HOME – A HOME IN BRITAIN 

Nyelvi célok 
        helymeghatározás gyakorlása játékos formában 
        lakóépület helyiségeinek átismétlése 
        szókincsbővítés - differenciálás 

Tevékenységek 
      szógyűjtés – BINGO 
        képzeletbeli kirándulás 
        helyiségek azonosítása hallás után 
        bújócska 

Eszközök 
        munkafüzet, könyv, magnó kazetta 
       (könyvek magyarországi várakról) 

 
szókincs 
(szókincsbővítési szándékunk szerint változó) 
 

 
BEVEZETÉS 
Gyűjtsünk szavakat a munkafüzet AB 30/7 gyakorlata szerint. Játsszunk a szavakkal BINGO-t. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
KÉPZELETBELI KIRÁNDULÁS- A NORMAN CASTLE 
1. Mondjuk el a gyerekeknek, hogy most egy nagyon régi ’házba’, egy várba kirándulunk. Képzeljék el a várat, 
és írják le, hogy szerintük mit fogunk ott látni. 
 
2. Hallgassuk meg a CB 40/K gyakorlatának szövegét, de még ne nyissuk ki a könyvet. Pipálják ki azokat a 
szavakat a listájukról, amelyeket hallanak. 
 

There are about 500 Norman castles in England.  
They are very-very old and strong. They’ve got big rooms and halls.  
Let’s see inside a castle. Let’s go upstairs. This is the kitchen. Isn’t it big? 
This is the dining room. There are a lot of chairs and long tables.  
This is the bedroom. Here is the bathroom.  
Here we are at the top of the castle.  

 
3. Nyissák ki a könyvet a 40. oldalon, és a kép alapján ellenőrizzék a kipipált listát. 
 
4. Hallgassuk meg a szöveget ezúttal nyitott könyvvel, és közben mutassunk rá a megfelelő helyiségre. 
 
BÚJÓCSKA 
Játsszunk a várban bújócskát (CB 40/L). Olvassuk el a gyakorlat példáit. Ki találja meg leggyorsabban a szék alá 
bújt gyereket? 
Néhány további kérdést gyűjtsünk össze közösen, s írjuk / írassuk fel azokat a táblára így biztosítva, hogy a játék 
során helyes kérdéseket tegyenek fel.  
A játékot vezessük be úgy, hogy mi bújjunk el először, s a gyerekek feladata legyen, hogy keressenek meg.  
Ha nehezen megy, vagy több gyakorlásra van szükség a pármunka előtt, levezethetjük a játékot 2 csoportban is, 
így alkalmunk nyílik arra is, hogy a YOU különböző jelentéseit érzékeltethessük. (te, ti, ön) 
 

BEFEJEZÉS 
Nézzük meg a képet alaposan, s válaszoljunk a következő kérdésekre: 
   How many birds are there? 
   How many dogs are there? 
   Is there a cat? 
   What colour are the dogs? etc. 
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MARADT IDŐNK? 
Előzetesen megkérhetjük a gyerekeket, hogy gyűjtsenek anyagot, hozzanak könyveket Magyarország várairól. 
Ennek a foglalkozásnak a végén kiváló alkalom kínálkozik a hozott anyag megtekintésére. Ez a tevékenység 
kiegészítő szókincs tanítására is lehetőséget nyújt. (Erre a célra a tankönyv képe is alkalmas.) 
 
 



100 
 

4. fejezet - 9. foglalkozás  ME AND MY HOME – A HOME IN BRITAIN 

Nyelvi célok 
        a tanultak ismétlése, gyakorlása 

Tevékenységek 
       ’Találd ki!’ játék párban 
        szókártyák írása, tárgyak címkézése 
        bújócska   
        információs szakadék-rajzos játék 
        beszélgetés összeállítása 
        szerepjáték 

Eszközök 
        magnó, kazetta 
        könyv, munkafüzet 

 
szókincs 
       A tanultak ismétlése, gyakorlása 
 

 
BEVEZETÉS 
HOUSE RHYME 
1. Mondjuk el a versikét (CB 37/G), majd játsszunk párban. Az egyik kisdiák gondolatban rejtsen el egy tárgyat 
a sötét szekrényben. (Ezt a füzetébe le is rajzolhatja.) Társa próbálja meg kitalálni, mi van a szerkényben. 

    Is there a guitar? 
     No, there isn’t. 
    Is there a piggy bank? 
     Yes, there is. 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
A TANTEREMBEN 
1. Beszélgessünk saját tantermünkről, ezzel átismételve a szókincset és a helymeghatározás helyes kifejezéseit. 
 
2. A munkafüzet AB 32/11 gyakorlata szerint készítsünk szókártyákat, és címkézzük fel a terem tárgyait. 
 
3. Küldjünk ki egy önként vállalkozót a teremből. Rejtsünk el egy játék cicát. Hívjuk be a játékost, akinek 
kérdések segítségével kell kitalálnia, hol a cica AB 32/12). 
 

INFORMÁCIÓS SZAKADÉK – A SZOBÁBAN 
A gyerekek párban dolgoznak. Egyikük a könyv CB 41/M gyakorlatát, míg társa a munkafüzet AB 32/10 
gyakorlatát figyeli. Feladatuk a hiányzó információ megszerzése és rögzítése. A rajzról hiányzó részletek helyét 
kell megtudniuk, és a rajzot ki kell egészíteniük.  
Ha elkészültek, hasonlítsák össze a könyv és a munkafüzet ábráit. 

Aki a munkafüzettel dolgozik, kérdések segítségével nyomozzon. Az ábra jobb oldalán jelölt dolgok 
helyét kell kiderítenie. 

   Is there a computer on the table? 
 Aki a könyvben dolgozik, társa leírása alapján fog rajzolni, neki nem kell kérdéseket feltennie.  
 Célszerű egy celofánnal, vagy fóliával lefednie a könyv lapját, s arra rajzolni. 
 
Megjegyzés: Annak a kisdiáknak, aki a munkafüzettel dolgozik, sokkal nehezebb feladata van mert neki 
önállóan kell kérdéseket szerkesztenie, s ugyanakkor a képet is le kell írnia. Ezért ehhez a feladathoz egy 
gyorsabban tanuló, és egy nehezebben haladó kisdiákot érdemes párba állítani, így lehetőséget teremtve a 
differenciálásra; sikerélményt biztosítani mindenkinek. 
 
SZEREPJÁTÉK 
Dolgozzanak a gyerekek párban vagy három fős csoportokban. A CB 41/N gyakorlatában megadott 
mondatokból állítsanak össze egy beszélgetést két vagy három szereplő számára.  
 

BEFEJEZÉS 
Játsszák el a gyerekek a beszélgetéseket egymásnak. 
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MARADT IDŐNK? 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy készítsenek egymás számára keresztrejtvényt a házzal kapcsolatos szavak 
felhasználásával. A megfejtés legyen: SITTING ROOM, a keresztbe beírandó szavakat ők határozhatják meg. 
Kiegészítő feladat lehet egy nappali szoba berendezése. 
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4. fejezet - 10. foglalkozás     ME AND MY HOME 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 

Nyelvi célok 
          feladatok önálló értelmezése 
          önálló munka eredményességének felmérése   
Tevékenységek 
          bevezető játék 
          önálló feladatmegoldás 

Eszközök 
           munkafüzet 
           magnó, kazetta 
           tárgyak a memória játékhoz, kendő 

 
Szókincs 
 

 

BEVEZETÉS 
Az 1. fejezetben tanult kiszámolóval számoljunk ki egy kisdiákot. Ő lesz az aki megmondja, mi legyen a fejezet 
utolsó óráján a bemelegítő játék. 
(Tanítványainkat ismerve célszerűnek tarthatjuk erre előzetesen felkészíteni őket.) 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 
Egyszerű visszacsatoló feladatsor kitöltése önálló munkával. 
Célunk az, hogy felmérjük, mennyire tudnak önállóan dolgozni, értik-e a tankönyv ábrákkal jelölt utasításait, 
tudnak-e önállóan mondatokat alkotni, és képesek-e követni a magnót. 
 
Megjegyzés: A feladatok javítása után fontos, hogy kiemeljük azon területeket, ahol a gyerekek kiemelkedően 
teljesítettek, illetve ne lépjünk át a problémákon, hanem gondoskodjunk további gyakorlásról. 
 

BEFEJEZÉS 
Játsszunk a munkafüzet AB 33/PLAYTIME ötlete szerint.  
1. Hozzunk be órára különböző érdekes tárgyakat, melyeket a gyerekek már meg tudnak angolul nevezni. 
Helyezzünk közülük tizet az asztalra óra előtt, s takarjuk le egy kendővel. 
 
2. Mikor a játékra kerül a sor, mondjuk el a gyerekeknek, hogy 20 másodpercük lesz ara, hogy megjegyezzék a 
tárgyakat. A kiszabott idő elteltével takarjuk le ismét az asztalt. Vajon hány tárgyat tudnak megnevezni? 
 
3. Ha van idő, a gyerekek játszhatnak párban a táskájukban lévő tárgyak segítségével. 
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5. FEJEZET – STEP 5    ME AND MY PETS 
 
Tartalmi összegzés 

A gyerekek rendet raknak játékaik közt a faházban, s találnak egy letört farkú kis 
gyíkot. Mr Cage-hez, a kisállat kereskedőhöz fordulnak tanácsért. Ismereteket 
szerezhetünk az ékszerteknősökről és más kisállatról. Tanúi lehetünk annak, hogyan 
barátkozik össze a gyerekek két állata, a régi barát, Slipper és az új kedvenc, a teknős. 
Mandisától újabb levél érkezik, melyben bemutatja farmjukat, ahol állatorvos édesapja 
elhagyott állatokat nevel. Olvashatunk a cerkófmajmokról is. 

 
Cél 

- szókincsbővítés a hangsúlyt a továbbiakban is a szóbeliségre helyezve; 
- szövegértés készségének fejlesztése rövid információhordozó szövegek 
feldolgozásával; 
- beszélgetni arról, hogy a hobbi állatok nem játékszerek, gondos törődést igényelnek; 
-információszerzés és adás a diákok saját hobbi állatairól. 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- saját kisállatukról mesélni; 
- információt cserélni arról, hogy ki mit tud csinálni; 
- érdeklődésüket kifejezni egyszerű kérdések formájában. 
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STEP 5.   Me and My Pets 
adult (n)   felnőtt 
America (n)  Amerika 
aquarium (n)  akvárium 
Asia (n)   Ázsia 
baby (n)   kisbaba,  
back (n)   hát 
bark (v)   ugat 
but (conj)  de 
cage (n)   ketrec, kalitka 
canary (n)  kanári 
chimpanzee (n)  csimpánz 
climb (v)  mászik 
colourful (adj)  színes 
crawl (v)  kúszik 
cute (adj)  aranyos 
dolphin (n)  delfin 
Europe (n)  Európa 
farm (n)   farm, tanya 
food (n)   étel 
goldfish (n)  aranyhal 
good (adj)  jó 
grow (v)   nő, növekszik 
guinea pig (n)  tengerimalac 
hamster (n)  hörcsög 
hard (adj)  kemény 
hungry (adj)  éhes 
jump (v)   ugrik 
kangaroo (n)  kenguru 
kitten (n)  kiscica 
live (v)   él 
lizard (n)  gyík 
month (n)  hónap 
mouse, mice (n)  egér 
need (v)   szüksége van valamire 
only (adj)  csak 
parrot (n)  papagáj 
pet (n)   házi kedvenc 
play (v)   játszik 
puppy (n)  kutyakölyök 
rabbit (n)  nyúl 
roof (n)   háztető 
run (v)   fut 
say ’hello’ (v)  köszön 
shell (n)   páncél 
sing (v)   énekel 
sunshine (n)  napsütés 
swim (v)  úszik 
tail (n)   farok 
these (pron)  ezek 
those (pron)  azok 
tortoise (n)  teknős 
vervet monkey (n) cerkófmajom 
walk (v)   sétál 
water (n)  víz 
well (adv)  jól 
when (adv)  mikor 
wild (adj)  vadon élő 

Everyday English 
Poor thing.  Szegényke. 
Can I help you ?  Segíthetek? 
Let it go.  Engedd el! 
Come and see me. Látogass meg! 
This is for you.  Ez a tied. 
How long do they live? Milyen hosszú ideig élnek? 
What is it like ?  Milyen? 
Don’t worry.  Ne aggódj. 
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5. fejezet - 1. foglalkozás  ME AND MY PETS – LIZARD IN THE HOUSE 

Nyelvi célok 
         szókincs ismétlése és bővítése 
         hétköznapi kifejezések jelentésének 
         eljátszása 
         this/that és these/those jelentésének bevezetése 
         kifejező olvasás (intonáció) 

Tevékenységek 
         szógyűjtés képről 
         ’Találd ki!’ játék 
          szóvadászat hallás után és írott szöveg 
          segítségével  

Eszközök 
           könyv, magnó, kazetta 
           mondatkártyák 
           játék telefonok 
           tanteremben található  tárgyak 

 
Szókincs 
a lizard, a tail, to grow a tail  
Poor thing.  
Can I help you?  
Please help us!  
Don’t worry.  
Let it go.  
Come and see me. 
 
 
 

 
BEVEZETÉS 
SZÓKINCS BANK 
1. Kérjük meg a gyerekeket, hogy a CB 42/A gyakorlat képéről gyűjtsenek annyi szót, amennyit tudnak.  
Adjunk 3 percet az önálló munkára. 
 
2. Párokban vessék össze és egészítsék ki listáikat. 
 
3. Írjuk fel a tábla közepére: IN THE TREE HOUSE. Kéjük meg a gyerekeket, hogy jöjjenek sorban a táblához, 
és írják a cím köré a gyűjtött szavakat, esetleg kifejezéseket. 
 
4. Válasszunk ki egy szót (DOG), és találtassuk ki velük, mire gondoltunk. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÓVADÁSZAT - WHAT’S IN THE BOX? 
1. Mondjuk el a gyerekeknek, hogy most egy másik állatról hallgatunk meg egy szöveget. Takarják le a CB 42/B 
szövegét a könyvben, s csak a rózsaszín alapon kiemelt szavakat figyeljék. Hallgassák meg a párbeszédet, és 
pipálják ki azon szavakat, amelyeket hallanak. 
 

toy shop   pet shop   hello   good morning    big   small   brown   lizard 
 

(Jessica a polcon pakol. Hirtelen rémülten felkiált.) 
Daniel         What is it, Jessica? 
Jessica        I don’t know. 
Daniel         Oh, it’s a small lizard!  
Jessica        It hasn’t got a tail! Poor thing. 
Daniel        Let’s phone Mr Cage. 
Jessica        OK. 

 
(Csörög a telefon.) 
Mr Cage 835922. Peter’s Pet shop. Can I help you? 
Jessica Hello, Mr Cage. It’s Jessica and Daniel here.  
 Please, help us! We’ve got a small green lizard 
 and it hasn’t got a tail. 
 Mr Cage Don’t worry, Jess. Lizards can grow a new tail.  

 Let it go in the garden, then come and see me.                 
 Jessica Thank you, Mr Cage. Bye. 

 
2. A könyv illusztrációi (rajz, fénykép) segítségével magyarázzuk el az ismeretlen szavak jelentését: 
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a lizard, a tail, to grow a tail  
Fordítsunk figyelmet a következő hasznos hétköznapi kifejezésekre, s próbáljuk azokat gesztusok és mimika 
segítségével magyarázni és gyakorolni. Ehhez készítsük el előre a kifejezéseket bemutató mondatkártyákat: 

Poor thing. Can I help you? Please help us! Don’t worry. Let it go. Come and see me. 
 
3. Hallgassuk és olvassuk, mondatonként kórusban ismételjük a szöveget. Ügyeljünk a helyes intonációra, 
kiejtésre. 
 
4. Olvassák fel azokat a mondatokat, melyekben a kipipált szavak találhatók 
(Egy szó több mondatban is szerepel!) 
 
5. Játsszák el a telefonos pátbeszédet. 
 
THIS/THAT - THESE/THOSE  

Térjünk vissza a CB 42/A gyakorlat illusztrációjára. Értelmezzük a THIS/THAT - 
THESE/THOSE szavak jelentését. 
Használjuk fel gyakorlásra a teremben látható tárgyakat. Kérjük meg a gyerekeket, hogy mozdulatokkal és 
tekintettel kövessék az általunk mondottakat    

This is my book and that’s Linda’s exercise book. 
These are my pens and those are Peter’s. 

Dobjuk a labdát a gyerekeknek. Aki elkapja, mondjon hasonló mondatot, a többiek az előbbiek szerint kövessék 
annak jelentését. 
 

BEFEJEZÉS 
Játsszunk el újabb telefonos párbeszédeket. Kérjük meg a gyerekeket, hogy dolgozzanak párban a következő 
szituáción. Hívják fel egy barátjukat és kérjenek tőle segítséget egy probléma megoldásában. 
A használandó kifejezések bemutatásához vegyük elő a korábban már felhasznált mondatkártyákat. Egészítsük 
ki a sorozatot néhány új, de a párbeszédből már ismert kifejezéssel: 
 

 Hello, …… It’s ……and …… here.  
 Please, help us! We’ve got a ……problem. 
 Don’t worry.  

Come and see me.                 
 Thank you, …… Bye. 

 

MARADT IDŐNK? 
Küldjünk ki egy önként jelentkezőt, s rejtsünk el egy tárgyat a padjáról. Amikor bejön, az lesz a feladata, hogy 
rájöjjön, mi tűnt el a padjáról, és segítséget kérjen tőlünk a megtalálásában. 
       I’ve got a problem. Where’s my rubber?  

I don’t know. Please, help me. 
 
Segítsünk neki a ’COLD - WARM - HOT’ játékkal. (Leírását lásd az 1. fejezet 4. foglalkozásánál.) 
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5. fejezet - 2. foglalkozás  ME AND MY PETS – LIZARD IN THE HOUSE 

Nyelvi célok 
        szókincsbővítés 

Tevékenységek 
       ’COLD – WARM – HOT’ játék 
       ’Találd ki!’ rajzos játék 
        szókincsbővítés hallás után és képpel 
        beszélgetés 

Eszközök 
         könyv, magnó, kazetta 

 
Szókincs 
a guinea pig, a hamster, a puppy, a kitten,  
a canary, a cage, a parrot, a tortoise, a rabbit, 
a mouse,( five mice),  
a goldfish (a lot of goldfish) 
an aquarium 
hard shell 
Guess. 

 
BEVEZETÉS 
Játsszuk újra az előző óránál leírt ’COLD - WARM - HOT’ játékot. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

’TALÁLD KI!’ RAJZOS JÁTÉK 
Térjünk rá új témánkra egy rajzos játék segítségével. Kezdjünk egy cicát rajzolni a táblára úgy, hogy eleinte 
nehezen lehessen rájönni, mi az. Vonalanként haladjunk előre, miközben a gyerekek találgatnak: 

(félkört rajzolunk)  Is it an apple? 
(kiegészítjük teljes körré)  Is it a ball? 
(bajszot rajzolunk)  Is it a cat? 

 
Ha kitalálták, egyik tanítványunk folytatja a játékot. Fülébe súgjuk, rajzoljon kutyát. A harmadik kisdiák 
feladványa a gyík lesz. 
 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS 
1. A tankönyv CB 43/C ábráján keressék meg a cicákat, kutyákat, gyíkot. Számolják meg, melyikből hány van a 
boltban. Számoljuk meg a többi állatot is. Ügyeljünk az egyes és többes szám használatára  

fish – fish 
mouse - mice 

 
2. Hallgassuk meg a gyakorlathoz tartozó hanganyag első részét, s kövessük a szöveget a kép segítségével. 
     (A gyerekek belépnek a boltba, az ajtó feletti csengő megszólal.  
    A háttérban állathangok.) 
 

Daniel  Look, Jess. A guinea pig…a hamster…two puppies… 
 three kittens…two canaries, they’re in a cage, … 
 a parrot…it has got a swing in its cage,   
 a tortoise…a rabbit… five mice…  
 and a lot of goldfish in an aquarium. How many? 

    Jessica I don’t know. 
  
3. Ismételtessük el a magnó után a jelzős szerkezeteket, állatneveket. 
 
4. Betűzzük az új szavakat, a gyerekek keressék meg a megfelelő állatot, és mondják meg, hányat látnak belőle 
összesen a képen. 
 
5. Hallgassuk meg újra a szöveget a magnóról, ezzel rögzítve az ismereteket. 
 

MEGLEPETÉS! 
Egészítsük ki az eddigieket a CB 43/C gyakorlat beszélgetésével, s figyeljük, mi van a gyerekeknek szánt 
dobozban. 
 

(Háttérben az előző feladat helyszínének állathangjai.) 
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Jess and Daniel Good morning, Mr Cage. 
Mr Cage  Morning, children. This is for you. 
Jessica  What’s in the box? 
Mr Cage  Guess. 
Daniel  Is it small? 
Mr Cage  Yes, it is. 
Daniel  What colour is it? 
Mr Cage  It’s green and orange.  
  It has got four legs and a hard shell. 
Jessica    Is it a tortoise? 
Mr Cage  Yes, it is! 

 

BEFEJEZÉS 
Beszélgessünk a teknősről, valamint más, a kereskedésben kapható állatról is.  
 

MARADT IDŐNK? 
Rejtsük el egy kisállat képét egy dobozban. A gyerekek találják ki, mi az. 
(lásd korábbi fejezetben) 
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5. fejezet - 3. foglalkozás  ME AND MY PETS – LIZARD IN THE HOUSE 

Nyelvi célok 
         egyes szám – többes szám használata 

Tevékenységek  
         torpedó 
         dominó játék készítése 
         többes számú formák gyakorlása  

Eszközök 
         könyv 
         rajzlap, olló, vonalzó, színes ceruzák 
         magnó, kellemes zene 

 
Szókincs 
 

 
BEVEZETÉS 
A gyerekek leülhetnek, ha megneveznek egy állatot. Ha sokan vannak az osztályban, a kört kiterjeszthetjük a 
vadon élő állatokra is, vagy számokkal kombinálhatjuk az állatneveket. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
TORPEDÓ JÁTÉK 
A szókincs átismétlése után fordítsuk figyelmünket a többes számú formák gyakorlására. Torpedózzunk párban a 
munkafüzet AB 34/1 gyakorlatának tábláin.  
A példa szerint minden kisdiák pipáljon ki a bal kéz felőli táblán 5 mezőt. Ez jelzi, melyik állatból mennyi van 
neki. Közben ne mutassa a munkafüzetét senkinek.  
Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy párban fognak dolgozni, s az egyes mezőkre rákérdezve kell kitalálniuk, 
hogy társuknak hány kisállata van, s melyek azok.  
Kérdezzék egymást a példa alapján. A nemleges választ x-szel jelöljék a társuk tábláján (YOUR FRIEND’S 
BOARD), s pipáljanak, ha találatuk van. 
Végül megnézhetik egymás tábláját, s összehasonlíthatják azokat. 
 
Kérdezzük meg, kinek milyen állatai vannak: 

How many pets has your friend got? 
He/She has got 5 puppies, 3 guinea pigs, 7 mice …… 

 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG - DOMINO 
Osszuk a kisdiákokat 3 fős csoportokba. Mondjuk el nekik, hogy dominózni fogunk, de ehhez a kártyákat nekik 
kell elkészíteniük. 
Nézzék meg a könyv CB 43/D gyakorlatának illusztrációját. Másolják le az ott látható kártyákat, s egészítsék ki 
a sorozatot tízre. Amelyik csoport gyorsabban dolgozik, több kártyát is készíthet. 
Munka közben hallgassunk zenét. 
 

BEFEJEZÉS 
Minden csoport kipróbálja saját csomagját.  
 

MARADT IDŐNK? 
Cserélnek egymással, s újabb menetet játszanak a társaik által készített DOMINÓ csomagokkal. 
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5. fejezet - 4. foglalkozás ME AND MY PETS – SLIPPER AND THE TORTOISE 

Nyelvi célok 
       információszerzés hallott és olvasott  
        szöveg feldolgozásával  
Tevékenységek 

         mondatbővítés 
         ’Találd ki!’ játék párban 
         összekevert betűk 
         ismeretek bővítése – szövegértés 
         beszélgetés 

Eszközök 
         könyv, magnó 
          szókártyák állatokról 
         labda 

 
Szókincs 
America 
colourful, water, sunshine 
to swim 
a baby, an adult 
when 
very well 

 
BEVEZETÉS 

SZÓLÁNC 
A gyerekek ismétlik, és folyamatosan bővítik a mondatot: 

There is one tortoise in the petshop. 
There’s one tortoise and two parrots in the petshop. 

 
’TALÁLD KI!’ 
Párban játsszanak a CB 43/C gyakorlat ötlete alapján. (Közben nézhetik a gyakorlat illusztrációját.) 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
ÖSSZEKEVERT BETŰK   
Írjuk fel a táblára a következő betűsort: TESOORITS. A gyerekek próbálják meg kitalálni, milyen állatról van 
szó. 
 
INFORMÁCIÓSZERZÉS hallás után 
Hallgassuk meg a CB 44/E gyakorlat hanganyagát, s figyeljük meg, milyen nevet adtak a gyerekek a 
teknősüknek. A párbeszédet olvassuk el szerepenként. 

  
Jessica Look, Mum. We’ve got a new pet. It’s from Mr Cage.  
 It’s from his pet shop. 
Mum What a small tortoise! Has it got a name? 
Daniel Big Eye Baby. Or Sunny. Or Shelly…Or … 
Mum I think Sunny is a good name for a tortoise. 
 

INFORMÁCIÓSZERZÉS olvasás útján 
1. Készítsünk előzetesen testrészeket és azokhoz kapcsolható mellékneveket tartalmazó szókártyákat. Helyezzük 
az összes kártyát egy jól látható helyre. Kérjük meg a gyerekeket, hogy válogassák ki azokat, amelyek nem a 
teknősöket jellemzik, pl. LONG NECK, s tegyék fel azokat a táblára, melyek a teknősöket írják le,  
pl. SHORT NECK. 
 
2. Kapcsoljunk a külön válogatott kártyákhoz egy vagy több állatnevet. 
 
3. Jellemezzük a teknősöket a táblára helyezett kártyák szavainak felhasználásával. 
 
4. Nézzük át a CB 44/F gyakorlatban megadott kulcsszavakat, majd keressük meg azokat a szövegben. (Az 
illusztráció segít az új szavak értelmezésében.) 
 
5. Olvassuk el újra, ezúttal figyelmesen a szöveget, s válaszoljunk a kérdésekre 
 
6. Beszélgessünk a teknősökről.  
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7. Kérjük meg a gyerekeket, hogy párokban írjanak igaz/hamis kijelentéseket az ékszerteknősökről, majd oldják 
meg egymás feladványait. 
 

BEFEJEZÉS 
Dobjuk a gyerekeknek a labdát, aki elkapja, mondjon valamit az ékszerteknősökről. 

 

MARADT IDŐNK? 
Mindenki készítsen szókincs bankot a CB 44/F gyakorlat mintájára kedvenc állatáról.  
(A foglalkozás egy korábbi lépése során külön válogatott szókártyák segítséget nyújtanak, ötleteket adhatnak.) 
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5. fejezet - 5. foglalkozás ME AND MY PETS – SLIPPER AND THE TORTOISE 

Nyelvi célok 
         korábban megismert szerkezetek  
         felelevenítése 
                  It is…… 
                  It has got…… 
          képesség kifejezésének bevezetése 
                  It can/can’t…… 

Tevékenységek 
          utasítások követése cselekvéssel 
          beszélgetés 
          mondatalkotó verseny párokban 

Eszközök 
            előző órára készített szókártyák 
            szókártyák borítékokban pármunkához 
            könyv, magnó, kazetta 
             (munkafüzet) 

 
szókincs 
It can swim. 
to jump, to crawl, to walk, to sing,  
to bark, to run, to say hello 

 
BEVEZETÉS 
Mielőtt leültetjük a gyerekeket, vezessük be néhány cselekvés jelentését a mozdulatokkal történő utánzás 
módszerével.  
Az úszni ige már ismerős, kezdjük azzal. Kiadjuk az utasítást: SWIM. Kezdjünk mi is úszni, s bíztassuk a 
gyerekeket, hogy utánozzanak bennünket. 
Vegyük sorra a következő igéket, a jelentésüket mozgással szemléltetve: 

jump, walk, crawl, run 
Ha úgy látjuk, hogy a gyerekek értik az új szavak jelentését, hagyjuk abba a mozgást, s figyeljük, megfelelően 
követik-e így is az utasításokat a gyerekek. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
ÁLLATOK LEÍRÁSA - beszélgetés 
Beszélgessünk Sunnyról és Slipperről az előző foglalkozásra készített szókártyák segítségével. Ismételjük át a 
korábban megismert szerkezeteket: 
     It is a small animal. 
     It has got a hard shell. 
 
MONDATALKOTÓ VERSENY 
Írjunk le 3-3 mondatot mindkét állatról. Vágjuk fel a mondatokat szavakra, s helyezzük el  
az összekevert kis kártyákat egy borítékban. Készítsünk annyi borítékot, ahány párunk van 
az osztályban. 
Osszuk ki a borítékokat, mondjuk meg, mennyi idő áll rendelkezésükre, és kezdődhet 
a verseny. Ki tud adott idő alatt több helyes mondatokat alkotni a kutyáról és a teknősről?  
Minden páros olvassa fel egy mondatát. 
Olvassuk el kórusban a kutyáról szóló mondatokat. 
 
KÉPESSÉG KIFEJEZÉSE - Slipper is a good dog 
 
1. A CB 45/G gyakorlatával bővíthetjük a kutyáról szóló leírásunkat. Itt mondatokban látjuk viszont az óra 
elején megismert szavakat, s újakkal is találkozhatunk. 
Kérjük meg őket, hogy kapcsolják össze a képeket a megfelelő mondattal. 
(Ismeretlen a SING és a BARK szó. A gyerekek minden bizonnyal kizárásos alapon meg fogják oldani a 
feladatot. A SING szót sokszor hallották már a daltanulás során.) 
 
2. Hallgassuk meg a szöveget magnóról, mutassunk rá a megfelelő képre, ezzel ellenőrizzük munkánkat. 
 

Daniel  Slipper is very clever and skilful. What can he do ? 
 He can jump.  

    He can crawl. 
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He can swim. 
He can bark. 
He can say ’hello’. 
He can run. 
He can’t sing. 

 

BEFEJEZÉS 

KÉPREGÉNY 
Olvassuk el a CB 45/H gyakorlat képregényét arról, hogyan zajlik a két állat első találkozása. 
Beszélgessünk a példa alapján arról, melyikük mit tud csinálni. 

 

MARADT IDŐNK? 
SZÁMOLJUNK! 
Oldjuk meg a munkafüzet AB 34/+ gyakorlatát. Ezt követően alkossunk két csoportot, s irányítsuk a gyereket a 
következők szerint: 
     You’ve got 10 legs. 

(Mindkét csoport tagjainak összesen 10 lábon szabad állnia. Lesz, 
aki két lábon állhat, de lesz, aki csak fél lábon, a csapat létszámától 
függően.) 

 
   You’ve got 25 legs. 

(Néhány gyereknek négykézlábra kell ereszkednie.) 
 
Legjobb, ha a gyerekek ötletességére bízzuk, hogyan oldják meg ezt a problémát. 
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5. fejezet - 6. foglalkozás  ME AND MY PETS – HAVE YOU GOT A PET? 

Nyelvi célok 
        eddig tanultak felelevenítése          
        (információs szakadék) 
        kérdésfeltevés gyakorlása 
        ismeretek bővítése önálló olvasással 

Tevékenységek 
        körkérdés 
        irányított beszélgetés 
        szövegfeldolgozás 
        szerzett információ megosztása 

Eszközök 
         labda 
         (csomagolópapír) 
         könyv, magnó, kazetta 

 
szókincs 
korábbi fejezetekben megismert szókincs új 
szituációba helyezve 
to jump far 
to jump from a tree to a window 
to walk on the roof 
to walk into rooms 

 
BEVEZETÉS 
Dobjuk a labdát, és kérdezgessük a gyerekeket: 

Have you got a pet? 
What have you got? 
How many…? 
What colour is it? 
How old is it? 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

IRÁNYÍTOTT BESZÉLGETÉS 
1. Mindenki önállóan töltse ki a könyv CB 46/I táblázatának a diákokra vonatkozó oszlopát.  
Megjegyzés: Mit csináljanak azok, akiknek nincs kisállatuk? Ők gondolhatnak a nagyszülőknél vagy a 
szomszédban élő állatokra, ha ilyen sincs, képzeljenek el maguknak egyet. 
 
2. Elevenítsük fel a foglalkozás elején elhangzott kérdéseket. Célszerű, ha a táblára is felírjuk azokat, hogy a 
pármunka folyamán mindenki egyenlő eséllyel, sikeresen kommunikálhasson. 
(A kérdéseket óra előtt is felírhatjuk a táblára. Ha a táblát azután csomagolópapírral letakarjuk, nem tereli el a 
gyerekek figyelmét az előzetes szóbeli feladatról. 
 
3. Kérjük meg a gyerekeket, hogy dolgozzanak párban és töltsék ki a táblázat barátjukra vonatkozó oszlopát. 
 
4. Beszélgessünk a táblázat alapján. Mindenki mondjon valamit a társa állatáról 
 

SZÖVEGÉRTÉS – beszédértés 
Hallgassuk meg a CB 46/I gyakorlathoz tartozó hanganyagot, és töltsük ki először Maggie, majd David oszlopát. 
Ha szükséges, többször hallgassuk meg a szöveget. Megadhatjuk a beírandó szavakat, ha ezt szükségesnek 
ítéljük.  
 

Maggie I’ve got two pets – a cat and a guinea pig.  
 My cat is white, her name is Snowy.  
 She is beautiful and very clever. She is 3 years old. 
 She has got a lot of friends in the street. 
 

My guinea pig is small and brown. He’s one year old. 
 His name is Dusty. 
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 David, have you got a pet ? 
David Yes, I have. 
Maggie  What have you got ? 
David I’ve got a goldfish. 
Maggie  Has your fish got a name ? 
David Yes, her name is Molly. 
Maggie  How old is Molly ? 
David I don’t know. 
Maggie  And what colour is she ? 
David Yellow and orange. 
 
 

SZÖVEGÉRTÉS – információszerzés olvasás útján 
Számoljuk ki a gyerekeket két csoportba a CAT - GUINEA PIG szavakkal. 
A CAT csoport a macskáról olvas, a GUINEA PIG csoport a tengeri malacról. 
Olvasás közben töltsék ki az igaz/hamis mondatok rájuk vonatkozó sorait. 
 

BEFEJEZÉS 
Osszuk meg egymással a szerzett információt. 
 

MARADT IDŐNK? 
Az ismeretek megosztását végezzük párokban. A gyerekek alkossanak párokat úgy, hogy egy macskáról olvasó 
egy tengeri malacról olvasóval kerüljön össze. 
Beszéljék meg az igaz/hamis mondatok alapján a szöveget. 
 
Megjegyzés: 
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy hamarosan posztert fogunk készíteni saját vagy kedvenc hobbi állatukról. Ezért 
kezdjenek el képeket keresni a munkához. Aki több képet tud hozni, segítse majd ki a többieket. Akinek sehogy 
sem sikerül képet találnia, rajzoljon.
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5. fejezet - 7. foglalkozás  ME AND MY PETS – HAVE YOU GOT A PET? 

Nyelvi célok 
       beszédértés fejlesztése 
       képesség kifejezésének gyakorlása 
       kérdések és rövid válaszok 
             Can it…? 
             Yes, it can. 
              No, it can’t. 

Tevékenységek 
        keresztrejtvény kitöltése 
        írott szöveg kiegészítése hallás után 
        kategorizálás 
        beszélgetés 

Eszközök 
        munkafüzet, könyv 
        magnó, kazetta 
        (szókártyák – állatok) 
        (papír, olló, filc, gumigyűrű a kiegészítő  
        feladathoz) 

 
szókincs 
Can it…? 
Yes, it can. 
No, it can’t. 
 

 
BEVEZETÉS 
KERESZTREJTVÉNY 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy töltsék ki a munkafüzet AB 36/7 gyakorlatának keresztrejtvényét. Ha a megadott 
betűket helyes sorrendbe teszik, megkapják azon állatneveket, melyeket be kell írniuk a keresztrejtvény 
megfelelő sorába. Ha nehezen boldogulnak, forduljanak szomszédjukhoz segítségért. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
ÍROTT SZÖVEG KIEGÉSZÍTÉSE HALLÁS UTÁN 
1. Elevenítsük fel a CB 46/I gyakorlat igaz/hamis mondatainak segítségével, amit a cicákról és a tengeri 
malacokról megtudtunk.  
 
2. A hanganyag alapján töltsük ki a munkafüzet AB 36/8 gyakorlat szövegét.  
 

Maggie has got two pets – a white cat and a brown guinea pig.  
The cat’s name is Snowy. She is 3 years old. She is beautiful and very clever. She can 
walk on the roof, she can climb trees and jump from a tree to the window.  
She can open doors and walk into rooms.  
She has got a lot of friends. Her best friend is a big black cat. 
The guinea pig’s name is Dusty.  
He can run but he can’t jump. 
He and Snowy aren’t very good friends. Dusty can’t play with Snowy. He is very 
small and Snowy is big.  

 
3. Ellenőrzés során emeljük ki azokat a mondatokat, melyek képességet fejeznek ki. 
 
KÉPESSÉG KIFEJEZÉSE 
1. Beszélgessünk erről tovább a könyv CB 47/J gyakorlatának segítségével.  
 
2. Rajzoljuk fel a három „kört” a táblára. Soroljunk állatneveket, s kérjük meg a gyerekeket, hogy írják be azokat 
a megfelelő helyre. Közösen ismételjük el az állatokról szóló mondatokat: 

   Ostriches can run. 
   Bears can run and swim. 
   Tigers can run, swim and jump. 

(Dinamikusabb a tevékenység, ha előre elkészített kártyákkal dolgozunk.) 
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BEFEJEZÉS 
’TALÁLD KI!’ 
Játsszunk a táblára felkerült állatnevekkel (CB 47/K). 
 

MARADT IDŐNK? 
Készítsünk álarcot a munkafüzet AB 37/13 gyakorlatának ötlete alapján. 
Az álarcokat később felhasználhatjuk a kibővített bemutatkozás gyakorlására: 

   Hello. I’m a penguin. I’m black and white. 
   I’ve got a small body. I’ve got very short legs. 
   I can swim very well. I can’t fly. 

 
Megjegyzés: 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy következő órára hozzák magukkal a kisállatról gyűjtött vagy rajzolt 
képet/képeket. 
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5. fejezet - 8. foglalkozás  ME AND MY PETS – HAVE YOU GOT A PET? 

Nyelvi célok 
          a tanultak megfogalmazása és  
          rögzítése írásban 

Tevékenységek 
          állatleírás szóban és írásban 
          poszter készítése 

Eszközök 
           doboz, benne állatnevek kártyákon 
           ritmusos zene, magnó 
           anyag a poszter készítéséhez 
            kellemes zene 

 
szókincs 
 

 
BEVEZETÉS 
1. ZENEDOBOZ 
Írjuk fel a tanult állatok nevét egy-egy apró kártyára, s tegyük a kártyákat egy lezárható dobozba. Zenére adjuk 
körbe a dobozt az osztályban. Amikor megállítjuk a zenét, az, aki a dobozt épp kezében tartja, kivesz egy 
kártyát, mond 2-3 mondatot a rajta szereplő állatról. Amint a többiek kitalálják, melyik állat neve szerepel a 
kártyán, folytathatjuk a játékot.  
 
2. Fordítsunk figyelmet a többes számra is a munkafüzet AB 37/10 gyakorlatával. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy a CB 47/L gyakorlatának mintája alapján készítsenek posztert saját vagy 
kedvenc hobbi állatukról.  
Bíztassuk a gyerekeket, hogy munka közben bátran forduljanak hozzánk segítségért. A már elkészült munkákon 
már NE javítsunk! 
 

BEFEJEZÉS 
Az elkészült poszterek bemutatása 
 

MARADT IDŐNK? 
Poszter kiállítás 
 
 
  
 



119 
 

5. fejezet - 9. foglalkozás    ME AND MY PETS – IS IT A PET? 

Nyelvi célok 
        a tanultak ismétlése, gyakorlása 
         új információ közvetítésével 

Tevékenységek 
        beszélgetés 
          szógyűjtés 
          információszerzés 
          interjú készítése 
          társasjáték párokban 
          dalhallgatás 

Eszközök 
           könyv, magnó, kazetta 
           rajzeszközök a kiegészítő feladathoz 

 
szókincs 
a tanultak ismétlése, gyakorlása 

 
BEVEZETÉS 
Beszélgessünk Mandisáról, elevenítsük fel, akit a bemutatkozó levelében megtudtunk róla. 
(Készíthetünk előzetesen igaz/hamis mondatokat, hogy jobban emlékeztessük a gyerekeket.) 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÓGYŰJTÉS 
Gyűjtsük össze, milyen állatok élnek Afrikában. 
Tanuljuk meg a vervet szót, és kérdezzük meg, hallottak-e már erről az állatról. 
 
INFORMÁCIÓSZERZÉS 
1. Gyűjtsünk össze közösen néhány kérdést arra vonatkozóan, mit szeretnénk tudni erről a majomfajtáról.  
 
2. Olvassuk el a könyv CB 48/M gyakorlatának szövegét. Kaptunk-e választ a kérdéseinkre? 
Próbáljunk választ adni a könyv két kérdésére is. 
 
INTERJÚ 
Oldjuk meg önálló munkával a kép alatti gyakorlatot. Találják meg a kérdésekhez illő választ. 
Dolgozzanak párban, és készítsenek interjút Mandisával az iskolai rádió számára. 
A beszélgetést kiegészíthetik köszönésekkel, bemutatkozással és az óra elején felelevenített információval. 
Hallgassuk meg néhány páros interjúját. 
 

TÁRSASJÁTÉK 
A gyerekek párban játszanak. A startról indulva haladnak a táblán dobókocka segítségével. Ha kérdésre lépnek, 
meg kell keresniük a választ, majd a megfelelő mezőre kell lépniük, akár előre, akár hátrafelé haladnak ezzel. 
A megoldásaikat jegyezzék fel egy lapra.  pl. 2 –4; vagy 6 –4. 
Minden kérdéssel foglalkoztunk már korábban. A játék célja a tanult tartalmak felelevenítése, a kérdőszórend 
gyakorlása. (Ha nem emlékeznek a válaszra, visszalapozhatnak a könyvben, hogy megkeressék azt.) 
 

BEFEJEZÉS 
DALHALLGATÁS 
Mondjuk el, hogy egy dalt fogunk hallani (B 48/N), s a gyerekek feladata az lesz, hogy írják össze, milyen 
állatneveket hallottak. 

I’ve a got a mouse and I’ve got a cat. 
I’ve got a hamster, I’ve got a bat. 
I’ve a got a guinea pig, I’ve got a dog, 
And I love them all. 
 
I’ve got a parrot and I’ve got a bear 
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I’ve got a monkey I’ve got a hare.  
I’ve got a fish and I’ve got a fox, 
And I love them all. 

 

MARADT IDŐNK? 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy illusztrálják a dal szövegét. 
5. fejezet - 10. foglalkozás     ME AND MY PETS 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 

Nyelvi célok 
          feladatok önálló értelmezése 
          önálló munka eredményességének felmérése   
Tevékenységek 
          bevezető játék 
          önálló feladatmegoldás 

Eszközök 
           munkafüzet 
           magnó, kazetta 
           állatokat ábrázoló képek 

 
Szókincs 
 

 

BEVEZETÉS 
Az 1. fejezetben tanult kiszámolóval számoljunk ki egy kisdiákot. Ő lesz az aki megmondja, mi legyen a fejezet 
utolsó óráján a bemelegítő játék. 
(Tanítványainkat ismerve célszerűnek tarthatjuk erre előzetesen felkészíteni őket.) 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 
Egyszerű visszacsatoló feladatsor kitöltése önálló munkával. 
Célunk az, hogy felmérjük, mennyire tudnak önállóan dolgozni, értik-e a tankönyv ábrákkal jelölt utasításait, 
tudnak-e önállóan mondatokat alkotni, és képesek-e követni a magnót. 
 
Megjegyzés: A feladatok javítása után fontos, hogy kiemeljük azon területeket, ahol a gyerekek kiemelkedően 
teljesítettek, illetve ne lépjünk át a problémákon, hanem gondoskodjunk további gyakorlásról. 
 

BEFEJEZÉS 
KI VAGYOK ÉN?  
Játsszunk a munkafüzet AB 39/PLAYTIME ötlete szerint.  
A játék szabályai itt a következők: 
Két csapatra osztjuk a gyerekeket. A kezdő csapat egyik játékosa húzzon egyet az állatokat ábrázoló rajzok, 
képek közül. Ne mutassuk meg neki és csapatának a képet, adjuk azt a másik csapat tagjainak kezébe.  
Ők mondjanak sorban mondatokat a képen látható állatról, minimum hármat, maximum ötöt. Kezdjenek 
általánosabb dolgokkal, s fokozatosan adjanak egyre több segítséget.  
Ha a másik csapat játékosai kevesebb mint három mondatból kitalálják az állat nevét, három pontot, ha háromból 
vagy négyből, akkor két pontot, ha ötből, akkor egy pontot kapnak. 
 
Megjegyzés: Megkérhetjük a gyerekeket előre, hogy gyűjtsenek képeket ehhez a játékhoz. Könnyebb lesz a 
találgatás, ha ismerik a választási lehetőségeket. 
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6. FEJEZET – STEP 6    ME AND MY SCHOOL 
 
Tartalmi összegzés 

A reggel főszereplője Daniel, aki a legtöbb gyerekhez hasonlóan szeret lustálkodni 
iskolába indulás előtt. A táskáját is az utolsó pillanatban pakolja be. Csoda, hogy nem 
találja a holmiját? 
Ráadásuk a reggeli buszjáraton egy tolvaj is elrejtőzött. Szerencsére az iskolában a 
megszokott rend és munka várja. 

 
Cél 

- szókincsbővítés a hangsúlyt a továbbiakban is a szóbeliségre helyezve; 
- udvarias kérés gyakorlása mindennapi helyzetekben; 
- ismeretek bővítése a célnyelvi ország ( Nagy-Britannia) iskolarendszeréről egy brit 
kisdiák órarendjének megismerésével. 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- saját tantermükről mesélni; 
- iskolai programjukról, órarendjükről beszélni; 
- társaiktól tollat, radírt, stb. kérni. 
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STEP 6.   Me and My School 
angry (adj)   mérges 
Art (n)    rajz, művészet 
because (conj)   mert 
bin (n)    szemetes 
blackboard (n)   tábla 
break (n)   szünet 
calculator (n)   számológép 
classroom (n)   tanterem 
clock (n)   óra 
crayon (n)   zsírkréta 
drawing (n)   rajz 
English (adj)   angol 
exercise book (n)   füzet 
felt tip (n)   filctoll 
Friday (n)   péntek 
get up (v)   felkel 
globe (n)   földgömb 
gym shoes (n)   tornacipő 
History (n)   történelem 
late (adj)   késő 
lesson (n)   tanóra 
lunch break (n)   ebédszünet 
Maths (n)   matematika 
Monday (n)   hétfő 
Music (n)   ének-zene /zene 
paint (n)    festék 
paint brush (n)   ecset 
PE (n)    testnevelés 
pencil sharpener (n)  ceruzafaragó 
pencil case (n)   tolltartó 
radio (n)    rádió 
rubber (n)   radír 
ruler (n)    vonalzó 
school (n)   iskola 
Science (n)   tudomány, 

környezetismeret 
shower (n)   zuhany 
sleep (v)    alszik 
timetable (n)   órarend 
Thursday (n)   csütörtök 
Tuesday (n)   kedd 
use (v)    használ 
Wednesday (n)   szerda 

Everyday English 
What’s the time ? Mennyi az idő ? 
It’s 7 o’clock.  7 óra van. 
It’s half past 7.  Fél nyolc. 
Hurry up.  Siess ! 
Just a minute.  Egy pillanat. 
Can I use a ruler, please ? Használhatom a vonalzódat ? 
Here you are.  Tessék. 
(I’m) sorry.  Sajnálom. Bocsánat. 
Come out.  Gyere ki ! 
I can’t hear you.  Nem hallak. 
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6. fejezet - 1. foglalkozás  ME AND MY SCHOOL – MONDAY MORNINGS 

Nyelvi célok 
         időpontok kifejezése 
         a tanultak mini szituációban történő 
          alkalmazása 

Tevékenységek 
          szám BINGO 
          idő felismerés hallás után 
          alkotó tevékenység 
          mini szituációk 

Eszközök 
           számok 1-12-ig kártyán, vagy a táblán 
           könyv, magnó, kazetta 
           óra 
           karton, olló, körző, színes ceruza, jancsiszög 

 
Szókincs 
What’s the time, please? 
What time is it? 
It’s five o’clock. 
It’s half past five. 
I’m sorry, I don’t know. 
 
 
 

 
BEVEZETÉS 
SZÁM BINGO 
Frontális játékvezetés helyett dolgozhatunk kis csoportokban is, egy-egy diák játékvezetővel. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
MENNYI AZ IDŐ? - WHAT’S THE TIME? 
1. Készítsünk egy nagy méretű órát, vagy kérjünk egyet kölcsön egyet az alsós szertárból. Mutassuk be a 
gyerekeknek, hogyan fejezzük ki az egész órákat, majd vezessük be a ’fél’ kifejezését. Gyakoroljuk úgy, hogy 
folyamatosan állítgatjuk az órát, s kérdezzük az időt: 

   What’s the time, please? 
   It’s nine o’clock. 
   It’s half past nine. 

Eleinte mindent ismételjünk el közösen.  
 
2. Nézzük meg a könyv CB 50/A gyakorlatának illusztrációját. 
Hallgassuk meg a kazettát, s keressék meg a megfelelő órát. 
 

Rádióbemondó:   It’s half past 8. 
Daniel    What’s the time, Dad? 
Apa    It’s 7 o’clock. 
Tanár    It’s half past ten. Let’s have a break.  
Anya    (vekker) It’s half past six.  
Bemondó   (toronyóra) It’s 3 o’clock. 
Daniel    It’s 4 o’clock. Let’s go to the playground. 
Jessica    Is it half past four, Mum? 
Anya    No. It’s 5. 
(kakukkos óra 12-t üt, szellemhuhogás, nevetés) 

3. Hallgassuk meg újra, s ismételtessük az időpont kifejezéseket 
 
DALTANULÁS - THE CLOCK SONG 
A dal segítségével a kérdést is megtanulhatjuk. 
1. Hallgassuk meg a CB 50/B gyakorlat dalát, s számozzuk be a könyvben található mondatokat az elhangzás 
sorrendjében. Nem baj, ha először csak hallgatják a dalt, s csak második alakalommal fognak ceruzást.  
 
2. Olvassuk fel a szöveget a helyes sorrendben. 
 
3. Hallgassuk és énekeljük a dalt. 

What time is it? 
What’s the time? 
Oh dear, it’s late! 
It’s half past nine! 
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It’s half past eight. 
It isn’t late! 
Please, what’s the time? 
It’s half past nine! 

 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
Készítsünk órát a további gyakorláshoz. 
A gyerekeket úgy ültessük csoportokba, vagy párokba, hogy a gyorsabban dolgozók tudjanak segíteni lassabb 
társaiknak. Először a számlapot kell megrajzolniuk. A körző által szúrt kis lyuk lesz majd a mutatókat rögzítő 
jancsiszög helye. A mutatók elég szélesek legyenek ahhoz, hogy átszúrhassuk őket.  
Ha felkerülnek a mutatók, készen állunk a játékra. 
 
Aki kész, elkezdheti a gyakorlást párban a könyv példája szerint, míg a többiek befejezik munkájukat. 
 

BEFEJEZÉS 
Énekeljük el újra a dalt. 
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6. fejezet - 2. foglalkozás  ME AND MY SCHOOL – MONDAY MORNINGS 

Nyelvi célok 
           szókincsbővítés 
           negatív értelmű felszólítások bevezetése 

Tevékenységek 
           éneklés 
           játék az órával frontálisan és párban 
           képregény tartalmának követése 
           célnyelvi információra mozdulatokkal  
           reagálni 
           némajátékkal előadott történetet 
           kommentálni 

Eszközök 
           magnó, kazetta 
           előző foglalkozáson készült órák 
           könyv, munkafüzet 
           (doboz helyiség kártyákkal, kellemes zene 
             a kiegészítő játékhoz)          

 
Szókincs 
Get up. 
Don’t go back to sleep. 
Hurry up. 
Come out. 
All right. 
Just a minute. 
 
 
 

 
BEVEZETÉS 
Énekeljük el az előző foglalkozáson tanult dalt. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
MENNYI AZ IDŐ?  
Játsszunk az elkészült órákkal először frontálisan, majd párokban. 
1. Mondjuk meg mennyi az idő. A gyerekek állítsák be az óráikat, s mutassák fel azokat. 
 
2. Páros játéknál megfordíthatjuk a sorrendet: egyikük beállítja az órát, a másik megmondja, mennyi idő van. 
 
3. Oldjuk meg a munkafüzet AB 40/1 gyakorlatát, hogy írásban is rögzítsük a tanultakat. 

 

KÉPREGÉNY - DANIEL’S MORNING 
1. Hallgassuk meg a CB 51/D gyakorlat történetét a magnóról, s kövessük azt a képek segítségével. 
 

Mum   Danny! It’s 7 o’clock.  
It’s half past seven. Get up!  
Daniel! It’s 8 o’clock! It’s late. Don’t go back to sleep!!  

Daniel  All right, Mum. 
 
Dad   Danny! Hurry up! 
Daniel   Please, Dad. I’m in the shower. 
Dad   Danny, it’s late! Hurry!  
Daniel   Just a minute.  
Dad   Daniel! Come out!!  
Daniel   All right, Dad. 

 
2. Hallgassuk meg a szöveget még egyszer, és ezúttal játsszuk el közben a történetet gesztusokkal, mimikával. 
Mozdulatainkkal adjunk mintát a gyerekeknek. 
 
3. Készítsünk előre mondatkártyákat a kép alatti szövegekből. Osszuk ki a gyerekeknek, s magunknak is 
hagyjunk egyet. 
Hallgassuk a magnót, s álljunk fel, amikor a saját mondatunkat halljuk. 
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4. Tisztázzuk, értik-e a gyerekek az új szavakat és kifejezéseket. Kapcsoljuk a jelentést ismét mozdulatokhoz, s 
velük mondassuk ki a jelentést, ne fordítsuk le a mondatokat nekik. 
 
5. Olvassuk el a képregény alatti mondatokat és keressük meg a hozzájuk illő képet. 
 

BEFEJEZÉS 
Kérjünk meg három önként jelentkezőt, hogy ők adják elő a történteket, szintén csak mozdulatokkal. Próbáljuk 
kommentálni a látottakat. 
 

MARADT IDŐNK? 
ZENEDOBOZ 
Írjuk fel a tanult helyiségek nevét egy-egy apró kártyára, s tegyük a kártyákat egy lezárható dobozba. Zenére 
adjuk körbe a dobozt az osztályban. Amikor megállítjuk a zenét, az, aki a dobozt épp kezében tartja, kivesz egy 
kártyát, s eljátssza, hogy éppen abban a helyiségben tartózkodik. Amint a többiek kitalálják, hol van, 
folytathatjuk a játékot.  
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6. fejezet - 3. foglalkozás  ME AND MY SCHOOL – BAGY, BAGS, BAGS 

Nyelvi célok 
          szókincsbővítés 

Tevékenységek 
          a történet felépítése párokban 
          szókincsbővítés kép és tárgyak segítségével 

Eszközök 
          a történet képei és mondatai kártyákon,  
          borítékban 
          magnó, kazetta, könyv 
          gyerekek iskolai tárgyai 
           (korábban készített óra a kiegészítő 
            tevékenységhez) 

 
Szókincs 
a notepad, a crayon, a felt tip, a calculator, 
a paint brush, a rubber, a pencil sharpener, a map, 
an exercise book, a ruler, a pencil case, paints, gym 
shoes 
 
 

 
BEVEZETÉS 
1. Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy párban fognak dolgozni. Osszunk ki a pároknak egy-egy borítékot, 
melyekben a történet képei és mondatai találhatók. Kérjük meg a gyerekeket, hogy emlékezetből rakják a 
képeket sorrendbe, és illesszék hozzájuk a mondatokat. 
 
2. Hallgassuk meg a kazettát, és ellenőrizzük a sorrendet.(Kinek van a legjobb memóriája?) 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

PAKOLJUNK! - SZÓKINCSBŐVÍTÉS 
1. Beszélgessünk a könyv CB 52/E gyakorlatának illusztrációjáról. A késői felkelés után Danielnek kapkodnia 
kell. Nézzük meg mi minden van a szobájában. 
Olvassuk fel a gyakorlat szövegét. A gyerekek mutassanak rá a megfelelő tárgyra. 
Gyakoroljuk a szavak kiejtését kórusban. 
 
2. Bizonyosodjunk meg arról, hogy értik-e a gyerekek az egyes szavak jelentését. Kérjük, hogy saját 
felszerelésükből mutassák fel azt, amit éppen megnevezünk. 
    Show me your ruler, please. 
Akinek nincs, azt bátorítsuk, hogy mondja: 
    I’m sorry, I haven’t got a ruler.  
 
3. Térjünk vissza Daniel szobájába. Beszélgessünk arról, mi van a szőnyegen. Mondjunk a képről folyamatosan 
egyre bővített mondatot (SNAKE GAME): 
   There are two paint brushes on the carpet. 
    There are two paint brushes and a calculator on the carpet. 
(Ne sorba szólítsuk a gyerekeket. Így nehezebb, de sokkal izgalmasabb a játék.) 
 

BEFEJEZÉS 
Állítsuk fel őket egyenként úgy, hogy mindenki mondjon egy mondatot a táskájában lévő dolgokról. 
 

MARADT IDŐNK? 
Játsszunk az órával. Valaki állítsa be az óráját, a többiek igyekezzenek kitalálni, mennyi az idő. 
   Is it 5 o’clock? 
                                             
Megjegyzés: Mondjuk el, hogy az angol gyerekek nem viszik haza a könyveiket az iskolából. Az ő tanítási 
napjuk hosszabb, így az összes feladatot ott végzik el. A fejezet végén közelebbről is megismerkedünk majd egy 
hasonló korú kisdiák órarendjével. 
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6. fejezet - 4. foglalkozás  ME AND MY SCHOOL – IN THE CLASSROOM 

Nyelvi célok 
          a helyesírás gyakorlása     

Tevékenységek 
          ’Találd ki!’  
          keresztrejtvény kitöltése 
           szókincsbővítés 
           szókincs bank készítése írásban 
          memória kártyák rajzolása és írása 

Eszközök 
         munkafüzet 
           a bevezető fejezetben készített memória  
           kártyák, és üres kártyalapok és színes  
           ceruzák  

 
Szókincs 
Monday 
English 
Maths 
Science 
Art 
 
 
 

 
BEVEZETÉS 
’TALÁLD KI!’ 
1. Próbáljuk meg úgy leültetni a gyerekeket, hogy kitaláljuk, mi van a táskájukban. Ha eltaláltuk, leülnek, ha 
nem, állva maradnak, s nekünk tovább kell találgatnunk. 
   You have got some paints. 
   Right. (leül) 
   You have got four felt tips. 
   Wrong. (állva marad) 
   You’ve got a sandwich. 
   Right. (most már leülhet) 
 
2. Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy párban fognak dolgozni a munkafüzet AB 41/3 gyakorlatán. Az egyik 
kisdiák a baloldali, a másik a jobboldali táska tulajdonosa. (Takarják le a másikat.) Próbálják meg kitalálni, mi 
van a másik táskában. 
Az előzőekhez hasonló mondatokat kell nekik is mondaniuk. 
Írjunk fel néhány példát a táblára, hogy segítsük munkájukat. 
 
Megjegyzés: A kérdésfeltevés során belebonyolódnánk a some/any használatába. Ez még ismeretlen a gyerekek 
számára, ezért el kell kerülnünk. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
KERESZTREJTVÉNY 
Ha helyesen kitöltjük a munkafüzet AB 41/4 gyakorlatának rejtvényét, megtudjuk, mi Daniel kedvenc tantárgya. 
 

ÓRAREND ÉS FELSZERELÉS 
1. Térjünk vissza Daniel szobájába (CB 52/E). A szöveg alapján állítsuk össze hétfői órarendjét. Írjuk össze, 
melyik órához milyen felszerelésre van szüksége. 
 
2. Készítsünk szókincs bankot arról, mi milyen felszereléssel dolgozunk az angol órákon. 
 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
Egészítsük ki az év elején (BEVEZETŐ FEJEZET – CB 7/D) tárgyakról készített memória játékunkat a most 
megismert szavakkal. Most a képekhez szókártyákat készítsünk.  

 

BEFEJEZÉS 
Játsszunk csapatokban. A gyerekek feladata az lesz, hogy megpróbáljanak minél több szó – kép párt megtalálni. 
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MARADT IDŐNK? 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy készítsenek keresztrejtvényt, melynek megfejtése saját kedvenc tantárgyuk lesz. 
 
 
 
6. fejezet - 5. foglalkozás  ME AND MY SCHOOL – BAGS, BAGS, BAGS 

Nyelvi célok 
          szókincs gyakorlása 
          személyleírás felelevenítése 

Tevékenységek 
          labdajáték 
          ’Találd ki!’ páros játék 
          szógyűjtés 
           személyleírás 
           tárgyak és személyek azonosítása hallás 
            után 
           személyleírás 

Eszközök 
           labda 
           Iskolai tárgyak 
           könyv, munkafüzet, magnó, kazetta 

 
Szókincs 
I can’t hear you. 
a globe 
 
 

 
BEVEZETÉS 
Álljunk körbe. Mindenki hozzon magával egy iskolai tárgyat, s tegye maga elé a földre. Dobjuk egymásnak a 
labdát, s mindig annak a társunknak a tárgyat nevezzük, akinek a labdát éppen átadtuk. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

MI VAN A TÁSKÁDBAN? 
Gyakoroljuk a szókincset párban is a CB 52/F gyakorlata alapján. Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy 3 percük 
van arra, hogy találgassanak, mi van a társuk táskájában. Az adott idő leteltével írják, vagy rajzolják le 
emlékezetből a tárgyakat a füzetükbe. Az a legügyesebb, aki a legtöbb tárgyat tudja felsorolni. 
 
JÓ MEGFIGYELŐ VAGY? - ON THE BUS 
1. Kérjük meg a gyerekeket, hogy gyűjtsenek szavakat a CB 53/G gyakorlat első képéről. Nézzük meg alaposan, 
kik utaznak a buszon, ki mit visz magával, ki hogy néz ki. Takarják le a második képet, hogy ne vonja el a 
figyelmüket. 
  
2. Hallgassuk meg a képhez tartozó hanganyagot, s mutassunk rá a megfelelő részletekre. 
 

Jessica   We are late. What’s the time? 
Daniel   Sorry. I can’t hear you.  
Old lady   You’ve got some nice apples. 
Woman   Yes, they are from my garden. 
Teacher   It’s Monday today. I’ve got 6 lessons at school… 

4 with my class and two with year 6. 
Robber    Those people have got nice big bags. 
Jessica   What a beautiful cat! What’s her name? 
Old lady   Pussy.  
Uncle Mike  Hello, children. How are you? And how are your parents? 
Jessica   They’re fine. And you, Uncle Mike? 

 
3. Olvassuk el a kép alatti mondatokat. Hallgassuk meg újra az előző beszélgetést, s kérjük meg a gyerekeket, 
hogy kössék össze az egymáshoz tatozó mondatokat. 
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Utána beszéljük meg, melyiket ki mondta. 
 
4. Hasonlítsuk össze a két képet, s találjuk meg, mi hiányzik a második képen az utasok holmijából. (Az előző 
feladat szövege segít) 
 
5. Hallgassuk meg a történet második részét, így ellenőrizve, milyen jó megfigyelők vagyunk.  
 

A busz fékez, az emberek meglepődve, bosszankodva kiabálni kezdenek. 
What’s that?  What’s the problem? 
 Hey, my feet!  Where’s my bag? 
Oh, my apples! 

 
Teacher   Where’s my globe ? 
Old lady   Pussy! Pussy!!! 
Uncle Mike  Where are my keys? 
Daniel   Oh, my walkman! 
Man   Hey! That’s my bike!!! 
Robber   He-he-he-he!!! 
Uncle Mike  (sípot fújva) STOOOOP!!! 

 
 
 

BEFEJEZÉS 
Csukjuk be a könyvünket. A munkafüzet AB 42/5 gyakorlata három körözött személyt mutat be. Vajon a 
gyerekek meg tudják találni a buszos tolvajt? 
 

MARADT IDŐNK? 
A munkafüzet AB 42/7 gyakorlatának játéka izgalmas kiegészítés. 
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6. fejezet - 6. foglalkozás  ME AND MY SCHOOL – IN THE CLASSROOM 

Nyelvi célok 
            képleírás gyakorlása az eddig tanult  
             szavak, kifejezések, szerkezetek 
             segítségével 

Tevékenységek 
            igaz/hamis állítások 
            képleírás 
            szókincsbővítés  
            mini szituációk – mondatpárosítás 
  

Eszközök 
            tanulónként két kis tábla RIGHT és 
            WRONG felirattal 
            könyv, magnó, kazetta          

 
Szókincs 
a bin, a blackboard, a drawing 
 
 

 
BEVEZETÉS 
Mondjunk a gyerekeknek igaz/hamis állításokat a tanteremről: 
   There are 15 boys in the classroom. 
   There is a hamster in the classroom. 
   There is a clock under the table. 
Ha igaz az állítás, tartsák fel a RIGHT táblácskájukat, ha hamis, a WRONG táblát. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

KÉPLEÍRÁS – DANIEL’S CLASSROOM 
1.A bevezetőben leírtakhoz hasonló mondatokkal írjuk le a CB 54/H gyakorlatban látható képet. Elevenítsük fel 
a THERE IS/ARE szerkezetet a helymeghatározással együtt. 
Vezessünk be néhány, a képen megjelölt új szót is.  
Próbáljanak meg válaszolni a kép fölött olvasható kérdésekre. 
 
2. Hallgassuk meg a képhez tartozó hanganyag első részét, s közben mutassunk rá a megfelelő részletekre. 

 
 an aquarium…..a lot of fish….. a poster…..a blackboard….. 

a clock…..a bin…..a map…..drawings….. 
children…..boys…..girls….a teacher….. 

 
3. Újabb meghallgatás során ismételjük is el a szavakat, miközben újra rámutatunk a megfelelő részletekre. 
 
4. Hallgassuk meg a hanganyag második részét. Próbáljuk ismét megtalálni a részleteket az illusztráción. 
 

Mrs Black Look at the aquarium. How many fish can you see? 
Can you see that dolphin in the poster? 

Daniel  What’s the time? 
Fiú  It’s 9 o’clock. 
David  Can I go to the bin, Mrs Black? 
Mrs Black Of course, David.  
Daniel  That’s my drawing on the wall.  
David  Where is the Indian Ocean? 
Fiú  Let’s look at the map. 
Tina  Can I have a rubber, please? 
Lány  Yes, here you are. 

 
5. Olvassuk el a képhez kapcsolódó szöveget az 55. oldalon. A gyerekek feladata az, hogy megtalálják, melyik 
részlet nem szerepel a képen. (Párban is dolgozhatnak.) 
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A feladatmegoldást versenyelemmel gazdagíthatjuk: ki talál több különbséget 2 perc alatt? 
 
 

BEFEJEZÉS 
Játsszunk szóvadászatot a korábbiakban leírtak szerint, ezzel gyakorolva az információkeresést, s egyben a 
kifejező olvasást is. 
(A szöveg néhány bonyolultabbnak tűnő szerkezeténél csak globális értésre törekedjünk.) 
 
 
 
 

MARADT IDŐNK? 
Megjegyzés: Ez a beszélgetés alkalmas arra, hogy mini szituációkra bontva gyakoroljuk a hétköznapi 
kifejezéseket. Mivel a könyvben írott formában nem szerepel, nekünk kell elkészítenünk hozzá a szemléltető 
anyagot.  
Emeljünk ki néhány mondatot, írjuk azokat kártyákra, és adjuk a feladatot a gyerekeknek, hogy állítsanak össze 
belőlük mini párbeszédeket. 

 
What’s the time? 
It’s 9 o’clock. 
Can I go to the bin, Mrs Black? 
Of course, David.  
Where is the Indian Ocean? 
Let’s look at the map. 
Can I have a rubber, please? 
Yes, here you are. 

 
(Ha a kártyákat sokszorosítjuk, a gyerekek párban is dolgozhatnak.) 
 
Megjegyzés: Mondjuk el a gyerekeknek, hogy hamarosan posztert (ajtó dekorációt) fogunk 
készíteni, s szeretnénk, ha kedvenceikről gyűjtenének képeket. 
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6. fejezet - 7. foglalkozás  ME AND MY SCHOOL – IN THE CLASSROOM 

Nyelvi célok 
         szókincs gyakorlása szóban és írásban 
         udvarias kérés szituációkban 

Tevékenységek 
         betűzés 
          szókincsbővítés 
          szókincs gyakorlása szóban és írásban, 
          valamint szó- és mondatszinten 
          szituációs játék – udvarias kérés 

Eszközök 
          munkafüzet, iskolai tárgyak 

 
Szókincs 
Music, History, Games,  
I.T. (Information Technology) 
 
 

 
BEVEZETÉS 
BETŰZÉS 
1. Betűzzük el a gyerekeknek a következő szavakat: MATHS, ENGLISH, ART, MUSIC. 
Aki kitalálta, írja fel a táblára, közben társai betűzzenek. 
 
2. A táblára felkerült szavakat próbálják meg elhelyezni a munkafüzet AB 43/9 gyakorlatának rajzai alatt. Ki 
tudják-e találni a hiányzó szavak jelentését? 
Magyarázzuk meg az I.T. (Information Technology) szó jelentését, s vezessük rá őket a HISTORY szó 
jelentésére. A GAMES a ’board game’ szóból ismerős, s kikövetkeztethető lesz számukra. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÓKINCS BANK 
1. Játsszunk két csoportban. Az egyik csoport mondjon egy iskolai felszerelést, a másik találja meg a hozzáillő 
tantárgyat. 
 
2. Csöndes, önálló munkával keressék meg a vízszintesen és függőlegesen elrejtett iskolai szavakat a munkafüzet 
AB 43/10 szókereső játékában. Aki hamarabb elkészül, dolgozhat az AB 43/11 gyakorlaton. 
 
3. Beszélgessünk saját tantermünkről. Nézzünk szét, és keressük meg a szókeresőben talált tárgyakat. Számoljuk 
meg azokat, határozzuk meg a helyüket. (CB 55/I) 
 
ROBOT JÁTÉK 
A játék segítségével elevenítsük fel a tantermi utasításokat: 

Open the door. 
Go out. 
Come in. 
Close the door. 
Sit down. 
Pick up your pencil. etc. 

 
SZITUÁCIÓS JÁTÉK - Who is talking? 
1. Nézzük meg a könyv CB 55/J gyakorlatának képét. Adjunk nevet a szereplőknek, s kapcsoljuk hozzájuk a 
gyakorlat mondatait. 
 
2. Gyakoroljuk az udvarias kérést a CB 55/K gyakorlat képei segítségével.  
 
3. Kérjük meg a gyerekeket, hogy pakoljanak ki néhány dolgot a táskájukból a padra. 
Szituációs játék keretében, a kérjenek kölcsön egymástól.  
    Can I have a …? 
    Can I use your …? 
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BEFEJEZÉS 
Míg a gyerekek beszélgetnek, vegyünk el mindenkitől lehetőleg észrevétlenül egy-egy tárgyat. Amint befejezték 
a gyakorlást, kérdezzük meg, mi hiányzik a padjukról. Kérjék vissza a tárgyaikat: 
    Can I have my exercise book back, please? 
     

MARADT IDŐNK? 
Írjunk néhány mondatot a termünkről (AB 43/12). 
Megjegyzés: Kérjük meg a gyerekeket, hogy következő foglalkozásra hozzák magukkal a kedvenceikről gyűjtött 
képeket. 
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6. fejezet - 8. foglalkozás  ME AND MY SCHOOL – DANIEL’S TIMETABLE 

Nyelvi célok 
         szókincsbővítés 
         kérdésszerkesztés gyakorlása 

Tevékenységek 
         verstanulás 
          körkérdés 
          interjú készítése 
          dekorációkészítés 
          kedvencek bemutatása 

Eszközök 
          magnó, kazetta, munkafüzet 
          naptár 
          rajzlap, ragasztó, olló, rajzeszközök, 
          gyűjtött képek 
          (üres kazetta a kiegészítő tevékenységhez) 

 
Szókincs 
a timetable 
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,  
(Saturday, Sunday) 
 

 
BEVEZETÉS 
MONDÓKA 
Tanuljunk meg egy mondókát a munkafüzet hanganyagának HEAR HERE részéből: 
 

How many days have you got to play ? 
Saturday, Sunday, Monday, 
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday, Sunday, Monday. 
Hop away, skip away, let’s play every day, 
Me and my friends want to play every day ! 

 
1. A hét napjainak bemutatásához hozzunk be egy falinaptárt is. Miután gyakoroltuk a szavakat a naptár 
segítségével, adjunk minden gyereknek egy kártyát, melyen a hét egyik napjának neve szerepel. 
 
2. Hallgassuk meg a mondókát. Kérjük meg, álljanak fel, ha hallják a saját napjuk nevét. 
 
3. Következő meghallgatás során tegyék le középre kártyáikat az elhangzás sorrendjében. 
 
4. Mondjuk úgy a verset a magnóval együtt, hogy mi kérdezünk, a gyerekek mondják kórusban a napokat, majd 
együtt próbáljuk visszaadni a két utolsó sort, hogy közben egyet ugrunk fél lábon, a többi szótagra ütemesen 
“ugrókötelezünk”. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
FAVOURITES 
1. Kérdezgessük a gyerekeket kedvenc iskolai napjukról. 

What’s your favourite day? 
What’s your favourite lesson? 
 

2. Kedvencekről szóló kérdéseket találunk a munkafüzet AB 44/13 gyakorlatában. Kérjük meg a gyerekeket, 
találják meg a kérdésekhez a megfelelő válaszokat. 
 
3. Alkossunk kört. Adogassuk körbe a labdát, és kérdezzük egymást kedvenc dolgainkról. 
Ha ügyesen kérdeznek, gyorsítsuk a tempót. 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
Dolgozzunk tovább a munkafüzet egymásra épülő feladatsorán. 
1. Nézzük meg a Tina szobájának ajtaján lévő dekorációt, s találjuk ki, mik és kik a kedvencei. Olvassuk el a 
gyakorlat szövegét, s gondolatban kapcsoljuk az információt a képekhez. 
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2. Dolgozzanak párban a gyerekek. Egyikük Tina szerepét játssza, míg a másik az iskolai rádió riportere. 
(Figyeljünk a fiú – lány szereposztásra!) 
Gyűjtsünk közösen kérdéseket, ezt követően elkészülhet az interjú. 
3. Hallgassunk meg egy-két beszélgetést az osztály előtt. 
 
4. Önálló munkával készítsenek dekorációt saját szobájuk ajtajára. Rajzolhatnak, de készíthetnek montázst 
hozott képekből is. 
 

BEFEJEZÉS 
Aki elkészült, mutassa be kedvenceit. 
 

MARADT IDŐNK? 
Az interjút magnóra is rögzíthetjük. Ez esetben míg a többiek önállóan dolgoznak ajtódekorációikon, egy-egy 
párossal elkészíthetjük a magnófelvételt. Nem kell hozzá más, csak egy üres kazetta, a magnó, amit a 
foglalkozásokon használunk, és nagy csönd! 
A beszélgető páros a magnó elő ül. Azt előzetesen felvételre állítjuk, majd pillanatkapcsolóval indítjuk. Fontos, 
hogy a gyerekek ne azonnal kezdjenek beszélni, hogy az interjúk ne csússzanak egymásba.  
Beszéljük meg a gyerekekkel, hogy ne izguljanak, a felvételt saját kedvtelésünkre készítjük. 
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6. fejezet - 9. foglalkozás  ME AND MY SCHOOL – DANIEL’S TIMETABLE 

Nyelvi célok 
         beszélgetés autentikus anyag alapján 

Tevékenységek 
         pantomim 
         beszélgetés az órarendről 
         társasjáték 
         alkotó tevékenység 

Eszközök 
         könyv 
         karton, színes ceruzák, fogpiszkáló, olló 
         bábuk 

 
Szókincs 
a break 
a lunck break 
P.E. (Physical Education) 
R.E. (Religious Education) 
 
 

 
BEVEZETÉS 
Kérjünk meg egy önként jelentkezőt, hogy mutogassa el, melyik a kedvenc tantárgya. Aki leghamarabb kitalálja, 
az lehet a következő játékos. 
  
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

EGY BRIT ISKOLÁS ÓRARENDJE - THIS IS DANIEL’S TIMETABLE 
A CB 56/L gyakorlat órarendje alapján válaszoljuk meg az oldalon olvasható kérdéseket. 
Beszélgessünk hasonló módon tanítványaink órarendjéről is. Próbáljunk hasonlóságokat, majd eltéréseket találni 
a kétféle órarend között. 

They have got Maths and we have got Maths, too. 
They’ve got 5 Maths lessons but we’ve got olny 4. 

 
Nézzék meg alaposan az órarend alatt látható két táskát, és válasszák ki, melyiket kell Danielnek hétfőn iskolába 
vinnie. Miért. 
 
TÁRSASJÁTÉK - THE SCHOOL BAG GAME 
A játék megkezdése előtt a gyerekek készítsenek egy, az ábrán látható színpörgettyűt 
a CB 57/M gyakorlatának ábrája szerint. 
4 fős csoportokban játszanak. A startról indulva haladnak a színpörgettyű segítségével a táblán. Minden játékos 
gyűjti a tárgyakat a képzeletbeli táskájába: amelyik mezőre lép, az ott látható tárgyakat felírja a listájára. 
Ugyanarról a mezőről több játékos is gyűjthet tárgyakat. 
Az a győztes, akinek a legnagyobb táskája van a játék végén, azaz a legtöbb tárgy szerepel a listáján. Kérjük meg 
őket, mondják is el, mit gyűjtöttek: 
   There are 2 books, a teddy bear, 4 pens….in my school bag. 
   TEACHER: You’ve got ……things altogether. 
 

BEFEJEZÉS 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy a könyv 56. oldalának ötlete alapján rajzolják meg táskájukat a kedvenc iskolai 
napjuk felszerelésével. 
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6. fejezet - 10. foglalkozás     ME AND MY SCHOOL 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 

Nyelvi célok 
          feladatok önálló értelmezése 
          önálló munka eredményességének felmérése   
Tevékenységek 
          bevezető játék 
          önálló feladatmegoldás 

Eszközök 
           munkafüzet 
           magnó, kazetta 

 
Szókincs 
 

 

BEVEZETÉS 
Az 1. fejezetben tanult kiszámolóval számoljunk ki egy kisdiákot. Ő lesz az aki megmondja, mi legyen a fejezet 
utolsó óráján a bemelegítő játék. 
(Tanítványainkat ismerve célszerűnek tarthatjuk erre előzetesen felkészíteni őket.) 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 
Egyszerű visszacsatoló feladatsor kitöltése önálló munkával. 
Célunk az, hogy felmérjük, mennyire tudnak önállóan dolgozni, értik-e a tankönyv ábrákkal jelölt utasításait, 
tudnak-e önállóan mondatokat alkotni, és képesek-e követni a magnót. 
 
Megjegyzés: A feladatok javítása után fontos, hogy kiemeljük azon területeket, ahol a gyerekek kiemelkedően 
teljesítettek, illetve ne lépjünk át a problémákon, hanem gondoskodjunk további gyakorlásról. 
 

BEFEJEZÉS 
KINTI JÁTÉK – MENNYI AZ IDŐ, FARKAS ÚR? 
A hét napjait soroló versikével kiszámoljuk, ki lesz a farkas. A gyerekek eléállnak, és kérdezgetik: 
  Gyerekek What’s the time, Mr Wolf? 

Farkas  It’s 10 o’clock. 
Gyerekek What’s the time, Mr Wolf? 
Farkas  It’s half past 10. 

Minden újabb kérdésnél fél órával többet mond. Mikor elérkezik az ebédidő, a következőt mondja: 
    It’s 12 o’clock and it’s my lunch time.  
Ezzel üldözőbe veszi a gyerekeket. Akit sikerül elkapnia, az lesz a következő farkas. 
(Határozzuk meg, milyen körben szaladgálhatnak a játékosok.) 
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7. FEJEZET – STEP 7   ME AND MY WEEKEND 
 
Tartalmi összegzés 

A fejezet témája a szabadidő eltöltése, a hétvégi program. A vasárnapi reggeli után a 
szereplők a játszótérre indulnak, délután pedig moziba, cirkuszba hívják egymást. 
Ismereteket szerezhetünk a brit étkezési szokásokról, s tanulhatunk olyan játékokat, 
melyekkel a brit kisiskolások múlatják az időt az órák közti szünetekben. 
Ezeket kinti foglalkozások keretében ki is próbálhatunk tanítványainkkal. 

 
Cél 

- szókincsbővítés a hangsúlyt a továbbiakban is a szóbeliségre helyezve; 
- meghívás gyakorlása mindennapi helyzetekben; 
- ismeretek bővítése a célnyelvi országról: beszélgetés a brit étkezési szokásokról, 
gyerekjátékok tanulása. 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- elmondani, milyen ételeket és italokat szeretnek, s melyeket nem; 
- szituációs játékokban beszélgetést kezdeményezni, s arra reagálni; 
- összefüggő, rövid történetet képek segítségével, hallás után követni. 
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STEP 7.   Me and My Weekend 
bacon (n)   szalonna 
bench (n)   kerti pad 
bread (n)   kenyér 
breakfast (n)   reggeli 
butter (n)   vaj 
cheese (n)   sajt 
cherry (n)   cseresznye 
chocolate (n)   csoki 
circus (n)   cirkusz 
coffee (n)   kávé 
cornflakes (n)   kukoricapehely 
dragon (n)   sárkány 
drink (n/v)   ital /iszik 
egg (n)    tojás 
fantastic (adj)   fantasztikus 
fly a kite (v)   sárkányt röptet 
football field (n)   focipálya 
ham (n)    sonka 
happy (n)   boldog 
honey (n)   méz 
hot chocolate (n)   forró csoki 
ice-cream (n)   fagyi 
jam (n)    dzsem 
juice (n)    gyümölcslé 
marmalade (n)   narancslekvár 
match (n)   meccs 
milk (n)    tej 
mushroom (n)   gomba 
play hide-and-seek (v)  bújócskázik 
play hopscotch (v)  ugróiskolázik 
play catch (v)   fogócskázik 
ride a bike (v)   biciklizik 
salami (n)   szalámi 
Saturday (n)   szombat 
sausage (n)   kolbász 
slide (n/v)   csúszda /csúszdázik 
sports centre (n)   sportközpont 
Sunday (n)   vasárnap 
swimming pool (n)  uszoda 
tea (n)    tea 
tennis match (n)   tenisz meccs 
toast (n)    pirítós 
tomato (n)   paradicsom 
weekend (n)   hétvége 
 
*weekday (n)   hétköznap 
*traditional (adj)   hagyományos 

Everyday English 
Yummy ! I like…  Fincsi, szeretem… 
I don’t like…   Nem szeretem… 
Do you like white coffee ? Szereted a tejes kávét ? 
David speaking.   David beszél. 
Everyone’s in a hurry.  Mindenki siet. 
Of course.   Természetesen. 
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7. fejezet - 1. foglalkozás  ME AND MY WEEKEND – SUNDAY MORNINGS 

Nyelvi célok 
           tetszés és nem tetszés kifejezésének  
            bevezetése 
               I like… 
               I don’t like… 
            szókincsbővítés 

Tevékenységek 
              szógyűjtés csoportokban 
              beszélgetés 
              szókincsbővítés kép és magnó segítségével 
              szituációs gyakorlás 

Eszközök 
               labda 
               könyv, magnó, kazetta 
               előzetesen gyűjtött képek (ételek, italok) 

 
Szókincs 
I like… 
I don’t like… 
cornflakes, milk, toast, bread, butter, bread and butter, 
cheese, jam, honey, marmalade, orange juice, 
an egg, ham and eggs 
 
 

 
BEVEZETÉS 

SZÓKINCS BANK - állatok, tantárgyak játékok 
1. Osszuk a gyerekeket három csoportba a három téma szerint: számoljuk ki őket az ANIMALS, LESSONS, 
TOYS szavak sorolásával.  
 
2. A helyükön maradva önállóan dolgoznak, s szavakat gyűjtenek a kapott témáról. Adjunk erre a feladatra 2 
percet. 
 
3. Ezt követően külön sarokba ültetjük a három eltérő témán dolgozó gyerekeket. 
Feladatuk, hogy összevessék listáikat, s megszámolják, hogy hány eltérő szót gyűjtöttek. Kérjük meg őket a 
helyesírás ellenőrzésére is. 
 
4. Ha elkészültek, írják fel a gyűjtött szavakat a táblára szóháló formájában. A három csapat egymással 
párhuzamosan dolgozhat. (Ha kicsi a tábla, készíttessünk csomagoló papírra mini posztert.) 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

TETSZÉS – NEM TETSZÉS KIFEJEZÉSE 
Beszélgessünk a táblára írt szavak segítségével, s vezessük be az I LIKE/ I DON’T LIKE kifejezéseket. A 
jelentést szemléltessük arcjátékkal, gesztusokkal. 
Mondjuk el, mi mit szeretünk, majd játsszunk a labdával. Aki elkapja, elmondhatja, hogy mit szeret. 

I like Music. 
I like dolphins. 

Ismételjük meg a lépéseket a tagadó forma gyakorlásával is. 
 
SZÓKINCSBŐVÍTÉS - Téma kiterjesztése ételekre, italokra 
1. Bevezetésként tegyünk fel 2-3 kérdést az ételekre vonatkozóan: 

   I like bananas. And you? 
   I like bananas, too. /I don’t like bananas. 

2. Ismerkedjünk meg néhány étel és ital nevével a CB 58/A gyakorlat illusztrációjának segítségével. Hallgassuk 
a hanganyag első részét, és mutassunk rá a megfelelő rajzra. 

 cornflakes…..milk…..toast…..bread…..butter…..bread and butter….. 
cheese…..eggs…..ham and eggs…..jam…..honey…..marmalade….. 
orange juice….. 

 
3. Hallgassuk újra ezt a részt, és ismételjük a szavakat a magnó után. 
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SZITUÁCIÓS JÁTÉK 
1. Gyakoroljuk a kínálást a kép szövege alapján kórusban: 

Danny, some cheese? 
No, thanks, I don’t like cheese. 
Jessica, some cornflakes? 
Yes, please. Yummy. I like cornflakes. 

 
2. Mutassunk előzetesen gyűjtött és felkasírozott színes étel- és italképeket a gyerekeknek. Kínáljuk őket hasonló 
módon.  
3. Mutassuk fel újra a képeket, s azok alapján gyakoroljanak párban. 
 

BEFEJEZÉS 

KÖRKÉRDÉS 
A foglalkozás végén állítsuk fel a gyerekeket a következő kérdéssel: 
   What’s your favourite food or drink? 
   I like orange juice best. 
 

MARADT IDŐNK? 

Készítsünk dobókockát, melynek minden oldalára ételeket rajzolunk, vagy 
ételeket ábrázoló képeket ragasztunk. Ügyeljünk arra, hogy a megszámlálható 
dolgokból minden esetben több szerepeljen. 
Üljünk körbe. A gyerekek dobjanak a kockával, és a felül látható képről mondjanak mondatot: 
   I like honey./I don’t like honey. 
 
Megjegyzés: vigyázzunk a megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek használatára. 
Ne nyelvtant, hanem a helyes használatot gyakoroljuk! 
 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy gyűjtsenek étel- és italképeket, később szükségünk lesz rájuk. Ne dobjunk el 
semmilyen reklámújságot! 



143 
 

7. fejezet - 2. foglalkozás  ME AND MY WEEKEND – SUNDAY MORNINGS 

Nyelvi célok 
         szókincs gyakorlása és bővítése 
           tanult szavak felismerése összefüggő       
           szövegben 
           beszédkészség fejlesztése 
           udvarias kérés gyakorlása 

Tevékenységek 
           ételek és italok felismerése, megnevezése 
           beszédértés fejlesztése  
           szituációs játék 

Eszközök 
           előzőleg használ képek, „kulcslyuk” 
           magnó, kazetta, könyv 
            (előzetesen reklámújságokból gyűjtött képek,  
            olló, rajzlap, ragasztó a kiegészítő  
            tevékenységhez) 

 
Szókincs 
Yummy. 
Here you are. 
tea with milk 
coffee 
chocolate ice-cream 
a salami sandwich 
 
 

 
BEVEZETÉS 
Vágjunk egy üres rajzlap közepébe egy kulcslyukat. Helyezzük a „kulcslyuk mögé az előző órán használt étel- és 
italképeinket. Mutassuk fel a képeket egyenként gyerekeknek. Felismerik-e, mit látnak?  
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÓKINCS YGAKORLÁSA 
Hallgassuk újra a CB 58/A gyakorlat hanganyagának első részét. Mutassunk rá a megnevezett ételek és italok 
képeire, s ismételjük a magnó után a szavakat. 
 
UDVARIAS KÍNÁLÁS 
Gyakoroljuk a kínálást színes képeink felmutatásával az előző foglalkozáson leírtakhoz hasonló módon. 
 
SZAVAK FELISMERÉSE ÖSSZEFÜGGŐ SZÖVEGBEN 
Hallgassuk meg a CB 58/A gyakorlat hanganyagának második részét. Kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak 
fel, ha egy-egy étel vagy ital nevét hallják. 
 

Jessica   Yummy. I like cornflakes, Mum. Where’s the milk? 
Mum:  Here. Danny, some cheese? 
Daniel:   No, thanks. I don’t like it. 
Mum:  Have some toast then. 
Daniel:  Thanks. And can I have some jam, please? 
Mum:   Here you are.  
Dad:   These eggs are lovely. I like ham and eggs. Can I have some bread, please? 
Daniel  Here you are, Dad. 
Jessica  Jam or honey, Mum? 
Mum  Jam, please. I like cherry jam. It’s my favourite.  

I don’t like marmalade very much. 
Jessica  Grandma can make fantastic marmalade, I like it. 
Daniel  Can I have some orange juice, please? 
Dad  Here you are. 

 
BESZÉLGETÉS 
Beszélgessünk arról, ki mit szeret és mit nem a könyv CB 58/B gyakorlata szerint.  
Vezessük be a kérdést és a rövid válaszlehetőségeket: 
   Do you like cherry jam? 
   Yes, I do. 
   No, I don’t. 
Ébresszük rá a gyerekeket arra, hogy a már ismert szókincs segítségével hogyan tudnak új szavakat alkotni, új 
ételeket és italokat megnevezni. 
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SZITUÁCIÓS JÁTÉK 
Üljünk körbe, s adjunk mindenkinek egy ételt vagy italt ábrázoló képet. Magunknak ne hagyjunk. Indítsuk a 
játékot a következőképpen, gesztusokkal is szemléltetve, mit szeretnénk: 
   Can I have some jam, please, Linda? 
A megszólított gyerek átnyújtja a nála lévő képet: 
   Here you are. 
Most Linda következik, mert neki nincs mit ennie, innia. A szituációt bővíthetjük: 
   Yummy. I like jam. Can I have some, please? 
 
Megjegyzés: Ha nem szólítjuk néven a gyerekeket, mindenkinek egyformán kell figyelnie, s kép azonosításával 
kell rájönniük, hogy ki következik! 

 

BEFEJEZÉS 

Gyűjtsünk szóban variációkat arra, milyen gyümölcsleveket, fagylalt fajtákat, 
szendvicseket, lekvárokat szeretünk. 
 

MARADT IDŐNK? 
Készítsünk előre összegyűjtött, reklámújságokból kivágott képekből memória játékot. A gyerekek eldönthetik, 
hogy képet képpel vagy szóval, esetleg mondattal kell majd párosítaniuk. A differenciált foglalkoztatás 
érdekében sugalljuk nekik, hogy más-más csapat más-más megoldást válasszon. 
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7. fejezet - 3. foglalkozás  ME AND MY WEEKEND – SUNDAY MORNINGS 

Nyelvi célok 
             szövegértés készségének fejlesztése 
            beszédkészség fejlesztése 

Tevékenységek 
            kérdés-felelet gyakorlása párokban 
             információszerzés olvasás útján 
             kötetlen beszélgetés étkezési szokásainkról           
             alkotó tevékenység – poszter készítése 
             daltanulás 

Eszközök 
             étel- és italképek 
             magnó, kazetta, könyv 
             rajzlap és rajzeszközök, kellemes zene 
             táblarajz (serpenyő), öt kövér kolbász képe 

 
Szókincs 
bacon, a tomato, a sausage, a mushroom 
 
 
 

 
BEVEZETÉS 
1. Ismételjük át a szókincset képeink segítségével. Vezessünk be néhány új szót: 

bacon, tomato, sausage, mushroom 
 
2. A kérdés és a rövid válaszok átismétlése után kérdezgessék a gyerekek párban egymást a CB 58/B gyakorlata 
alapján. 
A páros tevékenységet követően mindenki adjon magáról információt: 
    I like apple juice but I don’t like cherry juice. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
A HÉT NAPJAI 
Ismételjük át a hét napjait a korábban tanult mondókával (STEP 6. HEAR HERE) 
 

How many days have you got to play? 
Saturday, Sunday, Monday, 
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 
Saturday, Sunday, Monday. 
Hop away, skip away, let’s play every day, 
Me and my friends want to play every day! 

 

INFORMÁCIÓSZERZÉS - WHAT’S THE TRADITIONAL ENGLISH BREAKFAST? 
1. Nézzük meg a könyv CB 59/C gyakorlatának fényképét. Hány ételt és italt tudunk megnevezni? 
 
2. Kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák el önállóan a képhez tartozó szöveget. Csoportosítsuk közösen a 
tanult szavakat: 
 

REGGELI A HÉTVÉGÉN REGGELI HÉTKÖZNAPOKON 
 
 

 
 

 
3. Hallgassuk a gyakorlathoz tartozó hanganyagot, és figyeljük a képet (szöveget). Kérjük meg a gyerekeket, 
hogy keressék meg a hallott szövegben az eltéréseket, tévedéseket. 
 

What’s the traditional English breakfast? 
On Saturday and Sunday, it’s cornflakes, sausages, tomatoes and 
bread and butter. And to drink? Tea, of course. 
But on weekdays it’s toast, ham and eggs or bacon and eggs. 

 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
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1. Könyvünk CB 59/D gyakorlata alapján beszélgessünk arról mi magyarok mit szoktunk reggelizni. 
 
2. Kérjük meg a gyerekeket, hogy rajzolják le, ők mit esznek és isznak reggelenként. Beszélgessünk arról, 
szabad-e reggeli nélkül iskolába indulni. 
Aki nem szokott munkanapokon reggelizni, az a hétvégi reggelit ábrázolja. Munka közben hallgassunk zenét. 
 

BEFEJEZÉS 

DALTANULÁS 
1. Rajzoljunk fel a táblára egy óriási serpenyőt. Ragasszuk bele 5 kövér kolbász képét (lehet újságból kivágott 
kép vagy előre elkészített rajz). Hallgassuk a CB 59/E gyakorlat dalát. A szöveg jelentésének illusztrálásaként 
minden versszak végén vegyünk el egy kolbászt a serpenyőből.  
 
2. Próbáljunk a magnóval együtt énekelni. 
 

Five fat sausages frying in a pan, 
All of a sudden one went “BANG!” 
Four fat sausages frying in a pan, 
All of a sudden one went “BANG!” 
Three fat sausages frying in a pan, 
All of a sudden one went “BANG!” 
Two fat sausages frying in a pan, 
All of a sudden one went “BANG!” 
One fat sausage frying in a pan 
All of a sudden it went “BANG!” 
And there were no fat sausages frying in a pan! 
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7. fejezet - 4. foglalkozás  ME AND MY WEEKEND – AFTER BREAKFAST 

Nyelvi célok 
        a tanultak írásbeli megerősítése 
         kiejtés csiszolása 
         korábban tanultak felelevenítése 

Tevékenységek 
        keresztrejtvény  
          rím párok keresése, versírás 
          üzenettovábbítás 
          hangok alapján játékok azonosítása 
          bújócska a parkban 

Eszközök 
           munkafüzet, könyv, magnó, kazetta 

 
Szókincs 
 
 
 

 
BEVEZETÉS 
KERESZTREJTVÉNY 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy töltsék ki a munkafüzet AB 46/4 gyakorlatának keresztrejtvényét.  
Ha nehezen boldogulnak, forduljanak szomszédjukhoz segítségért. 
Kérdezzük meg, valóban szeretik-e a teát. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG - ÍRJUNK VERSET! 
1. Az előző feladat folytatásaként, párban dolgozva keressék meg az AB 47/5 gyakorlatának rím párjait, majd 
egészítsék ki a vers megkezdett sorait. 
Olvassák fel alkotásaikat. 
 
2. Hallgassuk meg a gyakorlathoz kapcsolódó hanganyagot. Van-e, amit másképp hallanak? 
 

     I like chocolate 
I like bread 
I like coffee 
But I don’t like eggs. 

 
I like ham 
I like cheese 
I like jam 
But I don’t like tea. 

 
ÜZENETKÜLDÉS 
Osszuk a gyerekeket két csoportra. Mondjuk meg, hogy üzenetet fognak továbbadni egymásnak. Suttogniuk kell, 
nehogy a másik csapat meghallja. 
Súgjunk egy mondatot a mindkét csapat első játékosának a fülébe.  
Egyszerre indítsuk a játékot a ‘Ready, steady, go!’ kiáltással. A két utolsó játékos kijön, és a fülünkbe súgja az 
üzenetet. Ha egyezik a két mondat egymással és az eredetivel, mindenkit megdicsérhetünk.  
Játszunk három fordulót. A mondatok arról szóljanak, hogy mit szeretünk és mit nem. Az utolsó a következő 
legyen: 
   I like football. 
 
A PARKBAN 
Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy képzeletben egy parkba megyünk. Különböző hangokat fogunk hallani a 
magnóról (CB 60/F). Keressék meg a megfelelő játék képét és mutassanak rá. 
 

(gyerekek lecsúsznak a csúszdán)  
Bemondó What’s this ?….. (szünet a válaszra)Yes, it’s a slide.  
(hinta nyikorgása)  
Bemondó What’s this ? ……(szünet a válaszra) Yes. It’s a swing.  
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(valaki mászik)  
Bemondó What’s this ?….. (szünet a válaszra) Yes, it’s a jungle gym.  
(biciklicsengő hangja)  
Bemondó Is it a car ?…… (szünet a válaszra)  No. It’s a bike !  
(fúj a szél)  
Bemondó Is it a kite ?….. (szünet a válaszra) Yes, it’s a kite.  

     (gyerek fociznak)  
Daniel Is it a basketball ?….. No. It’s a football ! Let’s play football. 
Jessica  Let’s play catch. You are it !” 

 

BEFEJEZÉS 
Játsszunk   bújócskát (előtte ismételjük át a képen látható lehetséges helyszíneket, hogy a nehezebben 
kommunikáló gyerekek is egyenlő esélyekkel indulhassanak.) 
Mutassuk be a tevékenységet egy önként vállalkozó közreműködésével, a könyv példája alapján (CB 60/F). 
Ezt követően játszhatnak párokban. 
 

MARADT IDŐNK? 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy írjanak igaz/hamis mondatokat a képről társaik számára. 
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7. fejezet – 5.foglalkozás  ME AND MY WEEKEND – AFTER BREAKFAST 

Nyelvi célok 
        szókincsbővítés 
         a tanultak gyakorlása szituációban 

Tevékenységek 
           képleírás két csoportban 
           korábban tanult főnevek cselekvéshez  
           kapcsolása 
           szóvadászat 
           némajáték 
           meghívás játékra  

Eszközök 
            könyv              

 
Szókincs 
a football field 
to play hide-and-seek 
to play catch 
to fly a kite 
to ride a bike 
to play on the jungle gym/ see-saw/ swing 
to play hopscotch 
to slide 
 
 

 
BEVEZETÉS 
BESZÉLGETÉS (CB/G) 
Az osztály egyik fele a könyv 60. oldalán látható parkot, másik fele a könyv 8. oldalán látható játszóteret 
próbálja leírni tanári kérdések (példák a könyvben) segítségével. A beszélgetés végén foglaljuk össze a 
hasonlóságokat és különbségeket, majd mindenki lapozzon a másik képhez, s ellenőrizze az állítások 
helyességét. 
 
Megjegyzés: Gondot okozhat kétféle szerkezet keveredése: 

There are three swings in the playground.  
They are near the trees. 

Ha úgy érezzük, hogy tanítványaink számára korai még a két szerkezet párhuzamos gyakorlása, használatának 
megértése, fogalmazzuk át a kérdéseket, és egyszerre csak a egyik szerkezetre összpontosítsunk. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÓKINCSBŐVÍTÉS 
1. Olvassuk fel a gyerekeknek a CB 60/F illusztrációhoz kapcsolódó, a 61. oldalon található szöveget. Kérjük 
meg a gyerekeket, hogy az elhangzás sorrendjében mutassanak rá a megnevezett játékokra. 
 
2. Kapcsoljuk a cselekvéseket az egyes játékszerekhez. Mutassuk fel könyvünket, soroljuk a cselekvéseket, s 
mutassunk rá a kép megfelelő részletére. Kérjük meg a gyerekeket, hogy ismételjék a kifejezéseket, s kövessék 
mozdulatainkat. 
 
SZÓVADÁSZAT 
1. Mondjunk ki egy szót, a gyerekek keressék meg a megfelelő mondatot, s olvassák azt fel. 
 
2. Variációként kombináljuk az olvasást pantomim játékkal. 
Hívjunk ki egy önként jelentkezőt. Súgjunk neki egy kifejezést, amit neki el kell mutogatnia. A többiek keressék 
meg a szót, s olvassák fel a megfelelő mondatot. 
 
Megjegyzés: A CAN itt lehetőséget fejez ki, nem képességet.  
Kezeljük ezt új lexikai egységként, nyelvtani magyarázat nélkül. 
 
SZEREPJÁTÉK 
Olvassuk fel a szöveget először mondatonként kórusban, majd szerepenként. 
Használjuk a CB 61/H gyakorlat képeit a Let’s… szerkezet gyakorlására. 
Mutassunk a kerékpár képére, és mondjuk közösen: 
    Let’s ride a bike. 
Haladjunk így végig az ábrákon. 
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BEFEJEZÉS 

Oldjuk meg a szöveg után található, igaz/hamis mondatokat tartalmazó 
gyakorlatot. 
 

MARADT IDŐNK? 
 
Ha van rá lehetőség, a következő tevékenységet az udvaron játsszuk. 
Kérjük meg a gyerekeket, egyenként mutassanak be valamilyen játszótéri cselekvést. A többiek kórusban 
reagáljanak:   Great! Let’s …. 
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7. fejezet - 6. foglalkozás  ME AND MY WEEKEND – AFTER BREAKFAST 

Nyelvi célok 
        a tanultak alkalmazása természetes 
          szituációkban 

Tevékenységek 
           ugróiskola 
           alkotó tevékenység – makett készítése 

Eszközök 
            udvari játék esetén kréta 
            ugróiskola aszfalt rajza 
            gyurma, műanyag tálcák, újságpapír  

 
Szókincs 
 
 
 

 
BEVEZETÉS 
UGRÓISKOLA - LET’S PLAY HOPSCOTCH 
A könyv CB 61/H ábrája egy ugróiskola mezőit tartalmazza. Többféleképpen illeszthetjük be a foglalkozás 
menetébe.  
1. Ha kimehetünk az udvarra, játszhatunk az eredeti szabályok szerint. Rajzoljuk fel krétával az ugróiskolát az 
aszfaltra, és rajzoljuk be a játékszereket is. Dobjunk egy kavicsot először az első mezőbe, ugorjunk rá, s 
mondjuk el:  

I can ride a bike. 
Dobjuk a kavicsot a második mezőbe, ugorjunk fél lábon, s mondjuk: 

I can ride a bike and I can fly a kite. 
Addig az első játékos van soron, amíg el nem téveszti vagy a dobást, vagy a mondatot. 
Ekkor a következő játékoson a sor. 
 
2. Ha a teremben kell játszanunk, használjunk bábukat és egy pénzérmét. Ha fej, mehetünk, ha írás, a társunk 
következik. Ezt a változatot párban érdemes játszani. 
 
3. A legegyszerűbb, de legunalmasabb változat szerint soroljuk el szóban vagy írásban, mit lehet játszani a 
parkban. 
 
 A játék végén beszélgessünk a gyerekek otthona, illetve az iskola közelében található játszótérről vagy parkról. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
A CB 61/I gyakorlatának ötlete alapján gyurmából készítsünk egy park makettet. 
 

BEFEJEZÉS 

Beszélgessünk a makettekről. 
 
Megjegyzés: Ha valóban van lehetőségünk az udvaron játszani, célszerű a foglalkozás két fő lépését felcserélni, s 
először dolgozni a maketten, s ezt követően kimenni az udvarra játszani. 
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7. fejezet - 7. foglalkozás  ME AND MY WEEKEND – IN THE AFTERNOON 

Nyelvi célok 
        beszédértés fejlesztése 
        beszédkészség fejlesztése 

Tevékenységek 
           makettek bemutatása 
           szöveg követése hallás után 
           szituációs játék - telefonbeszélgetések 

Eszközök 
         makettek 
         munkafüzet, könyv, magnó, kazetta 
         játék telefonok 

 
Szókincs 
Daniel speaking. 
Come t the cinema today.  
with my family 
a film about… 
See you at 4 o’clock. 

 
BEVEZETÉS 
Beszélgessünk a makettekről, majd megerősítésként oldjuk meg a munkafüzet AB 48/7 gyakorlatát. A gyerekek 
a magnót hallgatva egészítsék ki a hiányos mondatokat.  
 

Nick  This is our favourite park. I like it because it is near our house.  
There are swings, see-saws, a jungle gym, a slide, trees   
and a football field.  
We can play hide-and-seek in the castle.  
We can play catch, fly a kite or ride a bike. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZITUÁCIÓS JÁTÉK - THE PHONE CALL 
1. Írjuk fel a táblára a következő szavakat: 
  playground, cinema, ice-cream shop, toy shop 
Hallgassuk meg a könyv CB 62/J gyakorlatának első párbeszédét csukott könyvvel. Kérjük meg a gyerekeket, 
válasszák ki a megadott szavak közül, hogy hová készül David és Daniel. 
 

Daniel  Hello. Daniel speaking. 
David  Hi, Daniel. How are you? 
Daniel  I’m fine. And you? 
David  Fine, thanks. Please, come to the cinema today with my family. 

There’s a film about lions on. 
Daniel  I like animals. Just a minute.  

Mum, can I go to the cinema with Daniel? 
Hurray !  I can come. 

David  OK. See you at 4 o’clock. 
 
2. Hallgassuk meg a párbeszédet nyitott könyvvel, s kövessük a szöveget.  
3. Gyakoroljunk párokban is.  
 
Megjegyzés: Ha szükséges, a kiejtés és a hanglejtés pontosításához használjuk ismét a hanganyagot. 
 
4. Kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák el a másik párbeszédet, és számozzák be a mondatokat. 
 
5. Ezt követően hallgassuk meg a beszélgetést, így ellenőrizve munkájukat. 
 

Jessica  Hello. Jessica speaking. 
Maggie  Hi, Jessica, it’s Maggie. 
Jessica  How are you? 
Maggie  I’m fine. Please, come to the circus today with my family.  

There are lions, elephants and monkeys there. 
Jessica  I like animals. Just a minute. 

Mum, can I go to the circus with Jessica? 
Hurray !  I can come. 
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Maggie OK. See you at 5 o’clock. 
 
 
6. A CB 62/K gyakorlat a tanultak szabad alkalmazása. 
Az előző feladat párbeszédei alapján beszélgessenek, s hívják meg egymást a könyv ábráján látható helyek 
valamelyikére. 

 

BEFEJEZÉS 

Hallgassunk meg néhány párt az egész csoport előtt. 
 

MARADT IDŐNK? 
Készítsünk hang projektet. Rögzítsük a beszélgetéseket magnóra. 
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7. fejezet - 8. foglalkozás  ME AND MY WEEKEND – IN THE AFTERNOON 

Nyelvi célok 
       a korábban szerzett ismeretek új 
        szituációba helyezése    

Tevékenységek 
        közös program tervezése párokban 
        képregény feldolgozása hallás után 
        a történet végének megtervezése   

Eszközök 
       könyv, magnó, kazetta 
         rajzlap, rajzeszközök 

 
Szókincs 
She is late. 
Let’s hurry. 
I’m hungry. 
 
 

 
BEVEZETÉS 
Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy dolgozzanak párokban. Az előző foglalkozáson gyakorolt párbeszéd 
mintájára hívják meg egymást a cirkuszba. Hallgassuk meg a beszélgetésüket. Közben a többiek figyeljék az 
elhangzó időpontokat. Minden párosnak 2-3 másik időpontot kell lejegyeznie a füzetébe, pl. 
 

NAME TIME 
Linda – Nora 6 o’clock 
Peter – Tom 5 o’clock 
  

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
KÉPREGÉNY FELDOLGOZÁSA- AT THE CIRCUS 
1. Nézzük meg a könyv CB 63/L gyakorlatának képeit. Kérdezzük meg a gyerekeket, szerintük kik a történet 
főszereplői.  
(Emlékezzünk vissza, mit tanultunk a cerkófmajmokról.) 
 
2. Hallgassuk meg a történetet, s közben számozással állítsuk helyes sorrendbe a képeket. 
(Hallgassuk meg a történetet többször is, ha szükséges.) 
 

Jessica  Where’s Maggie? She’s late. 

Maggie   I’m sorry. 
Jessica   Let’s hurry.  

 
Maggie  What a funny monkey! 
Majom  I’m hungry. 
Maggie  Look. He’s got my bag. 
Majom  I like bananas. 
Majom  I like the playground. 
Majom  I don’t like cars. 
Majom  I don’t like buses.   

 
3. Ismételjük a mondatokat, ügyelve a helyes hanglejtésre és kiejtésre. Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy 
próbálják meg hangjukkal kifejezni, mikor boldog és mikor szomorú a majom. 
 
4. Játsszuk el a történetet. 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy segítsenek a kismajomnak. Tervezzék meg és rajzolják le a képregény végét. Ha 
rajzlapra dolgoznak, kiállíthatjuk munkáikat a teremben. 
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BEFEJEZÉS 

Nézzük meg, ki hogyan jutatná haza a kismajmot. 

 

MARADT IDŐNK? 
Tanuljuk meg és játsszuk el a munkafüzet HEAR HERE részében található mondókát.  
A szereplők neveit a mi tanítványaink nevével kell helyettesítenünk, s máris kezdhetjük a 
felelgetést. (A mondóka témájában kapcsolódik a korábban feldolgozott képregényhez.) 
 

 
Group  Who stole the cookies from the cookie jar? 

     David stole the cookies from the cookie jar. 
David  Who, me? 
Group  Yes, you! 
David  Not me! 
Group  Then who? 
David  Tina stole the cookies from the cookie jar. 
Tina  Who, me? 
Group  Yes, you! 
Tina  Not me! 
Group  Then who? 
Tina  Maggie stole the cookies from the cookie jar. 
Maggie  Who, me? 
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7. fejezet - 9. foglalkozás   ME AND MY WEEKEND – LET’S PLAY 

Nyelvi célok 
            a korábban tanultak ismétlése 

Tevékenységek 
            szókincs bank 
            körkérdés 
            társasjáték 
            mondókák 

Eszközök 
             könyv, magnó, kazetta 
             dobókocka, bábuk páronként 
             ugrókötelek, labdák 

 
Szókincs 
a korábban tanultak ismétlése 
 
 

 
BEVEZETÉS 
Osszuk a gyerekeket két csoportra. Az egyik csoport emlékezetből írja le, mit esznek a brit családok hétköznap 
reggelire, míg a másik a hétvégi étrendet állítsa össze. Írják fel az összegyűjtött szavakat a táblára.  
Dobjuk a labdát az egyik kisdiáknak, válasszunk egy ételt vagy italt a tábláról, és kérdezzük meg, szereti-e. A 
gyerekek adják tovább a labdát, így gyakorolva a kérdésfeltevést, valamint a rövid válaszokat. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
TÁRSASJÁTÉK 
Az állító és tagadó mondatok szerkesztését a CB 65/N gyakorlat társasjátékával elevenítsük fel. 
A gyerekek párokban játszanak. A startról indulnak, felváltva dobnak és haladnak a számozásnak megfelelően. 
Ha létra aljához érnek, s helyesen elmondják az ’I like…’ kezdetű mondatot a létra tetején látható ábra szavával 
kiegészítve, felmászhatnak a létrán. Ha valaki kígyó fejére lép, s sajnos le kell csúsznia a kígyó farkához, s el 
kell mondania az ’I don’t like…’ kezdetű mondatot a kígyó farkánál látható szóval kiegészítve. 
 

UGRÓKÖTÉL- ÉS LABDAJÁTÉKOK 
1. Kérjük meg a gyerekeket, hogy hívják egymást közös játékra. Párbeszédükben használják fel a következő 
szavakat: 
  come      playground      with me     hurray       at half past 3       bye-bye 
2. Mondjuk el nekik, hogy most olyan játékokat tanulunk, amiket a brit iskolások szaktak játszani. Hallgassuk a 
CB 64/M gyakorlat első mondókáját. Kérjünk meg egy önként jelentkezőt, hogy a mondóka ütemére 
ugrókötelezzen. 
Második meghallgatásnál mindenki imitálja, hogy ugrókötelezik. 
Hasonló módon dolgozhatjuk fel a következő mondókát is. Ha van lehetőségünk két magnót és két kazettát 
bevinni órára, két csoportban is dolgozhatunk, s mindkét csoport más-más mondókát gyakorol, amit aztán 
bemutathatnak és megtaníthatnak társaiknak. 
 

      I like coffee 
I like tea, 
I want Jessica to come with me. 

 
  Bread and butter 

Sugar and spice 
How many boys  
Think I’m nice? 
One, two, three… 

 
3. A harmadik mondóka egyéni ügyességi játék, kiegészítő anyagként foglalkozhatunk vele. Az első versszak 
alatt egyszerűen pattogtatjuk a labdát, a második során a bal lábunk, a harmadik során a jobb lábunk alatt kell 
átpattintani ritmusra a labdát. 
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  Jack, Jack, pump the water, 
Jack, Jack, pump the water, 
Jack, Jack, pump the water, 
Pump the water, Jack. 

  
Jack, Jack, jump over the water… 
Jack, Jack, jump over the water… 
Jack, Jack, jump over the water… 
Jump over the water, Jack. 

  
Jack, Jack, go under the water… 
Jack, Jack, go under the water… 
Jack, Jack, go under the water… 
Go under the water, Jack. 

 
4. A negyedik játék szókincs ismétlésére nagyon alkalmas. Ha tudunk több labdát kérni a testnevelés szertárból, 
az udvaron több csoportban versenyezhetnek a gyerekek. A labda pattogtatásának ritmusára kell sorolniuk az 
ABC egyes betűivel kezdődő szavakat. Ha a játékos kiesik a ritmusból vagy eltéveszti a betűt, átadja a labdát 
soron következő társának. 
 

      Apple begins with the letter A, 
Banana begins with the letter B, 
Cat begins with the letter C, 
Doll begins with the letter D… 

 
Megjegyzés: A játékokból időnk és a gyerekek kedve szerint válogassunk. 
 

MARADT IDŐNK? 
Állítsunk össze egy heti reggeli menüt. 
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7. fejezet - 10. foglalkozás     ME AND MY WEEKEND 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 

Nyelvi célok 
          feladatok önálló értelmezése 
          önálló munka eredményességének felmérése   
Tevékenységek 
          bevezető játék 
          önálló feladatmegoldás 

Eszközök 
           munkafüzet 
           magnó, kazetta, rajzeszközök 

 
Szókincs 
 

 

BEVEZETÉS 
Az 1. fejezetben tanult kiszámolóval számoljunk ki egy kisdiákot. Ő lesz az aki megmondja, mi legyen a fejezet 
utolsó óráján a bemelegítő játék. 
(Tanítványainkat ismerve célszerűnek tarthatjuk erre előzetesen felkészíteni őket.) 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 
Egyszerű visszacsatoló feladatsor kitöltése önálló munkával. 
Célunk az, hogy felmérjük, mennyire tudnak önállóan dolgozni, értik-e a tankönyv ábrákkal jelölt utasításait, 
tudnak-e önállóan mondatokat alkotni, és képesek-e követni a magnót. 
 
Megjegyzés: A feladatok javítása után fontos, hogy kiemeljük azon területeket, ahol a gyerekek kiemelkedően 
teljesítettek, illetve ne lépjünk át a problémákon, hanem gondoskodjunk további gyakorlásról. 
 

BEFEJEZÉS 
KINTI JÁTÉK  
Ha szép idő van, menjünk ki az iskolaudvarra, vagy a közeli játszótérre, és játsszuk el az előző foglalkozáson 
megismert játékokat, vagy tanuljuk meg azokat, ha eddig nem volt rá időnk. Készítsünk a gyerekekről 
fényképeket, melyekből dekorációt állíthatunk össze a mondókák aláírásával.  
(Ha van az iskolának felszerelése, videó is készülhet.) 
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8. FEJEZET – STEP 8 ME AND MY FAVOURITE SEASON 
 
Tartalmi összegzés 

Az utolsó fejezet az évszakokkal foglalkozik, lehetőséget teremtve a korábban tanultak 
felelevenítésére, további gyakorlására és kibővítésére.  
Mandisa újabb levele dióhéjban összegzi a megismert nyelvi szerkezeteket, s 
segítségével tanítványaink mesélhetnek önmagukról, kifejezhetik saját véleményüket. 

 
Cél 

- szókincsbővítés a hangsúlyt a továbbiakban is a szóbeliségre helyezve; 
- korábbi ismeretek felelevenítése és gyakorlása; 
- egyszerű szituációkban a természetes nyelvhasználat bátorítása; 
- vélemény kifejezése egyszerű mondatokkal. 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- kedvenc évszakukról mesélni; 
- ismert elemeket tartalmazó összefüggő szöveget képek segítségével értelmezni; 
- közösen feldolgozott minta alapján személyes információt kérni; 
- közösen feldolgozott minta alapján néhány mondatban személyes információt adni. 
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STEP 8.   Me and My Favourite Season 
always (adv)   mindig 
a pair of socks (n)  egy pár zokni 
April (n)   április 
August (n)   augusztus 
autumn (n)   ősz 
beach (n)   strand 
birthday (n)   születésnap 
boots (n)   csizma, bakancs 
cake (n)    torta 
calendar (n)   naptár 
clothes (n)   ruhák 
cloudy (adj)   felhős 
coat (n)    kabát 
cold (adj)   hideg 
dance (v)   táncol 
December (n)   december 
earmuffs (n)   fülvédő 
everyone (pron)   mindenki 
February (n)   február 
gloves (n)   kesztyű 
holiday (n)   szünidő 
jacket (n)   dzseki 
January (n)   január 
jeans (n)    farmernadrág 
July (n)    július 
jumper (n)   pulcsi 
June (n)    június 
listen to music (v)  zenét hallgatni 
March (n)   március 
May (n)    május 
November (n)   november 
October (n)   október 
or (conj)    vagy 
party (n)    buli 
put on (v)   felvesz (ruhát) 
rain (n)    eső 
rainy (adj)   esős 
sandals (n)   szandál 
scarf (n)    sál 
season (n)   évszak 
September (n)   szeptember 
shorts (n)   rövidnadrág 
snow (n)   hó 
snowman (n)   hóember 
snowy (adj)   havas 
spring (n)   tavasz 
summer (n)   nyár 
sun-glasses (n)   napszemüveg 
sunny (adj)   napos 
swimsuit (n)   fürdőruha 
trunks (n)   fürdőnadrág 
T-shirt (n)   póló 
watch TV (v)   tévét néz 
weather (n)   időjárás 
whose  (adv)   kié  
why ? (adv)   miért  
windy (adj)   szeles 
winter (n)   tél 

Everyday English 
I like it very much.  Nagyon szeretem. 
What’s the weather like today ? Milyen az idő ma ? 
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8. fejezet - 1. foglalkozás ME AND MY FAVOURITE SEASON – THE CALENDAR 

Nyelvi célok 
       új téma bevezetése szókincs 
       ismétlésével 
       szókincsbővítés  
Tevékenységek 

        szólánc alkotása két csapatban 
        szavak tematikus csoportosítása 
        szókincsbővítés 
        információszerzés születésnapokról 
        hallás után és beszélgetés útján 
        táblázat kitöltése 
        poszter készítése 

Eszközök 
          színes kréta 
          könyv, magnó, kazetta 
          előre elkészített táblázat 
          csomagolópapír, rajzeszközök 

 
Szókincs 
a calendar 
a birthday 
January, February, March, April,   
May, June, July, August,  
September, October, November, December  
spring, summer, autumn, winter 

 
BEVEZETÉS 

SZÓLÁNC  
1. Dolgozzunk két csapatban. Kérjük meg a gyerekeket, hogy a csapattagok felváltva készítsenek szóláncot úgy, 
hogy minden szó az előző utolsó betűjével kezdődjön. A szavakat két különböző színű krétával írják fel a 
táblára. 

pl. tree – egg – garden – nose…… 
 
2. Kérjük meg őket, hogy olvassák fel a szavakat témánként: külön az állatokat, játékokat, színeket, stb. 
megnevező szavakat. A témákat előre nem tudjuk kiszámítani, de ha szerencsénk van, lesz több, nyárral 
kapcsolatos szó is. Ezek felolvasásával bevezethetjük új témánkat. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
HÓNAPOK 
1. Hallgassuk meg a könyv CB 66/A gyakorlatának versét, közben mutassunk rá a könyv ábrájának megfelelő 
képeire. 
 

 January, February, March and April,     
Spring in on its way.      
May, June and July are warmer,    
Enjoy the bright summer days. 
August, September,  
October and November, 
The last one’s December    
And the year has gone away! 

 
2. Mondjunk szavakat a képről, a gyerekek reagáljanak a megfelelő hónap nevének felolvasásával. 

  cherries – June 
  yellow flowers – March 
  a big black bird – November 

 
Megjegyzés: Az illusztrációt felhasználhatjuk szókincsbővítésre is, és bevezethetjük a következőket:  

pumpkin, crow, snowman, snowdrop, daffodil, beach 
 
SZÜLETÉSNAPOK 
1. Vigyünk be a foglalkozásra néhány születésnapi üdvözlőlapot, ezzel szemléltetve a ’birthday’ szó jelentését. 
Kérdezzük meg a gyerekeket, kinek mikor van a születésnapja. 
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2. Hallgassuk meg a CB 66/B hónapsorolóját. Kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak fel, amikor saját 
születésnapjuk hónapját hallják. 
 
3. Nézzük a CB 66/A gyakorlat naptárát, hallgassuk a könyv szereplőit, amint születésnapjukról beszélnek, s 
próbáljuk befejezni a CB 67/C gyakorlat megkezdett mondatait. A magnó pillanatkapcsolójának segítségével 
biztosítsunk időt a gyerekeknek a gondolkodásra, valamint a mondatok felolvasására. 
 

Jessica   My birthday is in April and my brother’s is in September.  
When’s your birthday, Maggie? 

Maggie   My birthday is in January. 
Jessica   What about you, David? 
David   It’s in July, in my favourite month. 

    Bemondó  When is Nick’s birthday? 
Nick   My birthday is before November and after August.  

But it’s not in September. 
    Bemondó  When is Tina’s birthday? 
    Tina   My birthday is in the summer but it’s not in July or August. 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – BIRTHDAY POSTER 
A CB 67/D gyakorlat kérdései és ábrája segítségével készítsük el a posztert.  
1. Minden gyerek előzetes otthoni munkával készítsen el egy táblázatot a füzetébe, mely tartalmazza a 
hónapokat, valamint az összes osztálytárs nevét. Ha nagy létszámú a csoportunk, osszuk be, ki mely neveket 
tüntesse fel.  
 
2. A gyerekek járjanak körbe a teremben, s beszélgessenek mindenkivel, akinek a neve a táblázatban szerepel: 

pl.  Is your birthday in spring? No, it isn’t. 
   Is it in winter?   Yes, it is. 
   Is it in December?  Yes, it is. 

 
A megszerzett információt rögzítsék egy közös poszteren, aminek a formája lehet táblázat, grafikon, vagy egyéb 
a gyerekek által kitalált rajzos változat. Ha csoportokban dolgoznak, többféle poszterünk lesz, melyeket a 
foglalkozás végén elhelyezhetünk a faliújságon. 

 

BEFEJEZÉS 
Hallgassuk meg ismét a hónapsorolót (CB 66/B). Miközben felállunk, mondjuk is ki a megfelelő hónap nevét. 
 

MARADT IDŐNK? 
A gyerekek álljanak születésnapjuk szerint időrendi sorrendbe. Mutassuk meg, hol a január, és hol a december. 
Így hallgassuk a hónapsorolót, s ismételjük a hónapok neveit. 
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8. fejezet - 2. foglalkozás ME AND MY FAVOURITE SEASON – THE CALENDAR 

Nyelvi célok 
       szókép felismerése  
        helyesírás gyakorlása 

Tevékenységek 
        szavak csoportosítása 
        BINGO 
        naptároldal készítése és bemutatása 

Eszközök 
          labda 
           munkafüzet, magnó, kazetta 
           könyv 
           rajzlap, rajzeszközök 

 
Szókincs 
 

 
BEVEZETÉS 
Dobjuk a labdát a gyerekeknek, és kérdezgessük őket a születésnapjukról. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZAVAK CSOPORTOSÍTÁSA 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy önálló munkával csoportosítsák a munkafüzet AB 52/1 gyakorlatának szavait. 
Olvassák fel az egyes csoportokat. Több kisdiákor is hallgassunk meg, mert az utolsó sorban található 
kifejezések mindenkinél más helyen fognak szerepelni. 
Válasszanak ki 6-6 szót, hallgassuk a gyakorlathoz tartozó hanganyagot, s játsszunk BINGO-t. 

 
(kellemes zene)….September…..school…..March…..white streets…..July 
…..apples…..December…...May……green trees…..August…..February 

…..ice-cream…..April…..flowers…..October…..January…..brown trees 
…..June…..November…..mushrooms. 

 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
Osszuk be a gyerekeket három fős csoportokba. (A csoportlétszám természetesen változhat az összlétszám 
függvényében.) 
Előzetesen írjuk fel a hónapok neveit kis kártyákra. Kérjük meg a csoportok képviselőit, hogy húzzanak egy-egy 
hónapot maguknak. Mondjuk el, hogy az lesz a feladatuk, hogy közösen elkészítsék a húzott hónapnak 
megfelelő naptárlapot. 
Beszéljük meg, hogyan oszthatják meg a feladatokat. Együtt tervezzenek, majd egyikük rajzol, a másik elkészíti 
a feliratot a hónap nevével. A színezést közösen, vagy felváltva is végezhetik. A harmadik szavakat gyűjthet 
arról, mit ábrázol a rajzuk, vagy mi jellemző az adott hónapra. A gyűjtött szavakat később felhasználhatják az 
elkészült naptároldal bemutatásához. 
 

BEFEJEZÉS 
Kérjük meg a csoportokat, hogy mutassák be az elkészült munkákat. 
 

MARADT IDŐNK? 
A naptároldal bemutatásához gyűjtött szavakból készíthetnek a gyerekek különböző rejtvényeket 
(keresztrejtvény, szókereső, összekevert betűk, stb.) egymás számára. 
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8. fejezet - 3. foglalkozás   ME AND MY FAVOURITE SEASON –  
- HOT DAYS, COLD DAYS 

Nyelvi célok 
       helyesírás gyakorlása 
       szókincsbővítés 

Tevékenységek 
       szógyűjtés 
       kakukktojás játék 
       szókincsbővítés képek segítségével 
       memória játék csapatokban 
       szavak csoportosítása 

Eszközök 
         nyári és téli szókincset ábrázoló kis képek 
         ruhadarabokat ábrázoló kis képek 

 
Szókincs 
a coat, boots, a scarf, gloves, earmuffs, jeans 
a T-shirt, shorts, sun-glasses, a swimsuit 

 
BEVEZETÉS 
A gyerekek két csapatban gyűjtsenek szavakat és kifejezéseket a nyárról, illetve a télről, listájukban rejtsenek el 
3-3 kakukktojást.  
Olvassák fel egymásnak a listákat, s a másik csapat keresse meg az oda nem illő szavakat. 
Nagy létszám esetén dolgozzanak párban. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÓKINCSBŐVÍTÉS 
1. Az elkészült és helyesbített listákat írják fel a csapatok tagjai a táblára.  
Mutassunk a gyerekeknek képeket, s kérdezzük meg, hozzá tudják-e kapcsolni valamelyik szóhoz. Kérjük meg, 
hogy helyezzék el ezeket a képeket a táblán. 
 
2. Egészítsük ki a két listát néhány ruhadarab képével. Válogassunk a CB 68/F gyakorlatból: 

coat, boots, scarf, gloves, earmuffs, jeans 
T-shirt, shorts, sun-glasses, baseball cap, swimsuit 

 
Mutassuk a gyerekeknek a képeket egyenként, mutassuk be a szót, majd ismételjük kórusban, végük 
egyénenként. Két-három új szó bemutatása után kezdjük elölről a képek felmutatását, így előhívva és gyakorolva 
a szavakat. 
 
3. Játsszunk memória játékot a 2. fejezet AB/PLAYTIME leírása szerint. 
 
4. A játék végén szedjük össze a képeket, keverjük meg azokat, és helyezzük el mindet az asztalon. Egyenként 
soroljuk a szavakat, s kérjük meg a gyerekeket, hogy válasszák ki a megfelelő képet, s rakják fel a táblára a 
megfelelő oszlopba. 
 

BEFEJEZÉS 
Ismételjük el közösen az összes táblára felkerült szót. 
 

MARADT IDŐNK? 
A gyerekek által készített rejtvények megoldása (lásd előző foglalkozás záró ötlete). 
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8. fejezet - 4. foglalkozás   ME AND MY FAVOURITE SEASON –  
- HOT DAYS, COLD DAYS 

Nyelvi célok 
        a tanultak bővítése és felismerése                  
        összefüggő szövegben 
        olvasott és hallott szöveg 
        különbségeinek felismerése 

Tevékenységek 
        ’Cold- warm-hot’ játék 
         ’Mi van a táskában?’ játék 
         szókincsbővítés 
         szövegfeldolgozás hallás után és 
         olvasás útján 
         kérdés-válasz összekapcsolása 
         párbeszéd 

Eszközök 
          ruhadarabok egy táskában (baseball sapka) 
          könyv, magnó, hanganyag 

 
Szókincs 
a pair of 
a season 
cold 
snowy 
snowy days 
to play in the snow 
hot 
sunny 
sunny days 
to play on the beach 
 

 
BEVEZETÉS 
Küldjünk ki egy önként jelentkezőt. Rejtsünk el a teremben egy baseball sapkát. A játékos feladata, hogy 
megtalálja azt. Segítsünk neki a ’COLD - WARM - HOT’ játékkal.  
(Leírását lásd az 1. fejezet 4. foglalkozásánál) 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
MI VAN A TÁSKÁBAN? – SZÓKINCS GYAKORLÁSA 
Ismételjük át a tanult szókincset egy táska és valódi ruhadarabok segítségével. 
Egyenként vegyük elő a ruhadarabokat, és közösen nevezzük meg azokat. Vezessük be az ’A PAIR OF’ 
kifejezést. Válasszunk ki egy kisdiákot, és kérjük meg, hogy hunyja be a szemét. Adjunk a kezébe egy darabot, s 
ő próbálja tapintás útján kitalálni, mi az. A többiek eldöntendő kérdéssekkel segíthetik, ha nehezen megy. 
     Is it a T-shirt? 
     Is it a pair of gloves? 
 
SZÖVEGFELDOLGOZÁS 
1. Nézzük meg a könyv CB 68/F gyakorlatának illusztrációját. Kérdezzük meg a gyerekeket, szerintük melyik 
Maggie, és melyik David kedvenc évszaka. 
Vezessük be a ’snowy’ és a ’sunny’ szavak jelentését. 
2. Hallgassuk meg a gyakorlathoz tartozó hanganyagot. Kérjük meg a gyerekeket, hogy a szövegben húzzák alá 
azokat a szavakat, amelyeket nem hallanak, azaz amelyek csak a könyvben szerepelnek. 
 

Maggie  My favourite season is winter. It’s snowy. I like snowy 
days.  

I put on my coat, boots and earmuffs and go out 
to play in the snow. 

David  My favourite season is summer. It’s hot.  
I put on my shorts and go out to play. 

3. Beszéljük meg, mely szavakat húzták alá. 
 
4. Hallgassuk meg újra a magnót, s közben mutassunk rá a kép megfelelő részleteire, ezzel rögzítve a jelentést. 
Figyeljük, kell-e segítenünk ebben. 
 
5. Kérjük meg a gyerekeket, hogy ők is olvassanak. 
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PÁRBESZÉD 
1. A gyerekek kössék össze önállóan a szöveg alatt található kérdéseket és a válaszokat, majd párokban olvassák 
el a mondatokat. 
 
2. A mintához hasonlóan beszélgessenek a télről is. 

 

BEFEJEZÉS 
Ki tudja átalakítani a párbeszédet úgy, hogy az a tavaszról szóljon? 
Hallgassunk meg néhány ötletet. 

 

MARADT IDŐNK? 
Gyűjtsünk ötleteket, milyen helyszínekre mehetnek a gyerekek játszani. 
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8. fejezet - 5. foglalkozás   ME AND MY FAVOURITE SEASON – 
       - HOT DAYS, COLD DAYS  

Nyelvi célok 
          komplex készségfejlesztés 

Tevékenységek 
          BINGO 
          szöveg kiegészítése hallás után 
          információadás írásban 
          beszélgetés a kedvenc évszakról 
          szókincsbővítés kép alapján 
           ’Csere-bere’ játék 

Eszközök 
          magnó, kazetta 
          könyv, munkafüzet 
          télre és nyárra utaló kártyák minden diáknak 
          a korábban használt, ruhákat ábrázoló képek 

 
Szókincs 
a pair of socks 
a pair of sandals 
trunks 
jeans 
sun-glasses 
a jacket 
a jumper 

 
BEVEZETÉS 
1. BINGO 
Diktáljunk le 10, a CB 68/F gyakorlat hanganyagában szereplő szót a gyerekeknek.  
Miután mindet leírták, válasszanak ki és karikázzanak be ötöt.  
Hallgassuk a magnót (CB 68/F), a gyerekek pipálják a bekarikázott szavaikat. Aki az ötödiket is ki tudta pipálni, 
kiáltson BINGO-t. 
 
2. KI BESZÉL? 
Ellenőrizzük a szövegértést az AB 53/4 gyakorlatával. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
KEDVENC ÉVSZAKOK 
1. Egy rövid beszélgetéssel ismételjük át, amit Maggie és David kedvenc évszakáról tudunk. 
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a következőkben Danielt hallgatjuk meg. A feladatuk, hogy 
kiegészítsék a munkafüzet AB 53/5 gyakorlatának szövegét. Hallgassuk meg a szöveget igény 
szerint többször is. 

Daniel My favourite season is spring. It’s not very cold. I put on my jeans, 
jumper or jacket and go out to play with my friends. We go to the playground 
and play football or basketball. 

 
2. A következő, AB 53/6 gyakorlatot saját kedvenc évszakukról töltsék ki. Ha elkészültek, dolgozzanak párban. 
Olvassák fel kis fogalmazásukat egymásnak. 
 
A KERTBEN 
1. Csoportosítsuk újra az eddig tanult ruhadarabokat az évszakok szerint. Soroljuk a szavakat, s kérjük meg a 
gyerekeket, hogy a jelentésnek megfelelően emeljék fel vagy a télre, vagy a nyárra utaló kártyájukat. Az 
egyértelműség kedvéért a gyerekek visszajelzése után mutassuk fel az adott ruhát ábrázoló képet. 
 
2. Bővítsük a szókincset a könyv CB 69/G gyakorlatának illusztrációja segítségével. 
Hallgassuk a hanganyag első részét, s mutassunk rá a megfelelő részletre. 
 

Maggie  I like this photo. I think it’s good.  
This is my best friend, Jessica in her new shorts and T-shirt.  
Tina’s wearing a T-shirt, jeans and sandals.  
Look at David’s sun-glasses. I like them.  
And this is Daniel in his T-shirt and jeans.  
He’s got a jacket on his shoulder. 
Oh, no! Our swimsuits and trunks are there, too!!  
And whose socks are these? 
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3. Hallgassuk meg a hanganyag második részét is. Mutassunk rá az említett ruhadarabokra, s ismételjük a 
szavakat kórusban. 
 

…a T-shirt…a jacket…a jumper…a swimsuit… 
a pair of sandals… a pair of socks… a pair of jeans…  
shorts… sun-glasses…trunks 

 
4. Beszélgessünk a képről: 
    What colour is Tina’s T-shirt? 
    Is Maggie’s jumper blue? 
    Are David’s shorts black? 
 
5. Kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák el a kép alatti mondatokat, s azonosítsák a leírtak szerint a 
gyerekeket. Ezt követően beszélgessünk a többi gyerekről. 
 

BEFEJEZÉS 
CSERE-BERE 
Küldjünk ki egy önként jelentkezőt a teremből. Kérjünk meg néhány gyereket, hogy gyorsan cseréljenek pulcsit, 
sapkát, esetleg szandált egymással. Hívjuk be a játékost, akinek az a feladata, hogy megtalálja a változásokat. 
    Tom has got Ben’s jumper on. 
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8. fejezet - 6. foglalkozás   ME AND MY FAVOURITE SEASON – 
       - WHAT A NICE DAY! 

Nyelvi célok 
        szókincsbővítés 
        lehetőség kifejezése 
        szöveg követése hallás után 
        ismert elemeket tartalmazó szöveg 
        olvasása 

Tevékenységek 
        utasítások követése 
        beszélgetés 
        memória játék 
        szógyűjtés 
        szövegfeldolgozás 
        ’Zenedoboz’ játék 

Eszközök 
         memória játék az időjárásról (szó és kép) 
         könyv, magnó, kazetta 
         ritmusos zene 

 
Szókincs 
windy, rainy, cloudy 
What can they do? 
When it’s rainy we can… 
to have a party 
to have a cake 
to dance 
to watch TV 
 

 
BEVEZETÉS 
Ültessük le a gyerekeket fokozatosan: 
    Sit down if you have got something blue on. 
    Sit down if you have got a pair of sandals on. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
BESZÉLGETÉS AZ IDŐJÁRÁSRÓL 
Nézzünk ki az ablakon, és állapítsuk meg, milyen az idő. Az aktuális időjárásnak megfelelő szavakat tanítsuk 
először, azt követően a többit: 

Ismert szókincs: cold, hot, snowy,sunny 
Új szavak: windy, rainy,cloudy 

 
MEMÓRIA JÁTÉK 
Készítsünk előzetesen memória kártyákat az időjárás jelentésben használatos szimbólumokból és az azokhoz 
kapcsolódó szavakból. Rendezzük el a kártyákat az asztalon, üljünk körbe, s kezdhetjük a játékot három vagy 
négy csapatban. A cél minél több a szó – kép pár megtalálása, s közben a szavak memorizálása. 
 
Megjegyzés: az alapszókincset a ’VERY’ szó segítségével több párral kiegészíthetjük, hogy izgalmasabb legyen a 
játék. 
 
LEHETŐSÉG KIFEJEZÉSE 
1. Vezessük be a CB 70/J gyakorlatot körkérdéssel. Dobjuk a labdát, és kérdezgessük a gyerekeket mindig más-
más időjárásra utalva: 

Where can we play when it is……? 
    What can we do when……? 
 
2. Gyűjtsük össze a cselekvésekre vonatkozó ötleteket a táblán ezúttal időjárásra való tekintet nélkül. 
 
3. Hallgassuk a CB 70/J gyakorlatának hanganyagát, s figyeljük, elhangzik-e valamelyik a táblán szereplő 
szavak közül. Közben ne nyissák ki a könyveket! 
 

Jessica My favourite season is spring because my birthday is in April. I 
always have a birthday party. My friends can come and see me. 
Everyone is happy because we can dance and play and have a big 
chocolate cake.  
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We can go out to play in the garden, too. When it’s rainy we can 
play board games in the sitting room or watch TV. 

 
4. Hallgassuk és olvassuk a szöveget, majd válaszoljunk a tankönyv kérdéseire. 

 

BEFEJEZÉS 
ZENEDOBOZ 
Írjunk fel lehetőséget kifejező mondatokat egy-egy kártyára, s tegyük a kártyákat egy lezárható dobozba. Zenére 
adjuk körbe a dobozt az osztályban. Amikor megállítjuk a zenét, az, aki a dobozt épp kezében tartja, kivesz egy 
kártyát, és eljátssza a mondat tartalmát. Amint a többiek kimondják, milyen mondat szerepel a kártyán, 
folytathatjuk a játékot.  
   Pl. In summer we can play on the beach. 
 

MARADT IDŐNK? 
A fentebb leírt játékot nehezíthetjük a játékot az időjárásra utaló mondatokkal, amit akkor szintén ki kell 
találniuk a többieknek: 
   Pl. When it is sunny we canplay on the jungle gym. 
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8. fejezet - 7. foglalkozás   ME AND MY FAVOURITE SEASON – 
       - WHAT A NICE DAY! 

Nyelvi célok 
           felfedeztetve tanulás módszerének 
           alkalmazása a szókincsbővítés során 

Tevékenységek 
          szavak jelentésének visszaadása 
          mozdulatokkal 
          szókincsbővítés képek és szöveg 
          összekapcsolásával 
          daltanulás 
          versírás 

Eszközök 
          könyv, magnó, kazetta 

 
Szókincs 
to jump up and down 
to listen to music 
to talk 

 
BEVEZETÉS 
Ismételjük át az időjárás szókincsét mozgássorral összekapcsolva.  
    rainy (játsszuk el, hogy felhúzzuk az ernyőnket) 
    sunny (tegyük fel napszemüvegünket) 
    snowy (gyúrjunk hógolyót) 
    cold (dideregve dörzsöljük össze tenyerünket) stb. 
 
Ha mindent végigvettünk, mi csak a kulcs szavakat mondjuk, s a gyerekek próbáljanak meg a megfelelő  
mozdulattal reagálni. Ők is ’feltalálhatnak’ új jeleket. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
CSELEKVÉSEK AZONOSÍTÁSA 
A könyv CB70/K gyakorlatában a tavaszra koncentrálunk. Beszéljük meg, milyen az időjárás. 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák el a képhez tartozó szöveget. Nézzék meg figyelmesen az illusztrációt, 
és írják a gyerekek számát a megfelelő mondat előtti mezőbe. Hívjuk fel figyelmüket arra, hogy némelyik 
mezőbe több szám is kerülhet, de van olyan is, ahová egy sem. 
 
Megjegyzés: Néhány kifejezés szerepel az új szavak listáján, de hagyjuk a gyerekekre, hogy kitalálják ezek 
jelentését. 
A ’listen’ és a ’talk’ ismerős lesz az órai utasításokból, a ’Stand up’ és a ’sit down’ ismeretében ki fogják találni 
a ’jump up and down’ kifejezés jelentését is. 
  
DALTANULÁS 
1. Hallgassuk meg a könyv CB 71/L gyakorlatának dalát, s gyűjtsük ki az időjárással kapcsolatos szavakat. 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy amint hallanak egy időjárással kapcsolatos szót, rajzolják le a megfelelő 
szimbólumot. Segítségként tegyük fel a memória kártyákat a táblára. 
 
2. Hallgassuk meg a dalt nyitott könyvvel is, s pipáljuk ki azon képeket, amelyek szerepelnek a dalban. 
 
3. Most háttérzeneként hallgassuk a magnót többször egymás után, míg a gyerekek a társukkal/társaikkal írnak 
egy új versszakot a dalban nem szereplő képről. 
 
4. Hallgassuk meg a gyerekek variációit. 
 

INFORMÁCIÓS SZAKADÉK 
A gyerekek párban dolgoznak. Egyikük a könyv CB 71/M gyakorlatát, míg társa a munkafüzet AB 55/12 
gyakorlatát figyeli. Feladatuk a hiányzó információ megszerzése és rögzítése. Ennek érdekében a korábban 
gyakorolt kérdéseket kell egymásnak feltenniük, s válaszolniuk kell társaik kérdéseire a példák alapján. 
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A munka megkezdése előtt magyarázzuk el, hogy a vasárnapi időjárás mindkettőjüknél szerepel. A tevékenység 
során a hiányzó 3-3 napról kell információt szerezniük. Ha kitöltötték a hiányzó adatokat, hasonlítsák össze a 
könyv és a munkafüzet ábráit. 
 

BEFEJEZÉS 
Énekeljünk együtt a magnóval, majd minden pár/csoport énekelje hozzá a saját versszakát. 
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8. fejezet - 8. foglalkozás   ME AND MY FAVOURITE SEASON – 
       - WHAT A NICE DAY! 

Nyelvi célok 
        az eddig tanultak gyakorlása a diákok 
        által készített szemléltető eszköz 
        segítségével        
Tevékenységek 
       éneklés 
       időjárás óra készítése 
       beszélgetés 

Eszközök 
         magnó, kazetta, könyv 
         rajzlap, filctoll, olló, jancsiszög 
         kellemes zene 

 
Szókincs 
 

 
BEVEZETÉS 
Énekeljük el CB 71/L gyakorlat dalát. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
1. Készítsünk időjárás órát a könyv 71/N gyakorlatának útmutatásával. 
Az óra formáját a gyerekek saját elképzelésük szerint változtathatják. 
Dolgozzunk a 6. fejezet 1. foglalkozásánál leírtak szerint. 
 
2. Ha elkészültünk, játsszunk az órával a 6. fejezet 2. foglalkozásánál leírtak szerint. 
 
TOVÁBBI GYAKORLÁS 
1. Hallgassuk meg a munkafüzet AB 55/01 gyakorlatának hanganyagát, s állítsuk be az időjárás óránkat a 
hallottak szerint. Kérjük meg a gyerekeket, hogy mutassák fel az óráikat, így ellenőrizzék önmagukat. 

 
(csak hangok, mindegyik után szünet, hogy a diákok megkereshessék a megfelelő képet) 

léptek ropogása a friss hóban 
fúj a szél 
bicikli csengő, valaki biciklizik 
esik az eső, veri az ablakot 
valaki beleugrik a vízbe 

 
Jessica  I like rainy days. I can sit by the window and draw. 
Nick  My favourite season is winter. Look. I can jump in the snow. 
Daniel  This is my new kite. Isn’t it beautiful ? 
Maggie  I like summer. I can swim and play in the water. Look at my new swimsuit. 
David  Let’s go to the park. Have you got a bicycle ? 
 

2. Nyissuk ki a munkafüzetet, és oldjuk meg az AB 55/10 gyakorlatot. 
 
3. Rendezzünk mondatíró versenyt. A munkafüzet AB 55/11 gyakorlata jó lehetőséget kínál erre. 
Mondjuk meg a gyerekeknek, hány percig dolgozhatnak, s azt, hogy vannak olyan mondatok, amelyeket 
többféleképpen is ki lehet egészíteni. 
 

BEFEJEZÉS 
Olvassák fel a mondatokat egyenként. A többiek némajátékkal mutassák be azok jelentését. 
 

MARADT IDŐNK? 
Van-e olyan kisdiák, aki más tanult igét is be tud illeszteni a mondatokba? 
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Megjegyzés: Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy gyűjtsenek ruhákat ábrázoló képeket. 
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8. fejezet - 9. foglalkozás  ME AND MY FAVOURITE SEASON - HOLIDAYS 

Nyelvi célok 
       a korábban tanultak gyakorlása 

Tevékenységek 
       szógyűjtés, poszter készítése 
       összefüggő szöveg követése képek 
       segítségével 
       rövid levél írása 
       utasítások követése 

Eszközök 
      munkafüzet, csomagolópapír, filctoll 
      térkép, földgömb 
      könyv, magnó, kazetta 

 
Szókincs 
 

 
BEVEZETÉS 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
SZÓKINCS BANK 
Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy mini posztereket fognak készíteni az eddig tanult szavak felhasználásával.  
1. Dolgozzanak önállóan a munkafüzet AB 56/13. gyakorlatán. Néhány perc elteltével osszuk a gyerekeket 3-4 
fős csoportokba. Kérjük meg őket, hogy vessék össze listáikat, majd a munkafüzet ötlete, vagy saját egyéni 
elképzelésük szerint ábrázolják a gyűjtött szavakat egy-egy mini poszteren. Ha kevés az időnk, a két témán más-
más csoportok dolgozzanak. 
 
2. Kérjük meg a gyerekeket, hogy mutassák be elkészült munkáikat. 
 
MANDISA LEVELE 
1. A poszterekhez kapcsolódva vezessük be az új feladatot, Mandisa levelének feldolgozását.   
Keressük meg ismét a Dél-Afrikai Köztársaságot a térképen, s ha lehet a földgömbön is. Tudják-e a gyerekek, 
hogy ez az ország a déli féltekén található, s ezért ott tél van, amikor nálunk nyár? 
 
2. Nézzük meg a könyv 72/O gyakorlatának fényképeit és a képeslapot. Beszéljük meg, melyik mit ábrázol. 
 
3. Kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák el Mandisa levelét, és próbálják a levél információit a képekhez 
kapcsolni. Ezt követően vegyük sorra a képeket, s kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák fel az azokról szóló 
mondatot/mondatokat. 
 
4. Beszélgessünk a gyerekekkel a gyakorlat kérdéseit felhasználva. 
 
5. Írjanak a gyerekek röviden saját nyári szünidejükről Mandisa levele alapján. Ezt a feladatot otthon is 
elvégezhetik. 
 

BEFEJEZÉS 
’SIMON MONDJA’ játék 
A könyv CB 73/P gyakorlatának illusztrációján keressük meg az összeillő igéket és főneveket, majd olvassuk fel 
a kifejezéseket. 
Ezt követően magyarázzuk el a ’Simon mondja’ játék szabályait a gyerekeknek. Utasításokat fognak hallani a 
magnóról. Azokat csak akkor kell végrehajtaniuk, ha arra Simon kéri őket, vagyis a ’Simon says’ kifejezést is 
hallják. A játékban a CB 73/P gyakorlat kifejezései szerepelnek. 
 

 Simon says play the guitar. 
Simon says ride a bike. 
Simon says wash your hair. 
Play tennis. 
Simon says play tennis. 
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Simon says read a book. 
Play cards. 
Sing a song. 
Simon says paint an egg. 
Paint your bike. 
Simon says put on your cap. 
Simon says fly a kite. 
WELL DONE. 

 
Megjegyzés: Kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzák magukkal a ruhákat ábrázoló képeket.
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8. fejezet - 10. foglalkozás    ME AND MY FAVOURITE SEASON 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 

Nyelvi célok 
          feladatok önálló értelmezése 
          önálló munka eredményességének felmérése   
Tevékenységek 
          bevezető játék 
          önálló feladatmegoldás 

Eszközök 
           ruhákat ábrázoló képek 
           rajzlap, olló, ragasztó 

 
Szókincs 
 

 

BEVEZETÉS 
Az 1. fejezetben tanult kiszámolóval számoljunk ki egy kisdiákot. Ő lesz az aki megmondja, mi legyen a fejezet 
utolsó óráján a bemelegítő játék. 
(Tanítványainkat ismerve célszerűnek tarthatjuk erre előzetesen felkészíteni őket.) 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 
Egyszerű visszacsatoló feladatsor kitöltése önálló munkával. 
Célunk az, hogy felmérjük, mennyire tudnak önállóan dolgozni, értik-e a tankönyv ábrákkal jelölt utasításait, 
tudnak-e önállóan mondatokat alkotni, és képesek-e követni a magnót. 
 
Megjegyzés: A feladatok javítása után fontos, hogy kiemeljük azon területeket, ahol a gyerekek kiemelkedően 
teljesítettek, illetve ne lépjünk át a problémákon, hanem gondoskodjunk további gyakorlásról. 
 

BEFEJEZÉS 
A gyerekek a hozott képekből készítsenek memória játékot. Ha az egész csoport egy sorozaton dolgozik, hamar 
elkészülnek. Segíthetjük őket azzal, hogy előre felvágjuk a lapokat, amire nekik már csak ragasztaniuk kell. 
Játsszunk két csoportban! 
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KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 
 
THE FAMILY MEMORY GAME (AB 66) 
Játszhatjuk az óravázlatokban leírt szabályok szerint, de a kártyákat felhasználhatjuk a személyleírás 
gyakorlására is a következő módon: 
1. Osszuk ki a félbevágott kártyákat. Kérjük meg a gyerekeket, hogy ne mutassák azokat egymásnak. 
2. A legkisebb számot dobó játékos kezd úgy, hogy személyleírást ad az egyik kártyáján látható személyről.  
Ha valaki rájön, hogy nála van a kártya másik fele, lerakhatja azt az asztalra s a kezdő játékos is mellé illeszti 
saját lapját.  
3. Most a kártyát kiegészítő játékos következik. Addig játszunk, míg minden arc az asztalra kerül. 
4. Az a győztes, akinek hamarabb elfogynak a kártyái. (Ez a szerencsén múlik!) 
 
 

THE SCHOOL GAME (AB 67) 
1. Beszéljük meg, mely kártyák tartoznak egy-egy sorozatba. (Ezek a munkafüzet 67. oldala szerint a 
következők: matematika, testnevelés, rajz, tolltartóba való tárgyak, tízórai, iskolatáskába tartozó tárgyak.)  
2. Osszuk ki az összekevert kártyákat. Kérjük meg a gyerekeket, hogy ne mutassák azokat egymásnak. 
Mindenki döntse el, hogy melyik sorozatot kezdi gyűjteni.  
3. A legkisebb számot dobó játékos kezd úgy, hogy kér egy neki szükséges tárgyat egy általa választott 
játékostól: 

Can I have a paintbrush, please? 
Ha a kép a megkérdezettnél van, köteles átadnia azt: 

Here you are. 
Ha nincs, a következő játékoson a sor. 
4. Addig játszunk, míg minden sorozatot ki tudunk tenni az asztalra. 
 
 

CHRISTMAS CRACKERS (AB 68) 

Meséljük el a gyerekeknek, hogy ez egy hagyományos angol karácsonyi 
ajándék. December 25-én, az ünnepi asztalra szokták helyezni s az ebéd 
alkalmával bontják ki. Apró meglepetést, édességet, viccet találhatunk 
benne. Az illusztráció és a leírás segítségével közösen is elkészíthetjük. 
 
 
EGG HUNT BOARD GAME (AB 69) 
A társasjáték szabályai nagyon egyszerűek. Cél minél több tojás összegyűjtése. Ennek érdekében a gyerekek a 
táblán a nyilak alapján többször változtathatják útirányukat, s többször is körbejárhatnak.  
Addig játsszunk, amíg valaki össze nem gyűjtött 15 tojást. 
A játékot egy húsvéti kép, illetve képeslap készítése egészíti ki. A gyerekek a kártyákon szereplő utasítások 
alapján rajzolnak. 
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