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A TEAM – Walking Together című tananyag csomag egy ötkötetesre tervezett sorozat 
második 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 középpontban a beszédértéssel és a beszédkészséggel  

 

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. 
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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. 

A TANANYAG FELÉPÍTÉSE 

 

A tananyag csomag tankönyvből, munkafüzetből, hangkazettából és módszertani segédanyagból áll. 

Ezekben 9 fejezet kerül feldolgozásra. A bevezető részt 8 különböző, a 10-11 éveseket minden 
bizonnyal érdeklő téma (pl. születésnapi buli, európai országok, költözés, új barátok, farsangi 
jelmezbál, televíziózás, a Föld óriásai, a jégkorszak, Amerika felfedezése) 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. 



4 
 

A fő hangsúlyt a továbbiakban is a beszédértésre és a beszédre helyezzük, de az olvasás és írás 
készségének fejlesztése most már fokozottabban 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, további 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 (CB99) 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.  

 

Autentikus anyagok segítségével bővíthetjük ismereteinket (Camelot CB 18-21; Brighton Sea Life 
Centre CB 76-77; Party recipes CB 82; The Living World of Dinosaurs CB 88;  

’The First Gift’ – an Anuak story, CB 91; In the Arctic CB 92) 

Mindezt fényképek, térképek, eredeti könyvborítók, hiteles illusztrációk egészítik ki. 
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Lehetőségünk van több kultúra összehasonlítására, az azonosságok és különbözőségek felfedezésére 
(The money we use in Europe CB 28; In other countries CB 54; The map of Europe CB 83.) 

 

A könyv 92-93. oldalán karácsonyi dalt, játékokat, tevékenységeket gyűjtöttünk csokorba. 
Feldolgozását nem illesztettük be az óravázlatok sorába. 

 

 

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, vagy annak egy része arra épül.  

Egyéb 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 (62-77. oldal) kiegészítő gyakorló feladatokat találunk. Ezek tanórába történő 
beillesztésére a tanári kézikönyv óravázlatai nem minden esetben térnek ki. A gyerekek haladási 
tempóját és igényeit látva a nyelvtanár maga döntheti el, mikor használja ki ezt a gyakorlási 
lehetőséget. 

 

A munkafüzet 78-79.oldalai KIEGÉSZÍTŐ ÖTLETEKET tartalmaznak. Segítségükkel játékosabbá tehetjük 
a nyelvi szerkezetek gyakorlását. 

 

A hanganyag záró HEAR HERE része kiegészítő dalokat tartalmaz, melyeket a témák szerint 
válogattunk ki.  

Valamint az egyszerű jelen és múlt idő végződéseinek helyes kiejtésének gyakorlására szánt 
táblázatokat is itt helyeztük el. 

 

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.  
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A vázlatok nem tartalmaznak utalást a szótározás módszereire. Az egyes fejezetekben 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 változtassuk, kiegészítsük a 
listát. 

 

Egy-egy fejezethez 10-12 foglalkozás tervezetét dolgoztuk ki, melyek terjedelme több esetben túllépi 
az adott 45 perces keretet. Ezért célszerűnek tartjuk azokat módszertani ötletbázisként kezelni, s 
adaptálni a konkrét iskolai szituációra. 
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CONTENTS 

 

CHAPTERS TOPICS/ 

VOCABULARY 

 

FUNCTIONS STRUCTURES CULTURE 

Hello Again Hurray, school! 

Jessica and Daniel 

Good friends 

New games 
   (Revision) 

Introduction 

Talking about people 

Talking about places 

They’re in the 
garden. 
Opinion 

I think it’s a plane. 
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Forms of to be 

Possession 

Have you got a…? 

She’s got… 

Maggie’s cat is… 

 

British children 

TRACK 1. 

New 
Adventures 

I’m 10 today! 

   (birthdays) 

The party 
   (foods and drinks) 

The present 
   (at a fun park) 

In Camelot 
   (board game rules) 
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Ability  

Likes and dislikes 

Do you like…? 

Jessica likes… 

Requests 

Can I have some…? 
Offer 

Do you want some…? 

Yes, please. 

No, thank you. 

 

Possibility 

I can have a party… 
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Imperatives 
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Miss a turn. 

An adventure 
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TRACK 2. 

A New 
Country 

 

Hungary 
Snapshots 

   (landscape) 
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European money 

Talking about a country 

Asking for information 

Giving information 
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I can see some… 

Learning to count  

up to 100 
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in Europe 
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   (coins)      Identifying objects 

It’s a doll from… 
Sums 

How much money have 
you got? 

 

TRACK 3. 

A New Home 

From England to 
Hungary 
  (suitcases and bags) 

Moving in 
   (rooms and furniture) 

What are they doing? 
   (actions) 

Story time 

Talking about rooms 

Opinion 

…but I’m not sure. 
Giving reasons 

…because… 

Object pronouns 

Can you see me? 

I can’t find him. 

On-going actions 

What are you doing? 

I’m decorating my 
room. 
Is he…? 

Yes, he is/No, he isn’t. 

 

Children’s 
stories: 

The three little 
pigs 

TRACK 4. 

New Friends 

Classmates 
   (nationalities,     

   languages, hobbies) 

Don’t run on the 
stairs! 
   (school rules) 

Are you free on 
Monday? 
 (afternoon activities) 

Children of the 
world 
 

Likes and dislikes 

I like making 
models. 
He likes skiing. 

Obligation 

We must be polite. 
Prohibition 

We mustn’t fight. 
Invitation 

Can you come to see 
me…? 

Like + actions 

 

can, must, mustn’t  

 

 

Children’s 
rights 

TRACK 

RECORD 1 

Words with capital 
letters 

Revision and practice Revision and practice  

TRACK 5. 

New Parties 

Who’s wearing a 
wig? 
   (clothes) 

The raffle 
   (numbers, party food) 

Likes and dislikes 

Asking for permission 

Can I try on your jacket? 
 

Adverbs 

He can dance well. 

They are singing happily. 

Countable and 

The Chinese 
New Year 

Halloween in 
the USA  
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The party is over 
   (adjectives) 

Fancy dresses and 
masks 
   (traditions) 

 

uncountable nouns 

some lemonade 

some crisps 

Revision: 

On-going actions 

 

TRACK 6.  

New TV 
Channels 

Do you like watching 
TV? 
   (TV programmes) 

World2 
   (continents, animals       

     all over the world) 

Amazing giants 
   (facts about animals)    

Films about 
animals 
   (daily routine) 

 

Expressing time 

It’s quarter past… 

It’s quarter to… 

Talking about daily 
routine 

Regular activities 

Tiger sharks live… 

How much does a baby 
elephant drink? 

Numbers over 100 

Children’s 
stories: 

Free Willie 

TRACK 7. 

A New Project 

Can I have a pen, 
please? 
   (at the stationer’s) 

At the library 
   (good books) 
Giants of the past 
    (Ice Age animals) 

Fossils 
 

Asking for things 

Can I have a…, please? 
. 

Some/any 

Have we got any glue? 
Tomi has got some. 

 

Expressing past events 

The mammoth was 
enormous. 

Cave bears were large 
animals. 

 

 

Fossils 

TRACK 8. 

New 
Discoveries 

 

Famous explorers 
   (Columbus) 

Columbus sailed 
the ocean blue 
   (everyday life) 

Asking about 
nationalities 

Was he Italian? 
 

Talking about past 
events 

He lived/travelled… 

 

The discovery 
of America 

Columbus Day 
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   (travelling by sea) 

At the weekend 
   (at the sea life centre) 

Round the world in 80 
days 
   (revision) 

 

 

 

 

 

Giving and following 
instructions 

Dates 

 

Asking about past 
events 

Did he sail to America? 

Yes, they did. 

No, they didn’t. 

 

TRACK 

RECORD 2 

 Revision and practice Revision and practice  

Appendix     

Everyday 
English 

    

Dictionary     
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NÉHÁNY JÁTÉK LEÍRÁSA A TEAM 1 KÖTETBŐL 
 

MI VAN A ZSÁKBAN? 

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.) 

 

MI VAN A TÁSKÁDBAN? 

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) 

 

MEMÓRIA JÁTÉK 
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.  

 

MEMÓRIAJÁTÉK MÁSKÉPPEN 
Helyezzük el a kártyákat az asztalon 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? 

 

ÚJ MEMÓRIAJÁTÉK 
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? 
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Megjegyzés Ha van idő, a gyerekek játszhatnak párban a táskájukban lévő tárgyak segítségével. 

 

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. 

 

SZÁM BINGO 
Előzetesen készítsünk számkártyákat 1-20-ig, s jól megkeverve 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. 

 

SZÁMOLJUNK! 
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. 

SZÁJRÓL OLVASÁS 
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.  

Adjuk meg a rendelkezésre álló időt. 

 
Megjegyzés A gyakorlásra bármilyen szókincset választhatunk. A játék párokban is 
játszható. 



13 
 

 

PLETYKA 
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.  

 

KI VAGYOK ÉN? 
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.  

A többiek adjanak személyleírást róla. Kezdjenek általánosabb dolgokkal, s fokozatosan adjanak több 
segítséget.  

Hány mondatból sikerül azonosítani a szereplőt? 

 

Megjegyzés:  Megkérhetjük a gyerekeket előre, hogy gyűjtsenek képeket ehhez a játékhoz. 
Könnyebb lesz a találgatás, ha ismerik a választási lehetőségeket.  

Más témákat is választhatunk! 

 

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. 

 

Megjegyzés Bármilyen témában játszhatunk. 

 

TALÁLD KI! 
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 súghatjuk, hogy mit rajzoljon. 
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MONDATALKOTÓ VERSENY 
Írjunk le 3-3 mondatot két 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?  

Minden páros olvassa fel egy mondatát. 

 

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.  

 

ZENEDOBOZ MÁSKÉPPEN 
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 eldöntendő kérdések 
segítségével kitalálják, hol van, folytathatjuk a játékot.  

 

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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BEVEZETŐ FEJEZET – HELLO AGAIN 
 

Tartalmi összegzés 

Visszatérünk régi ismerőseink, Jessica, Daniel, valamint és barátaik, Maggie, David, Nick és Tina 
körébe. Felelevenítjük a róluk tanultakat, s átismételjük a bemutatkozást segítő legfontosabb 
szókincset és nyelvi szerkezeteket. 

 

Cél 

- az idegen nyelvi atmoszféra megteremtése; 

- az előző évben tanult főbb nyelvi szerkezetek átismétlése; 

- a tanult szókincs felelevenítése, új szituációkban történő gyakorlása. 

 

A fejezet végére   
- mind a diákok, mind a pedagógusok egy általános képet kapnak arról, mire emlékeznek a 
gyerekek az előző évben tanultakból;  

- mely területeken van szükség további gyakorlásra, mely készségterületek szorulnak 
alaposabb fejlesztésre. 

 

Az ekkor tapasztaltakat feltétlenül vegyük figyelembe a további tervezés során.  
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Hello Again - 1. foglalkozás    WELCOME  

Célok 
az idegen nyelvi atmoszféra megteremtése 

a diákok érdeklődésének újra ébresztése 

Tevékenységek 
éneklés 

ismerkedés az új könyvvel 

’I spy…’ szókincsismétlő játék            

Eszközök 
magnó, TEAM 1 kazetta a kiválasztott dallal 

könyv, munkafüzet 

(újságok, rajzlap, olló, ragasztó) 

 
Szókincs 
játékos ismétlés 

 
BEVEZETÉS 
LET’S SING 

Üdvözöljük a gyerekeket és énekeljünk el egyet az előző évben tanult dalok közül.  

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
ISMERKEDÉS AZ ÚJ KÖNYVVEL 

1. Kedvkeltésként olvassuk el a szerző 3. oldalon található, a diákoknak írt levelét.  
Először dolgozzanak párokban, és próbálják meg kitalálni, milyen szavakat helyettesíthetnek 
a rajzok. Ezt követően egy önként jelentkező pár olvassa fel a szöveget. Vajon mindenki 
ugyanahhoz a megoldáshoz jutott? 
  

2. Kérjük meg a gyerekeket, keressék meg a könyvben, hogy hol olvashatunk a levélben rajzokkal jelölt 
témákról (születésnapi összejövetel, televíziózás, kardszárnyú delfin/állatok, mamutok, hajózás, térképek). 

Az adott oldal/oldalak megjelölése mellett gyűjtsenek minden témához 5-5 már ismert szót a megfelelő 
fejezetekből. 

 

3. Mindenki vesse össze listáit a padtársával. 

  

Megjegyzés Bizonyára lesz olyan diák, aki az új szavak jelentésére is kíváncsi. A munkafüzet 3.oldalán 
található üres részre (’My favourite phrases’) kiírhatják a számukra legérdekesebben hangzó  

2-3 új szót, illetve kifejezést. A csoport létszámától függ, milyen módon beszélhetjük meg 
ezeket (rajz, egyszerű magyarázat, ’ACTIVITY’ játék, képes szótár, angol-magyar szótár, stb) 
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SZÓKINCS ISMÉTLÉSE 

Ezt követően javaslom a szókincs további felelevenítésére a munkafüzetben leírt ’I spy…’ játékot. 

 

1. Az AB 8/11 feladat rajzos példa segítségével mutatja be a játék menetét. Nézzünk körül a teremben, és 
válasszunk ki egy tárgyat. Adjuk meg annak kezdőbetűjét, s hagyjuk, hogy a gyerekek találgassanak: 

           

Tanár: I spy with my little eyes something beginning with ’S’. 

           Diák1: Is it a schoolbag? 

            Tanár: No, it isn’t. 

            Diák2: Is it a skirt? 

            Tanár: Yes, it is. 

 

2. A második fordulót egyik diákunk vezesse. 

 

3. Térjünk át az AB 8/12 feladatra. A gyerekek önállóan dolgozva kiválasztanak egy tetszőleges betűt, majd a 
munkafüzetbe rajzolnak 5-6 tárgyat, melyek megnevezése az adott betűvel kezdődik. 

 

4. Párban játszva, a rajzok alapján találgassanak az 1. pontban bemutatott példa alapján. 

 

5. Új párok alakításával még több szó feleleveníthető. 

 

BEFEJEZÉS 
SPELLING 

Gyakoroljunk az AB 8/13 feladatával. 

 

MARADT IDŐNK? 
Az AB 8/14 ötlete szerint készítsünk hasonló játékot, melyet a későbbiekben bármikor felhasználhatunk. 
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Kérjük meg a gyerekeket, hogy otthon készítsék el rajzlapból egy 5 cm oldalú kocka hálóját. A mintát a 
könyv 6. oldalán találják. (CB 6/C) Vágják ki, de ne ragasszák össze. 
(A következő foglalkozáson minden 3 fős csoportnak lesz szüksége egy-egy kockára.) 
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Hello Again - 2. foglalkozás    HURRAY, SCHOOL! 

Nyelvi célok 
tantermi utasítások ismétlése, bővítése 

szövegfeldolgozás hallás után 

beszédkészség, beszédértés fejlesztése 
(személyleírás) 

Tevékenységek 
’Simon says’ játék 

mondóka feldolgozása hallás és olvasás útján 

utasítások adása és végrehajtása 

személyleírás 

szereplők azonosítása hallás után 

Eszközök 
könyv, kazetta, magnó 

előre elkészített dobókocka háló, filcek, ragasztó  

 
Szókincs 
Come here. 
Take a piece of chalk.  

Write. 

Go to your place/to the board. 

Sit down. 

Open your book. 

Read. 

Listen to the cassette. 

Repeat. 

Close your workbook. 

Let’s talk. 

Let’s sing together. 

Take a piece of chalk. 

Well done! Great!! 

Who is next? 

 

BEVEZETÉS 
SIMON SAYS  

Játékos módon elevenítsük fel az előző év során megismert, tantermi szituációkban 
használatos utasításokat.  
Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy csak abban az esetben kell végrehajtaniuk az utasítást, ha azt Simon 
mondja. Egyéb esetben semmit nem kell tenniük. 

Tanár Simon says stand up. (A gyerekek felállnak.) 

    Simon says draw a house. (A gyerekek a levegőbe házat rajzolnak.) 

   Sit down. (Mindenki mozdulatlan.)  

 

Aki mégis megmozdul, az nem játszik tovább, kiáll a tanár mellé. Ezek a gyerekek fokozatosan átveszik a 
játékvezető szerepét.) 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
SZÓKINCS ISMÉTLÉSE, GYAKORLÁSA - TANTERMI UTASÍTÁSOK 
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1. Hallgassuk meg a CB 6/A gyakorlathoz tartozó hanganyagot, s próbáljuk megtalálni az elhangzó utasításokhoz 
tartozó képeket. Minden mondat után állítsuk meg a magnót, hogy a gyerekek bemondhassák a megfelelő kép 
számát. 

 

 Stand up.  

Come here. 
Take a piece of chalk.  

Write. 

Go to your place. 

Sit down. 

Open your book. 

Read. 

Listen to the cassette. 

Repeat. 

Close your workbook. 

Let’s talk. 

Let’s sing together. 

 

2. A CB 6/B gyakorlatban szereplő versike sorait összekevertük. A gyerekek feladata hallás után beszámozni a 
mondatokat. 

  Stand up, please. 

Stand up, please. 

What’s your name? 

What’s your name? 

Go to the board, 

Take a piece of chalk. 

Write it on the board  

with the piece of chalk. 

Well done! Great!! 

Go to your place. 

Sit down, thanks. 

Who is next? 
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3. Ellenőrizzük a megoldást. Ismételjük a szöveget közösen, miközben valaki a tanár, illetve a diák szerepét el is 
játssza – azaz a tanár testbeszéddel szemlélteti az elhangzó utasításokat, míg a diák végrehajtja azokat. 

  

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – INSTRUCTION GAME (CB 6/C) 

1. Kérjük meg a gyerekeket, hogy 3 fős csoportokban dolgozva találjanak ki 6 – tantermi körülmények közt is 
megvalósítható – utasítást. Írják rá azokat az otthon elkészítet háló oldalaira, s ragasszák össze a kockát. 

   

2. Kezdődhet a játék. Az egyik játékos dob, s figyeli, hogy két társa közül ki hajtja végre gyorsabban a kocka 
felső lapján olvasható utasítást. 

 

SZEMÉLYLEÍRÁS FELELEVENÍTÉSE 
1. Beszélgessünk az osztályról a CB 7/D gyakorlat kérdései alapján. Így átismételjük a 
számokat, valamint az egyszerű személyleíráshoz szükséges szókincset és nyelvi 
szerkezeteket. 
 

2. Hallgassuk meg, amint Jessica és Daniel barátaikról mondanak, s kérjük meg a gyerekeket, hogy közben 
keressék meg őket a CB 7/E gyakorlatának illusztrációján. 

 

Jessica  This is my best friend. She has got long black hair and brown eyes. 

She has got a smiley face. 

 

Daniel This is my friend. He has got very short fair hair and a lot of freckles.  

 

 These children are our friends too. The boy has got black hair and blue eyes. 
The girl has got short brown hair and brown eyes. 

 

BEFEJEZÉS 
GUESS WHO? 

Párokban dolgozva válasszanak ki egy személyt a képről, beszéljenek róla, míg társuk megpróbálja megkeresni 
az illetőt. 

 

MARADT IDŐNK? 
INSTRUCTION GAME 
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Gyűjtsük össze a dobókockákat, s minden csapat húzzon újat. A csapatok játékosai hajtsák végre a mások által 
kitalált utasításokat is. 
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Hello Again - 3. foglalkozás    HURRAY, SCHOOL! 

Nyelvi célok 
személyleírás gyakorlása 

tanult szókincs alkalmazása szóban és írásban 

írás és olvasás készségének fejlesztése 

Tevékenységek 
„Találd ki!” játék 

beszélgetés a barátokról 

rövid, irányított fogalmazás írása 

szövegfeldolgozás 

Eszközök 
barátunkat ábrázoló fénykép  

üres lapok a fogalmazásokhoz és a névkártyákhoz 
filcek 

 
Szókincs 
 Személyleírással kapcsolatos szókincs ismétlése 

 

BEVEZETÉS 
GUESS WHO? 

Válasszunk ki valakit a csoportból, s adjunk róla személyleírást. A többiek találják ki, kire gondoltunk. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
  

SZEMÉLYLEÍRÁS - BARÁTOK ÉS OSZTÁLYTÁRSAK  

1. Vegyük elő a barátunkat ábrázoló fényképet, s mutassuk őt be a gyerekeknek a könyv 7. oldalán található 
leírás szerint. 

Kérjük meg a gyerekeket, ők is beszéljenek legjobb barátjukról. Ha szükséges, kinyithatják ehhez könyvüket. 

 

2. A könyv 7.oldalán olvasható mondatokat befejezve mindenki írjon egy osztálytársáról röviden, egy külön 
lapra (CB 7/F).  

 

3. Az elkészült fogalmazásokat ragasszuk ki körben a falakra, ajtókra, ablakokra, s mindegyik alá helyezzünk egy 
üres lapot is.  

Kérjük meg a gyerekeket, hogy sétáljanak körbe, olvassák el a leírásokat, s ha ráismernek a személyre, írják 
nevét az üres lapra. Ha mindenhova került név, mindenki keresse meg saját írását, s ellenőrizze, jól tippeltek-e 
a többiek. 
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Megjegyzés:  A feladat végrehajtása előtt húzassunk neveket, ha azt szeretnénk, hogy mindenkiről 
készüljön személyleírás.  

Nagy létszám esetén, illetve ha gond a teremben a mozgás, a tevékenységet kis csoportokban 
végezzük! 

  Gondoskodjunk a visszacsatolásról! 
 

BEFEJEZÉS 
Olvassunk fel egy-két jól sikerült leírást. 

 

MARADT IDŐNK? 
RIGHT/WRONG 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy mondjanak egymásról igaz/hamis állításokat. 

 

  Diák1 Linda has got short black hair. 

  Linda No. I have got long black hair. 
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Hello Again - 4. foglalkozás    JESSICA AND DANIEL 

Nyelvi célok 
Spelling – the ABC 

’have/has got…’ 

’is/are’ 

’there is/are’  szerkezetek gyakorlása         
szövegkörnyezetben 

Tevékenységek 
mondóka az ABC gyakorlására 

szógyűjtés képről 

szöveg követése hallás után 

illusztrációk összehasonlítása 

beszélgetés a szereplőkről 

szógyűjtés szövegből 

’BINGO’ 

Eszközök 
pattogtatható labda  

könyv, munkafüzet, kazetta, magnó 

 
Szókincs 
yo-yo 

lage 

front garden 

back garden 

 

BEVEZETÉS  
BALL BOUNCING RHYME 

Ismételjük át az ABC-t egy előző évben tanult mondóka segítségével: 

     Apple begins with the letter A, 

     Ball begins with the letter B…  (TEAM 1 CB 64/M) 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
SZÓKINCSISMÉTLÉSE ÉS GYAKORLÁSA – IN THE GARDEN 

1. A CB 8/G gyakorlatában az ABC minden betűjére találunk 1-1 szót. Betűzzünk el néhányat, s kérjük meg a 
gyerekeket, hogy olvassák fel azokat.  

Hasonlítsák össze a listát a képpel, s betűzzék azokat a szavakat, melyeket nem ábrázol az illusztráció. 

 

2. Hallgassuk meg a gyakorlathoz tartozó hanganyagot, s kövessük a képleírást. Köztük sétálva figyeljük, időben 
mutatnak-e rá a hallott részletre. 
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The children are in the garden. Maggie and Tina are in the pool.  

Tina has got her sun-glasses on. There’s a basketball next to the pool.  

Jessica has got her favourite T-shirt and shorts on. She likes ice-cream!  

Slipper likes ice-cream too!! Poor Daniel. He isn’t very happy. 

There are some felt tips on the grass. 

Nick has got a sandwich. He is hungry. 

There’s a skateboard under the tree.  

There’s a little bird in the tree. But where’s Sunny? Oh, look! He is under the bush! 

 

3. Gyűjtsünk szavakat a CB 8/G gyakorlat illusztrációjáról. 

           

3. Ellenőrizzük a gyerekek megfigyelő képességét az AB 4/1 feladata segítségével. Javítsuk a hamis információt. 

  

4. Ezt követően dolgozzanak párokban. Keressék meg a könyv (CB 8/G) és a munkafüzet (AB 4/2) képei közti 
különbségeket. 

  

4. Ellenőrzésként beszélgessünk a képekről a munkafüzetben található kérdések alapján. 

   

SZÖVEGFELDOLGOZÁS - JESSICA AND DANIEL 

1. A CB 9/H szövegének segítségével feleleveníthetjük, mit tudunk a két főszereplőről. 

Előzetesen írjunk fel néhány kérdést a táblára, s a gyerekek próbáljanak meg válaszolni. 

Ha tanácstalanok, bátorítsuk őket a következő kifejezések használatára: 
   I’m sorry, I don’t remember. 
   I don’t know. 
 

2. Csak ezt követően nyissák ki a könyvet, s olvassák el a leírást. 

 

Megjegyzés Diákjainkat ismerve döntsük el, van-e szükség a szöveg alaposabb, részletesebb 
feldolgozására. Az differenciálásra is alkalmas. Míg az egyik csoporttal a szókincset, nyelvi 
szerkezeteket gyakoroljuk, a másik csoport önálló munkával átfogalmazhatja a gyakorlatban 
olvasottakat: 

   - Jessica nevében leírva azt; 
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   - Daniel nevében leírva azt; 

   - önmagukról írva (esetleg csak bizonyos részeket kiemelve). 

 

3. BINGO 

Mindenki válasszon egyet a CB 9/I gyakorlatának kártyái közül. Önállóan keresse meg az azon szereplő 
kifejezéseket a szövegben. Figyelmeztessük a gyerekeket, hogy nem pontosan ugyanazt a szöveget fogják 
hallani, majd indítsuk el a magnót.  

A hanganyag hallgatása közben folyamatosan pipálják ki a kártyán szereplő kifejezéseket. Az a győztes, aki 
elsőként pipál ki mindent. 

 

Jessica and her family live in a small town in England.  

They’ve got a big house with two gardens.  

There are beautiful flowers in the front garden and a big tree in the back garden.  

Jessica and Daniel can play hide-and-seek with their best friends there. 

Their father is a strong man. He’s got green eyes and fair hair.  

He’s a shop keeper. He’s got a small toyshop.  

Their mum is a pretty woman. She’s got brown eyes and short brown hair.  

They’ve got two pets. Sunny is a cute tortoise and Slipper is a playful dog.  

His favourite toy is an old ball. 

 

BEFEJEZÉS 
WORD WEB 

Egészítsük ki a szóhálót Jessica otthonáról (CB 9/J) 

 

MARADT IDŐNK? 
Készítsünk szóhálót saját otthonunkról. 
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Hello Again - 5. foglalkozás    GOOD FRIENDS 

Nyelvi célok 
személyes kérdések és válaszok gyakorlása 

bemutatkozás 

Tevékenységek 
’Ball round’ 

rejtvényfejtés 

leírások személyhez kapcsolása 

szöveg követése hallás után 

bemutatkozás párokban 

’Cap game’ 

rövid bemutatkozás írásban 

Eszközök 
labda 

könyv, munkafüzet, magnó, kazetta 

dobókocka 

sapka, ritmusos zene a játékhoz 

almafa rajza csomagolópapíron,  

papírból kivágott almaformák, ragasztó  

 
Szókincs 
bemutatkozással kapcsolatos szókincs ismétlés 

 

 

BEVEZETÉS  
BALL ROUND 

Dobjuk körbe a labdát, s aki kapja, mondjon valamit Jessicáról és családjáról. 

Ezt követően válaszoljunk a munkafüzet (AB 5/3) kérdéseire, majd oldjuk meg a keresztrejtvényt is (AB 5/4) 

  

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
SZEMÉLYES INFORMÁCIÓ ADÁSA - BARÁTOK 

Terjesszük ki a beszélgetést a főszereplők barátaira. Rájuk vajon mennyire emlékszünk? 
1. Próbáljuk meg az arcokhoz kapcsolni a gyerekekről szóló szövegeket (CB 10/K). A mondatokat a TEAM 1 
anyagából idéztük. 

 

2. Ellenőrizzük a megoldást a hanganyag segítségével.  
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Maggie   I’m Maggie.  

My guinea pig is small and brown. He’s two years old. His name is Dusty. 

 

David   I’m David. 

My favourite season is summer. It’s hot and sunny.  

I put on my T-shirt and shorts and go out to play on the beach. 

 

Nick My name is Nick. 

Our house isn’t big. There are two small bedrooms and a small bathroom 
upstairs. There’s a sitting room and a kitchen downstairs.  

We’ve got a garden too. There are four apple trees in it. 

 

Tina   I’m Tina. 

We are a family of five. My mother is young and pretty. She is a nurse.  

My dad is a doctor. He’s tall and strong. I’ve got two sisters.  

Their names are Victoria and Judy. They are 14 and 11. 

 

Daniel   Hello. I’m Daniel. 

This is my classroom. It’s nice and big.  

There are some colourful posters and drawings on the walls.  

You can see my poster there too. It’s of a chimpanzee in a tree. 

We’ve got two aquariums in the classroom because we’ve got a lot of fish 

and two tortoises.  

 

Jessica   Hello again. I’m Jessica. 

This is my friend, Maggie. She is 10. She has got long black hair  

and big brown eyes. She has got a smiley face and a big mouth. 

 

3. Az előzőeket egészíti ki a CB 11/L gyakorlat. A gyerekek otthon megkereshetik a válaszokat a sorozat első 
kötetében. 
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BESZÉLJÜNK ÖNMAGUNKRÓL! 

A CB 11/M gyakorlatának segítségével mindenki bemutatkozhat. A gyerekek párban, egy dobókocka 
segítségével beszélgetnek. Felváltva dobnak, s felolvassák egymásnak a dobott számnak megfelelő kérdést. 

  

BEFEJEZÉS 
CAP GAME 

A gyerekeket körbe állítjuk, egyikük fejére baseball sapkát teszünk. Zenére körbe jár a sapka. Váratlanul 
megállítjuk a magnót, s akinek épp fején a sapka, röviden bemutatkozik. 

 

MARADT IDŐNK? 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 

Készítsünk bemutatkozó osztály posztert (AB 7/10). 
Gyorsabban megy a munka, ha az almaformákat előre kivágjuk, az almafa rajzát egy nagy ív 
csomagolópapírra felrajzoljuk. A poszter szép dekorációja lehet a teremnek. 
 

További gyakorlás:  AB 6/6-7. 
   AB 7/8-9. 
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Hello Again - 6. foglalkozás    GOOD FRIENDS 

Nyelvi célok 
birtokviszony kifejezésének áttekintése 
vélemény kifejezése 
szókincs ismétlése 

Tevékenységek 
’Feelie bag’ játék   

tárgyak megnevezése - beszélgetés párokban 
kérdés- és feladatkártyák készítése 

zálogosdi – feladatok végrehajtása 

’Activity’ 

Eszközök 
zsák vagy táska már ismert tárgyakkal   

üres kártyák, filcek 

gyerekek iskolai tárgyai 

szókártyák, dobókocka a kiegészítő játékhoz 

 
Szókincs 
Tárgyak neveinek ismétlése 

I think it’s… 

I think so too. 

 

BEVEZETÉS 
FEELIE BAG 
Hozzunk be egy kis zsákban vagy táskában tárgyakat. Kérjük meg a gyerekeket, hogy 
behunyt szemmel válasszanak egy tárgyat, s tapintással próbálják meg kitalálni, mi van a 
kezükben. 
Gyakoroltassuk az ’I think…’ kifejezést. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
VÉLEMÉNY KIFEJEZÉSE 

A gyerekek párban dolgoznak. A CB 12/O gyakorlat példái alapján beszélgessenek a kis rajzokról. 

 

BIRTOKVISZONY KIFEJEZÉSE 

Ismételjük át a birtoklás kifejezési módjait az AB 6/5 feladatának segítségével.  
 

 ZÁLOGOSDI 

1. Készítsünk közösen kérdés- és feladatkártyákat. Ehhez a CB 12/P gyakorlatban találunk 
példákat és segítséget. 
 

2. Gyűjtsünk össze különböző tárgyakat a gyerekektől. 



32 
 

Az első önként jelentkező kihúzza az összegyűjtött tárgyak egyikét, s megkérdezi: 

    Whose pencil case is this? 

Aki felismeri, válaszol:  It’s David’s. 

 

Dávid választ egy kártyát, s végrehajtja az azon lévő utasítást, illetve megválaszolja a kérdést. Ezek után 
visszakaphatja a tárgyát. 

 

Megjegyzés: A kérdések, feladatok lehetnek egyszerűbbek vagy bonyolultabbak a tanulók képessége és 
tudása szerint. Azt is vegyük figyelembe azok összeállításánál, mit érdemes és szükséges 
gyakoroltatnunk. 

Ha túl bonyolultak a feladatok, sok időt igényel a megoldás, s a játék unalmassá válik. A túl 
egyszerű feladatok nem motiválóak. 

 

Nagy létszám, illetve időhiány esetén a csoport egyik felétől gyűjtsünk csak zálogot, míg a 
másik fele vezeti a játékot, adja a feladatokat. Egy másik alkalommal szerepcserével 
játszhatunk majd. 

 

BEFEJEZÉS 
Kérjünk mi is egy kártyát, s hajtsuk végre a feladatot. 

   

MARADT IDŐNK? 
ACTIVITY GAME 

Játsszunk a CB 13/R gyakorlat ötlete szerint. 

Készítsük el közösen a szókártyákat. Játsszunk két csapatban dobókocka segítségével.  

Az egyik csapat húzzon egy szókártyát, s dobjon a kockával. Páratlan szám esetén rajzolják le, 2 vagy 4 esetén 
mutogassák el a szó jelentését. Ha hatost dobnak, választhatnak a rajzolás és mutogatás közt. 

Ha a másik csapat kitalálja, és helyesen leírja az adott szót, pontot kap.  

(A pontszámokat jelöljük előre a szókártyákon!) 
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Hello Again - 7. foglalkozás    NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 

Nyelvi célok 
játékos ismétlés                   

Tevékenységek 

’Snake game’ 
szókincset gyakorló játékok 

daltanulás 

Szükséges eszközök 
munkafüzet (AB 9) 

könyv, dobókocka, bábuk 

magnó, kazetta 

 Szókincs 
ismétlés 

 

 
BEVEZETÉS 

SNAKE GAME 
Mindenki álljon fel. Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy gondoljanak az iskolára és annak környékére. Egyenként 
sorolják, mi látható ott, szavaikat folyamatosan bővített mondatba foglalva. 

There is a big playground. 

There is a big playground and a nice park. 

Aki nem tud új szót mondani, vagy olyat említ, ami már elhangzott, leül, és drukkol a többieknek. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
GYAKORLÁS – SZÓKINCS-VADÁSZAT 

A szóbeli ismétlő tevékenységet követően oldjuk meg önálló munkával az AB 9/1-2. gyakorlatot.  

Aki hamarabb elkészül, megfejtheti az AB 9/3 rejtvényét. 

 

GYAKORLÁS - TÁRSASJÁTÉK 

2. További szóbeli gyakorlásra ad lehetőséget a CB 13/Q társasjátéka. 

Játsszunk 3 fős csoportokban egy dobókocka valamint a tankönyv táblájának segítségével.. 
Ha páratlan számot dobnak, egyet, ha páros számot, akkor kettőt lépnek előre a táblán. Feladatuk a mezőn 
olvasható témával kapcsolatos szavak gyűjtése. A szavak számában előre állapodjunk meg. 

 

A négy, felirat nélküli mezővel tetszés szerint gazdálkodhatunk: 

- lehetnek pihenő mezők, 
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- a játékosok gyűjthetnek az adott színnel kapcsolatos szavakat, 

- képviselhetnek új témákat. 

 

BEFEJEZÉS 
DALTANULÁS 

Hallgassuk meg és énekeljük el közösen a WELCOME dalt (CB 13/S). 
 

Hello Danny, Jess and Maggie. 

Hello everybody. 

Nice to see you  

back at our school. 

Welcome everybody. 

 

Hello Tina, Nick and David 

Hello everybody. 

Summer’s over,  

Don’t be upset, 

Let’s have fun together. 

 

MARADT IDŐNK? 

Énekeljük a dalt tanítványaink nevére átírva! 
 
 
Megjegyzés A hanganyag fejezetzáró részében (HEAR HERE) található dal a tanulási 

folyamatba bármikor beilleszthető: 
 

The farmer in the dell, 

The farmer in the dell, 

Hi-ho- the-derry-o 

The farmer in the dell. 

 

The farmer takes a wife… 
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The wife takes a child… 

 

The child takes a nurse… 

 

The nurse takes a dog… 

 

We all pet the dog… 
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1. FEJEZET – STEP 1    NEW ADVENTURES 
 

 Tartalmi összegzés 

Daniel 10. születésnapját ünnepli. A kerti ünnepségen részt vesznek barátai is. Ajándéka egy 
utazás a ’Camelot’ vidámparkba. Velük együtt mi is felfedezhetjük a park érdekességeit egy 
társasjáték és egy eredeti prospektus segítségével. 

 

Cél 

- a korábban tanultak elmélyítése, gyakorlása új szituációkban; 

- szókincsbővítés; 

- képesség kifejezésének átismétlése; 

- lehetőség kifejezésének bevezetése (a ’can’ segédige új jelentése); 

- a tetszés, nem tetszés kifejezésének átismétlése és gyakorlása; 

- udvarias kérés és kínálás kifejezésének szituatív gyakorlása; 

- felszólítások további gyakorlása társasjáték utasításainak segítségével; 

- ételek, italok témakörének kiterjesztése. 

 

Országismeret 
- ismeretszerzés egy angliai vidámparkról autentikus forrás alapján; 

 

Kereszttantervi törekvések 
- testnevelés és sport 

- ember és társadalom 

 - földünk és környezetünk  

 - művészetek 

 

A fejezet végére a diákok képesek lesznek   
- beszélni a születésnapi ünnepségükről; 

- étellel, itallal kínálni egymást; 

- ételt, italt kérni. 



37 
 

 



38 
 

Track 1. New Adventures 
 

adventure (n)     kaland 

all (adj)     minden 

cave (n)      barlang 

coke (n)     kóla 

crisps (n)     burgonyaszirom 

do push-ups (v)     fekvőtámaszt csinál 

doughnut (n)                     fánk 

face painting (n)               arcfestés 

fruit (n)                             gyümölcs 

fun (n)                               móka, mulatság 

grapes (n)                          szőlő 

have a picnic (v)               piknikezik 

high (adj)                          magas 

hop(v)                              ugrik 

hot dog (n)                       ’hot dog’ (étel) 

ketchup (n)                       fűszeres paradicsommártás 

lake (n)                              tó 

milkshake (n)                    turmix(ital) 

mineral water (n)              ásványvíz 

moon (n)                           hold 

mustard (n)                       mustár 

pineapple (n)                     ananász 

pirate (n)                           kalóz 

place (n)                            hely 

popcorn (n)                       pattogatott kukorica 

postcard (n)                       képeslap 

present (n)                         ajándék 

roller-coaster (n)               hullámvasút 
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show (n)                            bemutató 

sky (n)                              ég 

special (adj)                      különleges 

star (n)                              csillag 

strawberry (n)                   földieper 

ticket (n)                            jegy 

today (adv)                         ma 

tonight (adv)                      ma este, ma éjjel 

town (n)                             város 

vanilla (n)                          vanília 

want (v)                              akar 

 

* beast (n)                           szörnyeteg 

* do magic tricks (v)          varázsol 

*century (n)                        évszázad 

*countryside (n)                 vidék 

*falcon (n)                          sólyom 

*Japanese (adj)                   japán 

*sword (n)                          kard 

 
Track 1 – Everyday English 
Thank you for your postcard.   Köszönöm a képeslapodat. 

Write soon.     Írj hamar! 

Can you speak English?                 Beszélsz angolul? 

Yes, I can. A bit.     Igen. Egy kicsit. 

Can I have some more, please?   Kaphatok még egy kicsit? 

Do you want some coke?    Kérsz egy kis kólát? 

Yes, please.     Igen, kérek szépen. 

No, thank you.      Köszönöm, nem kérek. 

When is it open?     Mikor van nyitva? 
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Track 1 - 1. foglalkozás    NEW ADVENTURES  

I’M 10 TODAY! 

Nyelvi célok 
hónapok, évszakok neveinek ismétlése 

szókincsbővítés 

baráti levél olvasása 

eldöntendő kérdések gyakorlása 

Tevékenységek 
szógyűjtés 

információkeresés szövegben, képek alapján 

szó és jelentés összekapcsolása 

hallott és olvasott szöveg összevetése 

képleírás kérdések alapján 

„Találd meg!” játék 

Eszközök 
szó- és meghatározás kártyák, vagy írásvetítő 

könyv, CD 

 
Szókincs 
all 

lake 

postcard 

special 

today 

town 

*countryside 

 

Thank you for your postcard. 

Write soon. 

 

 

BEVEZETÉS 

FIRST LETTERS 
1. Betűnként írjuk fel a BIRTHDAY szót a táblára, miközben a gyerekek az adott betűkkel kezdődő szavakat 
gyűjtenek. Ezt a gyakorlatot szóban, nagyon dinamikusan végezhetjük: 

      B ball, balloon, boat 

      I I, icecream   

      R roll, ride, rabbit… 

 

2. Kérdezzük meg, kinek melyik évszakban, melyik hónapban van a születésnapja. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

DANIEL LEVELE 
1. Vajon Daniel születésnapja mikor van? Kérjük meg a gyerekeket, hogy keressék meg az adatot a könyv 
14.oldalán. (CB 14/A) 
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2. Nézzük végig a gyakorlatot illusztráló képeket, és keressük meg az azokhoz tartozó információt a levélben. 

Mely két képről nem ír Daniel? Próbáljuk meg szóban kiegészíteni a levél szövegét e két kép (4;6) segítségével. 

 

3. Fedeztessük fel a gyerekekkel az új szavak jelentését. Használjuk az itt látható kártyákat összekeverve, vagy 
írásvetítőt. 

  

all my friends  Nick, Tina, Maggie, David 

   

lake  Balaton 

   

postcard  a card you write to your friends or family 

   

special day  a birthday or Christmas Day 

   

town  Manchester, Siófok, Debrecen 

   

in the countryside  not in the town 

   

today  (aznapi dátum) 

            

Keressék meg a szavakat a szövegben, s próbálják összekapcsolni azokat az itt látható meghatározásokkal. 

Tisztázzuk a szavak és kifejezések jelentését, de a magyar megfelelőt lehetőleg a gyerekekkel mondassuk ki. 

 

4. Hallgassuk meg a CB 14/A gyakorlat hanganyagát, s közben kövessük az írott változatot. Hívjuk fel a figyelmet 
arra, hogy olyat is hallanak majd, ami nincs a könyvben (aláhúzott mondatok). Próbálják meg leírni a hiányzó 
szövegrészeket a füzetükbe. Szükség esetén többször is hallgassuk végig az adott részt. 

 

  Dear Tomi, 

How are you?  Thank you for your holiday postcard from Balaton. Where is it? Is it a big lake? I 
think it’s beautiful.  
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Here’s a postcard of my town, Chorley. It’s near Manchester. There are old houses and big 
parks.  

When the weather is nice, we can play ball games in the sports centre, walk in the countryside 
or go to the beach in Blackpool. We can play in the parks too. 

 

Tomi, today is my special day. It’s my birthday! I’m ten! 

I can have a party on Saturday. All my friends can come. 

When is your birthday? Is it in autumn? 

Please write to me about lake Balaton. What can you do there?  

Write soon. Bye, Daniel 

 

Megjegyzés: Amennyiben nehéznek ítéljük a feladatot, adjunk meg előre több mondatot, hogy a 
gyerekeknek csak válogatni kelljen. 

Ez a feladat differenciálásra is alkalmas, ha a mondatokat fénymásolaton csak a csoport egyik 
felének a kezébe adjuk. Ők megjelölik az elhangzó, szövegből hiányzó mondatokat, míg a 
többiek leírják azokat. Munkájukat –a helyesírással együtt- párokban ellenőrizhetik. 

 

BEFEJEZÉS 

FIND THE PICTURE 
Válasszunk ki egyet a 14.oldalon látható képek közül. A gyerekek kérdések segítségével próbálják megtalálni 
azt: 

   Can you see a car in the picture? 

   No, I can’t. 

   Can you see two children? 

   Yes, I can. 

   Can you see a tennis ball? 

   No, I can’t. 

   Is it picture number 7? 

   YES! Well done. 

 

(Ezzel előkészítjük a következő órán felelevenítendő szerkezetet, a ’can’ segédigét képesség kifejezésére. 
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MARADT IDŐNK? 
Párokban folytassuk ezt a tevékenységet. Segítségként írjunk fel példákat a táblára. 
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Track 1  - 2. foglalkozás    NEW ADVENTURES 

I’M 10 TODAY! 

Nyelvi célok 
képesség kifejezésének felelevenítése   

lehetőség kifejezésének bevezetése        

Tevékenységek 
szó és jelentés összekapcsolása 

információ közlése 

információ kérése – beszélgetés párokban 

fizikai gyakorlatok végrehajtása   

Eszközök 
szó- és meghatározás kártyák, vagy írásvetítő          

tankönyv, munkafüzet, CD 

          

 Szókincs 
do push-ups 

do tricks/*do magic tricks 

high 

hop 

moon 

sky 

star 

tonight 

*Japanese 

 

Can you speak English? 

Yes, I can. A bit. 

 

BEVEZETÉS 

SZÓKINCS ISMÉTLÉSE 
Mutassuk fel az előző foglalkozásra készített meghatározás kártyákat, illetve az írásvetítő fólia megfelelően 
kitakart részét. Kérjük meg a gyerekeket, hogy mondják ki a meghatározásoknak megfelelő szavakat, 
kifejezéseket. 

Nehezíthetjük a feladatot újabb szavak és meghatározások bekapcsolásával (pl. ball games, sports centre, 
beach) 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÉPESSÉG KIFEJEZÉSE 
1. Elevenítsük fel Daniel levelének tartalmát a munkafüzet kérdéseinek segítségével (AB 10/1).  

Szükség esetén hallgassuk meg újra a levél magnós változatát. 

 

2. A CB 15/B gyakorlat versének alapján beszéljük meg, miért boldog Daniel.  

Mire érzi magát képesnek? Miért nem tud aludni éjjel? 

(Az új szavakat magyarázzuk meg a kép és a szöveg segítségével.) 
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3. A megértés ellenőrzése végett oldjuk meg a vershez kapcsolódó igaz/hamis feladatsort. 

 

4. Gyűjtsünk közösen cselekvéseket kifejező szavakat a táblára szóháló formájában, majd kérdezgessük a 
gyerekeket: 

Can you ride a horse? 

Can you sing English songs? 

 

5. Párokban dolgozzunk tovább a CB 15/C alapján. Először olvassuk át a kérdéseket, s beszéljük meg, milyen 
válaszokat adhatunk. Hívjuk fel a figyelmet a következő válaszok közti különbségekre: 

   No, I can’t. 
   I don’t know. 

Ezt követően a párok egyik tagja 3 percig folyamatosan kérdezgesse társát a könyv és a táblakép segítségével. 
Közben próbálja megjegyezni a válaszokat, társa pedig számolja a feltett kérdéseket. 

 

A 3 perc elteltével a gyerekek a tankönyvi példa segítségével számoljanak be arról, amit megtudtak társukról. 

   My friend can… but he can’t… 

Vajon kinek sikerült a legtöbb kérdést feltennie és ki emlékezett a legtöbb válaszra? 

 

MINIOLIMPIA 
Rendezzünk miniolimpiát!  

A gyerekek hajtsák végre a CB 15/D gyakorlatban megfogalmazott cselekvéseket. 

Bemelegítésként mindenki ugráljon fél lábon 1 percig, majd teszteljék egymást is csoportokban. 

(Ha van rá lehetőségünk, menjünk ki az udvarra.) 

 

BEFEJEZÉS 
Az eredményhirdetés után, pihenésképen beszéljük meg, mire használtuk a ’can’ szót az előző mondatokban. 
Vessük azt össze a CB 14/A levelének következő részleteivel: 

We can play ball games in the sports centre… 

I can have a party on Saturday. 

All my friends can come. 

       (képesség – lehetőség) 
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Kiegészítő gyakorlás:   AB 10/3 

  

MARADT IDŐNK? 

Szerepcserével végezzük ismét a CB 15/C gyakorlatot.  
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TRACK 1  - 3. foglalkozás    NEW ADVENTURES 

THE PARTY 

Nyelvi célok 
szókincs bővítése és gyakorlása 

udvarias kínálás, annak elfogadása és 

udvarias visszautasítása 

Tevékenységek 
szógyűjtés 

szókincsbővítés képek és hanganyag segítségével 

szituációs játék 

daltanulás 

(memória játék) 

Eszközök 
ételeket, italokat ábrázoló képek  

(esetleg az előző évben használtakkal együtt)           

szókártyák 

könyv, CD 

 Szókincs         

coke 

crisps 

doughnut 

fruit 

grapes 

hot dog 

ketchup 

milkshake 

mineral water 

mustard 

pineapple 

popcorn 

strawberry 

vanilla 

want 

 

Do you want some coke? 

Yes, please. 

No, thank you. 

 

BEVEZETÉS 

WHAT CAN WE DO AT A PARTY? 
Gyűjtsünk közösen cselekvéseket (pl. dance, sing, play, eat, drink, etc). 

A play, eat, drink szavakat részletezzük (pl.play on the swing, play games, play hide-and-seek). 
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FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS – ÉTELEK, ITALOK 
1. A CB 16/E illusztráció segítségével bővítsük szókincsünket. Hallgassuk a hanganyagot, s keressük meg az 
elhangzó szónak megfelelő képet. Gyakorlásként a szöveget ismét meghallgatva, a magnót meg-megállítva 
ismételjük el kórusban az új szavakat. 

 

Daniel  We’ve got the doughnuts….. and the fruit – a big pineapple,….. and some grapes… a lot of 
popcorn – my friends like popcorn – …and a lot of crisps! Great! 

Yummy! Hot dogs with ketchup and mustard! 

 

Wow! My favourite cake! Mum can make the best strawberry cake in the family. 

 

And the drinks: coke….. mineral water –Yuk! I don’t like it-  and vanilla milkshake.  

OK. We’ve got everything. But where are my friends ??? 

 

2. Beszélgessünk az ételekről a kép alatt található kérdések alapján. 

 

SZITUÁCIÓS JÁTÉK 
1. Mutassuk fel sorban az új szavakat megjelenítő képeinket, s nevezzük meg azokat közösen. 

 

2. A képeket újra felmutatva kérdezzünk: 

   Do you want some…? 

   Do you want a …? 

Gyakoroltassuk a lehetséges válaszokat: 

   Yes, please. 

   No, thank you. 

 

3. Olvassuk át a CB 16/F példáit, majd játsszunk: 

Helyezzük a kártyákat képpel lefordítva az asztalra. Egy önként jelentkező húzzon egyet, majd jelképesen kínálja 
meg egyik társát a képen látható étellel vagy itallal. 

A megkínálttól kérjünk kibővített választ a CB 16/F alapján, azaz indokolja meg, miért kér, illetve nem kér. 
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BEFEJEZÉS 

LET’S SING 
Énekeljük el közösen a születésnapi köszöntőt. 

 

Happy birthday to you. 

Happy birthday to you. 

Happy birthday dear Daniel, 

Happy birthday to you. 

 

Have some strawberry cake. 

Have some strawberry cake. 

Isn’t strawberry your favourite? 

Have some strawberry cake. 

 

Happy birthday to you. 

You live in a zoo. 

You look like a monkey, 

And you smell like one too. 

 
MARADT IDŐNK? 
MEMORY GAME 

A kép- és az előre elkészített szókártyák segítségével játsszunk memória játékot, hogy ezzel is gyakoroljuk az új 
szavak kiejtését, s könnyítsük az otthoni memorizálást. 
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Track 1  - 4.foglalkozás          NEW ADVENTURES   

THE PARTY 

Nyelvi célok 
ismétlés: Do you like..? 

               Does he/she like…? 

                rövid válaszok 

előző órán tanultak szituatív gyakorlása 

Tevékenységek 
kép és szó összekapcsolása hallás után 

bevásárló lista írása 

Eszközök 
munkafüzet, könyv, CD 

étel- és italképek, szókártyák 

 Szókincs 

Can I have some more, please? 

Yes, help yourself. 

 

BEVEZETÉS 

WHAT’S IN THE BASKET?  
1. Beszéljük meg, mit látunk az AB 11/4 feladatban ábrázolt kosarakban, majd hallgassuk meg, hogyan beszél 
azok tartalmáról Slipper kutya, Maggie és Nick. A gyerekek a hallottak alapján a kosarak feletti üres karikákba 
írják be a tulajdonos nevének kezdőbetűjét. 

 

Nick  I’ve got some apples, some milk, some cherries, some bananas, some 
marmalade, some apple juice and some coffee. 

Maggie  I’ve got some apples, some milk, some grapes, some peanuts, some honey, 

some orange juice and some cornflakes. 

Slipper  Jessica’s got some apples, some milk, some grapes, some oranges,  

some marmalade and some peanuts. But where are my sausages??? 

 

2. Ezt követően kapcsolják össze az AB 11/5 feladat bevásárló listáit a megfelelő kosárral, majd készítsék el a 
hiányzó listát. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
KÉRÉS - KÍNÁLÁS 
1. A képek és szókártyák segítségével ismételjük át az előző órán megismert szavakat, s helyezzük el azokat a 
táblán. 
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2. Adjunk lehetőséget arra, hogy a gyerekek kérjenek tőlünk enni és inni (CB 17/H – egyelőre csukott könyvvel) 

  Diák1 Can I have some milkshake, please? 

  Tanár Yes, help yourself. (közben a megfelelő képre mutatunk, kínáló mozdulattal) 

   (A diák kijön, s leveszi az adott képet.) 

   

        További gyakorlás:  AB 11/6 

 

3. Amikor a csoport felének van képe, kérjük meg őket, hogy adják azt tovább a következő módon: 

  Diák1 Do you want some…? 

  Diák2 Yes, please. (Társa átnyújtja neki a képet.) 

  Diák3 Have some… 

  Diák4 No, thanks. (Társa tovább próbálkozik.) 

 

4. Amikor minden kép új gazdára talál, lépjünk tovább a CB 17/H gyakorlatra. A gyerekek olvassák el a 
megadott információt, majd próbálják kikövetkeztetni, hogy a szóbuborékok mondatait ki mondhatta. 

Egy mondathoz több név is tartozhat, s ugyanaz a gyerek többfajta ételt is kérhet. 

Megoldás: milkshake – Daniel;  

mineral water- Jessica;  

pineapple – Daniel;  

doughnuts – Nick;  

popcorn – mindenki 

 

5. A CB 17/I gyakorlat arra ad lehetőséget, hogy a diákok önmagukról beszélgessenek. 

Az adott példa szerint párokban kérdezgessék egymást, s közben pipálják vagy jelöljék x-szel a táblázat 
megfelelő mezőit. Tanári kérdésekre adjanak visszacsatolást: 

 

Tanár Does your friend like grapes? 

Diák1 Yes, she does. 

Tanár Does she like coke? 
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Diák1 No, she doesn’t. 

 

BEFEJEZÉS 

VÉGE A BULINAK 
Az AB 12/7 szövegértést ellenőrző rajzos feladatával csendesítsük le a gyerekeket. 
 

MARADT IDŐNK? 

PUZZLE TIME 
Oldjuk meg az AB 12/8 keresztrejtvényét. 

A hanganyagban a megfejtés szavait betűzve hallhatjuk, ami lehetőséget nyújt arra, hogy a helyesírást hallás 
után ellenőrizzük. 

 
ham, milkshake, popcorn, grapes, cherry, peanut butter, salami, ice-cream, fruit, doughnut, sandwich, 
cake, strawberry  
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Track 1. fejezet - 5. foglalkozás       NEW ADVENTURES  
THE PARTY 

Nyelvi célok 
gyakorlás 

készségfejlesztés autentikus anyag felhasználásával 

Tevékenységek 
éneklés  

receptek feldolgozása 

hozzávalók, képek és utasítások összerendezése   

alkotó tevékenység 

ételek elkészítése     

(receptek írása és illusztrálása) 

Eszközök 
könyv, CD 

képek, ételek, italok 

receptek hozzávalói 

rajzlap, színes ceruzák, filcek  

(szakácskönyvek, receptek)         

 Szókincs 
Kiegészítő szókincs  

add 

apron 

ice cubes 

mix together 

pour 

push 

slice 

stick 

syrup 

wafer 

 

BEVEZETÉS 

BIRTHDAY SONG 
Énekeljük el a köszöntő dalt, vicces változattal együtt (CB 16/G). 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

PARTY RECIPES 
1. Olvassuk el a CB 82. oldalán található receptek hozzávalóit. A szókincset szemléltessük képekkel, illetve az 
elkészítésre kiválasztott recept tényleges hozzávalóival. 

2. Kapcsoljuk a hozzávalókat a megfelelő képhez, majd a megfelelő utasításokhoz. 

 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
1. Lehetőségeinket figyelembe véve lássunk hozzá az ételek elkészítéséhez. Ideális esetben, csapatokban 
dolgozva két receptet is elkészíthetünk (Orange Hedgehog, Orange and Lemon Fizz). 
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Megjegyzés A tevékenységet elő kell készíteni. Meg kell beszélnünk a gyerekekkel, hogy ki mit tud hozni  
otthonról a receptekhez. A törékeny és veszélyes eszközökről a pedagógus gondoskodjon.  

 

2. Ha maradt időnk, vagy az ételek elkészítésére nincs lehetőségünk, készítsünk új recepteket. Segítségként 
gondoskodjunk néhány egyszerű ötletről (szakácskönyvek, újságkivágások, stb). 

   

BEFEJEZÉS 

KÓSTOLÓ 
 (RECEPTEK BEMUTATÁSA) 
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Track 1. fejezet - 6. foglalkozás       NEW ADVENTURES  

THE PRESENT 

Nyelvi célok 
ismeretszerzés autentikus anyag felhasználásával 

Tevékenységek 
’BINGO’ játék 

információ keresése hallott és olvasott szövegben 

daltanulás 

betűrejtvény megfejtése 

Eszközök 
könyv, kazetta, magnó 

             

 Szókincs 
adventure 

cave 

face painting 

have a picnic 

pirate 

present 

roller-coaster 

show 

ticket 

*beast 

*century 

*falcon 

*sword 

 

When is it open? 

 

BEVEZETÉS 

BINGO 
1. Gyűjtsünk szavakat: mit lehet/szoktunk ajándékozni/kapni születésnapra. 

 (Írjuk a listához a ’cinema ticket’ kifejezést is.) 

 

2. A szóbankból mindenki válasszon ki nyolcat, s kezdődhet a játék. 

Kérjük meg az egyik kisdiákot, hogy legyen játékvezető. Egyenként, tetszőleges sorrendben olvassa fel a táblán 
látható szavakat. A többiek figyelnek és pipálják az általuk választottakat. A győztes játékos felolvashatja saját 
„ajándékait”. 
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FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMERETSZERZÉS AUTENTIKUS ANYAG SEGÍTSÉGÉVEL - DANIEL’S BIRTHDAY PRESENT 
1. Hallgassuk meg a CB 18/J párbeszédet csukott könyvvel. Mi lehet Daniel ajándéka? 

(Segítségül megmondhatjuk, hogy egy hasonló a táblán is szerepel.) 

 

Dad  Daniel, here is your birthday present. 

Mum  Happy birthday, Darling. 

Daniel  What is it? 

Dad  Open it. 

Daniel  Tickets to Camelot Adventure Park. Wow! Can my friends come too? 

Dad  Of course they can. 

Daniel  Thank you. Thank you very much. 

 

2. Ellenőrzésképp hallgassuk újra a beszélgetést, ezúttal nyitott könyvvel. 

 

3. A magnón is hallhatjuk a vidámparkról szóló információt, melyet receptív feldolgozásra javasolunk. 

Több szó ismert már előző évről (pl. slides, swings, king, castle), szerepelnek nemzetközi szavak (pl. fantastic, 
show, picnic) 

Próbálják megkeresni a könyv 3 kérdésére a választ, s a szöveget az illusztrációk alapján megérteni. 

A lehetőség kifejezésének gyakorlására is van itt módunk. 

 

Come rain or sunshine, Camelot opens at 10.00 am and closes at 7.00 pm. 

There are over 100 rides for fantastic family fun. 

You can ride on the big roller-coaster or on the mini apple roller-coaster. 

You can watch the Royal Falcon Show. 

You can have a picnic, fly in a balloon or go on the slides and swings. 

Did you know? 
Camelot was King Arthur’s castle. He was a king in the 6th century. 

He had a magic sword called Excalibur. 

 

AT THE ADVENTURE PARK 
A CB 19/K szövegében megtalálhatjuk néhány mutatvány megnevezését. 
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1. A gyakorlathoz tartozó kérdések megválaszolása előtt húzassuk ezeket alá, s keressük meg mindegyiket a 
könyv 21. oldalán található rajzos térképen: 

   ROLLER-COASTER 

   SNAKE SLIDE 

   FACE PAINTING 

   PIRATE CASTLE 

   FALCON SHOW 

   DRAGON POOL 

   BEAST CAVE 

2. A térképet tanulmányozva a gyerekek kiválaszthatják, ők maguk mit szeretnének kipróbálni. 

 

BEFEJEZÉS 

LET’S SING 
Énekeljük közösen a ’Happy song’ című dalt. 

If you’re happy and you know it clap your hands,  

If you’re happy and you know it clap your hands,  

If you’re happy and you know it and you really want to show it,  

If you’re happy and you know it clap your hands. 

 

If you’re happy and you know it wave your hands,  

If you’re happy and you know it wave your hands,  

If you’re happy and you know it and you really want to show it, 

If you’re happy and you know it wave your hands.  

 

If you’re happy and you know it jump up high, 

If you’re happy and you know it jump up high,  

If you’re happy and you know it and you really want to show it,  

Jump up high, wave your hands and say goodbye.  

 
MARADT IDŐNK? 

MISSING LETTERS 
Milyen látványosságok nevei olvashatók itt? 
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R _ _ _ _ R – C _ _ _ _ _ R (ROLLER-COASTER) 

F _ _ _  P _ _ _ _ _ _ G  (FACE PAINTING) 

S _ _ _ E  S _ _ _ E  (SNAKE SLIDE) 

P _ _ _ _ E  C _ _ _ _ E  (PIRATE CASTLE) 

F _ _ _ _ N  S _ _ W  (FALCON SHOW) 
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TRACK 1 - 7. foglalkozás    NEW ADVENTURES  

THE PRESENT 

Nyelvi célok 
eddig tanultak gyakorlása kreativitásra építő alkotó 
tevékenység kapcsán 

Tevékenységek 
igaz állítások kiválasztása 

vidámpark tervezése 

a park bemutatása csoportokban 

meghívás gyakorlása 

vélemény kifejezése 

Eszközök 
igaz/hamis állítások mondatkártyákon 

üres kártyák a diákok mondatainak 

munkafüzet, színes ceruzák 

 Szókincs 
a korábban tanultak gyakorlása   

 
BEVEZETÉS 
IGAZ/HAMIS MEGÁLLAPÍTÁSOK 
1. Elevenítsük fel a Camelot vidámparkról olvasottakat az IGAZ megállapítások kiválasztásával. Készítsük el 
előre a következő mondatkártyákat: 

 

 Camelot adventure park is a place for teenagers. 

 It is in London. 

 It is open from 10 am to 7 pm. 

 There are over 200 rides. 

 You can see the Royal Tiger Show. 

 You can sit on the roller-coaster. 

 

Járjunk körbe a teremben, s kérjük meg a gyerekeket, hogy húzzanak 1-1 kártyát. Olvassák fel az azon látható 
mondatot. A többiek döntsék el, igaz vagy hamis-e a megállapítás. 

 

2. Adjunk mindenkinek 2 üres papírcsíkot, melyekre írjanak a fentiekhez hasonló megállapításokat.  

Az összegyűjtött mondatokból húzzanak, ezúttal a hamis mondatokra összpontosítva, azokat javítva. 
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FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
1. A feladat egy vidámpark megtervezése az AB 13/9 alapján. A gyerekek dolgozzanak 
önállóan, a könyvet segítségként használva.  
Akinek van ideje, elkészítheti a park részletesebb térképét is, de fontos, hogy az ismertető szöveg elkészüljön. 

 

2. Ezt követően párokban vagy kis csoportokban beszélgetve mutassák be egymásnak tervüket, s invitálják 
egymást parkjukba (AB 13/10). 

 

BEFEJEZÉS 
Beszélgessünk arról, kinek melyik park tetszik legjobban és miért: 

   I like Zoli’s park best. There’s a …. 

   I want to go on the…. 
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TRACK 1 – 8-9. foglalkozás   NEW ADVENTURES 

IN CAMELOT 

Nyelvi célok 
Eddig tanultak áttekintése, gyakorlás 

készségfejlesztés 

Tevékenységek 
körkérdés 

szógyűjtés és csoportosítás 

irányított beszélgetés 

társasjáték 

szituációs játék (étteremben) 

interjú 

szituációs kártyák készítése 

memóriajáték 

Eszközök 
labda   

szókártyák (cselekvések) 

üres lapok a szerencsekártyákhoz 

kérdés és feladat kártyák a társasjátékhoz 

bábuk, könyv játéktáblája (21.oldal) 

munkafüzet 

üres lapok a szituációs kártyák készítéséhez 

 Szókincs 
 ismétlés 

 
BEVEZETÉS 

SURVEY - KÉPESSÉG KIFEJEZÉSE 
Dobjuk a labdát a gyerekeknek, s kérdezgessük őket arról, hogy mit tudnak. Kérdéseinkkel ismételjük át a 15. 
oldal szókincsét, s sugalljuk, hogy a válasz lehet  

   Yes, I can. 

   No, I can’t. 

   Yes, a bit. 

   I don’t know. 
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FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓGYŰJTÉS /CSOPORTOSÍTÁS - LEHETŐSÉG KIFEJEZÉSE 

1. Készítsünk táblaképet arról, mit lehet csinálni  
  - egy születésnapi bulin, 

  - az állatkertben, 

  - a játszótéren. 

 

Megjegyzés: Előre készíthetünk szókártyákat, ha jobban akarjuk irányítani a gyakorlást, illetve nagyobb 
segítséget akarunk adni. 

 

2. Beszélgessünk a 21. oldal képe alapján arról, hogy Camelotban mit lehet csinálni. 

 

TÁRSASJÁTÉK 
1. Beszéljük meg a társasjáték szabályait (CB 20/M) és készítsük el a szükséges eszközöket (chance cards)  

A kérdés kártyák segítségével, melyeket előre el kell készítenünk, összefoglalhatjuk és gyakorolhatjuk a 
fejezetben tanultakat: 

 Pl. Choose the correct answer: 

   Do you want some crisps? 

    a) Yes, please, I don’t like them very much. 

    b) Yes, please, i like them very much. 

    c) Yes, help yourself. 

 

  Complete the sentence (2 answers are correct): 

   Can we __________ some more popcorn? 

    a) make 

    b) say 

    c) have 

  What’s this? gondra polo 

 

A játékot két csapatban játsszuk. Mindkét csapat választ 1-1 kalandkártyát (20. oldal). Feladatuk, hogy az azon 
látható 7 mutatványból 5-öt meglátogassanak. Ennek érdekében a kastélyból bármely irányba elindulva 
haladjanak a pályán a szerencse kártyák (chance cards) útmutatása szerint. 
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Amikor elérnek egy, a kártyájukon szereplő mutatványt, húzniuk kell egy kérdést. A helyes válaszért 1 pontot 
kapnak. Téves válasz esetén kimaradnak egy körből, majd újra próbálkozhatnak. Sikerüket a kalandkártyán 
jelölik. 

5 pont összegyűjtése, azaz 5 mutatvány meglátogatása után mindkét csapat a célhoz (Excalibur) igyekszik. 

Aki elsőnek odaér, az a győztes. 
 

MARADT IDŐNK? 
Válaszoljuk meg a megmaradt kérdéskártyákat is. 

 

 

ÉTTEREMBEN 
A játék alatt megéheztünk.  Látogassunk el a park éttermébe (AB 14/11) 

1. Olvassuk el Jessica és Daniel párbeszédét, majd szerepüket átvéve párokban gyakoroljuk az ételválasztást. 

  

Megjegyzés: Az itt előforduló ismeretlen szavak nem tartoznak az aktív szókincshez.  

 

2. Alkossunk újabb párokat, s így próbáljuk megtudni, ki mit szeret (AB 14/12). 
Ha van időnk, adjunk lehetőséget egy újabb párcserére! 

 

3. Mindenki írja le, mit tudott meg beszélgetőtársairól. 

 

BEFEJEZÉS 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG - JÁTÉK 
Hármas csoportokban keressenek a lecke szövegében mondat párokat (mini-párbeszédeket). Írják ki ezeket 
kártyákra, majd keverjék meg a lapokat. Az így elkészített kártyacsomagokat cseréljük ki a csoportok között. 
Játszhatnak memória játékot, ha van idő, vagy egyszerűen rendezzék párokba a kártyákat, s olvassák fel a 
párbeszédeket. 

 

Megjegyzés: A mondatok kiválasztásánál ügyelni kell arra, hogy csak egyetlen megoldás legyen helyes. 

Eg:  Can I have some water, please?  Yes, help yourself. 

    Can you speak English?   Yes, I can. A bit. 

    Can my friends come too?  Of course they can. 
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MARADT IDŐNK? 

Bingózzunk az elkészített kártyákkal. 

 

Megjegyzés Őrizzük meg  a kártyákat. A sorozatot folyamatosan tovább bővítve nagyszerű anyagunk 
lesz 1-1 játékos ismétléshez, vagy év végén, illetve következő év elején a tanultak 
felelevenítéséhez. 
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Track 1 - 10. foglalkozás    NEW ADVENTURES  

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 

Nyelvi célok 

a tanultak alkalmazása önálló munka során         
önértékelés   

Tevékenységek 
’odd one out’ játék 

önálló feladatmegoldás  
daltanulás 

Szükséges eszközök 
munkafüzet (AB 15) 

CD  

 Szókincs 
 ismétlés 

 

 
BEVEZETÉS 

ODD ONE OUT 
Írjuk fel a táblára a következő sorokat: 

 

  strawberry, cherry, pineapple, popcorn  

  milkshake, mustard, mineral water, coke 

  roller-coaster, swing, see-saw, slide 

 

Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy mindegyikben elrejtettünk egy kakukk tojást. Keressék azt meg, s próbálják 
megindokolni választásukat. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÉPESLAP 
A képeslap szövegének feldolgozását a pedagógusra bízzuk. 

Segítségével összefüggő szövegként olvashatjuk, mi történt szereplőinkkel ebben a fejezetben. 

Tanulmányozhatjuk ismét a levél formáját, felhasználhatjuk a mondatokat mind a nyelvi szerkezetek, mind a 
szókincs gyakorlására a korábban bemutatott tevékenységek megszervezésén keresztül (pl. kérdés – felelet; 
igaz – hamis állítások; szöveg kiegészítés; szöveg átalakítása, stb). 

 

A variatív olvasási feladattal az irányított fogalmazás alapjait is lerakhatjuk. Válasszunk ki a szövegből egy 
mondatot, s azt próbáljuk többféle módon felolvasni annak 1-1, aláhúzással jelölt szavának megváltoztatásával: 
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Our mum can make very good strawberry cakes! 

   Our mum can make very good pineapple cakes! 

   Our mum can make very good cherry cakes! 

   Our mum can make very good cherry ice-cream! 

   Our mum can make very good cherry milkshake! 

    Our grandma can make very good cherry milkshake! 

 

A hanganyag tartalmazza a szöveg módosított változatát, így a gyerekek feladata lehet a téves információ 
megtalálása a hallott és olvasott szöveg összevetésével. 

 

Dear Tomi, 

We are all at my birthday party. We are fine. We can play in my room and eat a lot of 
doughnuts, fruit and chocolate. Our grandma can make very good vanilla cakes! She is a good 
cook. Everybody likes my birthday cake.  
And I like my presents too. 

We can go to Camelot Adventure Park on Monday. It is a great fun park in Chorley. There are slides, 
swings, rides, caves and castles. It’s cool. 

Hope you are well too. 

Write back soon. Bye, Jessica 

 

 

SZÓREJTVÉNY 
Feladat a mondatok helyes szórendjének visszaállítása. 

 

MINI PÁRBESZÉDEK 
Feladat a párok megkeresése. 

 
      További gyakorlási lehetőség: AB 62-63.oldal 
BEFEJEZÉS 
ÖNÉRTÉKELÉS 

A feladatsor elvégzése után lehetőség nyílik az önértékelésre a megfelelő arc kiszínezésével. Ha a tanuló 
elégedett tudásával, a mosolygó arcot választja, ha úgy érzi, bizonyos területeken sokat kell még gyakorolnia, a 
középső arc az övé, ha elégedetlen a megszerzett tudással, sok mindent nem ért vagy nem sikerült elsajátítania, 
a szomorú arcot színezi ki.  
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Önértékelésüket kísérjük figyelemmel, s kérdezzünk rá a nehézségekre, nyújtsunk segítséget!  

 

MARADT IDŐNK? 

Tanuljunk egy új dalt, mely a hanganyag HEAR HERE! részében, a fejezet zárásaként 
szerepel: 

 

Do you know the muffin man, the muffin man, the muffin man? 

Do you know the muffin man who lives in Drury Lane? 

 

Yes, I know the muffin man, the muffin man, the muffin man, 

Yes, I know the muffin man who lives in Drury Lane. 
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2. FEJEZET – TRACK 2    A NEW COUNTRY 
 

 Tartalmi összegzés 

Jessica anyukája Budapestre készül, a Pető Intézetbe. A család Európa és Magyarország 
térképével ismerkedik, hisz hamarosan költözésre kerül a sor. 

 

Cél 

- szókincsbővítés, tárgyak azonosítása a származási hely megnevezésével; 

- számok 100-ig, százasok; 

- ismétlés: there is/are ; I can see …szerkezetek ismétlése képleírás során; 

- a tanultak összefüggő szövegben való felismerése, alkalmazása; 

- együttműködés képességének fejlesztése csapatjátékok segítségével. 

 

Országismeret 
 - barangolás Magyarország térképén; 

 - ismerkedés Európa országainak angol nevével; 

- ismerkedés az Európában használatos pénznemekkel. 

 

Kereszttantervi törekvések 
- földünk és környezetünk 

- matematika 

 

A fejezet végére a diákok képesek lesznek   
- több európai országot megnevezni angolul, több európai zászlót azonosítani; 

- rövid, összefüggő szövegben fontos információt megtalálni tanári segítséggel; 

- saját hazájukról beszélni, információt kérni és adni a tanult témakörben. 
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Track 2 - A New Country 
 

Austria (n)                     Ausztria 

Belgium (n)                   Belgium 

bush (n)                          bokor 

capital (n)                       főváros 

city (n)                           város 

country (n)                     ország 

degree (n)                       fok 

eighty (num)                 nyolcvan 

European (adj)                európai 

fast (adj/adv)                   gyors, gyorsan 

fifty (num)                       ötven 

fly over (v)                      repül valami fölött 

forty (num)                     negyven 

France (n)                       Franciaország 

Germany (n)                   Németország 

grass (n)                          fű 

Greece (n)                       Görögország 

hill (n)                            domb 

hundred (num)                száz 

Hungarian (adj)              magyar 

ice-skate (v)                    korcsolyázik 

interesting (adj)              érdekes 

Italy (n)                           Olaszország 

job (n)                             foglalkozás, munka 

largest (adj)                     a legnagyobb 

mascot (n)                       kabala 

mountain (n)                    hegy 
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necklace (n)                    nyaklánc 

ninety (num)                   kilencven 

people (n)                        emberek 

picture (n)                        kép 

plain (n)                           síkság 

riding school (n)              lovasiskola 

river (n)                           folyó 

Russia (n)                        Oroszország 

sail (v)                             vitorlázik 

sea (n)                             tenger 

seventy (num)                 hetven 

sixty (num)                      hatvan 

Slovakia (n)                     Szlovákia 

slow (adj)                         lassú 

soft rabbit (n)                   plüssnyúl 

Spain (n)                          Spanyolország 

speak (v)                          beszél 

stairs (n)                           lépcső 

the Czech Republic (n)    Cseh Köztársaság 

thirty (num)                      harminc 

valley (n)                         völgy 

village (n)                         falu 

warm (adj)                       meleg 

windsurf (v)                     szörfözik 

wonderful (adj)                 csodálatos 

work (v)                           dolgozik 

 

*Pető Institute (n)              Pető Intézet 

*pound, pence (n)              font, penni 
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*euro, euro cent (n)            euro, euro cent 

*Romanian lei (n)              román lej 

*Slovak crown (n)             szlovák korona 

 

Track 2 - Everyday English 
 

We can get to Hungary by plane.   Eljuthatunk Magyarországra repülővel. 

You’re right.     Igazad van. 

Who is it from?     Kitől kaptad? 

Where is it from?     Honnan kaptad? / Honnan való? 

How much money have you got?   Mennyi pénzed van? 

About 10 million people    Körülbelül 10 millió ember. 

 

*Have another turn.    Még egyszer te következel. 

*Miss a turn.     Kimaradsz egy körből. 

*You feel tired.     Fáradt vagy. 

*Take the bus.     Menj busszal! 

*Have a drink.     Igyál egyet! 

*Go forward.     Menj előre! 

*Go back.     Menj vissza. 

*Good luck.     Sok szerencsét! 

*Well done.     Jól van! Ügyes vagy! 
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Track 2 - 1. foglalkozás    A NEW COUNTRY  

HUNGARY 

Nyelvi célok 
szókincs bővítése  

Tevékenységek 
„Találd ki!” játék  

téves információ megtalálása 

térkép tanulmányozása – szókincs bővítése 

új szavak gyakorlása 

földrajzi feladványok megoldása 

földrajzi feladványok készítése 

Eszközök 
földgömb, Magyarország fali térképe 

gyerekek földrajz atlasza 

6-8 iskolai tárgy egy táskában 

szókártyák (új szavak)          

könyv, CD 

 
Szókincs 
capital 

city 

country 

hill 

interesting 

job 

mountain 

plain 

river 

valley 

village 

work 

*Pető Intézet 

 

 

BEVEZETÉS 

WHAT HAVE I GOT IN MY BAG? 
Vigyünk be egy táskában 6-8 iskolai tárgyat. A gyerekek találgassanak: 

    Have you got a notepad? 

A kitalált tárgyakat tegyük az asztalra, melyen előzőleg egy földgömböt is elhelyeztünk. A játék végén 
ismételjük el az összes tárgy nevét: 

   There’s a notepad, a ………and a globe on the table. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

TÉRKÉP TANULMÁNYOZÁSA 
1. Mondjuk el, hogy a Jones család is a földgömböt nézegeti. Hallgassuk a  CB 22/A gyakorlatához tartozó 
hanganyagot nyitott könyvvel, s figyeljük meg az írott és a hallott szöveg eltéréseit. Koppintsanak ceruzájukkal 
a padon, ha téves információt hallanak.  

 



73 
 

Mum I’ve got a new job! I can go to London and work at the Pető Institute. 

Jessica  Where’s London? 

Dad  Let’s look at the map. 

Daniel London? That’s funny! My friend is from London.  

I know a lot about it from Grandfather’s books. 

 

2. Beszéljük meg, miért költözik majd a család Magyarországra. Mondjuk el, milyen munka folyik a budapesti 
Pető Intézetben.  

3. Tanulmányozzuk Magyarország térképét (CB 22/B). A magnót hallgatva mutassunk rá az említet tájakra, 
folyókra, településekre.  

 

Tomi  Hungary is a small country in Europe. About 10 million people live here. We speak Hungarian. 
There are two big rivers – the Danube and the Tisza, and some small rivers too, for example the 
Maros, Rába and the Kőrös...  
 
There are some hills in Hungary but there aren’t any mountains.  
There are some beautiful towns and villages in the hills and on the plains. 
Kőszeg is not far from Austria and Tokaj is on the River Tisza. Keszthely is near Lake Balaton 
and Visegrád is on the Danube. Gyula is on the River Kőrös. 

 
Balaton is a large lake, it is called the Hungarian Sea. It is 78 km long. It’s got nice beaches, 
for example Füred and Siófok. In the summer, the water is 20-25 degrees centigrade. You can 
swim, sail and windsurf there,or ice-skate on it in the winter.  
 
The five largest cities in Hungary are Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs and Szeged.  
My home town is Budapest. It’s the capital of Hungary.  
It has 2 million people. I like it. I think it’s a wonderful city. 

 

4. Rögzítsük az új szavak jelentését – helyezzük el a falitérképen a szókártyákat (country, capital, town, city, 
village, hill, mountain, valley, lake, river, plain), s közben ismételjük többször a szavakat. 

 

Megjegyzés: A ’mountain’ szókártyát nem tudjuk az országhatárokon belül elhelyezni. 

 

5. A CB 23/C gyakorlatának megoldása bizonyára nem okoz gondot a gyerekeknek. A válaszok ellenőrzését 
követően az atlaszuk felhasználásával írjanak padtársuk számára még néhány feladványt. 

 

Megjegyzés:  Ne a feladványok mennyiségét, hanem a rendelkezésre álló időt szabjuk meg. 
 

BEFEJEZÉS 
Oldjunk meg közösen néhányat az elkészült feladatokból. 
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MARADT IDŐNK? 
A legjobb kérdésekből készítsünk közösen egy feladatsort iskolánk egy másik tanulócsoportja számára. 

 



75 
 

Track 2 - 2. foglalkozás     A NEW COUNTRY  
HUNGARY 

Nyelvi célok 
szókincs bővítése és gyakorlása  

Tevékenységek 
játék földrajzi nevekkel   

szóvadászat hallás után 

ismerkedés Tomi levelével 

’magic reading’ 

’geography game’ - szókártyák készítése 

                              - játék a szavakkal 

Eszközök 
szókártyák 

könyv 

Magyarország térképe 

üres kártyák a CB 23/D játékhoz 

 (csomagolópapír) 

 
Szókincs 
about 10 million people 

degree 

ice-skate 

largest 

people 

sail 

sea 

speak 

warm 

windsurf 

wonderful 

 

 

BEVEZETÉS 

GEOGRAHY QUIZ 
Egyenként ültessük le a gyerekeket úgy, hogy nevezzék meg angol köznévvel az általunk 
sorolt magyarországi földrajzi neveket: 
   Budapest  capital 
   Pécs  city 
   Szalajka  valley 
   Mátra   hills  stb. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÖVEGFELDOLGOZÁS – TOMI’S LETTER 
1. Készítsünk mindenkinek egy szókártyát, melyen 3 szó szerepel a CB 23/C gyakorlat leveléből. A szavak 
többször ismétlődhetnek az egyes kártyákon, s a ’Hungary’ szó mindenkién legyen rajta: 

 

 

HUNGARY 

  

HUNGARY 

  

HUNGARY 
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RIVERS 

WINTER 

 

CITIES 

RIVERS 

TOWN 

SWIM 

 

Olvassuk fel a gyakorlat levélrészletét. Kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak fel, majd gyorsan üljenek vissza, 
ha meghallják a kártyájukon szereplő szavak valamelyikét. 

 

Megjegyzés  Ez a feladat az ismert információra irányítja a figyelmet, s segíti az összpontosítást. 

 

2. Nyissuk ki a könyvet. Most önállóan keressék meg saját szavaikat a szövegben. Néhányan olvassák fel az 
adott mondatokat. 

 

3. Olvassák át a szöveget újra, s húzzák alá az ismeretlen szavakat. Beszéljük meg ezek jelentését. 

 

MAGIC READING 

Írjuk fel a szöveg néhány mondatát (pl. a Balatonról szóló részt) a táblára. 

Ezt óra előtt is megtehetjük, így sok értékes időt takarítunk meg a 45 percből. Ha táblánk nem kihajtható, a 
felírt szöveget óra elején takarjuk le egy ív csomagolópapírral, hogy ne vonja el idő előtt a gyerekek figyelmét! 

Olvassuk el a szöveget közösen. 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy csukják be a szemüket, mi pedig töröljünk ki minden mondatból 1-1 szót, s 
helyükre húzzunk vonalat: 

 

 Pl.  Balaton is a large ___________, it is called the Hungarian Sea. It is 78 km ___________.  

 

Olvassuk ismét kórusban a szöveget úgy, mintha nem hiányoznának a szavak. 

Következő körben ismét töröljünk le néhány szót. Ezúttal már mondatonként, egyénileg olvassunk. 

Élvezni fogják a kihívást, s pillanatok alatt memorizálják majd a leírtakat. 

 

Megjegyzés: Tapasztalatom szerint ez a fajta gyakorlás nagy segítség a tanulási nehézségekkel küzdőknek. 
A gyakorlás mechanikusságát ellensúlyozza a váratlanság eleme – soha nem tudják, mely 
szavak tűnnek el a következő fordulóban. 
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 Ügyeljünk arra, hogy a legújabb szavak csak később kerüljenek le a tábláról. A mondatok 
nyelvtani vázát alkotó szavak (elöljárószók, kötőszók, segédigék, stb.) pedig feltétlenül 
maradjanak a helyükön. 

 

BEFEJEZÉS 
Egy önként vállalkozó olvassa fel a teljes szöveget. 

 

MARADT IDŐNK? 

A gyerekek párokban készítsenek angol nyelvű szókártyákat az elmúlt két órán tanult szavakból, majd a CB 23/D 
játék alapján ellenőrizzék egymás szókincsét. 
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Track 2 - 3. foglalkozás     A NEW COUNTRY  

HUNGARY 

Nyelvi célok 
szókincs gyakorlása szövegkörnyezetben 

Tevékenységek 
’magic reading’  - szövegkiegészítés 

rejtvényfejtés 

fél mondatok összekapcsolása 

igaz/hamis állítások 

képleírás – azonosítás hallás után 

szógyűjtés 

’BINGO’ 

Eszközök 
munkafüzet 

képeslapok, képek Magyarországról 

 
Szókincs 
gyakorlás  

 

 

BEVEZETÉS 

 MAGIC READING 
Előzetesen írjuk fel az előző óra ’Magic reading’ játékának hiányos szövegét. Kérjük meg a gyerekeket, 
egészítsék ki a táblán a mondatokat. A munkát ellenőrizze mindenki csendes olvasással (CB 23/C). 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

GYAKORLÁS - TOMI’S LETTER ABOUT HUNGARY 
1. Önálló munkával oldják meg az AB 16/1 keresztrejtvényét. A közös ellenőrzés során a megoldás kerüljön fel a 
táblára: 

  rivers, hills, mountains, villages, plain, lake, city 

 

A CB 23/D ötlete alapján 2 csapatban, vagy egymást egyénileg megszólítva tudakolják meg a szavak jelentését. 

 

2. Az AB 16/2.3. feladatokat önállóan oldják meg, majd párokban ellenőrizzék egymás munkáját. 

A 3. feladat két utolsó sorába önállóan kell egy igaz, illetve egy hamis állítást írniuk. 
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Ehhez segítség lehet az AB 16/1, illetve a CB 23/C szövege. 
Hallgassunk meg néhány, önállóan megfogalmazott mondatot. A hamisakat javítsuk szóban, közösen. 

 

A KÖVETKEZŐ ÓRA ANYAGÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE 
1. Helyezzünk el Magyarország tájait ábrázoló képeket, képeslapokat az asztalon. Célszerű több, csak kis 
részletben különböző képpel dolgoznunk. 

Írjuk le 1-2 mondatban a képeket. 

A gyerekek feladata azok azonosítása és táblára helyezése. 

 

2. Ha sikerül úgy válogatnunk, hogy a munkafüzet rejtvényének szavai ismét szerepeljenek, a képeket 
összekapcsolhatjuk a táblára óra elején felkerült szavakkal. 

 

BEFEJEZÉS 

SZÓGYŰJTÉS 
Válasszunk ki egyet a képek közül, s rendezzünk szógyűjtő versenyt. 

 

MARADT IDŐNK? 
BINGO  

A korábban leírt módon játsszunk a gyűjtött szavakkal. 

 

Megjegyzés: Az óra megtervezésekor vegyük figyelembe a létszámot, a képek méretét, a mozgásteret, a 
bútorok mozgathatóságát, a tábla elhelyezkedését. A kis méretű képek nem láthatók jól, ha 
azokat a táblára helyezzük, de jól használhatóak szőnyegen dolgozva, vagy a padokat 
átrendezve és körülülve. 
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Track 2 - 4. foglalkozás    A NEW COUNTRY  

SNAPSHOTS 

Nyelvi célok 
képleírás gyakorlása 

komplex készségfejlesztés 

Tevékenységek 
a Magyarországról tanultak felelevenítése 

szógyűjtés 

képleírás hallás után 

képleírás olvasott szöveg alapján 

képleírás önállóan, írásban 

Eszközök 
előző órák képei 

labda 

könyv, CD, munkafüzet 

gyerekek által hozott képeslapok 

 
Szókincs 
bush 

grass 

picture 

riding school 

stairs 

 

BEVEZETÉS 

BALL ROUND - HUNGARY 
Dobjuk körbe a labdát, s mindenki, aki elkapja, mondjon egy mondatot Magyarországról. Addig játsszunk, amíg 
van vállalkozó a labda elkapására. 

  

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÉPLEÍRÁS - PHOTOS 
1. Az előző óra ötlete szerint gyűjtsünk szavakat ezúttal egy másik, de az előző órán már bemutatott képről. 

 

2. Nyissuk ki a könyvet, s a CB 24/E hanganyagának segítségével találjuk meg, melyik 
fényképről esik szó éppen. 
 (A könyv sorrendjében   1. Esztergom;  

2. Balaton;  
3. tanya Kecskemét mellett;  
4. Magyarpolány – Veszprém megye) 
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You can see a big lake. 

  You can see an old castle. 

  There’s a farm in the picture. 

  There are small houses with big gardens. 

  You can ride a horse here. 

  There’s a boat on the water. 

  You can swim and play in the water. 

  You can see some beautiful trees and flowers in the gardens. 

  It’s a nice summer day. 

  It’s warm and the sky is blue. 

  There are some trees and bushes near the river. 

There are two little girls on the grass. 
 

3. Olvassuk el a képek alatt látható leírást, s ismét válasszuk ki a megfelelő képet. 

A szöveg kapcsán gyakoroltassuk a következő szerkezeteket: 

  There is a …. 

  There are some/two/a lot of …. 

  I can see a… 

  I can see some/two/a lot of …. 

 
4. A következő szöveg két másik fotó leírását tartalmazza, összekeverve. A gyerekek feladata 
a szöveg kettéválasztása és felolvasása. 
 

5. Az utolsó (2.számú) képről önállóan kell írniuk az előző szövegek segítségével. 

 

        Kiegészítő gyakorlás: AB 17/5. 

 
BEFEJEZÉS 

POSTCARD GAME 
Előzetesen kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzanak órára magukkal egy-egy képeslapot. A kép bármit 
ábrázolhat, de lehetőleg több információt tartalmazzon. 

Kis csoportokban játsszunk a CB 24/F leírása és illusztrációja alapján. 
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MARADT IDŐNK? 
Játsszunk tovább új csoportokat alakítva. 

 

VARIÁCIÓ:  Labda nélkül is játszhatunk, hallás után. A gyerekek figyeljenek, s ha a mondat az ő lapjukról 
szól, ők következnek. 
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Track 2 - 5. foglalkozás    A NEW COUNTRY  

SNAPSHOTS 

Nyelvi célok 
számok megismerése 90-ig 

Tevékenységek 
képleírás - mondatalkotás írásban 

                - képek azonosítása 

torpedó játék 

ismerkedés a számokkal 90-ig 

számok azonosítása hallás alapján 

gyakorlás 

Eszközök 
képeslapok az előző óráról 

üres papírcsíkok 

munkafüzet, könyv, CD 

 
Szókincs 
számok 30-90 

sail 

 

 

 

BEVEZETÉS 

POSTCARD GAME 
Az előző órán használt képeslapokat helyezzük el a táblán, s számozzuk meg mindegyiket. Minden diák kapjon 
egy üres papírcsíkot. Válasszon ki egy képet, s a tanult szerkezeteket használva írjon arról egy mondatot. 

A csíkokat gyűjtsük össze, majd körbejárva húzassunk közülük. A gyerekek annak a képnek a számát mondják 
meg, amelyikre illik a felolvasott mondat. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS GYAKORLÁSA – BATTLESHIP GAME 
1. A szókincs limitálása egyszerűsíti a gyakorlatot. Ezért a játékot készítsük elő a következő rejtvénnyel, mellyel 
az előző órák szókincsére irányítjuk a figyelmet: 

 B _ S _   R _ _ _ R    

 _ _ L L _ _  _ _ L L 

 _ _ _ S S  _ A _ _ 

 S _ _ I R _  _ L _ _ N 

 _ O W _   _ _ T Y 
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2. Válasszon mindenki ötöt a fenti 10 szó közül, s helyezze el azokat az AB 17/4 feladatának bal oldali tábláján. 

 

3. Padtársukkal szembe fordulva, táblájukat takarva felváltva találgassanak a példa szerint.  

Ha ráismernek a szóra, s már tudják, mely irányban helyezkedik el, beírhatják azt, nem kell betűnként 
végigkérdezniük. 

Célszerű előre meghatározni a játékra szánt időt. 

 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS 
1. A fenti játék során 10-ig alaposan átismételtük a számokat. Vegyük át azokat 11-20-ig is labdánk segítségével, 
majd számoljunk tovább 90-ig tízesével (CB 25/G).  

Hallgassuk a hanganyagot, s számoljunk együtt. Keressük meg azt a vitorlást, amiről épp hallunk. 

 

Bemondó thirty    forty    fifty    sixty    seventy    eighty    ninety 
 

Tomi  Number 60 is the first. 
Can you see number 70? 

Sandra  Yes, I can but I can’t see number 40. Oh, it’s the last boat! 
Tomi  I think number 90 is a beautiful boat. 
Sandra  My favourite is number 30. 

Do you like number 80? 
Tomi  Yes, I do.  

Where’s number 50? 
Sandra  Wait a minute…It’s there near number 90. 
Tomi  Oh, yes. Now I can see it. 

 

2.  Válaszoljunk a képhez kapcsolódó kérdésekre. 

 

BEFEJEZÉS 
Megerősítésként oldjuk meg az AB 18/6 feladatát. 

 

Megjegyzés: A hanganyag megkeresése most gondot okozna, ezért azt a munkafüzet feladatának 
ellenőrzésére, valamint ismétlésként a következő óra elejére készítsük elő! 

 

MARADT IDŐNK? 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
Indítsuk el a CB 25/H gyakorlatban javasolt projekt munkát. 

Tűzzük ki a befejezés határidejét. (Célszerű a fejezet utolsó óráját választani.) 
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A gyerekek gyűjtsenek anyagot. Otthon is, az iskolában is dolgozhatnak egyénileg, párokban vagy hármas 
csoportokban. A rendelkezésre álló időnk és haladási tempónk határozza meg, milyen kereteket tudunk 
biztosítani ehhez a tevékenységhez. 
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Track 2 – 6-7. foglalkozás    A NEW COUNTRY – OVER EUROPE 

Nyelvi célok 
szókincsbővítés térképismerettel összekapcsolva 

a tanultak azonnali alkalmazása – nyelvi játékok 
készítése     

Tevékenységek 
számok ismétlése    

térkép rajzolása hallott információ alapján  

szókincsbővítés – országok 

európai országok zászlói 

BINGO 

differenciált foglalkoztatás 

                      - keresztrejtvény készítése 

                      - térképismeret szókincsbővítéssel 

Eszközök 
CD, munkafüzet, könyv   

földrajzi atlasz 

üres kártyák a zászlók elkészítéséhez 

színes ceruzák  

 
Szókincs 
Austria 

Belgium 

fast 

fly over 

France 

Germany 

Italy 

Slovakia 

slow 

the Czech Republic 

the UK 

 

We can get to Hungary by plane. 

You’re right. 

 

BEVEZETÉS 

MATCH THE NUMBERS 
Ismételjük át a számokat az AB 18/7 feladat hanganyagának segítségével, egyben ellenőrizzük a feladat 
megoldásának helyességét. 

two-twelve-twenty 

three-thirteen-thirty 

four – fourteen – forty 

five – fifteen – fifty 

six – sixteen – sixty 

seven – seventeen – seventy 

eight – eighteen – eighty 

nine – nineteen – ninety 



87 
 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS GYAKORLÁSA 
Folytassuk a számok gyakorlását az előző órák szókincsével összekapcsolva. 
Hallgassuk figyelmesen az AB 18/8 hanganyagát, s a hallottak alapján rajtoljuk meg a sziget 
térképét. 
A párok, s az egymás mögött ülők hasonlítsák össze rajzaikat. 
 

Jessica  There’s a small village in I 50, I 60 and O 50. There are 5 houses in the village. 

There’s a lake in O 60. 

There are some trees near the lake. 

There’s a river in O 60, I 70, E 70 and E 80. 

There are some mountains in A 70, A 80, E 80 and E 90.  

There are two boats in A 60. You can see animals in O 40. 

There’s a big plain in E 30, E 40 and E 50.  

There are some hills in I 40 and O 40. 

There are some fish in the sea in O 80, U 80 and U 90. 

What can we see in U 70? DRAW IT!!! 

 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS – COUNTRIES IN EUROPE 
1. Keressünk szigetországot Európa térképén (CB 26/I). 

 

Megjegyzés: Eddig az ’ENGLAND’ megnevezéssel találkoztunk, most alkalmunk nyílik a ’the UK’ név 
megmagyarázására. Mondjuk el, hogy Anglia az Egyesült Királyság része Wales-szel, Skóciával 
és Észak-Írországgal együtt. 

 

 A könyv térképén látható szigetország még Izland (Iceland). Hívjuk fel a figyelmet az ’island’ 
köznév és az ’Iceland’ tulajdonnév jelentésbeli és helyesírásbeli különbségére. 

 

2. Vezessük be néhány európai ország nevét: 

  What number is Hungary? 

  It’s number 9. 

What about Italy? 
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A pirossal szedett ország nevek szerepelnek majd későbbi gyakorlatainkban, így elsősorban ezekre kell 
összpontosítanunk. 

 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – BINGO (CB 26/J) 
1. Mindenki válasszon ki 6 tetszőleges, de számozott országot a könyv térképéről, s rajzolja 
meg atlasza segítségével az országokhoz tartozó zászlókat. Közben próbálja megjegyezni 
ezen országok nevét. 
 

2. A CB 26/I hanganyagát hallgatva egyenként tegyék a padra a zászlókat, amint meghallják az adott ország 
megnevezését. Ki kiált elsőként BINGO-t? Az a győztes. 

 

 Europe is the second smallest continent. About 700 million people live there. There are more than 40 countries in Europe. 

Look at the map. Can you find these countries? 

Belgium…Germany… the Czech Republic…Slovakia…France…Italy…Austria…Hungary… 

 

Do you like geography?  

NO? Then make a crossword puzzle about Belgium, Germany, the Czech Republic, Slovakia, 
France, Italy, Austria and Hungary for your classmates. 

 

YES? Then listen and try to find these countries too. 

There are some nice beaches in Spain…Portugal…Bulgaria…Greece…and Croatia. 

You can climb mountains in Switzerland…Poland…and Romania. 

If you don’t like mountains, go to the Netherlands…or Denmark. 

There are some beautiful cities in Serbia…Russia…Estonia…Latvia… 

Lithuania…Belarus…the Ukraine…and Slovenia. 

It’s very cold in the winter in Norway…Sweden…and Finland. 

If you like snow and ice go to Greenland…or Iceland. 

It’s hot in Turkey…and Cyprus in the summer.  

The UK…and Ireland…are island countries. 

Serbia…Bosnia and Herzegovina …Albania are interesting countries. 
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BEFEJEZÉS 

KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉSE//TÉRKÉPISMERET SZÓKINCSBŐVÍTÉSSEL 
A CB 26/I gyakorlat hanganyaga differenciálásra kínál lehetőséget. Az első rész meghallgatása után a következő 
választási lehetőséget kapjuk: 

- Akit nem érdekel annyira a földrajz, egyelőre megelégedhet ennyi ország nevének megismerésével, 
feladata a továbbiakban ezen szókincs felhasználásával egy rejtvény készítése. 

 

- akit érdekel ez a téma, tovább hallgathatja a hanganyagot, s megismerkedhet újabb földrajzi 
nevekkel. A hanganyagot hallgatva ők a könyv helyett az atlaszukban találnak további segítséget.  

(Az országok angol megnevezését szókártyákon megadhatjuk számukra.) 
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Track 2 - 8. foglalkozás    A NEW COUNTRY  

OVER EUROPE 

Nyelvi célok 
szókincs gyakorlása új szituációban 

egyetértés, egyet nem értés kifejezése 

kérdésszerkesztés gyakorlása 

párbeszédben való aktív részvétel  

Tevékenységek 
rejtvényfejtés 

országok azonosítása hallás alapján 

útvonalak kigondolása 

tárgyak és országok nevének összekapcsolása 
vélemény kifejezése 

információkérés és adás párokban           

kabala bemutatása     

Eszközök 
előző órán készült rejtvények 

könyv, CD 

kabala 

 
Szókincs 
mascot 

necklace 

Russia 

soft rabbit 

Spain 

Switzerland 

 

Who is it from? 

Where is it from? 

 

BEVEZETÉS 

PUZZLE TIME 
Oldjuk meg a gyerekek által előző órán készített keresztrejtvényeket.  

Ha van lehetőségünk fénymásoltatni, mindenki önállóan dolgozhat. Ha nincs másolási lehetőségünk, kérjünk 
meg két kisdiákot, hogy óra előtt írja fel rejtvényét a táblára, s fejtsük meg azokat közösen! 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS - COUNTRIES IN EUROPE 
1. Hallgassuk meg ismét a CB 26/I hanganyagának első részét nyitott könyvvel, s közben mutassunk rá a 
térképen arra az országra, amelyet éppen említenek. 

 Europe is the second smallest continent. About 700 million people live there. There are more than 40 countries in Europe. 

Look at the map. Can you find these countries? 
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Belgium…Germany… the Czech Republic…Slovakia…France…Italy…Austria…Hungary… 

 

2.  Olvassuk el a család beszélgetését a magyarországi útról, s kövessük útvonalukat a térképen. 

 

3. Próbáljunk más útvonalakat találni Anglia és Magyarország közt, s alakítsuk át és olvassuk annak megfelelően 
a szülők beszélgetését. 

 

4. Találgassunk közösen, mely országokból származhatnak a CB 27/K illusztrációján szereplő tárgyak: 

  I think the boots are from Switzerland. 
  I think you are right. / I think so too. 

  No. I think they are from Austria. Look at the small flag! 

 

5. A párbeszédes formát követően beszámolhatunk arról, mire jutottunk: 

   These dolls are from Russia but that doll is from Spain. 
 

SZITUATÍV GYAKORLÁS - SURVEY 
1. Beszélgetésünk kiindulási pontja Jessica CB 27/K rajzán látható kabalája. Hozzuk el saját kabalánkat, s 
mutassuk azt meg a gyerekeknek. Őket is kérdezgessük: 

   Have you got a mascot? 
   Who is it from? 

   Where is it from? 

 

2. A CB 27/L gyakorlatának ötlete alapján két csapatban dolgozzunk tovább. 
Az ACTIVITY A azoknak szól, akiknek van kabalájuk. Ők rajzolják le azt a füzetükbe, majd írjanak róla pár 
mondatot a példa segítségével. 

Az ACTIVITY B azoké, akiknek nincs kabalájuk. Ők csoportokban próbáljanak kieszelni minél több kérdést a 
kabalákról: 

   What colour is it? 

   How big is it? 

   Is it in your bedroom? 

   Do you like it?   etc. 
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3. Az A és B csapat tagjait létszámukról függően állítsuk párba vagy csoportokba, s kérjük meg őket, hogy 
beszélgessenek a kabalákról. (Ha sikerül párokat alakítanunk, a könyv táblázata is kitöltésre kerülhet.) 

 

BEFEJEZÉS/ MARADT IDŐNK? 
Néhány/Több gyerek mutassa be saját vagy társa kabaláját. 
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Track 2 –9-10. foglalkozás      A NEW COUNTRY  

OVER EUROPE 

       EUROPEAN MONEY 

Nyelvi célok 
eddig tanultak áttekintése, gyakorlása, 

szituatív alkalmazása   

Tevékenységek 
országok felismerése és megnevezése 

mondatok sorrendbe állítása hallás után 

európai körút tervezése párokban 

ismerkedés más pénznemekkel 

számok gyakorlása 

képleírás 

információ keresése (autentikus anyagok) 

társasjáték  

Eszközök 
munkafüzet, könyv, kazetta, magnó 

térképek 

korábban készített zászlók és ország kártyák 

képek Magyarországról, Romániáról,  

Szlovákiáról, Angliáról 

tárgyak különböző európai országokból 

(pénzgyűjtemény) 

érme és bábuk a társasjátékhoz 

 
Szókincs 
ismétlés  

 

European 

Hungarian 

*euro, euro cent 

*pound, pence 

*Romanian lei 

*Slovak koruna 

 

How much money have you got? 

 

 

BEVEZETÉS 

ÁRNYKÉPEK 
A gyerekek önállóan oldják meg az AB 19/9 feladatot. 

 

Megjegyzés: A feladat második részét (MEMORY GAME) csak akkor tervezzük be, ha a gyerekek otthoni 
munkával elkészítik a kártyákat, s a CB 26/J alapján készen vannak a zászlók is, illetve ha most 
van időnk a kellékek elkészítésére. 
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FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

GYAKORLÁS - EURÓPAI KÖRÚT 
1. Önállóan nevezzenek meg annyi országot az AB 19/10 térképén, amennyit csak tudnak. Közösen egészítsük ki 
ezt úgy, hogy a karikával jelölt országok neve mind adott legyen. 

 

2. A hanganyagról egy európai körút tervét fogják hallani. Számozzák be a megjelölt országokat az elhangzó 
útvonal szerint. Kiinduló pont az Egyesült Királyság.  

Szükség esetén többször hallgassuk végig a beszélgetést. 

 

Mum Let’s look at the map. Here we are in Chorley, and we want to go to the 
Baltic Sea. Let’s go by aeroplane. It’s fast. 

Dad  No, let’s go by car. It’s slow but I want to see some nice countries. 

Mum  I think you’re right. Let’s go by car. Let’s go to France first, then to Belgium. 

Dad  I’ve got a good friend in the Netherlands, we can see him on the way to Germany. 

Jessica  Can we go to Denmark too? 

Daniel  I want to go to Poland, Dad.  

Dad  No, Daniel. It’s a long way. But we can go to Denmark for a day. 

Mum  On the way home we can visit the Czech Republic, Austria and Italy. 

Dad  That’s a great plan. But how long is our holiday??? 

 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – EURÓPAI KÖRÚT TERVEZÉSE 
1. Írjuk ki a hanganyag néhány lényeges mondatát a táblára, vagy készítsünk előre 
mondatkártyákat. 

 

Let’s go to France first, then to Belgium. 

We want to go to the Baltic Sea. 
Let’s go by car.  

We can go to Denmark for a day. 

On the way home we can visit the Czech Republic, Austria and Italy. 

I want to see some nice countries. 

 

2. Hallgassuk meg újra a beszélgetést, s a gyerekek számozzák be a mondatokat az elhangzás 
sorrendjében. 
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3. Húzzunk alá néhány szót, s kérjük meg a gyerekeket, hogy változtassák meg azokat, új 
értelmet adva a mondatnak. 

Let’s go to France first, then to Belgium. 

We want to go to the Baltic Sea. 
Let’s go by car.  

We can go to Denmark for a day. 

On the way home we can visit the Czech Republic, Austria and Italy. 

I want to see some nice countries. 

 
Párokban beszélgetve, az AB 19/11 feladat mondatait kiegészítve és felhasználva készítsék el 
saját nyaralásuk tervét, majd mutassák azt be a többieknek.  
 

ISMERETSZERZÉS AUTENTIKUS ANYAG SEGÍTSÉGÉVEL - EUROPEAN MONEY 
1. Beszéljük meg, hogy a CB 28/M gyakorlat zsákjaiban található pénz mely országokban használatos? 

Mely országokban használnak már eurót? 

 

2. Hallgassuk meg a gyakorlathoz tartozó hanganyagot, s ellenőrizzük a megbeszélteket. 

 

Daniel Dad, can I have a look at your coin collection?  

Dad Of course. Look. Here are some coins from Europe. These are euros. People use euros 
in many countries, for example in France, Belgium and Spain. 

Daniel  Do people in Hungary use euros? 

Dad  No, they don’t. They have forints. 

Daniel Where are these coins from? 

Dad They’re from Romania. Romanian people use lei. 

People in Slovakia use korunas. Can you find them? 

Daniel  Just a minute. Oh, yes. Here’s a Slovak koruna. 

And look. This is British money. A pound and some pence. 

 

Megjegyzés Előzetesen kérdezzük meg a gyerekeket, van-e valakinek pénzgyűjteménye. Színesítené a 
foglalkozást, ha nem csak képeken ismerkedhetnénk a különböző pénznemekkel. 

 

3. Gyakoroljuk a számokat az illusztráció felhasználásával (CB 28/N). 
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KÉPLEÍRÁS  - SNAPSHOTS 
1. Próbáljunk képeket szerezni Magyarországról, Romániáról, Szlovákiáról, Angliáról. Gyakoroljuk a képleírást 
valamelyik korábban ismertetett játék segítségével. 

 

2. A képeslapokon feltüntetett adatok alapján derítsük ki, melyik lap honnan érkezett (AB 20/13). 

 

GYAKORLÁS - THE MASCOT BOARD GAME 
1. Gyűjtsünk össze néhány, más-más európai országból származó tárgyat, s címkézzük fel azokat. Használjuk 
erre a célra a korábban elkészített ország kártyákat, s zászlókat. 

 

2. Honnan származnak a CB 29/P társasjátékának tábláján látható kabalák? 

1. soft dog Hungary 

2. cap  Greece 

4. shoes  Poland 

6. mask  Italy 

8. tower  France 

10. policeman Britain 

12. shoes Turkey 

14. doll  Romania 

17. doll  Russia 

18. soft cow Switzerland 

20. soft reindeer Finland 

22. house Austria 

23. cap  Norway 

26. boat  Sweden 

28. keyring/bear Germany 

 

3. Miután ezt megbeszéltük, rátérhetünk a játékszabályok ismertetésére. Hárman európai nyaralásra indultak. 
Útjukon megpróbálnak minél több ajándékot beszerezni családtagjaik és barátaik részére. A dobókockát 
pénzérme helyettesíti. Fej vagy írás alapján haladnak előre, követve a mezők utasításait, illetve összegyűjtve 
azokat a kabalákat, amelyekre lépnek. 



97 
 

A játék akkor ér véget, amikor az első játékos beér a célba (pontos dobással). Ekkor mindenki megszámolja, 
hány kabalát gyűjtött, majd elsorolja, melyiket kinek szánja ajándékba: 

 

  I’ve got a doll from Russia for my grandmother, a mask from Italy for my mother…  

 

BEFEJEZÉS  
WORDSEARCH 

Ki tud 3 perc alatt több országot találni az AB 20/12 szókereső feladatában? 
 

MARADT IDŐNK? 
Beszéljük meg, hogy áll a Magyarországot bemutató projektmunka. Sor kerülhet-e a 
bemutatásra a következő foglalkozáson? 
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Track 2 - 11. foglalkozás    A NEW COUNTRY 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 

Nyelvi célok 

a tanultak alkalmazása önálló munka során         
önértékelés   

Tevékenységek 
’odd one out’ játék 

önálló feladatmegoldás  
Magyarország projektek bemutatása 

daltanulás 

Szükséges eszközök 
munkafüzet (AB 21) 

CD 

elkészült projektek   

 Szókincs 
 ismétlés 

 

 
BEVEZETÉS 

ODD ONE OUT 
Írjuk fel a táblára a következő sorokat: 

 

  plains, rivers, hills, cities 

France, Europe, Hungary, Austria 

  pounds, euros, necklaces, forints 

 

Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy mindegyikben elrejtettünk egy kakukk tojást. Keressék azt meg, s próbálják 
megindokolni választásukat. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÉPESLAP 
A képeslap szövegének feldolgozását a pedagógusra bízzuk (lásd Track 1 utolsó foglalkozása). 

 

A hanganyag tartalmazza a szöveg módosított változatát, így a gyerekek feladata lehet a téves információ 
megtalálása a hallott és olvasott szöveg összevetésével. 

 
Daniel  Dear Nick and Tina, 
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Greetings from Italy. 

This is a very big country. There are mountains and lakes here. There’s a big lake 
called the Po.  

There are beautiful cities in the mountains and small towns on the plains. The capital 
is Rome. 

Italy has got nine beaches. You can’t swim, sail and windsurf here.  

We want to come back again in the winter. 

Hope you are well. Love,  Mum and Dad 

 

 

SZÓREJTVÉNY 
Feladat a mondatok helyes szórendjének visszaállítása. 

 

MINI PÁRBESZÉDEK 
Feladat a párok megkeresése. 

 
      További gyakorlási lehetőség: AB 64-65.oldal 
 

LET’S TALK ABOUT HUNGARY 
A Magyarországról tanultak felelevenítése az elkészült projektek bemutatásával, kötetlen beszélgetés 
formájában (CB 25/H). 

 
BEFEJEZÉS 
ÖNÉRTÉKELÉS 

A feladatsor elvégzése után lehetőség nyílik az önértékelésre a megfelelő arc kiszínezésével.  

Önértékelésüket kísérjük figyelemmel, s kérdezzünk rá a nehézségekre, nyújtsunk segítséget!  

 

MARADT IDŐNK? 

Tanuljunk egy új dalt, mely a hanganyag HEAR HERE! részében, a fejezet zárásaként 
szerepel: 

 

Once an Austrian went yodelling 

On a mountain so high, 

When he met with an avalanche, 

Interrupting his cry. 
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Ho-li-ah 

Ho-le-rah-hi-hi-ah 

Ho-le-rah cuckoo (3 times) 

(rumble, rumble) 

Ho-le-rah-hi-hi-ah-ho. 

 

…a skier… (swosh…) 

 

…St.Bernard…(woof…) 

 
 

3. FEJEZET – TRACK 3    A NEW HOME 
 

 Tartalmi összegzés 

A fejezet a Jones család útjáról és Magyarországra érkezéséről szól. Az utazást az elkészült 
fényképek segítségével ismerhetjük meg. Tanúi lehetünk a beköltözés fáradtságos 
folyamatának is. Végül mindenki elhelyezkedik az új otthonban. 

 

Cél 

- szókincsbővítés a lakás témakörben; 

- vélemény kifejezése - bizonytalanság; 

- ok - magyarázat; 

- folyamatban lévő cselekvések leírása, arra rákérdezés; 

- személyes névmások tárgyesetének használata. 

 
Kereszttantervi törekvések 

- irodalom  

 - művészetek 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- folyamatban lévő cselekvésről beszélni; 

- gazdagabb szókinccsel leírni szűkebb környezetüket, otthonukat; 
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- a lakásról információt kérni és adni. 
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Track 3 – A New Home 
 

armchair (n)                      karosszék, fotel 

balcony (n)                        erkély 

block of flats (n)                bérház 

bookcase (n)                      könyvszekrény 

bracelet (n)                        karkötő 

camera (n)                         fényképezőgép 

carry (v)                            visz, cipel 

chat (v)                               beszélget, cseveg 

coffee table (n)                  dohányzóasztal 

comb (n)                            fésű 

cook (v)                              főz 

cookbook (n)                      szakácskönyv 

decorate (v)                         díszít 

detective story (n)               krimi 

dining table (n)                   ebédlőasztal 

find (v)                               talál 

first (num)                          első 

floor (n)                              emelet, padló 

flower bed (n)                    virágágyás 

fourth (num)                       negyedik 

garage (n)                          garázs 

hairbrush (n)                      hajkefe 

have a rest (v)                    pihen 

hoover (v)                          porszívózik 

in front of (prep)                előtt 

jog (v)                                kocog 

larder (n)                            éléstár 

look at (v)                           néz valamit/valakit 
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look for (v)                         keres 

lunch (n)                            ebéd 

make tea (v)                        teát főz 

man, men (n)                     férfi, férfiak 

mobile phone (n)                rádiótelefon 

needle (n)                            tű 

penknife (n)                        zsebkés 

plate (n)                               tányér 

put (v)                                 tesz, rak 

repair (v)                             javít 

ring (n)                                gyűrű 

roller-blade (v)                    görkorcsolyázik 

roller-blades (n)                   egysoros görkorcsolya 

sad (adj)                               szomorú 

scissors (n)                          olló 

scooter (n)                           roller 

second (num)                      második 

see (v)                                  lát 

sofa (n)                                kanapé 

street lamp (n)                     utcai lámpa 

third  (num)                         harmadik 

thread (n)                            cérna, fonal 

toilet (n)                               WC 

toothbrush (n)                     fogkefe 

toothpaste (n)                      fogkrém 

video camera (n)                 videokamera 

woman, women (n)              nő, nők 

write (v)                                ír 

writing paper (n)                  levélpapír 



104 
 

 

*blow away (v)                     elfúj 

*caravan (n)                          lakókocsi 

*corn (n)                                kukorica 

*hide behind a tree (v)           fa mögé bújik 

*meat (n)                                hús 

*peanut (n)                            mogyoró 

*pocket money (n)                zsebpénz 

*pull away (v)                        elhúz 

*quick (adj)                            gyors 

*safe (adj)                              biztonságos 

*tent (n)                                 sátor 

*tent-warming party (n)        sátoravató buli 

*thirsty (adj)                          szomjas 

*tired (adj)                             fáradt 

*veggie burger (n)         hús nélküli (vegetariánus) burger          

 

Track 3 - Everyday English 
 

Can you see me?     Látsz engem? 

Look at them.     Nézd őket! 

Can you see us?     Látsz minket? 

Can you find her/him?    Megtalálod (őt)? 

I can’t see you.     Nem látlak. 

Everything is all right.    Minden rendben. 

I just miss you.      (Csak) hiányzol. 

I must say goodbye.    El kell búcsúznom. 

There’s someone at the door.   Valaki van az ajtónál. 

I’ve got no idea.     Fogalmam sincs. 

I’m not sure.     Nem vagyok biztos benne. 
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Are they right?     Igazuk van? 

What are you doing?    Mit csinálsz? 

 

*What a shame.     Milyen kár! 
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Track 3 – 1. foglalkozás    A NEW HOME  
FROM ENGLAND TO HUNGARY 

Nyelvi célok 
ismerkedés a személyes névmások tárgyesetével 

szókincs bővítése 

Tevékenységek 
 „Találd ki!” játék  

képleírás  

kép és mondat összekapcsolása 

               (olvasott és hallott szöveg) 

szókincsbővítés tárgyakkal 

 „Mi hiányzik?” játék 

 „Mi van a kendő alatt?” játék 

Eszközök 
Európa térképe 

kis táska tárgyakkal (31.oldal szókincse) 

kendő 

könyv, kazetta, magnó 

 
szókincs 
camera 

comb 

cookbook 

find 

hairbrush 

in front of 

look at 

mobile phone 

penknife 

sad 

see 

toothbrush 

toothpaste 

 

BEVEZETÉS 
GUESS WHERE I AM 
Gondoljunk egy (tanult) országra, s a gyerekek találják ki, melyik az. 
  Tanár I’m on holiday. Guess the country. 
  Diák1 Are you in Italy? 
  Tanár No, I’m not. 
  Diák2 Are you in…? 
Segítségként helyezzük el a táblán Európa térképét. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÉPLEÍRÁS - PHOTOS 
 1. Nézzük meg a család utazás közben készült fényképeit, s beszélgessünk mindegyikről (CB 30/A). 

Gyakoroljuk ismét az előző fejezet képleírásakor tanult szavakat, nyelvi szerkezeteket (Track 
2 - 4. foglalkozás). 
 

2. Olvassuk el az illusztrációk alatti mondatokat, s kapcsoljuk azokat a megfelelő képekhez. 
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3. Beszéljük meg a vastaggal szedett szavak (object pronouns) jelentését, s gyakoroljuk használatukat  

az AB 22/1 feladatban. 

 

        További gyakorlás:  AB 22/2 

 

4. Hallgassuk meg a gyakorlathoz tartozó hanganyag első részét, s válaszoljunk a kérdésekre röviden, a példa 
alapján. 

 

Bemondó  Can you see Jessica in the lake? 

Gyerek  Yes, I can see her. 

Bemondó  Can you see Jessica’s friends in the street 

Gyerek  Yes, I can see them. 

Bemondó  Can you see Daniel in the lake? 

Gyerek  No, I can’t see him. 

 

Bemondó  Can you see mum next to the car 

Can you see dad in the car? 

Can you see Slipper in the street? 

Can you see the children in the mountains? 

Can you see Jessica’s friends in Budapest? 

 

5. Hallgassuk meg a hanganyag második részét, s mutassunk rá arra a képre, amelyikről éppen szó van. 

 

Jessica  We are in the street. I’m next to my father. 

Mum is next to the car. 

My friends are very sad. 

We’ve got a lot of bags. I’m next to my mum. 

We’re in France.  

I’m in the lake. Can you see me?  

Slipper is next to my brother. Can you see him? 
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SZÓKINCSBŐVÍTÉS – WHOSE LUGGAGE IS IT? 
1. Vezessük be a következő szavakat, ezen az órán még csak szóban gyakorolva: 

toothpaste, toothbrush,  mobile phone, comb, hairbrush , cookbook, camera, penknife 

Táskánkból egyenként vegyük elő a tárgyakat, nevezzük meg azokat, majd kórusban ismételtessük a 
gyerekekkel is. Két-három új szó után ismételjük át az összes tárgy nevét, így könnyítve a memorizálást. 

 

2. Az asztalra helyezett tárgyakat takarjuk le egy kendővel. Úgy, hogy a gyerekek ne 
lássák, vegyünk el egy tárgyat. A kendőt elvéve kérdezzük meg, mi hiányzik. Aki először 
megnevezi a hiányzó tárgyat, kijöhet, hogy elvegye a következőt. 
 

 

BEFEJEZÉS 

SZÓKINCS GYAKORLÁSA 
Ismételjük át közösen az új szavakat, majd ismét takarjuk le a tárgyakat. Csempésszünk a 
kendő alá 3-4 már ismert dolgot. 
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy 20 másodpercük lesz arra, hogy megjegyezzék, mit látnak az asztalon.  

A kiszabott idő elteltével takarjuk le ismét az asztalt. Vajon hány tárgyat tudnak megnevezni? 

 

MARADT IDŐNK? 

BALL ROUND 
Egészítsük ki a tárgyakat már ismertekkel úgy, hogy mindenkinek jusson egy. Álljunk köbe, s minden gyereknek 
adjunk egyet.  

Ők is választhatnak: Can I have the toothpaste, please? 

 

Adogassuk egymásnak a labdát tetszőleges sorrendben, közben mindig megnevezve azt a tárgyat, ami a labdát 
kapó előtt látható. Gyorsíthatunk, vagy lassíthatunk a játékon kedvünk szerint. 

Kis idő elteltével néhány tárgyat összeszedünk, s emlékezetből játszunk tovább. 

Közben észrevétlenül begyakoroljuk az új szókincset. 
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Track 3 – 2. foglalkozás    A NEW HOME  

FROM ENGLAND TO HUNGARY 

Nyelvi célok 
a személyes névmások tárgy esete 

Tevékenységek 
 „Bújócskázás” – játék 

képleírás 

szókincs gyakorlása és bővítése 

szavak felismerése hallás után 

igaz/hamis megállapítások 

mondatbővítés 

Eszközök 
táska tárgyakkal, kendő 

könyv, CD, munkafüzet  

 
Szókincs 
bracelet 

detective story 

needle 

ring 

roller-blades 

scissors 

scooter 

thread 

video camera 

writing paper 

 

BEVEZETÉS 
HIDE-AND-SEEK 

Menjünk ki az udvarra és bújócskázzunk. 

Először egy lány, majd egy fiú bújjon el, majd ketten. Kérdezgessük a többieket: 

  Tanár Can you see her? 

 Diák1 No, I can’t. 

  Diák2 Yes, I can see her. She is near that tree. 

 

Megjegyzés A teremben is játszhatunk, ha a berendezés azt lehetővé teszi. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
KÉPLEÍRÁS 
Beszélgessünk a könyv 8. oldalának képéről: 

Tanár Where is Jessica? Can you see her? 
Diák1 Yes, she is near the pool. 

Tanár Where are Tina and Maggie? Can you see them? 

Diák2 Yes, they are…. 

Tanár Where’s the bird? Can you see it? 
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Diák3 No…..Oh, yes… 

 

SZÓKINCS GYAKORLÁSA ÉS BŐVÍTÉSE – WHOSE LUGGAGE IS IT? 
1. Vegyük elő ismét a táskánkat. Először a már ismert tárgyak kerüljenek elő, miközben a gyerekek sorban 
megnevezik azokat. Ha nem emlékeznek, segítsük őket eldöntendő kérdésekkel. 

 

2. Térjünk rá az új szavak bemutatására:  

ring, bracelet, scissors, needle, thread, video camera,  

detective story, writing paper, roller-blades, scooter 

 

Dolgozzunk az előző vázlat ötleteit variálva. A tárgyakkal nehezen szemléltethető szavakat (roller-blades, video 
camera) a könyv illusztrációján mutassuk majd be. 

 

Megjegyzés Néhány szó előző évről passzív szókincsként élhet a gyerekekben a 
tevékenységekhez szükséges tárgyak illusztrációjáról (scissors, needle, thread). 
Továbbiak anyanyelvünkben is élnek (video camera, detective story). 
Ismétlésre is van lehetőség (purse, address book, keys, pencil case, necklace, 
board game). 

 

3. Még a könyv kinyitása előtt tippeljünk, szerintünk melyik tárgy melyik családtag 
csomagjában található. 
 

4. Hallgassuk meg a CB 31/B hanganyagát, így ellenőrizve tippjeinket. Írjuk a tulajdonos nevét a címkékre.  

Majd soroljuk fel, kinek mije van. 

 

Dad  I like crossword puzzles. 

Bemondó Mr Jones has got a magazine with crossword puzzles in it, a rubber and a pencil. He’s 
got a comb and a penknife too. This is his video camera and that’s his mobile phone. 

 

Daniel  I like detective stories. This is my scooter and these are my roller-blades.  

Bemondó Daniel has got a scooter, a pair of roller-blades and a book. It’s a detective story. He’s 
got a toothbrush and some toothpaste too. 

 

Mum I like books but I don’t like detective stories. This is my favourite cookbook. 

Bemondó Mrs Jones has got a cookbook, a purse, a necklace, a ring, a bracelet. 
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  She’s got a pair of scissors, a needle and some thread too. 

 

Jessica I like books about animals. 

Bemondó  Jessica has got a book about whales, a board game, a camera, an address book, 
some pens and some writing paper. She’s got a hairbrush too. And this is her skipping 
rope. 

 

5. Oldjuk meg az illusztrációhoz tartozó igaz/hamis megállapításokat tartalmazó gyakorlatot. 

 

        További gyakorlás: AB 23/3 
 
BEFEJEZÉS 

SNAKE GAME 
Egyenként pakoljuk vissza az asztalon lévő tárgyakat a táskába. Hívjuk ki az első önként vállalkozót, aki egy 
tárgyat a táskába téve így szól: 

  Diák1 We’ve got a cookbook in the bag. 

A következő vállalkozónak meg kell ismételnie ezt a mondatot, kibővítve az általa kiválasztott tárggyal: 

  Diák2 We’ve got a cookbook and some writing paper in the bag. 

Addig folytatjuk a pakolást, amíg mindent el nem raktunk. Ha előbb vége a foglalkozásnak, így fejezzük be a 
mondatot közösen: 

  ….and there’s a…………and a ….. on the table. 

 

 

MARADT IDŐNK? 

RIGHT/WRONG 
Térjünk vissza a CB 31/B gyakorlatra. Írjanak a csomagokról a minta szerint több hamis mondatot, majd 
párokban dolgozva javítsák egymás mondataiban a téves információt. 
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Track 3 – 3. foglalkozás    A NEW HOME  

FROM ENGLAND TO HUNGARY 

Nyelvi célok 
szókincs szituatív gyakorlása          

Tevékenységek 
memória játék 

képzeletbeli készülődés egy őszi utazásra 

rajzolás, feliratozás 

 „Találd ki!” játék 

 „kakukk tojás” játék 

szókereső-szólánc 

Eszközök 
előző órák tárgyai, kendő 

munkafüzet 

aláfestő zene, CD, rajzlap, színesek 

 
Szókincs 
 ismétlés 

 

 

 

BEVEZETÉS 
WHAT’S ON THE TABLE? 
Előre elhelyezünk az asztalon 8-10, előző foglalkozásokon használt tárgyat, s letakarjuk 
azokat egy kendővel. 
Egy önként jelentkező kijön. Elvesszük a kendőt, s ő 30 másodpercet kap a tárgyak 
memorizálására. Ismét letakarjuk az asztalt. 
Vajon mennyit tud felsorolni a látottakból? 
 
Megjegyzés: Kis létszámú csoport esetén mindenki egyszerre játszhat, hisz elférnek az asztal 

körül. Memorizálás után kérjük meg a gyerekeket, hogy írják le, amire 
emlékeznek. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – AB 23/4 
1. Kérjük meg a gyerekeket, gondolják át, mit vinnének magukkal egy őszi utazásra. Külön lapra rajzolják le a 
bőröndöt vagy táskát a tárgyakkal együtt. Készítsenek listát a tárgyakról. Köztük sétálva figyeljük a helyesírást! 

Adjunk erre kb. 10 percet, s hívjuk fel a figyelmüket, hogy addig dolgozhatnak, ameddig a zene szól. 

 

2. Mivel a padtársak valószínűleg egymás munkáját is követik, alkossunk új párokat. Kérdezgessék egymást 
arról, kinek mi van a csomagjában.  
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  Have you got a hairbrush? 
 

Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a következő tárgyakra másként kérdezünk: 

(Az ’any’ már előfordult a Magyarországról szóló fejezetben, az ’a pair of’ előző évben. Most is lexikai elemként, 
s ne nyelvtani jelenségként kezeljük a problémát!) 

  Have you got any writing paper? 

  Have you got any thread? 

  Have you got a pair of scissors? 
Ki tud többet kitalálni 3 perc alatt? 

 

3. Helyezzék el rajzaikat – mint képes szótár oldalakat – a faliújságon. 

 

4. Néhány csomagba ’kakukktojás’ került (AB 23/5). Találják meg és karikázzák be a szót. 

Kérdezzünk rá a kiválasztott szavak jelentésére a CB 23/D ötlete alapján: 

  What is ’thread’ in Hungarian? 
 

BEFEJEZÉS 

WORD CHAIN 
Hány szót rejtettünk el az AB 23/6 feladatának szóláncában? 

 

MARADT IDŐNK? 

ODD ONE OUT 
Készítsenek egymás számára az AB 23/5. feladatához hasonlót. 

  

 

Track 3 – 4. foglalkozás    A NEW HOME  

MOVING IN 
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Nyelvi célok 
szókincs ismétlése és bővítése 

szókincs szituatív alkalmazása 

Tevékenységek 
fél mondatok összekapcsolása  

olvasott és hallott szöveg közti különbségek 

felfedezése 

párbeszéd olvasása 

szógyűjtés párbeszédből 

szerepjáték 

 „Találd ki!” játék 

Eszközök 
könyv, CD 

(mondatkártyák) 

játék telefonok 

képek: szobák, előző évben tanult bútorok 

 
Szókincs 
balcony 

block of flats 

garage 

larder 

third floor 

toilet 

 

Everything is all right. 

I just miss you. 

I must say goodbye. 

There’s someone at the door. 

 

BEVEZETÉS 

MATCHING – MAGGIE’S PHONE CALL 
Írjuk fel a táblára vagy kártyákra a következő fél mondatokat, majd közösen próbáljuk meg összekapcsolni a 
megfelelőket: 

  Hello, Jessica,    at the door. 

  Everything   say goodbye now. 

  We    this is Maggie. 

  I must    is all right here. 

  There’s someone   are fine too. 

 

Beszéljük meg a mondatok jelentését. Ellenőrizzük munkánkat a CB 32/C párbeszéde segítségével. 
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FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS 
1. Hallgassuk meg a CB 32/C hanganyagát, s találjuk meg az eltéréseket az írott és a hallott szöveg között.  

 

Maggie  Hello, Jessica, this is Maggie. 

Jessica  Hello, Maggie. How are you? 

Maggie   Fine. Everything is all right here. I just miss you. 

Jessica  We are fine too. We’ve got a new home now. It’s in a small block of flats on 
the third floor. We’ve got two bedrooms, a kitchen with a larder, two 

bathrooms, a toilet and a sitting room. We haven’t got a balcony.  

We’ve got a garage too. And a small flower garden.  

  Sorry, I must say goodbye now. There’s someone at the door. 

 

2. Olvassuk fel a szöveget párbeszéd formájában, majd húzzuk alá a lakásra vonatkozó szavakat. Írjuk fel ezeket 
a táblára szóháló formájában úgy, hogy a helyiségek neve köré a foglalkozás folyamán bútorokat is 
gyűjthessünk. Célszerű párhuzamosan a táblára és a füzetbe dolgozni. 

 

3. Hallgassunk meg egy másik beszélgetést, s válaszoljunk a CB 32/D gyakorlat kérdéseire. 

 

Bemondó  Who is talking? 

  How many bedrooms have they got? 

Have they got a garage? 

 

Daniel   Hello, Uncle Mike, this is Daniel. 

Uncle Mike  Hello, Daniel. How are you? 

Daniel    Fine. Everything is all right here. How are you? 

Uncle Mike  We are fine too. We’ve got a new home now.  

It’s a small house with a nice flower garden. We’ve got a sitting room 
downstairs and two bedrooms upstairs. We haven’t got a garage.  

Daniel   Do you like your new home? 

Uncle Mike  Oh, yes. You can see it at Christmas when you come to Chorley. 
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SZEREPJÁTÉK 
1. Térjünk vissza a CB 32/C gyakorlat párbeszédére. Egy önként vállalkozó hívjon fel bennünket Maggie 
szerepében. Mi saját lakásunkról beszéljünk neki. 

 

2. A gyerekek beszélgessenek hasonlóképp párokban. 

 

BEFEJEZÉS 

SZÓGYŰJTÉS 
Térjünk vissza a tábla szóhálójához. Képek segítségével, az előző évben tanultakat 
felelevenítve, gyűjtsünk szavakat a helyiségek berendezésével kapcsolatban. 
 

MARADT IDŐNK? 

GUESS WHERE I AM 
Az egyik diák arról beszél, milyen bútorokat lát maga körül, a többiek megpróbálják kitalálni, hol van az illető. 

  Diák1 I can see wardrobe, a carpet and a bed here. 

Diák2 You are in the bedroom. 

Diák1 YES! 
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Track 3 – 5. foglalkozás    A NEW HOME  
MOVING IN 

Nyelvi célok 
szókincs bővítése 

a tanultak alkalmazása beszélgetésben 

beszédkészség fejlesztése    

Tevékenységek 
 „Találd ki!” játék      

szókincs bővítése, képleírás 

hallott szöveg és kép összevetése 

szituációs játék (lakberendezés) 

szövegértés (rajz készítése) 

párbeszéd elveszett tárgyakról               

 „Elveszett tárgyak” játék 

Eszközök 
könyv, CD 

gyerekek füzete és iskolai tárgyai 

 
Szókincs 
armchair 

bookcase 

coffee table 

dining table 

flower bed  

look for 

sofa  

street lamp 

 

I’ve got no idea. 

 

 

BEVEZETÉS 
(Előző óra utolsó ötlete) 

GUESS WHERE I AM 
Az egyik diák arról beszél, milyen bútorokat lát maga körül, a többiek megpróbálják kitalálni, hol van az illető. 

  Diák1 I can see wardrobe, a carpet and a bed here. 

Diák2 You are in the bedroom. 

Diák1 YES! 

Az utolsó feladvány a pedagógusé: 

  Tanár I can see a green car, some trees and bushes and a lot of people here. 
  Diák4 You are in the street. 

  Tanár YES! 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

A TANULTAK ALKALMAZÁSA BESZÉLGETÉSBEN - IN FRONT OF THE HOUSE 
1. Beszélgessünk a CB 32/E illusztrációjáról. Közben vezessük be a feliratozott tárgyakat megnevező szavakat: 
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   street lamp, flower bed, dining table ,bookcase, armchair, coffee table, sofa  

 

2. Hallgassuk meg a képhez tartozó hanganyagot, s válaszoljunk arra a kérdésre, hogy minden említett dolog 
megtalálható-e a képen. 

 

Bemondó  This is the Jones family’s new home in Budapest. They are just moving in.  

Man  Hello. Can we go in? 

Dad  OK. I’m opening the door. 

Mum  Have they got our things? 

Jessica  Just a minute, mum…Yes, I can see a sofa…two armchairs… 

a coffee table…a cupboard…a bookcase…a dining table… 

But I can’t see the big box with my things… Oh, there it is, under the street 
lamp. 

Man  And here is your new wardrobe. 

 

3. Gyakoroljuk az új szavakat a kép segítségével. Beszéljük meg, melyik bútor hová kerülhet az új lakásban. 

 

GYAKORLÁS - MOVING IN 
1. A berendezési tárgyakat megfigyelve rakják sorrendbe a CB 33/F képeit, majd beszélgessünk a példa alapján. 

 

Kiegészítő gyakorlás: A gyakorlat 6. képét a leírás alapján 
rajzolják meg a füzetbe. 

 
2. Segítsünk a szereplőknek megtalálni a keresett dolgokat a CB 33/G beszélgetése alapján, a 
CB 32/E képe segítségével. 
Olvassuk el az első párbeszédet, majd reagáljunk: 

  Diák 1 Mum, I can’t find the big box with my toys. 

  Diák 2 I think it’s under the dining table in the kitchen. 
  Diák 3 No, it isn’t there. It’s in the street under the street lamp. 

 

Dolgozzunk így a másik 3 esetben is. 
 



119 
 

BEFEJEZÉS 

LOST 
Beszélgessünk hasonlóképp saját tárgyainkról. Kiküldünk egy diákot, s közben elrejtünk valamit a padján lévő 
tárgyak közül. 

Bejön, s remélhetőleg azonnal rájön, mi hiányzik: 

  Diák  I can’t find my ruler. I think it’s in my desk. 

  Többiek  No, it isn’t there. 

Addig kérdezget, míg meg nem találja az elrejtett tárgyat. Ha feladni kényszerül, így szól: 

  Diák  I’ve got no idea. 
 

MARADT IDŐNK?  
Játsszunk több fordulót!



120 
 

 Track 3 – 6. foglalkozás    A NEW HOME  

WHAT ARE THEY DOING? 

Nyelvi célok 
ismert nyelvi elemeket tartalmazó ismeretlen 

szöveg feldolgozása  

folyamatban lévő cselekvések bemutatása 

Tevékenységek 
beszélgetés 

szövegértés (színezés)   

TPR (elhangzottakra cselekvéssel reagálás) 

hallott szövegben cselekvések keresése 

némajáték (cselekvések) 

Eszközök 
munkafüzet, színes ceruzák 

könyv, kazetta, magnó 

 
Szókincs 
cook 

decorate 

lay the table 

put 

repair 

 

What are they doing? 

Are they right? 

 

BEVEZETÉS 

YOUR BEDROOM 
Beszélgessünk a gyerekek szobájáról. Kérdéseinkkel készítsük elő az AB 24/7 feladatot: 

  Have you got a big bedroom? 

  What colour are the walls? 

  What have you got on the walls? 

  What colour is your desk? 

  Is it your favourite colour? 

  What’s your favourite colour? 

 

SZÖVEGÉRTÉS – AB 24/7 
Dolgozzanak önállóan az AB 24/7 feladatán. 

A megoldást ellenőrizzük kétféleképpen: 

 - a párok hasonlítsák össze munkájukat, tegyenek fel kérdéseket egymásnak: 

  What colour is Judy’s bookcase? 
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 - olvassuk szerepek szerint a beszélgetést. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

FOLYAMATBAN LÉVŐ CSELEKVÉSEK BEMUTATÁSA 
1. Ismerkedjünk meg az ige új formájával: 

Elevenítsük fel a CB 6/B mondókáját a tantermi cselekvésekről. Mondjuk soronként a szöveget, s kérjünk meg 
valakit, hogy hajtsa végre az utasításokat: 

 Tanár Stand up, please. 

 Diák feláll. 

 Tanár Look. He is standing. 

 

 Tanár Go to your place. 

 Diák helyre megy. 

 Tanár He is going to his place. 

 

Előzetesen gyűjtsünk össze néhány ismert igét, s gyakoroljunk tovább. A diákok még most is csak cselekvéssel 
reagáljanak, de ezúttal mindenki együtt: 

 Tanár You are sitting. 

 Mindenki ül. 

 Tanár You are reading. 

 Mindenki olvas. 

 

2. Nézzük meg a CB 34/H illusztrációján, mit csinál a Jones család, beszélgetés közben vezessük be az új 
kifejezéseket: 

  Jessica is putting her things in the wardrobe.   

Dad is repairing the TV. 

Daniel is decorating his room. 

Mum is working in the kitchen, she is laying the table. 

Slipper is sleeping. 

   



122 
 

Hallgassuk meg a hanganyagot, s kérjük meg a gyerekeket, álljanak fel, amikor a könyvben 
zöld keretben megadott szavakat hallják. Dolgozzunk mi is velük együtt. 
 

Bemondó  Jessica is putting her things in her wardrobe. Daniel is in his room.  

He’s decorating the walls. He’s putting his posters up. 

Mum is working in the kitchen. She’s cooking lunch and laying the table. 

Dad is in the sitting room. Is he having a rest? No, he isn’t. He’s repairing 
the TV. Can you see Slipper? He’s sleeping under the new armchair. 

Two strong men are carrying the new sofa upstairs. Two women are going 
up in the lift and talking about the new neighbours. Are they right? 

Some children are playing on the stairs. 

 

BEFEJEZÉS 

PANTOMIME GAME 
A gyerekek felváltva mutassanak be különböző cselekvéseket. Mondjuk el, ki mit csinál, de keverjünk 
mondandónkba hamis információt is. A többiek dolga, hogy helyeseljenek, vagy mondjanak ellent. Próbáljuk 
meg közösen javítani a hamis megállapításokat. 

  Diák1 (olvas) 

  Tanár He is reading. 

  Többiek YES. He is reading. 

  Diák2 (rajzol) 

  Tanár She is writing. 

  Többiek NO!  

  Diák3 She is drawing. 

  Többiek YES. She is drawing. 

 

MARADT IDŐNK? 
 Játsszunk 4 fős csoportokban tovább. 

  



123 
 

Track 3 – 7. foglalkozás    A NEW HOME  

WHAT ARE THEY DOING? 

Nyelvi célok 
szókincsbővítés 

folyamatban lévő cselekvések kifejezése 

Tevékenységek 
némajáték 

hallott szöveg követése képek segítségével  

szóvadászat 

szókincsbővítés 

igaz/hamis információ párbeszédekben 

rövid válaszok gyakorlása hanganyag segítségével 

’magic reading’ 

Eszközök 
könyv, kazetta, magnó 

 
Szókincs 
carry 
chat 
have a rest 
hoover 
jog 

make tea 
man, men 

woman, women 

write 

 

BEVEZETÉS 

PANTOMIME GAME 
Ültessük le egyenként a gyerekeket a pantomim játék segítségével: aki helyesen mutatja be az általunk 
megnevezett cselekvést, helyet foglalhat. 

Az utolsó kijelentés legyen a következő: 

Everybody is sitting and listening. Well done. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS, GYAKORLÁS – IN THE BLOCK OF FLATS 
1. Elevenítsük fel a CB 34/H képe alapján az előző órán megismert szavakat. 

 

2. Hallgassuk meg a múlt órán már elhangzott hanganyag részt, de a feladat ezúttal a kép 
megfelelő részletének megtalálása. 

 

Bemondó  Jessica is putting her things in her wardrobe. Daniel is in his room.  

He’s decorating the walls. He’s putting his posters up. 
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Mum is working in the kitchen. She’s cooking lunch and laying the table. 

Dad is in the sitting room. Is he having a rest? No, he isn’t. He’s repairing 
the TV. Can you see Slipper? He’s sleeping under the new armchair. 

Two strong men are carrying the new sofa upstairs. Two women are going 
up in the lift and talking about the new neighbours. Are they right? 

Some children are playing on the stairs. 

 

3. Olvasással gyakoroljunk tovább: keressék meg a kép fölött megadott szavakat az írott szövegben, és olvassák 
fel a megfelelő mondatot. 

  

4. A CB 35/I igaz/hamis megállapításai segítségével bővítsük szókincsünket. A képek alapján 
döntsük el, igaz-e a hanganyag párbeszédeiben közölt információ. Javítsunk közösen. 
 

Jessica  Where are you, Mum ? 

Mum  In your room. 

Jessica  What are you doing? 

Mum  I’m hoovering your carpet.   

 

Jessica  Where are you, Dad? 

Dad  In the kitchen. 

Jessica  What are you doing? 

Dad  I’m making a cake.    

 

Daniel  Where are you, Jess? 

Jessica  I’m in your room. 

Daniel   What are you doing? 

Jessica  I’m chatting on your computer.   

 

Dad  Where are you, Daniel? 

Daniel  I’m in the bathroom. 

Dad  What are you doing? 

Daniel   I’m reading a comic.   
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5. Hallgassuk meg a hanganyag második részét, s válaszoljunk a megadott minta alapján: 

 

Bemondó  Is Mrs Jones hoovering the carpet? 

Daniel  Yes, she is. 

Bemondó  Is Mr Jones making sandwiches? 

Daniel  No, he isn’t. He is making tea. 

 

Bemondó  Is Jessica chatting on the computer?  

  Is she chatting in her room?  

  Is Daniel sleeping?  

  Is he playing computer games?  

  Is he reading?  

  Is he reading a detective story?  

  Is he reading a comic? 
 
      Kiegészítő gyakorlás:  írásbeli megoldás 
 
6. A már ismerős, folyamatos cselekvéseket bemutató nyelvtani szerkezetet gyakoroljuk új 
szituációban  
(CB 35/J):  
A példa alapján először mi kérdezgessük a gyerekeket, majd mutassuk be írásban is a kérdés szerkezetét. 

Ezt követően párokban gyakorolhatnak tovább, esetleg a 34. oldal képére is visszatérve. 

 

BEFEJEZÉS 

 PANTOMIME GAME 
A CB 35/K játékot a kérdésfeltevés gyakorlására is átalakíthatjuk. 

 

MARADT IDŐNK? 

MAGIC READING 
(leírás: Track2 – 2. foglalkozás) 
 

 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy következő órára hozzanak 2-2, cselekvést ábrázoló képet.  

Ragasszák fel a képeket egy rajzlapra, hogy azok könnyebben kezelhetők legyenek.
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Track 3 – 8-9. foglalkozás    A NEW HOME  

WHAT ARE THEY DOING? 

STORY TIME 

Nyelvi célok 
a tanultak rendszerezése, gyakorlása 

komplex készségfejlesztés    

Tevékenységek 
éneklés – szógyűjtés (cselekvések)    

írásbeli gyakorlás (munkafüzet) 

szóbeli gyakorlás (képek összevetése) 

helyesírási tudnivalók (szókereső) 

kártyaszerző játék 

képkiegészítés hallás után 

képkiegészítés és feliratozás  

               (korábban tanult szókincs ismétlése) 

mesehallgatás 

barkochba játék 

Eszközök 
kazetta, magnó, könyv, munkafüzet   

cselekvéseket ábrázoló képek kártyákon   

rajzlap, színes ceruzák  

 
Szókincs 
first 

fourth 

second 

*blow away                     

*caravan                          

*corn                                

*hide behind a tree           

*meat                  

*peanut                           

*pocket money               

*pull away                      

*quick                             

*safe                              

*tent                                

*tent-warming party       

*thirsty              

*tired                             

*veggie burger       

 

BEVEZETÉS 

HAPPY SONG 
Hallgassuk meg a ’Happy song’ című dalt (CB 19/L).  

Közben a szövegben előforduló cselekvéseket írjuk fel a táblára. Játsszuk el és kommentáljuk azokat, s 
énekeljük el a dalt. 
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FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

GYAKORLÁS – IN THE EVENING 
1. Időközben ráesteledett a Jones családra. Nézzük meg, mivel foglalkoznak éppen (AB 25/8) 

 Válaszoljunk a munkafüzet kérdéseire a példa alapján. 

 

2. Az előző feladat illusztrációja alapján egészítsük ki a hiányzó alanyokkal az AB 25/9 feladat 4 mondatát. 

 

3. Most már van segítségünk egy teljes képleíráshoz. A gyerekek dolgozzanak párokban, s mondatonként 
haladva hasonlítsák össze a CB 34/H képét az AB 25/8 illusztrációjával. 

 

HELYESÍRÁSI TUDNIVALÓK 
Az AB 26/11 rejtvényében keressünk cselekvéseket jelölő szavakat. Az egyeztetés közben soroljuk 3 csoportba a 
talált igéket. Beszéljük meg a helyesírási tudnivalókat: 

 Mikor kettőződik meg a szóvégi mássalhangzó? 

 Mi történik a szóvégi ’e’ betűvel? 

Soroljuk be a dal cselekvéseit is a megfelelő oszlopba. 

  

’GET THE CARD’ JÁTÉK 
Hozassunk be minden gyerekkel 2, cselekvést ábrázoló képet. Rajzlapra felkasírozva. Készüljünk mi is több 
képpel, mert előfordulhat, hogy többen az előző napi újság azonos képeit hozzák be. 

Tegyük a képeket az asztal közepére, s közben beszéljünk az ábrázolt cselekvésekről. 

Ügyeljünk arra, hogy minden kép egyformán elérhető legyen majd az asztal 2 oldalán álló játékosok számára! 

Válasszunk ki 2 játékost, akik az asztal két oldalán, egymással szemben helyezkednek el. A többiek álljanak 
köréjük, s felváltva mondjanak mondatokat a középen elhelyezett képekről. A játékosok feladata az adott kép 
elsőként történő megszerzése. Az a győztes, aki több képet tart kezében a játék befejeztével. 

 

KÉP KIEGÉSZÍTÉSE 
1. A gyerekeket lecsendesíti az AB 26/12 feladat, melynek illusztrációit a hanganyag alapján kell kiegészíteni, 
majd az elhangzó cselekvést a kép alá beírni a példa alapján. 

 

Bemondó  Mum is in the bathroom. She is looking in the mirror.  

There’s a shelf in front of the mirror. We can see a comb, a hairbrush,  

a toothbrush and some spray on the shelf. There’s a ring and a necklace 
too. 
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The children are sitting in the dining room. There are four chairs round the 
dining table. There’s a picture of some fruit on the wall. 

 

There are two pairs of shoes, an umbrella, a bag and a jacket in the hall. I 
can see a baseball cap too. Dad is talking on his mobile phone. 

 

There are two chairs and a small table on the balcony. These are Daniel’s 
roller-blades and this is his scooter. But I can’t see him anywhere. 

Daniel  I’m in my room and I’m reading a detective story. 

 

2. Beszélgessünk a kész képről: 
  What can you see in front of the mirror? 

  Who is in the bathroom? 

  What is she doing? 

 

3. Osszuk a gyerekeket 4 csapatba. Mindegyik csapat kapja meg a munkafüzet feladatának 1-1 képét. Rajzolja 
meg azt nagyobb változatban a CB 16/E, CB 27/K és a CB 31/B képek szókincsével tetszés szerint kiegészítve. 

 

4. Adják tovább a kész képet egy másik csapatnak, s feliratozzák az így kapott képen látható tárgyakat. 

Adott idő után küldjük tovább a képeket, hogy minden csoport dolgozhasson minden képen egy rövid ideig. 

 

STORY TIME – THREE LITTLE PIGS 
Kikapcsolódásként olvassuk el és hallgassuk meg a CB 36/L meséjét a három kismalac 
házavató bulijáról. 
 

BEFEJEZÉS 

20 QUESTIONS 
A CB 37/M társasjátéka összefoglalja a fejezet szókincsét és a megismert új nyelvi szerkezetet. 

A gyerekek párokban játszanak. Egyikük kiválaszt egy lakót, míg társa kérdések segítségével, megpróbálja őt 
megtalálni. A kérdések először a cselekvésekre, majd a helyszínekre irányuljanak, a gyakorlatban leírt példa 
szerint. 
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Track 3 - 10. foglalkozás    A NEW HOME 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 

Nyelvi célok 

a tanultak alkalmazása önálló munka során         
önértékelés   

Tevékenységek 
szólánc 

önálló feladatmegoldás  
társasjáték 

daltanulás 

Szükséges eszközök 
munkafüzet (AB 27 

CD 

 Szókincs 
 ismétlés 

 

 
BEVEZETÉS 

WORD CHAIN 
Mindenki álljon fel. Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy gondoljanak az otthonukra. Egyenként sorolják, mi 
található egy lakásban. Aki nem tud új szót mondani, vagy olyat említ, ami már elhangzott, leül, és drukkol a 
többieknek. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÉPESLAP 
A képeslap szövegének feldolgozását a pedagógusra bízzuk (lásd Track 1 utolsó foglalkozása). 

 

A hanganyag tartalmazza a szöveg módosított változatát, így a gyerekek feladata lehet a téves információ 
megtalálása a hallott és olvasott szöveg összevetésével. 

 
Jessica 

Dear Nick and Tina, 

We don’t like our new home. It’s in a big block of flats. 46 people live here.  
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We are on the third floor. It’s Saturday evening and everybody’s at home now. It’s a 
bit noisy! On the fourth floor somebody is singing.  

There’s a Christmas party on the second floor. We can hear them. I think they are 
dancing.  

Dad is watching a basketball match on TV and mum is making some doughnuts in the 
kitchen. Yummy!  

Slipper is barking loudly. I think he wants to play. 

I must go now.  Love,  Jessica 

 

SZÓREJTVÉNY 
Feladat a mondatok helyes szórendjének visszaállítása. 

 

MINI PÁRBESZÉDEK 
Feladat a párok megkeresése. 

 
      További gyakorlási lehetőség: AB 66-67. oldal 
 

BEFEJEZÉS 
ÖNÉRTÉKELÉS 

A feladatsor elvégzése után lehetőség nyílik az önértékelésre a megfelelő arc kiszínezésével.  

Önértékelésüket kísérjük figyelemmel, s kérdezzünk rá a nehézségekre, nyújtsunk segítséget!  

 

MARADT IDŐNK? 

THE HOUSE GAME – Appendix CB 84 
A játékot négyen játszhatják. Minden játékos kiválaszt egy START mezőt – a játéktábla 4 
sarkának egyikét. 
Feladata az ezen olvasható helyiség berendezése hat, a táblán található, az adott helyiségbe illő tárggyal. 

Dobókocka segítségével kell a táblán mezőről mezőre haladniuk. Ajtókon bármilyen irányban átmehetnek, 
falakon természetesen nem. Amikor összegyűjtötték a szükséges berendezési tárgyakat, igyekezzenek a tábla 
közepére, arra a *-gal jelölt mezőre, melyről mindenki egyes dobással közvetlenül a saját, FINISH feliratú 
mezejére léphet. 

 Pl. START KITCHEN – cooker – cupboard – fridge – curtain – clock – chair – FINISH KITCHEN 

 (Természetesen több megoldás, azaz haladási útvonal is elképzelhető, elfogadható.) 

 
Végül tanuljunk egy új dalt, mely a hanganyag HEAR HERE! részében, a fejezet zárásaként 
szerepel: 
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Round and round the village, 

Round and round the village, 

Round and round the village, 

As we have done before. 

 

In and out the windows… 

As we have done before. 

 

Stand and face your partner… 

As we have done before. 

 

Follow her to London… 

As we have done before. 
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4. FEJEZET – TRACK 4    NEW FRIENDS 
 

Tartalmi összegzés 

A gyerekek először mennek iskolába. Jessica ismerősre talál - Daniel levelezőtársa, Tomi, az ő 
osztálytársa. Különleges iskolába jár, osztálytársai más-más országból származnak. Velük is 
megismerkedünk. 

Lehetőségünk nyílik arra, hogy az iskolai kötelezettségek mellett a szabadidős 
tevékenységekről is beszélgessünk. 

 

 

Cél 

- az országokkal kapcsolatos szókincs átismétlése és bővítése az adott népek neveivel, a 
nyelvek megnevezésével; 

- bemutatkozás kibővítése;  

- a tetszésnyilvánítás kifejezésének a cselekvésekre való kiterjesztése; 

- tiltások és kötelezettségek kifejezése; 

- problémamegoldó feladatokban részt venni; 

- szituációs játékokban aktív szerepet vállalni; 

- mindennapi beszélgetésekben részt venni; 

- a tanultakat felhasználni arra, hogy a diákok önmagukról meséljenek. 

 

Országismeret 
 - Hogyan élnek a gyerekek Magyarországon és más országokban? 

 
Kereszttantervi törekvések 
 - földünk és környezetünk 

 - művészetek 
 

A fejezet végére a diákok képesek lesznek   
- hobbijukról, kedvenc szabadidős tevékenységükről beszélgetni, azokról egymást kérdezni; 

- közös programra hívni barátjukat. 
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Track 4 – New Friends 
alone (adj)                          egyedül 

American (adj)                   amerikai 

another (det)                      másik 

Austrian (adj)                     osztrák 

baseball (n)                        amerikai labdajáték 

buffet (n)                            büfé 

buy (v)                               vesz valamit 

CD player (n)                     CD lejátszó 

chew (chewing) gum (v)    rágógumizik 

classmate (n)                       osztálytárs 

coke machine (n)                kóla automata 

disco (n)                             diszkó 

display (n)                           kiállítás 

do jigsaw puzzles (v)          kirakózik 

do the homework (v)           megírja a leckét 

draw (v)                               rajzol 

drop litter (v)                        szemetel 

dust the room (v)                  port töröl a szobában 

everywhere (adv)                 mindenhol 

fight (v)                                verekszik, küzd 

Finland (n)                           Finnország 

Finnish (adj)                         finn 

fishing (n)                             halászat 

German (adj)                        német 

go shopping (v)                     vásárolni megy 

go to see Granny (v)            meglátogatja a nagymamáját 

great (adj)                             nagyszerű 

hit (v)                                    üt 

judo class (n)                        cselgáncs tanfolyam 
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language (n)                          nyelv 

leave (v)                                elmegy 

magazine (n)                         magazin, folyóirat 

nice (adj)                               szép, kedves 

paint (v)                                fest 

plant (n)                               növény 

play computer games (v)    számítógépes játékokat játszik 

polite  (adj)                           udvarias 

pop group (n)                        együttes 

rafting (n)                             vadvízi evezés 

read (v)                                olvas 

remember (v)                        emlékezik 

ride a scooter (v)                   rollerezik 

rock climbing (n)                  sziklamászás 

Romania (n)                         Románia 

Romanian (adj)                    román 

shuttle (n)                             űrsikló 

ski (v)                                   síel 

Slovak (adj)                          szlovák 

space (n)                               űr 

spaceship (n)                        űrhajó 

tidy (adj)                               rendes 

tidy up (v)                            rendet rak, takarít 

together (adv)                       együtt 

the Ukraine (n)                     Ukrajna 

Ukrainian (adj)                     ukrán 

the USA (n)                USA (Amerikai Egyesült Államok) 

water the flowers (v)             virágot locsol 

woods (n)                              erdő 
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yard (n)                                 udvar 

Track 4 - Everyday English 

 

Can I help you?    Segíthetek? 

I’m in class 5.b.    Az 5.b osztályba járok. 

That must be my brother.    Ő biztosan a testvérem. 

What a surprise!    Micsoda meglepetés! 

It’s nearly 8 o’clock.    Majdnem 8 óra van. 

Let’s meet the others.    Találkozzunk a többiekkel! 

Where are you from?    Honnan jöttél? 

What’s your nationality?    Milyen nemzetiségű vagy? 

What languages can you speak?   Milyen nyelven beszélsz? 

What is your hobby?    Mi a hobbid? 

How was your first day?    Hogy telt az első napod? 

Imagine!    Képzeld el! 

What a pity!    De kár! 

You mustn’t fight.    Nem szabad verekednetek! 

You must be polite to each other.   Udvariasnak kell lennetek egymáshoz! 

I don’t understand.    Nem értem. 

I’m afraid…    Attól tartok… 

No buts.    Semmi de! 
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4. fejezet - 1. foglalkozás    NEW FRIENDS  

CLASSMATES 

Nyelvi célok 
’I like …ing’ szerkezet bevezetése 

bemutatkozás gyakorlása 

Tevékenységek 
párkereső játék 

beszélgetés csoportokban 

kreatív szöveg kiegészítés 

’magic reading’ játék 

Eszközök 
kérdés-válasz kártyák 

könyv, magnó, kazetta 

írásvetítő, előre megírt fólia, üres fóliák, toll 

 
Szókincs 
Classmate 

 

Can I help you? 

I’m in class 5b. 

That must be my brother. 

What a surprise! 

It’s nearly 8 o’clock. 

Let’s meet the others. 

 

 

BEVEZETÉS 

FIND YOUR PARTNER 
1. Írjunk annyi személyes kérdést és választ tartalmazó kártyát, ahány diákunk van a csoportban. 

Keverjük meg a kártyákat, s osszuk ki azokat. A gyerekek körben sétálva, egymást 
kérdezgetve, illetve válaszolva keressék meg párjukat.  
 

What’s your favourite fruit?  Pineapple. 
   

Do you like doughnuts?  Yes, I do. Mum can make very good 
doughnuts. 

   
Do you like milkshake?  No, I don’t. I don’t like milk at all. 

 
Megjegyzés:  Fontos, hogy a válaszok egyértelműek legyenek, s a feladatnak csak egyetlen megoldása 

legyen.  

 Ez a gyakorlat lehetőséget teremt a korábban tanult kifejezések átismétlésére. 

   

2. Ha az így kialakított párokat egymás mellé ültetjük le, változást hozhatunk az óra menetébe. 

A gyerekek dolgozzanak 4 fős csoportokban. Tegyék fel a kártyáikon szereplő kérdéseket 
egymásnak. 
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FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

BEMUTATKOZÁS – FIRST DAY AT SCHOOL 
1. Mondjuk el a gyerekeknek, hogy Jessica ma ment először új iskolájába. A CB 39/A gyakorlat szövegének gyors 
árfutásával nevezzék meg a gyakorlat illusztrációján látható gyerekeket. 

 

2. Hallgassuk meg a két gyerek beszélgetését, majd játsszuk el a találkozásukat. 

 

Tomi Hi. Can I help you? 

Jessica Hello. I’m looking for Class 5b. 

Tomi I’m in Class 5b too. My name’s Tomi.  

Jessica Tomi?! My brother, Daniel, has got a pen-friend called Tomi in Budapest! 

Tomi I’ve got a pen-friend called Daniel in Chorley! 

Jessica That must be my brother. I’m Jessica Jones and I’m from Chorley. 

Tomi What a surprise! Is Daniel here too? Can I meet him? 

Jessica Yes, of course. But now let’s go to our class. It’s nearly 8 o’clock. 

Tomi OK. And let’s meet the others. 

 

3. Elevenítsük fel a TEAM 1 tananyag segítségével, mit tudunk már Tomiról (bemutatkozó levél CB 24/K; lakás 
leírása CB 39/I). Egészítsük ki mindezt cselekvésekkel, s vezessük be az ’I LIKE ….ING’ szerkezetet, s 
beszélgessünk a magyar fiúról. 

  

4. Írjuk meg Tomi rövid bemutatkozását írásvetítő fóliára, de hagyjunk ki a szövegből néhány szót. Fedjük le 
fóliánkat egy üressel, majd kérjük meg a gyerekeket, hogy írják be a hiányzó szavakat. 

Megadhatjuk a hiányzó szavakat, de nehezíthetjük a feladatot azzal, hogy nem nyújtunk segítséget. Ebben az 
esetben több megoldás is lehetséges, s alkalmat teremtünk a már meglévő ismereteik kreatívabb 
alkalmazására. 

 

Pl. Hello! My name is Tamás. My friends call me Tomi. I’m from Hungary. I can speak 
Hungarian and English. I like listening to music. I’ve got a lot of cassettes and CDs. 
There are a lot of posters in my room. My toys are in a big box near the wall. I’ve got 
a kite collection. My favourite hobby is flying my kites.  

 

(Az aláhúzott szavak kihagyhatók, s a megadottak szerint, vagy tetszés szerint pótolhatók.) 
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BEFEJEZÉS 

MAGIC READING 
A kiegészített szöveget fedjük le egy újabb fóliával. Olvassuk el közösen a szöveget, majd 
néhány szót fekete tollal vastagon húzzunk át. Ki tudja így elolvasni a szöveget? 
Minden fordulóban újabb szavakat tegyünk olvashatatlanná, így gyakoroltatva a szerkezeteket. 

 

MARADT IDŐNK? 
Hányféle módon tudják kiegészíteni a következő mondatot? 
   I like _____________, I’ve got a lot of _________________. 
Célszerű írásban, időkeretet adva játszani. 
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4. fejezet - 2. foglalkozás    NEW FRIENDS 

CLASSMATES 

Nyelvi célok 
’I like …ing’ szerkezet gyakorlása 

Tevékenységek 
interjú készítése párokban 

szövegfeldolgozás hallás után 

poszter készítése csoportokban 

Eszközök 
könyv, CD,  

térkép 

rajzlap, földrajz atlasz, színesek, zene 

 
szókincs 
American 

Austrian 

Finland 

Finnish 

German 

Romania 

Romanian 

Slovak 

the Ukraine 

the USA 

Ukrainian 

 

Where are you from? 

What’s your nationality? 

What languages can you speak? 

 

 

BEVEZETÉS 

HOBBIES 
Mindenki mondjon egy ’I LIKE …..ING’ szerkezetű mondatot, mielőtt leül. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

CLASSMATES 
1. Ismételjük át a Tomiról tanultakat az előző órai fóliánk alapján. 
 

2. Vezessük be a következő kérdéseket és válaszokat: 

  Where are you from?  I’m from Hungary. 
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  What nationality are you?  I’m Hungarian. / I’m ________. 

  What languages can you speak? I can speak Hungarian and a bit of English. 

 

Gyűjtsünk még kérdéseket közösen, majd készítsünk interjút Tomival párokban. 

 

3. Ismerkedjünk meg Jessica néhány új osztálytársával a CB 38/B gyakorlat segítségével. 

Hallgassuk meg a hanganyagot (A magnó szövege nem azonos a könyvével!), és a párbeszédek alapján keressük 
meg a megfelelő szereplőt. Keressük meg az adott országokat a térképen. 

 

Megjegyzés A szöveg nagyon hosszú, ezért érdemes minden újabb szereplő után megállítani a CD-t, s 
megbeszélni, ki honnan jött, s milyen nemzetiségű, milyen nyelveket beszél. A szabadidős 
tevékenységekről később lesz alkalmunk beszélni, így arra a szókincsre most ne fordítsunk 
időt. 

 

Tomi Hello Harald. How are you? 

Harald Hello Tomi. I’m fine, thanks. And you? 

Tomi I’m fine too. 

 

Jessica Hello. I’m Jessica. 

Harald Hi! My name’s Harald. I’m from Austria. I’m Austrian. I can speak German and 
English. I like sports – playing football, skiing and mountain climbing. 

  My hobby is playing computer games.  

 

Tomi This is my friend from Slovakia. 

Jessica Hello, I’m Jessica. 

Anton Hello. My name is Anton. I’m from Slovakia. I can speak Slovak, Hungarian and 
English. I like football, swimming and rafting. When it’s rainy, I like doing jigsaw 
puzzles. 

 

Tomi I like your new painting. It’s cool. 

Jessica Yes, I like it too.  

Tomi Eila, this is Jessica, our new classmate. She’s from England. 

Eila Hello! I’m from Finland. I can speak Finnish and English. I like winter sports.  
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  My hobbies are drawing, painting and reading.  

  And this is my best friend. She likes pop music. Her favourite group is ‘Telephone’. 

Sandra    Hello! I’m Ruxandra from Romania. My friends call me Sandra. I’m Romanian. I can 

                 speak Romanian and English. I like listening to music, dancing and singing.  

  I like parties very much. My favourite pop group is ‘Telephone’. I like their hits. 

Jessica Hi Sandra. My name’s Jessica. 

 

Mark Hi everyone. Can you come to the baseball match this afternoon? 

Hi! I’m Mark from the USA. My dad is American and my mum is Hungarian. So I’m 
half American, half Hungarian. I can speak English and Hungarian.  

  I like living in Budapest. I think it’s a great city. My favourite sport is baseball. 

 

Jessica Tomi, who’s that boy decorating the classroom? 

Tomi Who? I can’t see him. 

Jessica He’s got a poster of an aeroplane. 

Tomi That’s Igor. 

 

Igor My name’s Igor and I’m from the Ukraine. Can you speak Ukrainian or Russian? 

Jessica No, I can speak only English. I’m from England. My name’s Jessica.  

 

Bemondó   And you? 
Where are you from? 

What’s your nationality? 

What languages can you speak? 

What are your hobbies? 

 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
Készítsük el a következő mini posztert Eiláról a fenti kérdések, valamint a könyv szövege segítségével (azért 
célszerű őt választani, mert az ő neve itt csak a hanganyagban szerepel: 

 

 

       Finland 

A poszteren elhelyezhetjük a finn 
zászlót, illetve az ország térképét is. 
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Finnish                     EILA 

 

       Finnish and English 

 

 

A jobb oldat hagyjuk szabadon a 
következő órára! 

 

 

A gyerekek csoportokban készítsenek hasonló posztert a többi szereplőről. Csak az országokkal kapcsolatos 
szókincsre helyezzünk hangsúlyt. 

Tevékenység közben hallgassunk zenét. 

 

Az elkészült poszterek segítségével mutassák be röviden a könyv új szereplőit. 
 

BEFEJEZÉS 

BEMUTATKOZÁS 
Óra végén úgy állítsuk fel a gyerekeket, hogy mindenki mutatkozzon be a mai órán tanult módon, a 
bemutatkozást egy-egy kedvenc tevékenység megnevezésével kiegészítve. 

 

MARADT IDŐNK? 
Az elmondottak alapján játsszunk kitalálós játékot: 

 He likes playing tennis. 
 That must be Feri. 
 Yes, that is Feri./No, you are wrong. 
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4. fejezet - 3. foglalkozás    NEW FRIENDS 

CLASSMATES 

Nyelvi célok 
szókincs és nyelvi szerkezetek gyakorlása 

bemutatkozás bővítése 

Tevékenységek 
poszter kiegészítése csoportokban 

interjú készítése párokban 

a tetszés kifejezésének gyakorlása szóban és írásban 

szituációs játék 

 „Találd ki!” játék 

barátság poszter készítése 

Eszközök 
az előző órán készített mini poszterek 

munkafüzet 

üres kártyák kérdések számára, sapka 

anyag a nagy poszter készítéséhez 

 
szókincs 
baseball 

do jigsaw puzzles 

draw 

go rafting 

hit 

paint 

pop group 

read 

shuttle 

ski 

space 

spaceship 

 

What’s your hobby? 

 

BEVEZETÉS 

BEMUTATKOZÁS 
Az előző órán készített mini poszterek és kérdések segítségével ismételjük át, mit tudunk Jessica új 
osztálytársairól. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

CLASSMATES 
1. Koncentráljunk a szabadidős tevékenységekre, s csoportokban dolgozva egészítsük ki a poszterek szövegét  

a CB 38/B gyakorlat segítségével. 

 

reading 

      Finland                                     painting 
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Finnish                   EILA                 drawing 

 

    Finnish and English            winter sports 

 

 

Helyezzük el a kész munkákat a táblán. 

 

2. Párokban készítsünk részletes interjút a szereplőkkel a CB 39. oldalán található kérdések, valamint az 
elkészült poszterek segítségével. 

 

3. A tetszés kifejezésének gyakorlására oldjuk meg az AB 28/1 feladatot. 

      

A bemutatkozással kapcsolatos szerkezetek további gyakorlása:  AB 28/2. 

           AB 29/ 5.6. 

 

SZÓKINCS GYAKORLÁSA - WHAT ABOUT YOU? 
1. Készítsünk elő mindenki számára két üres papír kártyát. Kérjük meg a gyerekeket, hogy 
írjanak mindegyikre egy-egy ’Do you like…?’ kezdetű kérdést, csakis cselekvéseket említve 
(AB 29/3). 
 

2. Tegyük a kártyákat egy sapkába. Sorban húzzon mindenki, s tegye fel a húzott kérdést egy társának. 
Figyeljünk mind a kérdésre, mind a válaszra, mert a tevékenységet követően egymásról kell igaz állításokat 
felidéznünk. (AB 29/4). 

 

BEFEJEZÉS 

GUESS WHO? 
Idézzünk egy-egy mondatot a CB 38/B szövegéből, s a gyerekek találják ki, kire gondoltunk. 
Néhány példa után adjuk át a kezdeményező szerepet a gyerekeknek. 
   I’m half American, half Hungarian. 
  You are Mark. 
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MARADT IDŐNK? 

FRIENDSHIP POSTER 
Kezdjük el a barátság poszter tervezését (CB 39/C). Írják meg a szöveget angol órán. Kérjük 
meg a rajz- vagy technika foglalkozást vezető kollégánkat, hogy legyen segítségünkre a 
poszter befejezésében. 
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4. fejezet - 4. foglalkozás    NEW FRIENDS 

CLASSMATES 

       (DON’T RUN ON THE STAIRS!) 

Nyelvi célok 
kérdésszerkesztés és válaszadás gyakorlása 

szókincs gyakorlása párbeszéd formájában 

Tevékenységek 
borítékos játék – bemutatkozás 

szituációs játék - barátok bemutatása 

téves információ javítása hallás után 

szókincsbővítés 

beszélgetés a szabadidős tevékenységekről 

’Activity Alphabet’ készítése 

Eszközök 
kártyák borítékban minden 3 fős csapatnak 

könyv, CD 

 
szókincs 
fishing 

jogging in the woods 

picking flowers 

riding a scooter 

rock climbing 

 

How was your first day? 

Imagine! 

 

BEVEZETÉS 
ENVELOPE GAME 
Minden páros, vagy 3 fős csapat számára készítsünk elő egy borítékot a következő, előre 
felvágott és összekevert  szókártyákkal: 
 
Harald Austria German Austrian English mountain 

climbing 
Sandra Romania Romanian Romanian English dancing and 

singing 
Anton Slovakia Slovak Slovak and 

Hungarian 
English rafting 

Eila Finland Finnish Finnish English drawing and 
painting 

Igor the Ukraine Ukrainian Ukrainian English collecting 
space posters 

Mark the USA half 
American, 
half 
Hungarian 

Hungarian English playing 
baseball 

 
(A szókincs tetszőlegesen változtatható a CB 38/B alapján.) 
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A gyerekek feladata az összetartozó szavak csoportba rendezése. 

 

Ellenőrzésképpen az egyes csoportok kérdezgessék egymást: 

  Where is Mark from? 

  What’s Eila’s nationality? 

  What languages can Anton speak? 

  What is Harald’s hobby? 

 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

BARÁTOK BEMUTATÁSA - AT HOME AFTER SCHOOL 
1. Olvassuk el Jessica beszámolóját első napi élményeiről (CB 40/D). 

 

2. A könyvben olvasható párbeszéd kifejezéseinek segítségével hármas csoportokban beszélgetve mindenki 
mutassa be két társát egymásnak. Egyikük játssza a szülő, másikuk az osztálytárs szerepét. 

 

3. Jessica nem emlékszik minden új ismerősére pontosan.  Hallgassuk őt (CB 40/E) és segítsünk neki helyesen 
emlékezni. Dolgozzunk a tankönyv példája alapján, s a hanganyag második részében Tomi helyett a gyerekek 
javítsák a téves megállapításokat. 

 

Jessica   Harald is from the Ukraine. 
Tomi   No, he isn’t. He’s from Austria. 

Jessica   He can speak German, English and Hungarian. 

Tomi   No. He can’t speak Hungarian. 

Jessica   He likes dancing. 

Tomi   No, he doesn’t. He likes skiing. 

Jessica   His hobby is playing computer games. 

Tomi   That’s right. 

Jessica   Eila likes painting.  

   Mark’s from the USA.  

   Igor can speak German.  
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   Anton’s favourite pop group is ‘Telephone’.  

   Sandra likes swimming. 

   Eila is half English, half Romanian. 

   Anton can speak Finnish. 

 

BEFEJEZÉS 

FREE TIME ACTIVITIES 
Beszéljünk önmagunkról. A CB 40/F néhány új kifejezést mutat be, melyek elemei már 
korábbról ismertek. 
 

MARADT IDŐNK? 

ACTIVITY ALPHABET 
Kezdjük el a tanulmányaink során folyamatosan bővíthető ACTIVITY ALPHABET 
készítését, melyet rajzokkal, újságkivágásokkal is illusztrálhatunk: 
A 
B 
C 
D 
E 
F fishing 

G going to parties 

H hiking 

I 

J jogging 

K 

L listening to music 

etc. 
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4. fejezet - 5. foglalkozás    NEW FRIENDS  

       DON’T RUN ON THE STAIRS! 

Nyelvi célok 
lehetőség kifejezésének felelevenítése 

a tiltás kifejezésének megismerése  

a kötelezettség kifejezésének bevezetése 

Tevékenységek 
szógyűjtés 

olvasott szöveg és képi információ összevetése 

beszélgetés saját iskolánkról 

kifejezések csoportba rendezése jelentés szerint 

’Activity Alphabet’ folytatása 

Eszközök 
könyv, kazetta, magnó 

munkafüzet 

              

 
szókincs 
buffet 

buy 

chew gum 

coke machine 

disco 

display 

do the homework 

drop litter 

everywhere 

fight 

leave 

magazine 

nice 

plants 

polite 

tidy 

yard 

 

BEVEZETÉS 

SZÓGYŰJTÉS - WHAT CAN WE DO AT SCHOOL? 
Közösen gyűjtsünk ötleteket, s készítsünk táblaképet. Hasznos a kifejezéseket a füzetben is rögzíteni. 

Ha a gyerekek elakadnak, eldöntendő kérdésekkel segítsük őket! Próbáljuk bekapcsolni az előző órán 
megismert szókincset is! 

  What can we do in the lessons?  What can we do in the breaks? 
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FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÖVEGFELDOLGOZÁS - AT SCHOOL 
1. Olvassuk el a CB 41/G szövegét arról, mit lehet Jessicáék iskolájában csinálni. 

Nézzük meg alaposan a képet, s keressük meg a téves információt (There isn’t a coke machine.) 

 

2. Hallgassuk meg a szöveget magnóról is, majd válaszoljunk a CB 41/H kérdéseire. 

 

Jessica  We like our new school. It’s nice and tidy. There are a lot of plants everywhere.  

Daniel We’ve got a big yard and a playground where we can play in the breaks. We can do 
sports in the school sports field. 

Jessica There are always displays in the school hall. We can decorate the classroom walls.  

Daniel  In the breaks we can listen to the school radio. There’s a school magazine too. 

Jessica  We can buy food in the buffet. (We like Hungarian rolls.)  

Daniel  There isn’t a coke machine. What a pity! 

Jessica  And imagine, we can go to the school disco every month! 

 

BESZÉLGETÉS - SCHOOL RULES 
Olvassuk át a CB 41/I gyakorlat házirendjét. Beszélgessünk arról, hogy a mi iskolánkban is ezeket a szabályokat 
kell betartani? 

 

BEFEJEZÉS 
A fenti beszélgetés folytatásához további ötleteket adhat a z AB 30/7 feladat. 

 
MARADT IDŐNK? 
Próbáljuk meg kiegészíteni az előző órán elkezdett ACTIVITY ALPHABET posztert. Ha 
akkor nem volt időnk elkezdeni, indítsuk el most a munkát. 
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4. fejezet - 6. foglalkozás              NEW FRIENDS 

       DON’T RUN ON THE STAIRS! 

Nyelvi célok 
tiltás, lehetőség, kötelezettség kifejezésének       

gyakorlása         

Tevékenységek 
szavak kiegészítése (helyesírás gyakorlása) 

mondatalkotás 

képleírás (helymeghatározás,  

       folyamatban lévő cselekvések kifejezése) 

olvasott szöveg alapján táblák rajzolása 

szókereső 

’Activity’ 

Eszközök 
munkafüzet 

színes kréta 

mondatkártyák (tiltás kifejezése – AB 30/8) 

csomagoló papír 

dobókocka 

 
Szókincs 
ismétlés 

 

 

 

BEVEZETÉS 

MISSING LETTERS 
Egészítsük ki a következő szavakat a hiányzó betűkkel, majd helyezzük a cselekvéseket mondatokba: 

 F _ _ _ T C _ _ W  D _ _ P  L _ _ _ E B _ Y 

 (fight)  (chew)  (drop)  (leave)  (buy) 

      

   pl:  We can buy sandwiches in the buffet. 

    We mustn’t drop letter.   
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FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

TILTÁS KIFEJEZÉSÉNEK GYAKORLÁSA 
1. Beszélgessünk az AB 30/8 feladatának illusztrációjáról. Ismét gyakorolhatjuk a helymeghatározást, majd a 
folyamatos cselekvések kifejezését. Kérdésekkel vezessük rá a gyerekeket a helyes nyelvi szerkezetek 
használatára. 

  What’s there on the teacher’s desk? 

  What can you see in the corner? 

  Where’s the clock? 

  Who can you see in the classroom? 

  Who is running on the stairs? 

  What is Eila doing? 

  What is Anton eating? 

  What are Tomi and Igor doing? 

 

2. Osszuk a táblát két részre, s néhány cselekvést leíró mondatot írassunk fel a gyerekekkel a bal oldali részre. 

 

3. Olvassuk el a falon előre elhelyezett, csomagoló papírral eddig letakart, tiltást kifejező 
mondatkártyáinkat. Kérjük meg a gyerekeket, hogy kapcsolják azokat a cselekvést leíró 
mondatokhoz.  
Rögzítsék a mondatokat a munkafüzetükben. 
 

Megjegyzés:  Beszéljük meg a folyamatos cselekvések és tiltások kifejezésének formai különbségeit, 
melyeket célszerű színessel is jelölnünk. 

 

LEHETŐSÉG, KÖTELEZETTSÉG  KIFEJEZÉSÉNEK GYAKORLÁSA 
1. A közös gyakorlás után a diákok dolgozzanak önállóan. Keressék meg az AB 31/9 
feladatának szövegében a tiltást, lehetőséget, kötelezettséget kifejező mondatokat, s rajzolják 
meg a park tábláit. 
 

2. Hasonlítsák össze munkájukat padtársukkal. 

 

SZÓKERESŐ 
Ki tud több cselekvést jelölő szót találni az AB 31/10 feladat szókereső játékában 5 perc alatt? 
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BEFEJEZÉS 

ACTIVITY 
Játsszunk a szókeresőben található igék felhasználásával. 
Súgjunk a játékosnak egy kifejezést, majd kérjük meg, hogy dobjon a dobókockával. Páratlan 
szám esetén rajzolnia, páros szám esetén mutogatnia kell. Ha egyest dob, választhat, hogyan 
mutatja be az adott cselekvést. 
 

MARADT IDŐNK? 
Játsszanak a gyerekek párban az előbb leírtak szerint. 
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4. fejezet - 7. foglalkozás    NEW FRIENDS  

ARE YOU FREE ON MONDAY? 

Nyelvi célok 
gyakorlás  

a tanultak párbeszédben való alkalmazása 

Tevékenységek 
némajáték 

kifejezések alkotása 

hallott párbeszéd követése  

igaz állítások kiválogatása olvasott szöveg alapján 

szerepjáték párokban (szöveg kreatív átalakítása) 

mondatok sorrendbe állítása hallás után 

Eszközök 
szókártyák, olló 

könyv, CD 

 
Szókincs 
dust the room 

go shopping 

iron the clothes 

tidy up 

water the flowers 

 

I don’t understand. 
Are you free on Monday? 

I’m afraid… 

What a pity. 

No buts. 

 

BEVEZETÉS 
PANTOMIME GAME – SZÓKINCS ISMÉTLÉSE ÉS BŐVÍTÉSE 
A CB 42-43. oldaláról, valamint az eddig tanult szókincsből, előzetesen válasszunk ki 
cselekvéseket jelölő kifejezéseket, s írjuk azokat kártyákra. Játsszuk el a cselekvéseket, így 
szemléltetve a jelentést. Gyakoroljuk a kifejezéseket pantomim játék segítségével. 
  

DO THE HOMEWORK 
 

DUST THE ROOM 
 

IRON THE CLOTHES 
 

WATER THE 
FLOWERS 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
PÁRVÁLASZTÓ 
Vágjuk ketté a kártyákat úgy, hogy a párok egyértelműen újra összerakhatók legyenek. 
Annyi ’fél’ kártyát készítsünk, ahány diákunk van a csoportban.  
 

DO THE  HOMEWORK 
   

DUST  THE ROOM 
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IRON THE  CLOTHES 
   

WATER  THE 
FLOWERS 

 
Mindenki húzzon egy kártyát, s keresse meg a párját.  A párok ezt követően együtt fognak 
dolgozni. 
 

PÁRBESZÉD - JESSICA’S PROBLEM 
1. Hallgassuk meg Jessica és Tomi párbeszédét (CB 42/J) és válaszoljuk meg a kérdéseket: 

What is Jessica’s problem? 

Can she go to Tomi in the afternoon? 

 

Jessica Have you got your homework, Tomi? 

Tomi Yes. I always do my homework. 

Jessica Me too. But…Maths is difficult for me. I don’t understand it. 

Tomi I think I can help you. Come and see me after school.  

We can do the homework together. Bring your brother too. 

 

Bemondó  An hour later 

 

Jessica Can I go to see Tomi this afternoon, Mum? 

Mum I’m afraid, you can’t. 

Jessica  But Mum! 

Mum  No buts. You must go to your Maths teacher.  

  You must tidy up your room. You must go to the music school. 

Jessica  But Mum, it’s not Tuesday today. 

Mum  You’re right. OK then. You can go. 

 

2. Kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák el a beszélgetést, és oldják meg önállóan az igaz/hamis 
megállapításokat tartalmazó feladatsort. Munkájukat ellenőrizzük az igaz megállapítások felolvasásával. 

 

3. Ezt követően beszélgessenek párokban. A CB 42/K szókincsének felhasználásával alakítsák át a CB 42/J 
párbeszédének második részét. 
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 Pl Diák1 Can I go to see my friend this afternoon, Dad/Mum? 

Diák2 I’m afraid, you can’t. 

Diák1  But Dad/Mum! 

Diák2  No buts. You must iron the clothes.  

  You must water the flowers. You must go shopping. 

Diák1  But Dad/Mum, it’s Sunday today. 

Diák2  You’re right. OK then. You can go. 

  

SZEREPJÁTÉK - CAN THE CHILDREN GO OUT TOGETHER? 
1. Másoljuk le és vágjuk mondatokra a CB 43/L gyakorlat párbeszédeinek mondatait. Keverjük azokat össze, s 
kérjük meg a gyerekeket, hogy a magnót hallgatva állítsák helyre a sorrendet. 

 

Sandra Can you come and see me after school? 

Eila What day is it? 

Sandra It’s Thursday. 

Eila No, I can’t. I always go to the sports centre on Thursdays. 

Sandra What a pity. 

 

Anton Can we go to the cinema on Friday? There’s a good French film on. 

Igor Yes, I’m free on Friday afternoon. 

Anton Great. 

 

Ellenőrzésként olvassák fel a párbeszédeket szerepenként. 
 

2. A fenti beszélgetések segítségével gondoljuk át Harald és Mark beszélgetését.  

(Ha van időnk rá, le is írathatjuk a szöveget.) 

 

BEFEJEZÉS 
Hallgassuk meg Harald és Mark beszélgetésének hanganyag változatát, és hasonlítsuk azt össze sajátunkkal. 

 
Mark Listen, Harald. There’s a good baseball match at school on Saturday.  

 I’m playing in it. Can you come? 
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Harald On Saturday? No, I can’t. I always play basketball on Saturdays. 

Mark What a pity. 

 

 

MARADT IDŐNK? 
Mindenki mondjon egy indokot, miért kell elmennie óráról. Így egyenként el is búcsúzhatunk egymástól. 
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4. fejezet – 8-9. foglalkozás    NEW FRIENDS  

ARE YOU FREE ON MONDAY? 

       CHILDREN OF THE WORLD 

Nyelvi célok 
a tanultak rendszerezése, gyakorlása 

komplex készségfejlesztés    

Tevékenységek 
’Activity’ játék 

írásbeli gyakorlás 

információs szakadék (pármunka) 

szógyűjtés 

beszélgetés a gyerekek lehetőségeiről 

beszélgetés a szabadidőről 

 „Találd ki!” játék 

híres emberek bemutatása (projekt munka) 

zenehallgatás 

barátság karkötő készítése 

Eszközök 
korábban elkészített cselekvés kártyák 

dobókocka 

munkafüzet, könyv, magnó, kazetta 

labda, ritmusos zene 

anyag a karkötő készítéséhez 

 
szókincs 
alone 

go to see Granny 

judo class 

 

 

BEVEZETÉS 
ACTIVITY –SZÓKINCS ISMÉTLÉSE 
Játsszunk a 6. foglalkozás vázlatában leírtak szerint, az előző órákra elkészített szókártyák és 
egy dobókocka segítségével két csapatban. 
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FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÖTELEZETTSÉG KIFEJEZÉSÉNEK GYAKORLÁSA 
1. Az AB 32/12 feladatában keressék meg a gyerekek a párokat, majd írják le, mit kell Tomi anyukájának 
megcsinálnia 6 óráig. 

 

2. Ellenőrizzük a megoldást a mondatok felolvasásával. 

 

3. Ezt követően dolgozzanak párokban a CB 43/M, illetve az AB 32/13 feladata szerint. Egyikük a könyvet (a 
példában Diák A), míg társa a munkafüzetet (a példában Diák B) használva, az ott látható naptár oldalak 
segítségével beszélgetve próbáljanak olyan időpontot találni, amikor mindketten ráérnek. 

   

Pl. Diák A  Are you free on Monday afternoon? 

   Diák B  No, I’m not. I must help my father in the garden. 

     Can we go to the cinema on Tuesday afternoon? 

   Diák A  No, I must go to the music school. 

   Diák B  What a pity! 

   Diák A  Are you free on Wednesday after school? 

   Diák B  Yes, I am.  

   Diák A  Great! Let’s go to the cinema on Wednesday! 

 

4. Hallgassuk meg egy páros beszélgetését. 

 

RENDSZEREZÉS - CAN, MUSTN’T, MUST 
1. Képzeljük el, hogy bulit rendezünk az iskolában. Beszélgetés során gyűjtsünk ötleteket arról, hogy mit lehet, 
és mit nem szabad csinálnunk. 

Ötletadóként készíthetünk néhány olyan szókártyát, melyeken összekeverjük egy-egy ige betűit. 

A megfejtést követően a gyerekek gyűjtsenek további igéket 3 percig önállóan. 

Újabb 2 percen át párokban olvassák össze, s egészítsék ki listáikat újabb ötletekkel. 

Végül írjunk fel minden eredeti ötletet a táblára közösen. 

 
2. Beszélgessünk az adott témáról a táblára gyűjtött kifejezések segítségével. 
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HAPPY CHILDREN 
Kezdeményezzünk rövid kiegészítő beszélgetést a CB 44/N posztere alapján: 

Are you happy when you can have a party? 

When are the children happy? 

 

WHAT DO YOU LIKE DOING? - CIRCLE TIME 
1. Ültessük a gyerekeket körbe (nagy létszám esetén két körbe). Játsszunk a CB 11/N (CAP GAME) szabályai 
alapján arról, hogy mit szeretünk csinálni, ha egyedül vagyunk, s mit társaságban. Mindehhez a CB 45/O 
szókincs gyűjteménye ad segítséget. 

 

2. A gyerekek ezúttal tanáruknak dobva a labdát kérdéseket tesznek fel a szabadidős tevékenységekről az előző 
gyakorlat szókincsét gyakorolva: 

  Do you like doing jigsaw puzzles? 
  Do you like singing funny songs? 

 

GUESS WHO? 
Az Appendix 85 játéka a bemutatkozás kérdéseit egyes szám 3. személyben gyakoroltatja. 

A diákok párban vagy 2 csoportban játszhatnak. Egyikük kiválaszt egy személyt, míg a másik játékos kérdések 
segítségével megpróbálja azt azonosítani: 

   Does she speak Spanish? 

   Does she enjoy riding a scooter? 

   Does she hate hoovering? 

 

HÍRES EMBEREK 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy gyűjtsenek képeket és adatokat híres emberekről, s készítsenek kártyákat a 
következő adatokkal: 

 

Country 

Nationality 

Languages 

Hobbies 

 

A társak feladata a képek és a kártyák párosítása. Miután elkészültek, mindenki választhat egy képet, s 
bemutathatja az azon látható személyt. 
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BEFEJEZÉS 
Hallgassunk meg egy dalt a barátságról (CB 45/Q). 

(Ha van időnk, készítsünk szövegértést fejlesztő gyakorlatot: mindenki kap egy kártyát a dal szövegéből kiírt 3-3 
szóval. A feladatuk, hogy álljanak fel, majd üljenek gyorsan vissza, ha a kártyájukon szereplő szavakat hallják. 

 

The children of far distant lands 

With joyous song we greet: 

Hold out to us your friendly hands 

Our circle to complete. 

Around the world so very wide 

Our circle it shall be 

Good will and friendship need no tide  

Or ship to cross the sea. 

 

Then, boys and girls, as in our play 

Around the world we go, 

With happy hearts we’ll try today 

Each other’s land to know. 

And when our time for playing flies, 

And when our childhood ends, 

May we, then grown so old and wise, 

Be firm and loyal friends. 

MARADT IDŐNK? 
Álljunk neki a barátság karkötő készítésének (CB 45/P), miközben hallgatjuk vagy énekeljük 
a dalt. 
Ha nem akarják a karkötőt elajándékozni, díszítsék vele a korábban elkészített posztert (CB 
39/C). 
4. fejezet - 10. foglalkozás    NEW FRIENDS 
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NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 

Nyelvi célok 

a tanultak alkalmazása önálló munka során         
önértékelés   

Tevékenységek 
szólánc 

önálló feladatmegoldás  
daltanulás 

Szükséges eszközök 
munkafüzet (AB 33) 

CD 

 Szókincs 
 ismétlés 

 

 
BEVEZETÉS 

WORD CHAIN 
Mindenki álljon fel. Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy gondoljanak a szombat délutánokra. Egyenként sorolják, 
mit szoktak akkor csinálni. Aki nem tud új szót, kifejezést mondani, vagy olyat említ, ami már elhangzott, leül, 
és drukkol a többieknek. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÉPESLAP 
A képeslap szövegének feldolgozását a pedagógusra bízzuk (lásd Track 1 utolsó foglalkozása). 

 

A hanganyag tartalmazza a szöveg módosított változatát, így a gyerekek feladata lehet a téves információ 
megtalálása a hallott és olvasott szöveg összevetésével. 

 
Daniel 

Dear Nick and Tina, 

We like our new home. We’ve got a lot of new friends here. My pen-friend, Tomi, is my cousin’s 
classmate. 

Tomi’s mother is a teacher at a summer school.  

The children must have sports bags, not schoolbags there.  

They don’t use course books. They must bring notepads, crayons and pencils to school. They 
must work in groups and do projects. I think it’s cool. I want to go to this summer school. They 
hike in the mountains and look for small animals.  

They draw and paint them and put the pictures in a collection. They must record the bird songs. 

How are you? Please write back. Bye for now, Daniel 
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SZÓREJTVÉNY 
Feladat a mondatok helyes szórendjének visszaállítása. 

 

MINI PÁRBESZÉDEK 
Feladat a párok megkeresése. 

 
      További gyakorlási lehetőség: AB 68-69. oldal 
BEFEJEZÉS 
ÖNÉRTÉKELÉS 

A feladatsor elvégzése után lehetőség nyílik az önértékelésre a megfelelő arc kiszínezésével.  

Önértékelésüket kísérjük figyelemmel, s kérdezzünk rá a nehézségekre, nyújtsunk segítséget!  

 

MARADT IDŐNK? 

Tanuljunk egy új dalt, mely a hanganyag HEAR HERE! részében, a fejezet zárásaként 
szerepel: 

 

For he’s a jolly good fellow, 

For he’s a jolly good fellow, 

For he’s a jolly good fellow, 

And so say all of us, 

And so say all of us, 

And so say all of us, 

For he’s a jolly good fellow, 

And so say all of us. 
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TRACK RECORD 1       NOW I KNOW… 
 

Cél 

Az eddig tanultak áttekintése, gyakorlása, készségfejlesztés 

 

Témák 
Ételek 

Országok, népek, nyelvek 

Kedvenc tevékenységek 

 

Nyelvi szerkezetek 

There is/are… 

I can see 

Számok 

Folyamatos cselekvések 

 

Kommunikációs szándékok 
Tetszés, nem tetszés kifejezése 

Kínálás, kérés 

Kínálás elfogadása, visszautasítása 

Lehetőség 

Felszólítások 

Képleírás (információ kérése és adása) 

Ok 

Tiltás 

Kötelezettség 

Meghívás 

 

Új anyag 
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Nagy kezdőbetűvel íródó szavak 

 

 

Források 

Törzsanyag  CB 46-47 Now I know… 

Kiegészítő anyag CB 82-85 Appendix 

   AB 62-69 Nick and Tina’s language box 

   AB 78  Grammar games 

 

Megjegyzés:  A munkafüzet gyakorlatai közül többet nyilván már korábban beépítettünk a 
foglalkozásokba, illetve házi feladatként otthon oldottak meg a diákok. Hogy milyen 
gyakran választunk feladatokat ezen oldalakról, minden pedagógus maga határozza 
meg a heti óraszám, a diákok létszáma és képessége, érdeklődése ismeretében. 

Most egy lehetséges feldolgozási módot kínálunk azt feltételezve, hogy most 
válogatunk először ezen oldalak ötlettárából. 

Ideális helyzetből indultunk ki, a feladatok mennyiségét nyilvánvalóan az adott 
helyzetre kell adaptálni. 
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Track Record 1 - 1. foglalkozás     

Nyelvi célok 
az eddig tanultak áttekintése, gyakorlása         
készségfejlesztés 
Tevékenységek 
’whispering game’ 

kép és szöveg összekapcsolása 

képleírás szóban és írásban 

rajzos térkép tanulmányozása 

vetélkedő Közép-Európáról 

’cover the picture’ játék 

Eszközök 
képeslapok 

könyv, munkafüzet 

nagyméretű tájkép 

15-15 kb. 2x2 cm-es kék és piros kártya  

 
Szókincs 
ismétlés 

 

 

 

BEVEZETÉS 

WHISPERING GAME (AB 78) 
1. Helyezzünk el 3 képeslapot a táblán.  

   

2. Súgjunk az első tanulónak egy mondatot az egyik képeslapról, s kérjük meg az üzenet 
továbbadására. Izgalmasabb, ha az üzenetet kétfelé indítjuk útjára. A sor végén ülő 
diák/diákok feladata a megfelelő képeslap kiválasztása. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÉPESLAPOK – ORSZÁGOK – TÁJAK - TEVÉKENYSÉGEK 
1. Olvassuk el a CB 46/A gyakorlat három képeslapjának szövegét, s kapcsoljuk azokat a megfelelő képhez. 

  Megoldás:  1. Ausztria 

    2. Románia 

    3. Finnország 

Melyek voltak a kulcsszavak? 
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2. A képeslapok segítségével próbáljuk megállapítani, melyik mondatot ki mondhatta: 
  Megoldás: H;E;S;H;S;E;H;S;H/S 

 

3. Válaszoljunk a 47. oldal kérdéseire közösen az összes képeslapról, majd a gyerekek önálló munkával írjanak 
az egyik, általuk kiválasztott lapról. 

  

Megjegyzés: Az utolsó kérdéshez kapcsolódva tovább gyakorolhatjuk a folyamatos jelen időt az AB 66-67.  
oldalán található gyakorlatok segítségével. 

(Erre a következő fejezetben is lesz módunk.) 

 

4. Keressük meg az adott 3 országot a könyv 83. oldalán található térképen. Melyiket nem találjuk? 

 

5. Válaszoljunk a térkép alatti kérdésekre az illusztráció és a szöveg segítségével. 
(Szorgalmi feladatként gyűjthetnek adatokat a térképen nem, de az egyik képeslapon látható 
országról.) 
 

6. Szervezzünk vetélkedőt Közép-Európáról. 

Osszuk a diákokat két csoportra. Adjunk 3 percet a térkép csendes tanulmányozására. 

A két csapat tagjai felváltva tegyenek fel kérdéseket egymásnak Közép-Európa országairól. 

  pl. What’s the capital of…? 

   What can tourists do in…? 

   Where can you find…? 

BEFEJEZÉS 

’COVER THE PICTURE’ GAME 
Játsszunk az AB 78 oldalán leírtak szerint. Osszuk a diákokat két csapatra.  

A kék csapat kapjon 15 kis (kb 2x2 cm-es) kék kártyát, a piros csapat ugyanennyi pirosat.  

Terítsünk a két csapat elé egy tájat ábrázoló posztert vagy nagy képet. 

A piros csapat kezdi a játékot azzal, hogy megnevezi a kép egyik részletét, s az egyik kis kártyájával lefedi azt. 
Ezt követően a kék csapat nevez meg egy részletet, s lefedi azt. Felváltva dolgoznak, míg meg nem szabadulnak 
az összes kártyától. Az a csapat győz, amelyik úgy tette le az összes lapját, hogy nem ismételte a már korábban 
elhangzott szavakat. 

(A kis kártyák rögzítésére használjunk gyurmaragasztót.) 

Kiegészítő gyakorlás:  AB 65/4 
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Track Record 1- 2. foglalkozás     

Nyelvi célok 
az eddig tanultak áttekintése, gyakorlása       
készségfejlesztés 
Tevékenységek 
képleírás 

memória játék 

információszerzés olvasás útján 

meghívás 

utazás tervezése 

Eszközök 
képeslapok Európa különböző országaiból 

korábban készített ország kártyák 

könyv 

 
Szókincs 
ismétlés 

 

 

 

BEVEZETÉS 

A POSTCARD FROM BRITAIN 
Mindenki mondjon egy mondatot az AB 65/4 feladatban látható, Blackpool-t ábrázoló képeslapról. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

MEGHÍVÁS, LEHETŐSÉG, TILTÁS, KÖTELEZETTSÉG, OKOK KIFEJEZÉSE 
1. A képeslapokkal és az ország kártyákkal játsszunk egy gyors memória játékot csapatokban. 

 

2. Olvassunk Ausztriáról a CB 47/B gyakorlatában. A gyerekek párokban játsszák el, hogy egyikük Ausztriában él, 
s meghívja oda nyaralni barátját. Barátja kérdéseire válaszolva meséljen az országról, kedvet ébresztve az 
utazáshoz. 

Tervezzék meg közösen, mit vinnének magukkal. 

 

3. Hasonlítsuk össze az Ausztriáról írtakat (CB 47/B) a Magyarországról adott információval (CB 23/C).  

   

pl.  In Austria there are high mountains. 

In Hungary there are hills. 
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In Austria you can sail. 

In Hungary you can sail too. 

 

In Austria you can ski in the mountains. 

In Hungary you can ski too. 

 

4. A DID YOU KNOW? rész érdekes információt nyújt  a bécsi állatkertről. Hívjuk meg társainkat az állatkertbe a 
CB 43/L kifejezéseinek felelevenítésével. Adjuk meg a következő mondatkezdeteket, majd kérjük meg a 
diákokat, hogy párokban dolgozzák ki, s játsszák el a beszélgetéseket: 

   Can you come…? 

   There are interesting…. 

   No, I can’t. I must…/ Yes, I’m free… 

 

5. Képzeletben látogassunk el az állatkertbe, s beszélgessünk arról, mit lehet, mit kell és mit tilos ott csinálni. 

 

BEFEJEZÉS 

GUESS THE PLACE 
Mondjunk a gyerekeknek az előzőekhez hasonló megállapításokat, melyek segítségével kitalálhatják, hogy 
vagyunk. 

  Pl. You can swim but you mustn’t jump into the water.  /swimming pool 

   You can play and shout.     /playground 

   You must be quiet.     /museum 
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Track Record 1- 3. foglalkozás     

Nyelvi célok 
az eddig tanultak áttekintése, gyakorlása,         
készségfejlesztés 
nagy kezdőbetűvel íródó szavak 
rendszerezése 
Tevékenységek 
 „Találd ki!” játék 

beszélgetés a szereplőkről 

hamis információ megtalálása és javítása 

szituációs játék 

szógyűjtés 

Eszközök 
labda 

szereplőkről készített mini poszterek 

CD, könyv 

ételeket, italokat ábrázoló képek 

 
Szókincs 
ismétlés 

 

 

 

BEVEZETÉS 

GUESS THE PLACE 
Indítsunk az előző foglalkozás záró ötletével, de néhány mondat után adjuk át a 
kezdeményezést a gyerekeknek. Labda segítségével dinamikusabb, izgalmasabb a játék. 
 
Variáció:  Egy diák némajátékkal eljátssza, mit lehet, vagy nem szabad csinálni egy adott 

helyen, a többiek próbálják ezek alapján megfogalmazni a mondatokat. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

BEMUTATKOZÁS 
1. Elevenítsük fel a korábban készített mini poszterek segítségével, mit tudunk a szereplőkről. 
 
2. Hallgassuk meg a CB 47/C hanganyagát, s jelezzük, majd javítsuk ki a téves válaszokat. 
 

Emma Hello. My name’s Emma from the School Radio Team. 

I’m sitting in the studio with a new teacher from the USA. Her name is Jessica Jones. 

Hello, Jessica. Can I ask you a few questions? 

Jessica Yes, of course. Hi, everyone. 

Emma Where are you from? 
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Jessica  I’m from a village called Chorley.  

Emma  Is it a nice place? 

Jessica  Yes, it is. It has got a new sports centre, we can play ball games there.  

We can walk in the countryside or go to the beach in Blackpool too.  

Emma Why are you here in Hungary? 

Jessica My parents work in Budapest. My mum is a teacher and my dad is a policeman. We 
live in a big block of flats. 

Emma Do you like this city? 

Jessica Yes, I like it very much. 

Emma Have you got many new friends here? 

Jessica Yes! My classmates are from Finland, Romania, Italy and the Ukraine. 

My sister’s pen-friend is my classmate too! His name is Mark. 

Emma Can you speak Hungarian? 

Jessica No, I can’t. Csak kicsit. 

Emma Thank you, Jessica. Have a very nice time in our country. 

Jessica  Thank you Emma. Bye. 

 

TETSZÉS ÉS NEMTETSZÉS KIFEJEZÉSE 
1. Beszélgessünk Antonról a mini poszter segítségével. 

 

 

doing jigsaw puzzles 

Slovakia                                  rafting 

 

Slovak              ANTON               swimming 

 

Slovak and Hungarian             playing football 

English 
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2. Nézzük meg Anton heti beosztását a CB 47/E gyakorlatban, s egészítsük ki a poszter 
információit: 

He likes speaking German. 

He likes playing ball games. 

He likes having lunch at Granny’s. 

 

3. Játsszuk el, hogy Anton nagyszüleinél vagyunk vendégségben. Párokban kínálgassuk 
egymást finom ételekkel (Ismétlés: CB 16/F; CB 17/H) 
Ételszerűbb, ha képekkel szemléltetünk. 
 

4. Kiegészítő gyakorlás: AB 68-69. 

 

BEFEJEZÉS 

CAPITAL LETTERS 
Keressenek nagy kezdőbetűvel írt szavakat a 2. és 4. fejezetben, valamint a 46-47. oldalon. 

Ki tud hosszabb listát írni 5 perc alatt? 

 

MARADT IDŐNK? 
Alkossunk a talált szavakkal mondatokat 4 csoportban. Minden helyes mondat egy pontot ér. A legtöbb pontot 
gyűjtött csapat tagjai választhatnak bevezető játékot a következő óra elejére.  
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5. FEJEZET – TRACK 5    NEW PARTIES 
 

Tartalmi összegzés 

Részt vehetünk az iskola farsangi bálján. Gyönyörködhetünk az ötletes jelmezekben, s 
nyerhetünk a tombolán. Sajnos a rendrakás is a mi feladatunk. Megismerkedhetünk két 
különleges szokással, melyekben a jelmezeknek is fontos szerep jut. Az egyik egy távol-keleti 
ünnep (Chinese New Year), a másik Amerikából származik (Halloween). 

Ha van kedvünk, kutassuk önállóan vagy társainkkal a busó szokásokat! 

 

Cél 

- ruházkodással kapcsolatos szókincs bővítése; 

- összetett számok megismerése; 

- engedélykérés kifejezésének alkalmazása; 

- határozószók használatának bevezetése; 

 - folyamatos cselekvések kifejezésének további gyakorlása; 

 - a megszámlálható és a megszámlálhatatlan fogalmának bevezetése. 
 
Országismeret  

- más országok szokásai és ünnepei (Chinese New Year, Halloween) 
- magyarországi népszokások (busójárás) 

 

Kereszttantervi törekvések 
 - művészetek 

 - informatika 

 - ember és társadalom 

 

A fejezet végére a diákok képesek lesznek   
- összetett számokat 100-ig használni; 

- részletesebb személyleírást adni; 

- a tanult témakörben beszélgetésben részt venni. 
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Track 5 – New Parties 

 

baggy (adj)                            bő 

balding (adj)                          kopaszodó 

beard (n)                                szakáll 

blouse (n)                              blúz 

box of chocolates (n)             egy doboz csoki 

braces (n)                               nadrágtartó 

can of coke (n)                       egy doboz kóla 

checked (adj)                         kockás 

clown (n)                                bohóc 

corner (n)                               sarok 

curly (adj)                              göndör 

dark (adj)                                sötét 

denim (adj)                            farmeranyagból készült 

dungarees (n)                         kertésznadrág 

earrings (n)                            fülbevaló 

easy (adj)                               könnyű 

eye-patch (n)                           szemvédő (pl. kalózoknál) 

fancy dress party (n)              jelmezbál 

fortune teller (n)                    jövendőmondó 

happily (adv)                          boldogan 

head scarf (n)                         fejkendő 

hippie (n)                                hippi 

jackpot (n)                              főnyeremény 

light (adj)                                világos 

loudly (adv)                            hangosan 

magician (n)                           bűvész 

microphone (n)                       mikrofon 
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moustache (n)                         bajusz 

noisily (adv)                            zajosan 

packet of jelly beans (n)         egy csomag gumicukor 

paper cup (n)                           papírpohár 

peanut (n)                                mogyoró 

pick up the litter (v)                 felszedi a szemetet 

pogo stick (n)                           rugós ugróbot 

raffle (n)                                   tombola 

round (adj)                               kerek 

salt stick (n)                             ropi 

shirt (n)                                     ing 

skirt (n)                                    szoknya 

slowly (adv)                             lassan 

spotty (adj)                               pöttyös 

stand (v)                                    áll 

stilts (n)                                     gólyaláb 

straight (adj)                             egyenes 

striped (adj)                              csíkos 

sunflower seed (n)                     napraforgómag 

sweep (v)                                  seper 

trousers (n)                               nadrág 

turtleneck (pullover) (n)            garbó 

vest (n)                                      atlétatrikó 

wavy (adj)                                 hullámos 

wear (v)                                     visel 

wig (n)                                       paróka 

 

*begin (v)                                  kezd 

*candle (n)                                 gyertya 
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*ceremony (n)                           szertartás 

*Chinese New Year (n)            kínai újév 

*dancer (n)                                táncos 

*dress up (v)                             felöltözik 

*dumpling (n)                           gombóc 

*festival (n)                               fesztivál, ünnep 

*god (n)                                     isten 

*happiness (n)                           boldogság 

*lantern (n)                                lampion 

*pumpkin (n)                             sütőtök 

*quarrel (v)                                vitatkozik 

*skeleton (n)                              csontváz 

*symbol (n)                               jelkép 

*the last day (n)                         az utolsó nap 

*traditional (adj)                        hagyományos 

*witch (n)                                   boszorkány 

 

Track 5 - Everyday English 

 

I’m sure.     Biztos vagyok benne. 

Let’s swap.     Cseréljünk! 

The party is over.     Vége a bulinak. 

Mine is striped.         Az enyém csíkos. 

 

*It lasts for 15 days.    15 napig tart. 
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5. fejezet - 1. foglalkozás    NEW PARTIES  

WHO’S WEARING A WIG? 

Nyelvi célok 
szókincs ismétlése és bővítése 

Tevékenységek 
meglepetés játék 

ruházat azonosítása 

szókincsbővítés illusztráció segítségével 

hallott szöveg követése illusztráció segítségével 

„Találd ki!” játék 

némajáték 

hiányzó betűk pótlása 

Eszközök 
könyv, kazetta, magnó 

gyerekeken lévő ruházat 

 
Szókincs 
beard 

blouse 

eye-patch 

fancy dress party 

headscarf 

microphone 

moustache 

shirt 

skirt 

trousers 

turtleneck (pullover) 

vest 

wear 

wig 

I’m sure. 

 

BEVEZETÉS 

SURPRISE 
Az előző óra győztes csapatának játéka. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS ISMÉTLÉSE ÉS BŐVÍTÉSE – AT THE FANCY DRESS PARTY 

1. Egyenként ültessük le a gyerekeket a következő utasítások segítségével: 
Sit down if you are wearing pink jeans. 

 Sit down if you are wearing a purple T-shirt. 

 Sit down if you are wearing blue socks. 
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Megjegyzés: Fogalmazzuk úgy a kérdéseket, hogy lehetőleg ne egyszerre üljenek le a gyerekek. A 

vicces mondatok jó hangulatot teremtenek. 

 

1. Tanulmányozzuk a CB 48/A képét, és keressük meg a válaszokat a feltett kérdésekre. 

Használjuk az illusztrációt képes szótárként, s bátorítsuk a gyerekeket, hogy kérdezzenek rá a számukra 
ismeretlen szavak jelentésére (CB 23/D). 

 

2. Ismerkedjünk tovább az új szavakkal a hanganyag segítségével. Hallgassuk a magnót, s keressük meg a a 
képen azt a gyereket, akiről éppen szó van. Gyakoroljuk az új szavak kiejtését. 

 

Bemondó The children are having a Fancy Dress Party at school.  

They are dancing happily in the hall.  

Tomi is a pirate. He’s wearing an eye-patch, a vest, trousers and boots.  

He’s got a head scarf and an earring. And a beard too!  

He’s singing loudly. 

Anton is a magician. He’s wearing a turtleneck pullover, trousers and a hat. 
He’s got a funny moustache. 

Eila is wearing a head scarf, a blouse and a long skirt.  

She’s got on a lot of rings, earrings, necklaces and bracelets.  

She’s dancing noisily. She’s a fortune teller. 

Mark is a hippie. He’s got a long wig. He’s wearing jeans and a long shirt.  

He’s got dark sun-glasses too. 

Igor is behind the microphone. He can dance very well.  

Sandra is dancing very slowly. It’s not easy to dance on roller-blades! 

Jessica and Harald are clowns.  

They’ve got wigs too. Harald has got wavy hair and Jessica’s hair is curly. 

 

Megjegyzés A szöveg nagyon hosszú, ezért érdemes minden újabb szereplő után megállítani a magnót, s 
megbeszélni, ki mit visel. A foglalkozásokról, cselekvésekről később lesz alkalmunk beszélni, 
így arra a szókincsre most ne fordítsunk időt. 

 

3. Játsszunk kitalálós játékot (CB 49/B). Közben gyakorolhatjuk a vélemény nyilvánítás különböző módjait is: 
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  Ismétlés   – I’ve got no idea. 

    - I think it’s… 

    - I think so too. 

  Új  - I’m sure it’s… 

 

BEFEJEZÉS 

PANTOMIME GAME 
Némajátékkal mutassuk be néhány ruhadarab felvételét. A többiek írják fel a kitalált szavakat a táblára, és 
alkossanak azokkal mondatot: 

 Pl. You are wearing a baseball cap. 

 
(Ehhez a gyakorlathoz használhatják a CB 48/A illusztrációját.) 
 

MARADT IDŐNK? 

MISSING LETTERS 
A táblára felkerült szavak bizonyos betűit töröljük ki, s gyerekek írják azokat vissza, így gyakorolva a helyesírást. 
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5. fejezet - 2. foglalkozás    NEW PARTIES  

WHO’S WEARING A WIG? 

Nyelvi célok 
szókincs ismétlése és bővítése 

összefüggő szöveg feldolgozása 

Tevékenységek 
„Találd ki!” játék 

szókincsbővítés 

hallott szöveg követése 

szóvadászat 

írásbeli gyakorlás 

személyleírás 

kedvencek ábrázolása 

rajzok feliratozása 

Eszközök 
könyv, kazetta, magnó, munkafüzet 

rajzlap, színes ceruzák 

 
Szókincs 
clown 

curly 

dark 

earrings 

fortune teller 

hippie 

light 

magician 

round 

straight 

wavy 

 

BEVEZETÉS 

GUESS WHO? 
Mennyire emlékeznek a gyerekek a tankönyv képére (CB 48/A)? Ellenőrizzük memóriájukat a CB 49/B ötletének 
segítségével.  

Írjuk fel a táblára az előző foglalkozáson használt kifejezéseket: 

   – I’ve got no idea. 

   - I think it’s… 

   - I think so too. 

   - I’m sure it’s… 

 

Majd kérdezgessük a gyerekeket a képről: 

   Who is wearing a purple skirt? 

   Who is dancing on roller-blades? 
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   Who is standing next to Eila? 

A gyerekek csukott könyvvel, a táblán olvasható kifejezések segítségével próbálnak 
válaszolni. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS BŐVÍTÉSE - FOGLALKOZÁSOK, JELMEZEK, SZEMÉLYLEÍRÁS 
1. Nyissuk ki a könyvet, s azonosítsuk a szereplőket részletes személyleírás alapján, majd 
ismerkedjünk meg a foglalkozásokat jelölő szavakkal is. 
  Eila is wearing… She is a fortune teller. 
  Tomi is wearing… He is a pirate. 
  Jessica is wearing a curly wig. She is a clown. 
  Mark is wearing dark sun-glasses. He is a hippie. 
  Anton has got a funny moustache. He is a magician. 
 
2. A szókincs további gyakorlására alkossunk igaz/hamis mondatokat a szereplőkről. 

  The hippie is wearing a short wig. 

  No, he isn’t, He’s wearing a long wig. 

 

  The clowns are wearing wigs too. 

  Yes, that’s right. 

 

3. Hallgassuk meg ismét az illusztrációhoz tartozó hanganyagot (CB 48/A). Kérjük meg a gyerekeket, hogy 
koppintsanak ceruzájukkal a padon, ha foglalkozást jelölő szót hallanak. 

 

4. SZÓVADÁSZAT 
Keressük meg a szövegben (CB 49/C) a ruhadarabokat, majd a foglalkozásokat jelentő 
szavakat. 
(Összpontosítsunk az előző és a mai foglalkozáson megismert szavakra, s hagyjuk ki a cselekvésekre utaló 
mondatokat!) 

 

5. Gyakoroljunk tovább a munkafüzet segítségével: AB 34/1.2.3. 

 

BEFEJEZÉS 

WANTED 
Az AB 34/3 alapján szóban adjunk személyleírást a 2. feladat két szereplőjéről. 
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MARADT IDŐNK? 

CARTOON CHARACTERS 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy készítsenek egy rajzot kedvenc rajzfilm hősükről, majd feliratozzák az öltözékét 
(AB 34/4). Az elkészült munkákkal dekoráljuk a terem falait. 
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5. fejezet - 3. foglalkozás    NEW PARTIES  

WHO’S WEARING A WIG? 

Nyelvi célok 
folyamatban lévő cselekvések részletesebb leírása 

korábban tanult szókincs aktivizálása 

Tevékenységek  
’clothes game’ 

irányított színezés 

különbségek keresése 

cselekvések leírása 

írásbeli gyakorlás – szöveg kiegészítése 

olvasott szöveg bővítése 

Eszközök 
könyv, munkafüzet 

 
Szókincs 
easy - easily 

good – well 

happy - happily 

loud – loudly 

noisy – noisily 

 

BEVEZETÉS 

THE CLOTHES GAME (CB 49/D) 
Hívjunk ki 2 diákot az osztály elé, s állítsuk őket háttal egymásnak. Kérjük meg, hogy emlékezetből írják le 
egymás öltözékét. 

(Olyan gyerekeket válasszunk, akik öltözése a tanultak alapján leírható!) 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

IRÁNYÍTOTT SZÍNEZÉS 
Egészítsük ki a személyleírást az AB 35/5 alapján. Hallgassuk a magnót, és színezzük ki a 
képen látható bohócot. Kiegészítő tevékenységként feliratozhatjuk a rajzot, majd 
beszélgessünk a képről. 
 
KÉPLEÍRÁS – KÜLÖNBSÉGEK MEGKERESÉSE 
Az AB 35/6 további gyakorlásra ad lehetőséget. Először önállóan, csukott könyvvel 
keressenek emlékezetből különbségeket a munkafüzetben látható rajz és a könyv megfelelő 
képe közt, s karikázzák be azokat. Erre a tevékenységre mindössze 2-3 percet fordítsunk. 
Párokban vessék össze, mit találtak. 
Ellenőrizzük munkánkat a könyv alapján, majd közösen írjunk a képről a példa alapján. (A 
feladat megoldása otthon is befejezhető.) 
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HATÁROZÓSZÓK HASZNÁLATA 
1. Olvassunk a farsangi bálról (CB 49/C). Figyelmünket fordítsuk a határozószókra. 
  Tanár They are dancing in the hall. HOW? 
  Diák1 They are dancing happily in the hall. 
  Tanár He is singing. HOW? 
  Diák2 He is singing loudly. 
 
2. Az AB 36/7. feladatban Jessica és Harald öltözékét írhatjuk le. A feladat megoldása 
változatosabb, ha előre biztosítunk egy szóbankot, amiből a gyerekek válogathatnak. Érdemes 
több, oda nem illő szót is megadnunk, ezzel a szövegértést is ellenőrizzük, a szóhasználatot is 
alaposabban gyakorolhatjuk. 
A feladat második részét oldjuk meg közösen.  
         További gyakorlás: AB 
37/9 
 

 

BEFEJEZÉS 

COLOURS 
Olvassuk a CB 49/C szöveget, a kép alapján színekkel kiegészítve. 

 (eredeti szöveg)  Tomi is a pirate. He is wearing an eye-patch, a vest… 

 (kiegészített változat) Tomi is a pirate. He is wearing a black eye-patch, a blue and white vest… 

 

MARADT IDŐNK? 
AB 37/9 alapján beszéljünk önmagunkról (CB 15/B.C.D gyakorlatok szókincse 
feleleveníthető.) 
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5. fejezet - 4. foglalkozás    NEW PARTIES  

THE RAFFLE 

Nyelvi célok 
ismerkedés az összetett számokkal 

szókincsbővítés  

Tevékenységek 
körkérdés 

igaz megállapítások megtalálása 

hallott információ követése kép segítségével 

szógyűjtés 

helyesírás gyakorlása 

szerepjáték 

memória játék 

Eszközök 
könyv, CD, munkafüzet 

(tárgyak, képek árcédulákkal) 

 
Szókincs 
box of  chocolates 

can of coke 

jackpot 

packet of jelly bears 

peanut 

raffle 

salt sticks 

sunflower seeds 

 

BEVEZETÉS 

SURVEY 
Elevenítsük fel a cselekvéssel kapcsolatos szókincsünket, majd kérdezgessük egymást, ki mit tud csinálni, s 
hogyan? 

  How can you swim, Gyuri? 

  I can/can’t swim well. 

  Can you do 15 push-ups easily, Tibi? 

  Yes, I can/No, I can’t. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS - SZÁMOK, MENNYISÉGEK 
1. Elevenítsük fel a tízeseket, majd írjunk fel néhány összetett számot a táblára, s gyakoroljuk azokat szóban. 

 

2. Kérjük meg a gyerekeket, próbálják megoldani a CB 50/E igaz/hamis megállapításokból álló feladatát. 
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(A feliratok, valamint az összetett szavak egyes elemeinek ismerete nagy segítség, így a ’peanut’ szó jelentése 
kikövetkeztethető, s kizárásos alapon megoldható a feladat.) 

 

3. Ellenőrizzünk úgy, hogy a gyerekeknek csak a számokat kelljen kimondani, s mi olvassuk az új, összetett 
szavakat: 

  Tanár What number is the packet of sunflower seeds? 
  Diák1 Number 53. 

 

Ezt követően már a gyerekek is felolvashatják az igaz mondatokat, valamint ki tudják javítani a hamisakat. 

 

4. A gyakorlathoz tartozó hanganyag segítségével gyakoroljuk az ételek megnevezését. A bemondó mondatát 
követően állítsuk meg a magnót, s a szám alapján nevezzük meg az adott nyereményt. Ezt követően hallhatjuk 
majd a helyes megoldást is. (Az első három mondat példa a feladat végrehajtására.) 

 

Bemondó  Tomi’s raffle ticket is number 48. 

 He’s got a can of lemonade. 

Tomi  Yes! I’ve got a can of lemonade. 

  

Bemondó  Eila’s raffle ticket is number 69.  
Eila  Yes! I’ve got a box of chocolates.  

 

Bemondó  Sandra’s raffle ticket is number 71.  

Sandra  I’ve got a can of coke.  

 

Bemondó  Harald’s got number 100. 

Harald  I’ve got a packet of peanuts. 

 

Bemondó  Anton’s got number 32.  

Anton  I’ve got a packet of crisps.  

 

Bemondó  Igor’s got number 84. 

Igor  I’ve got some jelly bears. 
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5. Gyakoroljuk az új szavakat, kifejezéseket az AB 37/10 feladatában. A gyerekek dolgozzanak párokban, és 
gyűjtsenek annyi szót a megfelelő csomagoló anyagok mellé, ahány vonal a rajzok mellett található. Az első 
három, hibátlan munkát végző párost jutalmazzuk. 

Ehhez ellenőrzésképpen készíthetünk szóhálót a táblára úgy, hogy felrajzoljuk az ábrákat, s a gyerekek addig 
írnak, amíg az összes általuk gyűjtött szó fel nem kerül. Közösen tekintsük át a helyesírást! 

 

6. Az AB 37/11 feladata lehetőséget nyújt a tanultak szituatív alkalmazására. A számok beírása után párokban 
gyakorolhatunk a példa alapján.  

Életszerűbbé tehető a játék, ha hozunk órára néhányat az illusztráción látható ételek, italok közül, s ellátjuk 
azokat árcédulákkal is. Tárgyak helyett képekkel, rajzokkal is dolgozhatunk. 

 

BEFEJEZÉS 
MEMORY GAME (CB 50/F)  

Adjunk 30 másodpercet az ajándékokhoz tartozó sorszámok memorizálására, majd dolgozzunk párokban. Az 
egyik játékos csukja be a könyvét, s próbáljon emlékezetből válaszolni társa kérdéseire 
  What number is the jackpot? 

  I’ve got no idea. 

 

  What is number 71? 

I think it’s a can of coke but I’m not sure. 

 

 What is number 69? 

 I’m sure it’s a box of chocolate! 

 
MARADT IDŐNK? 
Játsszunk szerepcserével is. 
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5. fejezet - 5. foglalkozás    NEW PARTIES  

THE RAFFLE 

Nyelvi célok 

a megszámlálható és megszámlálhatatlan 
fogalmának bevezetése 
Tevékenységek 
szám BINGO 

szógyűjtés 

párok keresése hanganyag alapján 

szerepjáték 

beszélgetés, összehasonlítás 

„csere-bere” játék 

Eszközök 
könyv, CD 

tárgyak a megszámolhatóság szemléltetésére 

gyerekek által hozott apró tárgyak 

 
szókincs 
ismétlés 

 

Let’s swap. 

 

BEVEZETÉS 
NUMBER BINGO 
Mindenki írja fel a házszámát a táblára. Mindenki válasszon ki 6 számot, s írja le azokat 
betűvel a füzetébe. 
Olvassuk fel tetszőleges sorrendben a táblán látható összes számot, a gyerekek pipálják a saját 
listájukon szereplő, elhangzó számokat. Ki kiált először BINGO-t? Ő vezetheti a következő 
fordulót. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

A MEGSZÁMLÁLHATÓ ÉS MEGSZÁMLÁLHATATLAN FOGALMÁNAK BEVEZETÉSE - LET’S SWAP 
1. Ismételjük át a CB 50/E szókincsét az AB 37/10 ötlete alapján – ezúttal csak közös táblaképet rajzolva. 

A gyakorlathoz tartozó hanganyag segítségével elevenítsük fel, ki mit nyert. 

Előzetesen írjuk fel a táblára egy oszlopba a szereplők neveit, s egy másik oszlopba a nyereményeket, de 
összekevert sorrendben. A gyerekek a magnót hallgatva kössék össze a két oszlop szavait. 

 

2. Mondjuk el, hogy néhányan el akarják cserélni nyereményüket. Olvassuk el a CB 51/G párbeszédet, s 
beszéljük meg, kinek mire sikerült cserélnie. 
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3. Játsszunk el hasonló beszélgetéseket a CB 51/H szavainak segítségével. 

Próbáljuk meg elcserélni a kólánkat narancslére, egy banánt gumicukorra, stb. 

 

4. Beszéljük meg  

- a ’some orange drink’ és az ’a can of coke’ közti különbséget; 

 - a ’some orange drink’ és a ’some jelly bears’ közti különbséget. 

Melyik számolható meg darabra? (Hozzunk tárgyakat is a jobb szemléltetés érdekében!) 

Mely szavakat használjuk többes számban is? 

Az illusztráció alatti 2 szóháló melyike gyűjti össze a megszámlálható dolgokat jelentő szavakat? 

 

Kiegészítő gyakorlás: AB 71/4.5.6. 

 
BEFEJEZÉS 

SWAP GAME 
Előzetesen kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzanak magukkal órára elcserélésre szánt apró tárgyakat. (Ez lehet 
valódi csere, vagy csak játék, mely végén mindenki visszakapja az általa hozott tárgyat. Ezt beszéljük meg a 
gyerekekkel!) 

1. Először beszéljük meg a kínálatot – ez jó alkalom a szókincs átismétlésére. Remélhetőleg nem mindenki 
ceruzát vagy vonalzót hoz. Ha mégis, kapcsoljunk jelzőket a tárgyakhoz, így gyakoroljunk! 

 

2. Próbálják meg elcserélni a tárgyakat a CB 51/I ötlete alapján.  

 

 Diák1 Here is my notepad for your felt tips. 
Diák2 OK. Let’s swap. 

   No, thanks. I don’t want to swap. 

 
MARADT IDŐNK? 
SHOPPING LIST 
A farsangi bálra készülődve írjanak vásárlási listát, majd párokban beszélgetve játsszák el a 
vásárlási szituációt (AB 37/12). 
 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzanak magukról régi farsangi képet következő órára – ha tudnak.
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5. fejezet - 6. foglalkozás    NEW PARTIES  

THE PARTY IS OVER 

Nyelvi célok 
korábban tanult szókincs ismétlése és bővítése 

jelzős szerkezetek használata 

’s felelevenítése és gyakorlása 

udvarias kérés gyakorlása szituációkban 

Tevékenységek 
beszélgetés fényképekről 

hamis információ megtalálása hallás után 

szókincs bővítése kép és hanganyag segítségével 

ruhadarabok szereplőkhöz rendelése 

„csere-bere” játék 

barkochba játék 

Eszközök 
fényképek 

könyv, kazetta, magnó 

néhány ruhadarab, kiegészítő a játékhoz 

 
szókincs 
baggy 

braces 

checked 

denim 

dungarees 

spotty 

striped 

 

The party is over. 

 

BEVEZETÉS 

PARTY PHOTO 
1. Mutassunk egy régi fotót, mely bennünket vagy egy családtagunkat jelmezben ábrázol – ha nincs ilyen 
képünk, használjunk fel egy újságkivágást, esetleg rajzot. Meséljünk a képről a gyerekeknek. 

 

Variáció:  Három helyen tévedjünk, észreveszik-e a gyerekek a tévedéseket, s ki tudják-e azokat javítani? 

 

2. Ha sikerült képet hozniuk, ők is beszélgessenek a képekről párokban. Otthon oldják meg az 
AB 36/8 feladatát. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS ISMÉTLÉSE ÉS BŐVÍTÉSE - AFTER THE PARTY 
1. A CB 52/J illusztrációja és a hanganyag segítségével bővítsük szókincsünket jelzőkkel. A magnót hallgatva 
mutassunk rá a megfelelő ruhadarabra, s ismételjük el a kifejezéseket: 
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Bemondó  Look at all these funny clothes: a pair of denim dungarees… 

striped braces…baggy trousers…spotty socks…a checked shirt… 

a dark eye-patch…a lights blue head scarf. 

Whose clothes are these? 

 

2. Hallgassuk meg a hanganyag második részét. Emlékezetből próbáljuk meg azonosítani a 
jelmezek egyes darabjait a példa alapján.  
Állítsuk meg a magnót minden párbeszéd után, s kérjük meg a gyerekeket, hogy mondják el, 
kinek a ruhadarabjairól van szó. (Ha senki nem emlékszik, lapozzunk vissza a 48. oldal 
képéhez.) 
 

Eila  Can I try your dungarees on? 
Jessica  Of course you can. But I think they’re too big for you. 

Bemondó  The denim dungarees are Jessica’s. 

 

Tomi  Can I try your braces on? 

Harald  Of course you can. Here you are. 

 

Harald  Can I try your head scarf on? 

Tomi  Yes. Here you are. It suits you. 

 

Igor  Can I try your trousers on? I like baggy clothes. 

Harald  Of course you can. Here you are. 

 

Mark  Can I try your eye-patch on? 

Tomi  Here you are. It suits you. 

 

SZEREPJÁTÉK 
1. Az öltözőben a gyerekek szeretnék felpróbálni egymás jelmezeit. Hallgassuk meg újra a párbeszédeket, s 
kövessük a szöveget a könyvben (CB 52/K).  

Játsszuk el a CB 52/L szituációit párokban. Minden szituációhoz alkossunk új párokat. 

  



192 
 

BEFEJEZÉS 

PLAY 20 QUESTIONS 
A CB 37/M ötletét és illusztrációját ismét felhasználhatjuk, ezúttal más szókincset gyakorolva. Célszerű először 
frontálisan játszani, majd 2 csoportban. 

Kérdések segítségével próbáljuk meg kitalálni, kire gondol társunk a 37. oldalon látható emberek közül. 

 

  Is he wearing a striped T-shirt?   No, he isn’t. 

  Is he wearing dark green slippers?   No, he isn’t. 

  Is he wearing a paper hat?    Yes, he is. 

  Is he wearing baggy trousers?   Yes, he is. 

  Is he painting the walls on the 4th floor?  Yes, he is!!! 

 

MARADT IDŐNK? 
Játsszunk párokban is. 
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5. fejezet - 7. foglalkozás    NEW PARTIES  

THE PARTY IS OVER 

Nyelvi célok 
folyamatban lévő cselekvések gyakorlása bővített 
szókinccsel 

birtokviszony kifejezése, szituatív gyakorlása 

Tevékenységek 
szórejtvény 

némajáték – szókincsbővítés 

illusztráció és olvasott szöveg összevetése 

szókincs gyakorlása 

szerepjáték 

szókereső rejtvény megoldása 

szókereső készítése 

Eszközök 
munkafüzet, könyv, CD 

 
szókincs 
corner 

paper cup 

paper plate 

pick up the litter 

sweep the floor 

 

Mine is striped. 

 

 

BEVEZETÉS 

JUMBLED LETTERS 
Indítsuk a foglalkozást az AB 38/13 szórejtvényével. Miután a gyerekek helyes sorrendbe rakták a betűket, 
lerajzolhatják a jelentésnek megfelelő ruhadarabokat. Így visszacsatolást kapunk arról, értik-e az előző 
foglalkozáson tanultakat. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

TIDYING UP  
1. Vezessük be az új szavakat, kifejezéseket némajáték segítségével; más utasításokat is kapcsoljunk a játékba 

  pl put on a head scarf 

   try on an earring 

   dance happily 

   eat some salt sticks 

   jump on a pogo stick 

       További ötlet: CB 6/C Instruction game 
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2. A mulatságot követően a gyerekek rendet raknak (CB 53/M). Az illusztráció azonban nem ábrázolja pontosan 
a szövegben leírtakat. Próbáljuk megtalálni az eltéréseket. 

 

3. Hallgassuk meg a hanganyagot, melyen a pontos képleírás hallható, s ellenőrizzük munkánkat.  

 

Bemondó The children are tidying up the school hall. Harald is picking up the litter, 
Sandra is sweeping the floor. Eila is putting the paper cups and plates on a 
table. Anton and Tomi are carrying back the chairs. Igor is dancing with 
Jessica. But where’s Mark? He’s sitting in the corner. Is he having a rest?  

No, he isn’t.  

He’s having some cake and drinking orange juice. 

 

Beszélgessünk a képről, s gyakoroljuk a folyamatos jelent kifejező szerkezeteket tagadó mondatokban. 

 

IN THE CLOAKROOM 
1. Nézzünk be a ruhatárba (CB 53/M illusztrációja). Mit látunk?  

  Diák1 I can see a striped jumper. 

  Diák2 I can see a striped jumper and a light blue hat. 

 

2. Segítsünk Jessica anyukájának megtalálni a keresett ruhadarabokat (CB 53/N). 

A párbeszéd olvasása közben mutassunk rá a megfelelő ruhadarabokra. Ezt követően olvassunk szereposztás 
szerint. 

 

3.  Hallgassuk meg az AB 38/14 hanganyagát, és írjuk a megfelelő számokat a jegyekre. Van-e minden 
ruhadarabnak száma? 

 

Gyerek 1  Can I have my pullover, please? 

Mum  Is it striped or checked? 

Gyerek1  It’s striped. It’s number 58. 

 

Gyerek 2  Can I have my jacket, please?  

Mum  Number 93….93?…I can’t find it. 
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Gyerek 2  It’s dark. 

Mum  Oh, yes. Here it is. 

 

Gyerek 3  Here’s my ticket.  

Mum  Number 46. A pair of roller-blades. 

Gyerek 3  Thank you. 

 

Gyerek 4   Can I have my sports bag? It’s big. 

Mum  What number? 

Gyerek 4   29. 

Mum  Here you are. 

 

Mum  Number 34…What is it? 

Gyerek 5  A light jacket and a cap. 

 

Gyerek 6  Can I have my umbrella, please? I’m sorry, I can’t find my ticket. 

Mum  It’s number 71. 

Gyerek 6  Thank you. 

 

Gyerek7   I’ve got a small sports bag. 

Mum  What number? 

Gyerek 7  88. 

Mum  Here you are. 

Gyerek 7  Thank you. 

 
BEFEJEZÉS 

WORDSEARCH 
Keressük meg az AB 38/15 rejtvényében az elrejtett farsangi öltözék kiegészítőket. 
 

MARADT IDŐNK? 

CLOTHES WORDSEARCH 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy készítsenek hasonló rejtvényt a ruhadarabokról. (AB 38/15). 
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5. fejezet – 8-9. foglalkozás    NEW PARTIES  

FANCY DRESSES AND MASKS 

Nyelvi célok 
a tanultak rendszerezése, gyakorlása 

komplex készségfejlesztés    

Tevékenységek 
szerepjáték 

memória sorozat készítése 

memória játék 

szógyűjtés 

írásbeli gyakorlás 

mondatalkotó verseny 

’Találd ki!” játék 

társasjáték 

Eszközök 
gyerekek ruhadarabjai 

üres kártyák, filcek 

munkafüzet 

könyv, dobókocka, bábuk, bohócot ábrázoló kép 

 
szókincs 
ismétlés, kiegészítő szókincs 

 

balding 

*begin                                  

*candle  

*ceremony 

*Chinese New Year 

*dancer                                

*dress up                             

*dumpling                           

*festival                               

*god                                    

*happiness 

*lantern  

*pumpkin 

*quarrel                                

*skeleton                          

*symbol                               

*the last day                         

*traditional                         

*witch                                 

 

BEVEZETÉS 
WHOSE CLOTHES? 
Hozzuk be a terembe néhány gyerek kabátját/ dzsekijét, pulóverét, s rendezzünk be ruhatárat a tanári asztalon.  

(Mi is hozzunk néhány dolgot, hogy legyen variációs lehetőségünk.) 
Játsszuk el a párbeszédet! (CB 53/N) 
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   Is this your jumper, Zsolt? 

   No, it isn’t. Mine is dark brown. (I think, it’s Peti’s.) 

    

   I think, these are your ear-muffs, Nóri. 

   No, they aren’t. Mine are small. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
DIALOGUES- ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 

Kis csoportokban (3-5 fő) lapozzák végig a fejezetet, s gyűjtsék ki a kétsoros párbeszédeket. 
Majd készítsenek memória kártya sorozatot a beszédszándékok játékos gyakorlására. 
 

I’m sure it’s Igor’s.  I think so too. 
   

Here’s my notepad for your felt 
tips. 

 OK. Let’s swap. 

   
Can I try your head scarf on?  Yes, here you are. It suits 

you. 
     
6-8 kártya párral már játszhatunk. A sorozat készítése közben arra is kell ügyelniük, hogy 
csak egyetlen megoldás legyen jó. 
 
CSELEKVÉSEK RÉSZLETES LEÍRÁSA- HOW? 
1. Gyűjtsünk szavakat közösen arról, hogyan lehet játszani.  

How can you play a memory game?  happily 
       quickly 

       noisily etc. 

 

2. Összpontosítsunk a formára az AB 70/2 feladatának segítségével. 
 

3. Összpontosítsunk az alkalmazásra! Rendezzünk mondatíró versenyt (AB 70/3). Kérjük meg a gyerekeket, 
hogy az előzőleg szétválogatott szavakat is felhasználva írjanak önállóan a képről. 

 

4. Ellenőrzésként olvassák fel a legrövidebb, leghosszabb, legviccesebb mondatokat. 

 

SZEMÉLYLEÍRÁS - THE CLOWN GAME (CB 55/Q) 

1.  Előzetesen keressünk vagy rajzoljunk egy bohócot ábrázoló képet. 
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Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy ki van a képen, s az ő feladatuk lesz kitalálni, hogy néz ki, milyen ruha van 
rajta, s mit tud csinálni. 

Írjuk fel a táblára segítségként: 

Has he got…? 

Is he wearing…? 

Can he…? 

Vajon mit tudnak kideríteni bohócunkról 3 perc alatt? 

 

2. A CB 55/Q játéka egyénileg is lebonyolítható, de kis csoportokban sokkal mulatságosabb. 

A START HERE sorral kezdünk, majd soronként haladunk lefelé. A dobókockánk számának megfelelő mezőben 
olvasható bohócunk személyleírása. 

Játék közben folyamatosan jegyezzük le (ha van idő, rajzoljuk le) őt a fejétől a lábáig. 

A könyv példája alapján mutassuk be bohócunkat írásban (CB 55/R). 

 

BEFEJEZÉS 
OUR CLOWNS 
Mutassuk be néhány önként vállalkozó rajzát a csoportnak, s közösen beszélgessünk azokról. 

 

MARADT IDŐNK? 

WANTED 
Kérjünk meg 5-6 diákot, hogy álljanak a csoport elé rajzaikkal. 

Egy önként vállalkozó beszéljen az egyikről, a többiek próbálják azonosítani az illetőt: 

It’s Linda’s clown. 

 

Megjegyzés:  Nagy létszámú csoport esetén játszhatunk több csoportban is. 

 

 

A CB 54/O gyakorlat szövege kiegészítő olvasmány, hatékonyan használható differenciált foglalkoztatásra. 

Javasoljuk a 3 csoportban történő feldolgozást: 

  1. Chinese New Year 

  2. Halloween 
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  3. Busó Carnival 

 

Két csapat az 1. és 2. pontban megjelölt ünnepek közül választva, a tankönyv leírásait felhasználva készítsen 
rejtvényeket a többiek számára: 

• Szókereső 
• Keresztrejtvény 
• Képes szótár készítése – kép és szó összekapcsolása 

       

A harmadik csapat tagjai (a legkreatívabb diákok) önállóan gyűjthetnek anyagot a busójárás 
szokásáról  (könyvtár, Internet), s készíthetik el saját, a fenti listából választott feladataikat. 
 

Megjegyzés A diákok minden bizonnyal szívesen tartanának egy ’fordított órát’, mely során 
a csoportok előadhatnák feladataikat. Ezért erre az anyagrészre legalább 2 
kiegészítő foglalkozást kell terveznünk. 
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5. fejezet - 10. foglalkozás    NEW PARTIES 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 

Nyelvi célok 

a tanultak alkalmazása önálló munka során         
önértékelés   

Tevékenységek 
szólánc 

önálló feladatmegoldás  
daltanulás 

Szükséges eszközök 
munkafüzet (AB 39) 

CD 

 Szókincs 
 ismétlés 

 

 
BEVEZETÉS 

WORD CHAIN 
Mindenki álljon fel. Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy gondoljanak egy ruházati bolt kínálatára. Egyenként 
sorolják, mit lehet ott kapni, de csak jelzőkkel bővített kifejezéseket fogadjunk el. Aki nem tud új kifejezést 
mondani, vagy olyat említ, ami már elhangzott, leül, és drukkol a többieknek. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÉPESLAP 
A képeslap szövegének feldolgozását a pedagógusra bízzuk (lásd Track 1 utolsó foglalkozása). 

 

A hanganyag tartalmazza a szöveg módosított változatát, így a gyerekek feladata lehet a téves információ 
megtalálása a hallott és olvasott szöveg összevetésével. 

 
Jessica 

Dear Nick and Tina, 

We are very happy today because we are having a Fancy Dress Party at school.  

I’ve got some old clothes for the party: pink dungarees from our friends,  

my old baggy T-shirt, some checked socks and Mum’s slippers.  

I’ve got a small red nose and short wavy hair. Don’t worry, it’s just a wig! 

We’ve got some food for the part too, some packets of  jelly bears and peanuts.   

Tomi has got some good games. We like playing with them.  

Are you having a party at your school? 
Write soon.  Love,  Jessica 
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SZÓREJTVÉNY 
Feladat a mondatok helyes szórendjének visszaállítása. 

 

MINI PÁRBESZÉDEK 
Feladat a párok megkeresése. 

 
      További gyakorlási lehetőség: AB 70-71. oldal 
BEFEJEZÉS 
ÖNÉRTÉKELÉS 

A feladatsor elvégzése után lehetőség nyílik az önértékelésre a megfelelő arc kiszínezésével.  

Önértékelésüket kísérjük figyelemmel, s kérdezzünk rá a nehézségekre, nyújtsunk segítséget!  

 

MARADT IDŐNK? 

Tanuljunk egy új dalt, mely a hanganyag HEAR HERE! részében, a fejezet zárásaként 
szerepel: 

 

I am a music man, 

I come from far away, 

What can you play? 

What can you play? 

I can play the violin, violin, violin, 

Vio, vio, violin, vio, violin. 

… 

I can play the piano, piano, piano.  

Pia, pia, piano, pia, piano 

….. 

I can play the big bass drum, big bass drum, big bass drum. 

Boomdi, boomdi, boomdi, boom, boomdi big bass drum. 
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6. FEJEZET – TRACK 6    NEW TV CHANNELS 
 

Tartalmi összegzés 

A fejezet témája a tévénézés, különböző TV csatornák és műsorok. 

Megismerkedünk néhány műsorfajtával, majd Jessica kedvenc csatornájára váltunk.  

A World 2 állatokról szóló műsorokat sugároz. Ezt figyelve érdekes információk birtokába 
jutunk, elsősorban Földünk óriásairól – az elefántokról és a bálnákról. 

 

Cél 

- szókincsbővítés; 

- beszélgetés a tévénézési és olvasási szokásokról; 

- információ kérése és adása – olvasott és hallott információ feldolgozása; 

- rendszeres cselekvések kifejezése; 

- kedvenc olvasmány bemutatása. 

 

Kereszttantervi törekvések 
 - földünk és környezetünk 

 - ember és társadalom 

 - művészetek 

 

A fejezet végére a diákok képesek lesznek   
- vadon élő állatokat megnevezni, életmódjukról beszélgetni; 

- a szerzett ismereteket felhasználva kedvenc állatukról posztert készíteni,  

illetve beszélgetni. 

 

Megjegyzés A rendszeres cselekvések kifejezésének gyakorlására, más igeidőkkel való 
összevetésére a következő kötet fejezeteiben többször kínálkozik majd lehetőség. 

A fejezet feldolgozására tervezetünkben több időt szántunk, tekintettel a hosszabb, 
összefüggő szövegekre, az új tartalomra és szókincsre. 
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Track 6 – New TV Channels 

 

action film (n)                       akciófilm 

Antarctica (n)                        Antarktisz 

the Arctic (n)                         Északi-sark 

Atlantic Ocean (n)                 Atlanti-óceán 

Australia (n)                           Ausztrália 

between (prep)                       között 

bite (v)                                   harap, megharap 

blue whale (n)                        kék bálna 

branch (n)                              faág 

breathe (v)                              lélegzik 

buffalo (n)                              bölény, bivaly 

cartoon (n)                              rajzfilm 

catch a fish (v)                       halat fog 

channel (n)                               csatorna 

comedy film(n)                      vígjáték 

communicate (v)             kommunikál, kapcsolatot teremt 

continent (n)                            földrész 

damage (v)                              megrongál 

do tricks (v)                             trükköket mutat be 

duck (n)                                   kacsa 

eagle (n)                                  sas 

enjoy (v)                                   élvez valamit 

fall (v)                                      leesik 

feed (v)                                    etet 

fish (n)                                     hal 

foster parent (n)                       nevelőszülő 

frog (n)                                     béka 
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get angry (v)                            méregbe gurul 

get frightened (v)                     megijed 

giant (n)                                   óriás 

giraffe (n)                                 zsiráf 

grey (adj)                                 szürke 

hate (v)                                    utál 

hear (v)                                    hall 

historical (adj)                          történelmi 

Indian Ocean (n)                      Indiai-óceán 

killer whale (n)                         kardszárnyú delfin 

kiss (v)                                      puszit ad 

leaf, leaves (n)                           falevél, falevelek 

meat-eater (n)                           húsevő 

North America (n)                    Észak-Amerika 

orphan (n)                                 árva 

otter (n)                                     vidra 

owner (n)                                   tulajdonos 

Pacific Ocean (n)                      Csendes-óceán 

pat (v)                                        cirógat 

penguin (n)                                pingvin 

polar bear (n)                            jegesmedve 

save (v)                                      megment 

science fiction film (n)        tudományos-fantasztikus film 

sea life centre (n)     a tengeri élővilágot bemutató központ 

seal (n)                                       fóka 

send a message (v)                    üzenetet küld 

shark (n)                                   cápa 

smell (v)                                    szagol 

soap opera (n)                           szappanopera  
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sports fan (n)                            drukker 

sports programme (n)                sportműsor 

swim underwater (v)                   víz alatt úszik 

talk to (v)                                    beszélget valakivel 

tiger (n)                                        tigris 

tongue (n)                                     nyelv (testrész) 

tonne (n)                                       tonna 

train (n)                                         vonat 

trunk (n)                                        ormány 

turtle (n)                                        tengeri teknős 

unhappy (adj)                                boldogtalan 

weigh (v)                                      súlya van, nyom 

western film (n)                            vadnyugati film 

wild boar (n)                                vadkan 

 

*bad dream (n)                            rémálom 

*build (v)                                     épít 

*couch potato (n)                         szenvedélyes tévéző 

*dream (n)                                    álom 

*golden eagle (n)                         arany sas 

*make loud noises (v)                  zajong 

*nest (n)                                       fészek 

*piranha fish (n)                           piranha hal 

 

Track 6 - Everyday English 
 

When does it start?   Mikor kezdődik? 

It starts at quarter past 8.   Negyed kilenckor kezdődik. 

It starts at half past 8.   Fél kilenckor kezdődik. 
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It starts at quarter to 9.   Háromnegyed kilenckor kezdődik. 

Don’t argue.    Ne vitatkozzatok! 

How heavy are they?   Milyen nehezek? 

…as heavy as…    …olyan nehéz mint… 
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6. fejezet - 1. foglalkozás    NEW TV CHANNELS  

DO YOU LIKE WATCHING TV? 

Nyelvi célok 
szókincsbővítés 

vélemény kifejezése új szituációban 

Tevékenységek 
üzenetküldés 

párkereső 

rövid párbeszédek követése hallás után 

beszélgetés 

vélemény kifejtése 

„Találd ki!” játék 

Eszközök 
könyv, kazetta, magnó 

(írásvetítő, fólia üres táblázattal, toll) 

 
Szókincs 
cartoon 

channel 

comedy film 

hate 

historical film 

news 

science fiction film 

series/adventure series 

soap opera 

sports fan 

sports programme 

western film 

*couch potato 

 

BEVEZETÉS 

MESSAGES 
Osszuk a gyerekeket két csoportra. Mondjuk meg, hogy üzenetet fognak továbbadni egymásnak. Suttogniuk 
kell, nehogy a másik csapat meghallja. 

Súgjunk mindkét csapat első játékosának a fülébe a következő mondatot: 
  Let’s watch television. 
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.  

 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS BŐVÍTÉSE  - TV PROGRAMMES 
1. Válogassunk az éppen aktuális, népszerű, s feltehetően mindenki által ismert filmcímek közül, s segítségükkel 
vezessük be az új szókincset. 
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  Pl Ice Age – cartoon 
 

Megjegyzés Nagyszerű lenne videó filmek borítója vagy plakátok segítségével dolgozni. 

 

2. Keressük meg a CB 56/A gyakorlatának párjait, majd ellenőrizzük munkánkat a hanganyag segítségével. 

 

Mark  I like cowboy stories. 

Tomi  Let’s watch a western film. 

 

Daniel  I hate ‘Tom and Jerry’. 

Jessica  Don’t watch cartoons then. 

 

Daniel  I’m a basketball fan. 

Tomi  There are good sports programmes on TellySport. 

 

Jessica  I like funny films very much. 

Eila  Let’s go to the cinema. There’s a good comedy film on today. 

 

Sandra  My favourite subject is History. 

Eila  Do you like historical films too? 

 

Sandra  I don’t like very long stories. 

Jessica  Don’t watch soap operas then. They are boring. 

 

3. A gyakorlathoz tartozó kérdések alapján beszélgessünk arról, hogy ki milyen filmeket szeret, van-e kedvenc 
TV csatornája. 

 

INFORMÁCIÓ KERESÉSE - THE TV GUIDE 
1. Nézzük meg a CB 56/B gyakorlat műsorajánlatát, s keressünk érdeklődési körünknek megfelelő filmet. 
Választásunkat indokoljuk meg a Track 1 (CB19/K), a Track 4 (CB 38/B) és a Track 6 (CB 56/A) szókincsének 
segítségével. 

Ezen kifejezéseket gyűjtsük össze (tábla, írásvetítő). Kezdjük mi a sort, majd néhány önként vállalkozó tanuló is 
mondja el véleményét, ezzel további mintát adva a félénkebbek számára. 
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(First) 

(Then) 

I want to watch… 

Let’s watch… 

…because… …I like … very much. 

…my favourite subject is… 

… my hobby is… 

 

 

2. A táblázatban összegyűjtött szerkezetek segítségével beszélgessünk a TV műsorról. 
Indítsunk a saját példánkkal, majd szólítsuk meg az egyik diákot, aki hasonlóképp beszél 
magáról, majd továbbkérdez. 

 I want to watch the ’Killer Whale’ because I like films about animals. 
 What about you? 

 

3. Miután mindenkit meghallgattunk, vagy legalább a csoport felét, kérdezzünk vissza: 

 What about Zsolti? 

 He wants to watch football because that’s his favourite sport. 

 

 What about Kitty? 

 I’m sorry, I can’t remember. 

(Ekkor Kitty néma beszéddel – lip reading- elismétli a TV műsor 
megnevezését emlékeztetőként. 

 

4. Rögzítsünk közösen néhány példát a táblán és a füzetben. A párbeszédes formával előtérbe 
helyezhetjük a funkciót, s nem a nyelvtani szerkezetekre összpontosítunk. Ugyanakkor azt is 
több oldalról megközelítve gyakoroltatjuk. 

Pl I want to watch ’Dino Island’ because I like adventure series very much. What about you, Lili? 

    

   First I want to watch ’Birds in Australia’ then ’Animal hospital’.  

My favourite subject is Biology and I like animals very much. 

 

My friend, Balázs, waants to watch ’Extreme sports’ because he likes them. 

 

I don’t like dangerous sports. 
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BEFEJEZÉS 

GUESSING GAME 
Válasszunk ki egy program fajtát, s a többiek találják ki, mire gondolunk. 

  Pl Do you want to watch a cartoon? 

   No, I don’t./Yes, I do. 

 

 

 

MARADT IDŐNK? 
Játsszunk párokban. 
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6. fejezet - 2. foglalkozás    NEW TV CHANNELS  

DO YOU LIKE WATCHING TV? 

Nyelvi célok 
időpontok kifejezésének ismétlése, bővítése 

előző óra szókincsének gyakorlása 

Tevékenységek 
szógyűjtés 

éneklés 

beszélgetés az időpontokról 

beszélgetés a TV műsorról 

„zenedoboz” játék 

Eszközök 
könyv  

TEAM 1 CD 

óra, ’PAST’ és ’TO’ feliratok 

diákok által előző évben készített kis órák 

(zene, doboz, időpontok kis kártyákon) 

 
Szókincs 
It’s quarter to 8. 

 

When does it start? 

It starts at quarter past 8. 

It starts at half past 8. 

It starts at quarter to 9. 

 

 

BEVEZETÉS 

TV PROGRAMMES 
A gyerekek egyenként jöjjenek ki a táblához, és írják fel egy-egy TV műsor megnevezését. Adjunk teret az új 
ötleteknek, de konkrét műsor címét ne fogadjuk el. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

MENNYI AZ IDŐ?  
1. Énekeljük el az előző évben tanult ’Clock Song’ című dalt. (TEAM 1 CB 50/B) 

 

2. Beszélgessünk ismét a CB 56/B műsorajánlójáról. Először az egész órakor kezdődő programokra kérdezzünk 
rá, majd fokozatosan haladjunk előre az időben, felelevenítve a félről tanultakat, majd bemutatva az új 
anyagot, a negyed és háromnegyed kifejezését. 

  What can you watch at 4 o’clock? 

  What can you watch at quarter past 8? 
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  What can you watch at half past 8? 

  What can you watch at quarter to 10? 

 

Szemléltetésként használjuk az iskolai szertárakban általában fellelhető demonstrációs órát. Az órára 
ráapplikálhatjuk a PAST és a TO feliratokat is segítségként. 

 

3. Miután átolvastuk és meghallgattuk a könyv példáit (CB 57/C), hallgassuk meg a gyerekeket, amint a többi 
program kezdetéről is információt adnak. 

 

Bemondó  The film about Australia starts at 4 o’clock. 
The football match starts at five minutes past six. 

The science fiction film starts at half past eight. 

The comedy film starts at quarter to ten.  

The Story of Rock’n’Roll starts at 5 minutes to ten. 

 

 

Kiegészítő gyakorlás:  AB 40/1 

BEFEJEZÉS 

TELLING THE TIME 
Megvannak-e még az előző évben készített órák? (TEAM 1 CB 50/C)  

Elevenítsük fel a játékot. 

 

MARADT IDŐNK? 
ZENEDOBOZ 

Írjunk fel egy-egy időpontot jelölő mondatot 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, s az azon olvasható időpontra állítja be a demonstrációs órát.  

 



213 
 

6. fejezet - 3. foglalkozás    NEW TV CHANNELS  

DO YOU LIKE WATCHING TV? 

Nyelvi célok 
a tanultak szituatív alkalmazása 

Tevékenységek 
rejtvényfejtés 

körmondat a filmekről 

szerepjáték 

közvélemény kutatás a filmekről 

Eszközök 
munkafüzet 

könyv, CD 

(teremben található TV és távkapcsoló – ha van) 

kérdéskártyák 

 
Szókincs 
action film 

 

Don’t argue. 

 

 

 

 

BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
1. AB 40/2 A keresztrejtvény megfejtése egy új, mégis valószínűleg mindenki számára ismert szó – action films – 
lesz. 

 

2. Indítsunk egy körmondatot a megfejtés felhasználásával: 

  Tanár I like historical films but I don’t like action films. 

  Diák 1 I don’t like action films but I like cartoons. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZEREPJÁTÉK - WHAT DOES JESSICA WANT TO WATCH? 
1. A gyerekek azon vitatkoznak, hogy melyik csatornát és műsort nézzék. Kövessük vitájukat a CB 57/D 
gyakorlathoz tartozó hanganyagon, majd válaszoljunk a feltett kérdésre. 

 

Jessica   Let’s watch SAT9. There’s a good cartoon on at 7 o’clock. 

Daniel  I don’t want to watch SAT9. I want to watch tennis on TellySport. 
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Jessica   You and your tennis! I hate sports programmes! 

Mum   Jessica! Daniel! Don’t argue! 
 

 

2. A gyerekek párokban dolgozva játsszák el a CB 57/E beszélgetést. Egyik diák az A, másik diák a B szerepkártya 
alapján gondolja át mondandóját. Segítséget nyújt a CB 56/B műsora és a CB 57/D kifejezései. 

 

Adjunk időt a pároknak, közöttük sétálva figyeljük munkájukat és segítsünk, ha szükséges. 

(Ha van a teremben TV, távkapcsoló, kellékként azokat is használhatják.) 

 

SURVEY (CB 57/F) 
1. Készítsünk előzetesen annyi kártyát, ahány diákunk van. Írjunk mindegyikre egy-egy filmekkel kapcsolatos 
kérdést.  

  Pl  

How many children like cartoons? 
_______________________________ 

 

 

 

Az üres vonalra a gyerekekkel írassuk fel a tényleges kérdést, amit fel kell majd tenniük  

Do you like cartoons? 

 

2. Járjanak körbe, s tegyék fel kérdésüket mindenkinek. Jegyezzék fel az igennek válaszoló társaik nevét. Ha 
végeztek, üljenek a helyükre. 

 

BEFEJEZÉS 
Mindenki számoljon be arról, amit megtudott. 

   5 children like cartoons. 
   Only Timi likes soap operas. 

   Nobody likes action films. 
   Everybody likes comedies. 
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A munkafüzet 41/3-5. feladatainak feldolgozása kiegészítő anyagként javasolt. Ezért erre 1 kiegészítő 
foglalkozást érdemes tervezni. 

 

READING? (AB 41/3-4) 
1. A beszélgetést indíthatjuk a következő megállapítással: 

I like good films but my hobby is reading. I like historical books, adventure stories and books about space. 

 

Adjuk át a szót a gyerekeknek, kérdéseinkkel rávezetve őket, hogy a filmekkel kapcsolatos szókincset most is 
alkalmazhatják. 

 

2. Hallgassuk meg az AB 41/3 hanganyagát, s figyeljük meg, melyik könyv kinek a kedvence. 
 

Daniel  This is my sister Jessica’s favourite book. It’s about Elsa, the lion. 

  There are a lot of nice pictures of Elsa and other African animals in the book. 

 

  Do you remember Nick, my friend in Chorley? 

  He likes modern adventure stories. He’s got four Harry Potter books. 

 

  I like detective stories very much, as you know. 

 

  My Hungarian pen-friend, Tomi, likes films about Indians. 

 

  Mark likes historical films and books. 
 
3. Rajzoltassuk meg a gyerekekkel kedvenc könyvük borítóját, majd írjanak a könyvről a 
megkezdett mondatok befejezésével. (Ez lehet otthoni feladatuk is, melyet aztán 
bemutathatnak egymásnak.) 
 

OR WATCHING TV? (AB 41/5) 
Töltsük ki önálló munkával az AB 41/5 kérdőívét, majd párokban dolgozva egymásnak is 
tegyék fel a kérdéseket. 
 
Megjegyzés Érdekes lenne a munkafüzeteket összeszedve adatokat gyűjteni a csoport 

tévénézési szokásairól. Ezt elvégezheti egy 3-4 fős önként jelentkező csoport, 
míg a többiekkel más feladatokat végzünk (gyakorlás, legnépszerűbb könyvek 
listája, stb) 
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6. fejezet - 4. foglalkozás    NEW TV CHANNELS  

WORLD 2 

Nyelvi célok 
szókincsbővítés 

ismeretek bővítése célnyelven 

Tevékenységek 
’BINGO’ 

szókincsbővítés képek és térkép segítségével 

szerepjáték 

memória játék párokban 

memória játék közösen 

Eszközök 
állatképek 

könyv 

 
Szókincs 
Antarctica 

Atlantic Ocean 

Australia 

blue whale 

buffalo 

giant otter 

giraffe 

Indian Ocean 

killer whale 

leopard 

North America 

Pacific Ocean 

penguin 

polar bear 

shark 

the Arctic 

tiger 

turtle 

wild boar 

 

BEVEZETÉS 

TIME BINGO 
A játékhoz a CB 58/G műsorának időpontjait adjuk meg választékként. Játsszunk a korábban 
leírtak szerint. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

TIME 
Beszélgessünk arról, hogy a játékban megadott időpontokban mely műsorok kezdődnek (CB 58/G) 
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ANIMALS 
1. Olvassuk át alaposabban a műsort, és húzzuk alá az állatneveket. Az új szavakat képekkel szemléltessük: 

  shark, polar bear, leopard, buffalo 

Ha minden, a műsorban szereplő állatról sikerült képet hoznunk, ellenőrzésként a gyerekek az állatnevek 
felolvasásával párhuzamosan kiválaszthatják a megfelelő képet, s feltehetik azt a táblára. 

 

2. Bővítsük a szókincset a CB 58/H rajzos térképe segítségével, miközben az állatok lakóhelyéről beszélgetve a 
kontinensek és óceánok nevével is megismerkedhetünk. 

 

Megjegyzés Valószínűleg nem okoz majd gondot a szókincs mennyisége, hiszen több szó anyanyelvünkben 
is hasonló, illetve ismert lehet már előző évből. 

 

INVITATION 

A gyerekek dolgozzanak párokban, és a CB 43/L gyakorlatban leírtak szerint hívják meg egymást 
egy-egy jó TV műsorra: 
 

Diák1 Are you free on Friday afternoon? Can you come and see me at 6 o’clock?  

There’s a good film on about pandas. 

Diák2 No, I can’t. I always go to the sports centre on Fridays. / Yes, I’m free. 

 Diák1 What a pity. / Great! 

 

BEFEJEZÉS 

MEMORY CHECK 
1. Kérjük meg a gyerekeket, hogy próbáljanak megjegyezni a CB 58/H térképének információjából annyit, 
amennyit tudnak 30 másodperc alatt. 

 

2. Dolgozzanak párokban. Az egyik diák nyitott könyvvel tegyen megállapításokat az egyes állatok élőhelyéről, 
míg társa nevezze az annak megfelelő állatot. 

  Diák1 They live in the Indian Ocean. 

  Diák2 Turtles. 

  Diák1 That’s right. 
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MARADT IDŐNK? 

MEMORY GAME 
Játsszunk memória játékot a középre kirakott képek segítségével. A gyerekek az állatokat 
megnevezve egyenként fordítsák le a képeket. Majd fordítsák azokat vissza úgy, hogy előbb 
megmondják, szerintük mit ábrázol a kép. (Érdekesebb, ha ehhez a játékhoz a korábban tanult 
állatok képeit is felhasználjuk, s így több kártyával játszhatnak.) 
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6. fejezet - 5. foglalkozás    NEW TV CHANNELS  

WORLD 2 

Nyelvi célok 
tanultak gyakorlása 

összefüggő ismeretterjesztő szöveg feldolgozása 

Tevékenységek 
szókártyák elhelyezése tárképen 

ismeretterjesztő szöveg feldolgozása 

önálló gyakorlás 3 csoportban 

Eszközök 
előző órán használt állatképek 

új szókincset szemléltető állatképek 

szókártyák - földrészek, óceánok neve 

világtérkép 

könyv, CD 

munkafüzet 

 
Szókincs 
duck 

frog 

meat-eater 

seal 

weigh 

*build 

*golden eagle 

*nest 

*piranha fish 

 

 

BEVEZETÉS 
LABEL THE MAP 
1. Vigyünk be a foglalkozásra egy világtérképet. A magyar nyelvű feliratokat fedjük le angol 
nyelvűekkel a gyerekek segítségével.  
 
2. Ezt követően helyezzük el a térképen az előző órán használt állatképeket is, miközben 
elmondjuk, melyik hol él, így átismételve az előző órán tanultakat.  
Képsorunkat egészítsük ki a következőkkel, ezzel bevezetve az olvasmány szókincsét: 

  frog, duck, seal, golden eagle, piranha fish 

 
 
Megjegyzés Visszatérhetünk az előző évben tanultakra is (TEAM 1 CB 46/I) 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMERETEK BŐVÍTÉSE - OTTERS AND TIGER SHARKS 
A CB 59/I gyakorlatban két érdekes állatról olvashatunk. Olvassuk el a szövegeket, majd töltsük ki a táblázatot 
az adatokkal: 

Name   
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Home   

Weight   

Length   

Lifespan   

Food   

 

A szöveget magnóról is meghallgathatjuk. Ez több lehetőséget kínál a feldolgozásra. 

Pl. olvassuk el önállóan a vidrákról szóló részt, majd töltsük ki a táblázatot. Hallgassuk meg a szöveget, s 
közösen ellenőrizzük munkánkat úgy, hogy a gyerekek által bemondott adatokat felírjuk a táblára.  

 

Ezt követően csukjuk be a könyveket, s hallgassuk meg a cápáról szóló részt. Hallás után próbálják meg 
kitölteni a táblázat cápákra vonatkozó részét. Szükség esetén többször is játsszuk le az adott részt. 
Ellenőrizzük a munkát a könyv szövegének segítségével. 

 

A ’Did you know?’ szövegek érdekes kiegészítő információt tartalmaznak. 

 

GYAKORLÁS – DIFFERENCIÁLT FOGLALKOZTATÁS 
Az AB 42/6-7. feladatai hatékonyan használhatók differenciált foglalkoztatásra. 

Javasoljuk a 3csoportban történő feldolgozást: 

1. AB 42/6 

A gyerekek a meghatározások alapján töltsék ki a keresztrejtvényt, majd rajzolják le a megoldást. 

 

2. Az AB 42/7 feladat kitöltött rejtvényéhez a meghatározásokat a diákoknak kell beírniuk. Erre a munkára az 
önállóan is dolgozni képes diákokat válasszuk. 

 

3. A lassabban haladók szárára biztosítsunk más feladatot: míg a másik két csoport önállóan dolgozik, 
gyakoroljuk a könyv szövegeinek olvasását a már korábban leírt ötletek felhasználásával: 

• szóvadászat 
• igaz/hamis megállapítások 
• hangos olvasás 
• alkotó tevékenység: szókereső készítése a két szöveg alapján. (Ebbe a tevékenységbe 

bekapcsolódhatnak azok, akik végeztek előző munkájukkal.) 
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A 3. csoport által készített rejtvényeket fénymásolással sokszorosíthatjuk, s felhasználhatjuk 
bemelegítő vagy befejező feladatként, ismétlés alkalmával, stb. 
 

 

BEFEJEZÉS 
Beszéljük meg az AB 42/6 feladat megoldását. 

 

Megjegyzés Az AB 42/7 feladaton dolgozók munkafüzeteit szedjük össze, és egyenként ellenőrizzük! 

 

MARADT IDŐNK? 
Előző évben tanultunk a csimpánzokról (TEAM 1 Step 5 AB 38/14.15.) A kulcsszavak megadásával idézzük fel 
ismereteinket, s beszélgessünk róluk: 

  Kenya, East Africa, 30-40 years, in families, long arms, short legs, walk, climb,  

jump from tree to tree, sit on mother’s back, cute, playful 
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6. fejezet – 6-7. foglalkozás    NEW TV CHANNELS  

WORLD 2 

       AMAZING GIANTS 

Nyelvi célok  
információszerzés a célnyelven 

ismeretterjesztő szövegek feldolgozása 

Tevékenységek 
„Találd ki!” 
új információ szerzése 
memória játék  
szövegfeldolgozás 2 csoportban 

Eszközök 
mondatkártyák állatokról    

könyv, CD 

kép az elefántról 

memória kártyák 

labda 

 
Szókincs 
between 

branch 

breathe 

communicate 

hear 

kiss 

leaf, leaves 

send messages 

smell 

trunk 

tusk 

 

 

BEVEZETÉS 

GUESS THE ANIMAL 
Az AB 42/6 feladat megállapításait egészítsük ki annyi mondattal, hogy mindenkinek jusson egy a csoportban. 
Írjuk ki azokat papírcsíkokra, s minden diáknak adjunk egyet. Olvassák fel egyenként, a többiek nevezzék meg a 
megfelelő állatot. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ELŐZŐ ÓRÁN TANULTAK SZITUATÍV FELDOLGOZÁSA 
1. A CB 59/J gyakorlatban megadott kérdések és a ’Fact card’ információi segítségével beszélgessünk a szirti 
sasról. 

 

2. Osszuk a gyerekeket két csoportba az OTTER és a SHARK szavak segítségével (Sorolhatjuk a szavakat 
felváltva, mint egy kiszámoló esetében, vagy húzhatnak előre elkészített, s egy sapkába vagy dobozba tett 
szókártyákból.) A húzott szó alapján ültessük le őket két csoportban, majd a csoporton belül párokat alakítva 
kérdezzék egymást a vidráról, illetve a cápáról. Adjunk erre 5-6 percet.  
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Segítségként használhatják a CB 59/I és J gyakorlatot. 

 

3. Az idő leteltével hallgassunk meg egy-egy beszélgetést. 

 

4. Gyakorlásként készítsenek kártyát mindkét állatról. 
 

ISMERETEK BŐVÍTÉSE - ELEPHANTS 
1. Beszélgessünk az elefántokról.  

What does it look like? – testrészek átismétlése, kiegészítése  

(trunk, tusks) 

What can it do? – cselekvések átismétlése és kiegészítése  

       (breathe, smell, kiss, send messages) 
 

2. Játsszunk memória játékot. Előzetesen készítsük el a kártyákat: a CB 60/K szövegének első 7-8 mondatát írjuk 
kártyákra úgy, hogy egy mondat két kártyára kerüljön. 

Pl.  

African elephants…  …three metres tall. 

   

They are…  …are very big animals. 

 

Helyezzük a kártyákat több összetolt padra, melyeket a gyerekek körülülnek, s játsszunk úgy, hogy a felfordított 
kártyák mondatait hangosan olvastassuk fel. A gyerekek próbálják eldönteni, összeillik-e a két szövegrész. 

 

A játék befejeztével olvassuk fel közösen a megtalált párokat. 

 

3. Hallgassuk meg a szöveget a magnóról, s ellenőrizzük a megoldásunkat. 

Adjunk egy percet a néma olvasásra is, majd dobjuk a labdát a gyerekeknek egy-egy rövid 
információt kérve tőlük az elefántokról. Ehhez felhasználhatják a táblán lévő képet a köré 
csoportosított szavakkal, valamint az előttük elhelyezett kártyák szövegét. 

 

ISMERETTERJESZTŐ SZÖVEGEK FELDOLGOZÁSA - AMAZING GIANTS 
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Megjegyzés A feldolgozás egy lehetséges módját ismertetjük. 

Osszuk két csoportba a gyerekeket. 

Ismét lehetőségünk nyílik a differenciált foglalkozásra. Mivel a bálnákról még nem ejtettünk 
szót, s a szöveg viszonylag kevés ismeretlen elemet tartalmaz, a gyorsabb gyerekek önállóan 
fel tudják azt dolgozni (B csoport).  
A tanulási nehézségekkel küzdők dolgozzanak az elefántokkal kapcsolatos szövegen  
(A csoport), mivel ennek szavai és mondatai már ismerősek, s így egyszerűbb lesz számukra a 
kérdésekre és a válaszokra koncentrálni. 

 

Az A csoport a kék bálnáról, a B csoport az elefántról fog olvasni a CB 60/K gyakorlat  A/B 
szerepkártyáinak útmutatása alapján. 
A szöveg átolvasása és meghallgatása után válaszolják meg a CB 60/L megfelelő kártyáinak kérdéseit. 

 

Ezt követően az A és B csoport tagjai alkossanak vegyes párokat, majd kérdezzék egymást az olvasottakról: 

 

  Diák B How long do elephants live? 

  Diák A They live for about 70 years. 

  Diák B What do they eat? 

  Diák A Grass, fruit, leaves, branches. 

   

  Diák A Where do blue whales live? 

  Diák B  In the ocean. They swim between Antarctica and Canada. Etc 

 

Megjegyzés A következő órát arra is szánhatjuk, hogy a bálnákról szóló szöveggel alaposabban 
foglalkozzunk, de meghagyhatjuk ezt a receptív feldolgozás szintjén is. 

 
BEFEJEZÉS 

GUESS THE ANIMAL 
Mondjunk felváltva megállapításokat a két állatról, s a gyerekek találják ki, mikor melyikről szólunk. Egy idő 
után a kezdeményezést átadhatjuk a diákoknak. Labda vagy egy plüss állat dobálásával dinamikusabbá, 
felszabadultabbá tehetjük a gyerekeket. 

 

MARADT IDŐNK? 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG 
Lássunk neki a térhatású, mozgatható képeslap elkészítésének (CB 61/M). Ehhez ismét 
kérhetünk segítséget a rajzot, illetve technikát tanító kollégánktól) 
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6. fejezet – 8-9. foglalkozás    NEW TV CHANNELS  

FILMS ABOUT ANIMALS 

Nyelvi célok 
állattörténet olvasása és feldolgozása 

ismétlődő cselekvések kifejezése   

idő kifejezésének átismétlése       

Tevékenységek 
szógyűjtés  

barkochba játék 

betűjáték         

beszélgetés 

szavak csoportokba válogatása 

’Activity’ az új szavak jelentésének bemutatására 

a film szereplőinek bemutatása 

a történet feldolgozása 

beszélgetés a napirendről  

Eszközök 
könyv, CD 

minden párnak boríték szókártyákkal     

a történet kulcsszavai kártyákon 

 
Szókincs 
bite 

catch a fish 

damage 

enjoy 

fall 

feed 

foster parent 

get angry 

get frightened 

orphan 

owner 

pat 

save 

swim underwater 

tongue 

train 

unhappy 

 

BEVEZETÉS 

SZÓGYŰJTÉS 
Gyűjtsünk minél több szót, s írjuk azokat a táblázat megfelelő oszlopába: 

    

Animals living 

in water on land 
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20 QUESTIONS 
Játsszunk a szavakkal kitalálós játékot: 
  Do they live in…? 
  Do they eat…? 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
(Elképzelhető, hogy a kardszárnyú delfinről szóló filmek valamelyik látták a gyerekek. Ebben a fejezetben az 
első részről olvashatnak.) 
SZÓKINCS BŐVÍTÉSE 

1. A betűkre egyenként rákérdezve próbálják meg kitalálni a megfejtést: 

   _ _ _ _ _ _ * W _ _ _ _  (killer whale) 

   Is there a ’W’? 
   Yes, there is. 

 

2. Beszélgessünk a kardszárnyú delfinekről a diákok korábbi ismereteire és szókincsére építve: 

   Where do they live? 

   What do they look like? 

   What do they eat? 

   What can they do? 

 

Az utolsó kérdés kapcsán gyűjtsünk ötleteket a régi szókincset felelevenítve: 

jump high, swim fast, sing, eat, breathe, communicate, smell well, fight, hear well, 
send messages, do tricks, play 

 

3. A gyerekek párokban dolgozva gyakorolják a szókincset. Minden párnak készítsünk elő egy borítékot kis 
szókártyákkal. A fentiekben felsorolt szavak mellé tegyük a következőket is: 

   do push ups, crawl, bark, bite, catch fish, swim underwater, damage, enjoy swimming 

enjoy jumping, save each other, feed the baby 

 

A párok feladata a szavak 3 csoportba válogatása: 
   Killer whales can… 

   Killer whales can’t… 

   I don’t understand… (ide kerülnek a számukra ismeretlen kifejezések, szavak.) 



229 
 

 

4. Az új szavakat próbáljuk megmagyarázni mutogatással vagy rajz segítségével az ACTIVITY játék szabályai 
szerint. Az egyik diáknak megsúgjuk az egyik szó/kifejezés jelentését, ő elmutogatja, a többiek kitalálják, 
miközben mi elmondjuk angolul, s elismételtetjük a csoporttal. Azokkal kezdjük, melyek egyik eleme már 
ismert, pl feed the baby, catch a fish, stb. 

 

’FREE WILLIE’ - A SZEREPLŐK BEMUTATÁSA 
A bevezetéshez használjuk fel az AB 41/3.4. feladatait, a mondatokat átalakítva. 

This is an interesting story. It’s an American adventure film. It’s about a killer whale called Willie and a boy called Jessie. Jessie is an 
orphan. He has got nice foster parents but he is unhappy. 

 

Miközben mesélünk, írjuk fel a történettel kapcsolatos kulcsszavakat a táblára (lásd: szókincs). 

 

 

Ezen kulcsszavak segítségével a diákok a következő óra elején maguk mutathatják majd be a főszereplőket.  

Írjuk ezeket a szavakat kártyákra, melyekből a gyerekek húznak, s mondatba foglalják azokat. 

 Pl damage  Killer whales can damage boats. 

  orphan  Jessie is an orphan. 

 

’FREE WILLIE’ - A TÖRTÉNET 
1. BINGO 

Az óra elején kapott szókártyákkal bingózzunk. Alkossunk 4 fős csapatokat. A gyerekek helyezzék maguk elé a 
kártyákat, majd hallgassuk meg magnóról a történetet (CB 62/N). Amint meghallják a kapott szavakat, fordítsák 
le a szókártyákat. Amikor mind a 4 kártyát sikerült lefordítani, koppintsanak a padon. 

 

Megjegyzés Az előkészítéskor figyeljünk arra, hogy minden egyes szó szerepeljen a történetben. 

 

2. Olvassuk el a történetet, s keressük meg azt a két képet, amelyik nem illik a történetbe (azaz hamis 
információt nyújt). 

 

Beszéljük meg az olvasottakat. Közben fordítsunk figyelmet az új szavakra: 
  fall, get frightened, owner, pat, tongue 

 

3. Nézzük át, hogyan telik a fiú egy napja (CB 62/O). 
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Itt lehetőségünk nyílik az idő kifejezésének áttekintésére, valamint az ismétlődő cselekvések most megismert 
szerkezetének gyakorlására. 

 

Jessie…. JESSIE AND WILLIE…. 

plays with Willie every morning. 

 

play together every morning. 

 

A kérdéseket vessük össze a CB 62/O és a CB 60/L alapján. Kérdezzük meg, hogyan tölti a napját a fiú és  

a delfin: 

   When does he play with Willie?  When do they  play together? 

          have lunch? 

          do tricks? 

          swim? 

 

Megjegyzés Az állatokról szóló feladatok a többes számra, míg a filmet ismertető rész az egyes szám 3. 
személyre helyezi a hangsúlyt. Támaszkodhatunk a tetszés, nem tetszés kifejezésénél 
tanultakra. 

  További gyakorlási lehetőségünk kínálkozik a TEAM 3 kötetben. 

 

BEFEJEZÉS 

Foglaljuk össze a történetet úgy, hogy valaki kezdje el mesélni, s mindenki tegyen hozzá egy mondatot. 

 

 

6. fejezet – 10-11. foglalkozás   NEW TV CHANNELS  

FILMS ABOUT ANIMALS 
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Nyelvi célok 
a tanultak rendszerezése, gyakorlása 

komplex készségfejlesztés    

Tevékenységek 
megfelelő információ összekapcsolása 

műsorajánló szerkesztése 

beszélgetés, vélemény közlése 

információs szakadék – párbeszéd 

információ keresése írott szövegből 

vetélkedő 

mondatalkotó játék 

Eszközök 
könyv, CD, munkafüzet 

labda 

 
Szókincs 
ismétlés 

 

 

BEVEZETÉS 

FILMS 
A CB 63/P több, állatokról szóló filmet említ. Kapcsoljuk össze a címeket a képekkel és az 
országokkal. 
Munkánkat a hanganyag segítségével ellenőrizzük! 
 

Bemondó  The film ‘Amazing panda adventure’ is about a baby panda.  

An American boy goes to China. His father works there in a panda reserve. They try to 
save pandas. 

 

‘Rex’ is a detective series. Rex is a very clever sheepdog. He lives in Vienna, Austria. 

 

The film ‘Alaska’ is about a polar bear. An American family has some interesting 
adventures in Alaska. They make friends with a baby polar bear. 

 

‘The cheetah’ takes us to Kenya, East Africa. Sue and Ted find a baby cheetah and try 
to help it get back to the wild.  

 

Skippy is the name of a kangaroo. The film takes us to Australia. 
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FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG - IDŐ -TV 
1. Az idő kifejezésének átismétlésére készítsünk műsorajánlót az itt említett filmek címeit is felhasználva: 

A munka formáját a rendelkezésünkre álló idő függvényében válasszuk meg: 

  - egyéni önálló munka – alkotó tevékenység 

    Megbeszélés párokban vagy kis csoportokban 

  - frontális munka – táblakép készítése közösen 

    pl. 
WORLD2  

16.00 

17.00 

18.30 

19.00 

Rex (detective series) 

Alaska (adventure story) 

Zoo News 

The cheetah (adventure story) 

 

2. Beszélgessünk arról, melyik műsor mikor kezdődik (CB 57/C alapján), majd arról, ki melyiket választja és 
miért? (CB 56/B.D. CB 58/Jessica szövege) 

 

INFORMÁCIÓS SZAKADÉK - ANIMAL PROBLEM 

1. Ezt követően dolgozzanak párokban a CB 63/Q, illetve az AB 43/8 feladata szerint. Egyikük a könyvet (a 
példában Diák A), míg társuk a munkafüzetet (a példában Diák B) használva, az ott látható kártyák segítségével 
beszélgetve próbálják meg megtalálni a hiányzó információt. Munkájuk megkezdése előtt ismételjük át a 
feltehető kérdéseket (CB59/J) 

   

Pl. Diák A  How heavy are jaguars? 

   Diák B  They weigh 40-100 kilos. 

     Where do they live? 
   Diák A  They live in Central and South America. 

     And what do they eat? 

   Diák B  small animals, fish, turtles and alligators. etc. 

 

2. Hallgassuk meg egy páros beszélgetését. 
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3. A pármunkát követően önállóan készítsék el a vörös kenguru kártyáját az AB 43/9 szövege 
alapján. 
 
4. A gyerekek három csapatban dolgozva írjanak minél több kérdést e 3 állat egyikéről. 
Adjunk erre 5-6 percet. 
Majd vetélkedőszerűen tegyék fel egymásnak kérdéseiket, a megszólított csapat próbáljon 
emlékezetből minél pontosabban válaszolni. 
Közben fordítsunk figyelmet a szokásos cselekvések kifejezésére, különös tekintettel a 
kérdések megfogalmazására. 
 
BEFEJEZÉS 
WHAT DO ANIMALS DO? 
Az AB 43/10 feladatának szavaival alkossunk mondatokat egyelőre csak szóban. Dobjuk a 
labdát az egyik diáknak, s válasszunk számára egy szót a feladat első oszlopából. Ő, miután 
mond egy mondatot az adott szóval a példa alapján, megnevez egy szót a másik oszlopból, és 
továbbadja a labdát.  
Az írásbeli gyakorlás otthon is elvégezhető. 
 

További gyakorlás: AB 72/1.2.3.4.5. 

AB 73/6.7.8. 

 

Megjegyzés A 73/8 feladat az egyszerű jelen idő egyes szám 3. személyű végződésének helyes kiejtését 
gyakoroltatja és rögzíti. A megoldás a hanganyag segítségével ellenőrizhető  

(Track 6. Hear Here!) 

 

Bemondó  Activity book page 73, Activity 8. Nick and Tina’s language box. 

Write the words in the correct box. Then listen and check your work. 

 

S ES 
(s) (z) (iz) (z) (iz) 

likes 

fights 

drinks 

makes 

helps 

hates 

swims 

runs 

grows 

reads 

dreams 

saves 

dances 

uses 

damages 

goes 

does 

watches 

kisses 

washes 
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wants 

starts 

 

sings 

lives 

loves 

 

MARADT IDŐNK? 
Kezdjünk neki a feladat írásbeli megoldásának. 

 

 

Kérjük meg a gyerekeket, hogy a következő órára hozzanak magukkal állatképeket, hogy közösen 
társasjátékot készíthessünk.
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6. fejezet - 12. foglalkozás    NEW TV CHANNELS 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 

Nyelvi célok 

a tanultak alkalmazása önálló munka során         
önértékelés   

Tevékenységek 
elefánt quiz 

önálló feladatmegoldás  
társasjáték készítése  

zenehallgatás 

Szükséges eszközök 
munkafüzet (AB 45) 

CD 

gyerekek által gyűjtött állatképek, rajzlap, ragasztó 

 Szókincs 
 ismétlés 

 

 
BEVEZETÉS 

ELEPHANT QUIZ 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy oldják meg az AB 44/11 feladványát az elefántokról. A helyes megoldást 
magnóról hallhatjuk.  

(A feladat megoldása egyszerűsíthető és rövidíthető azzal, hogy az önálló válaszadás helyett a hallás utáni 
megértést helyezzük előtérbe.) 

 

Bemondó 
a. The bush elephant is the largest elephant. It’s 3.5 metres tall. 

b. The African elephant’s ears are nearly 2 m long. 

c. A tusk of an old elephant weighs about 50 kilos. 

d. One tooth of an old elephant weighs about 4 kilos. 

e. They live for about 70 years. 

f. There are only about 400,000 elephants left in Africa.  

(In 1900 there were about 5 million!) 

g.  The baby elephant lives inside its mother for 2 years. 

h.  A baby elephant can drink 10 litres of milk a day. 

i. A baby elephant drinks its mother’s milk for 2 years. 
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FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÉPESLAP 
A képeslap szövegének feldolgozását a pedagógusra bízzuk (lásd Track 1 utolsó foglalkozása). 

 

A hanganyag tartalmazza a szöveg módosított változatát, így a gyerekek feladata lehet a téves információ 
megtalálása a hallott és olvasott szöveg összevetésével. 

 
Jessica 

Dear Nick and Tina, 

It’s raining cats and dogs here and we are sitting in the bedroom, reading 
and watching videos. 

I’ve got an interesting book about animals – Large Babies of the Earth.  

It’s about elephants, whales, sharks and other animals. My favourite animal 
is the giraffe. Did you know that a baby giraffe is 1 metre tall and weighs 30 
kilos? 

We want to go to Africa to see the giraffes there. 

Daniel watches MTV every day.  

Daniel  No, I don’t. 

Jessica  Hope you are well.                               

Love, Jessica and Daniel 

 

SZÓREJTVÉNY 
Feladat a mondatok helyes szórendjének visszaállítása. 

 

MINI PÁRBESZÉDEK 
Feladat a párok megkeresése. 

 
BEFEJEZÉS 
ÖNÉRTÉKELÉS 

A feladatsor elvégzése után lehetőség nyílik az önértékelésre a megfelelő arc kiszínezésével.  

Önértékelésüket kísérjük figyelemmel, s kérdezzünk rá a nehézségekre, nyújtsunk segítséget!  

MARADT IDŐNK? 

ANIMAL BOARD GAME 
A gyerekek 4 fős csoportokban maguk készítik el a CB 63/R társasjátékának tábláját a 
gyűjtött állatképekből. 
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Dobókocka segítségével haladnak a táblán, majd mesélnek arról az állatról, amelyik képén landolnak.   

Megjegyzés A pontozás nem egyszerű, hisz nem figyelhetünk egyszerre minden csoport munkájára. A 
gyerekek a tartalom helytállóságát maguk is tudják ellenőrizni, a nyelvhelyesség így kissé 
háttérbe szorul majd. 

Segít, ha néhány példamondattal indítunk, s ezek felkerülnek a táblára, mintát adva a 
gyerekeknek. 

A társasjáték készítése közben hallgassunk meg egy új dalt, mely a hanganyag HEAR HERE! 
részében, a fejezet zárásaként szerepel: 

 

Who built the ark? 

Noah! Noah! 

Who built the ark? 

Brother Noah built the ark. 

 

 Now in came the animals two by two, 

The hippopotamus and the kangaroo. 

 

 Now in came the animals four by four, 

Two through the window and two through the door. 

 

 Now in came the animals six by six, 

The elephants laughed at the monkey’s tricks. 

 

Now in came the animals eight by eight, 

Some were on time but some were late. 

 

Now in came the animals ten by ten, 

Five black roosters and five black hens. 

 

Now Noah said: ’GO AND SHUT THAT DOOR! 

The rain’s started falling and we can’t take more.’ 
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8. FEJEZET – TRACK 8   NEW DISCOVERIES 
 

Tartalmi összegzés 

Ebben a fejezetben folytathatjuk a könyvtári búvárkodást, témánk az utazás, híres utazók, 
felfedezők. 

 

Amennyiben erre a fejezetre nem jut időnk, mert kis óraszámban, túl nagy létszámú 
csoportban vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyerekekkel dolgozunk, az témája miatt 
egyszerűen átvihető a következő tanévre. 

 

Ebben az esetben a ’Track Record 2’ részt kiterjeszthetjük, s átalakíthatjuk általános ismétlő 
résszé. Mivel ismétlésre a TEAM 3 is biztosít egy fejezetet, érdemes a kettőt egységben 
szemlélni, s erre külön figyelmet fordítani majd az éves tervezéskor, a tanmenet írásakor. A 
TEAM 3 bevezető fejezete lehetőséget biztosít a saját utazási élményekről való beszámolásra 
a TEAM 2 utolsó fejezetében tanultakra építve. 

 

Cél 

- szókincs ismétlése folyamatos bővítéssel (országok, nemzetek, állatok); 

- korábbi ismeretek felelevenítése és gyakorlása (was/were; had); 

- néhány ige múlt idejű alakjának bemutatása információszerzés céljából; 

- egyszerű szituációkban a természetes nyelvhasználat bátorítása; 

- vélemény kifejezése egyszerű mondatokkal. 

 

Országismeret  

- a Brightoni Tengervilág Központ (Nagy-Britannia) 

 - híres utazók 

- Amerika felfedezése, Columbus Day 

 

Kereszttantervi törekvések 
- földünk és környezetünk 

- ember és társadalom  
- ember a természetben 
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- magyar nyelv és irodalom 

- művészetek 
 

A fejezet végére a diákok képesek lesznek   
- a múltban történt események megértésére hallott és olvasott információ alapján; 

- ismert elemeket tartalmazó összefüggő szöveget kérdések segítségével értelmezni. 
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Track 8 – New Discoveries 
 

astronaut (n)    űrhajós 

biggest (adj)    a legnagyobb 

board (n)    fedélzet 

brave (adj)    bátor 

Canary Islands (n)   Kanári-szigetek 

captain (n)    kapitány 

century (n)    évszázad 

circle the Earth (v)   megkerüli a Földet 

crab (n)     tengeri rák 

dinner (n)    vacsora 

discover (v)    felfedez 

explorer (n)    felfedező 

flying fish (n)    repülőhal 

follow(v)    követ 

hot air balloon (n)   hőlégballon 

jellyfish (n)    medúza 

land (n)     föld 

laugh (v)    nevet 

Mediterranean Sea (n)   Földközi-tenger 

Norwegian (adj)    norvég 

octopus (n)    polip 

optimistic (adj)    optimista 

ray (n)     rája 

ready (adj)    kész, készen áll valamire 

Russian (adj)    orosz 

sailor (n)    tengerész 

seahorse (n)    tengeri csikó 

seaman (n)    tengerész 
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seaweed (n)    tengeri hínár 

shellfish (n)    kagyló (élőlény) 

shore (n)    tengerpart 

skilful (adj)    ügyes 

smallest (adj)    a legkisebb 

South Pole (n)    Déli-sark 

Spanish (adj)    spanyol 

starfish (n)    tengeri csillag 

sunfish (n)    naphal 

travel (v)    utazik 

tropical bird (n)    trópusi madár 

voyage (n)    tengeri utazás 

west (n)     nyugat 

wind (n)     szél 

 

*He thought…    Azt hitte… 

*celebrate (v)    ünnepel 

*gift shop (n)    ajándékbolt 

*natural reserve (n)   természetvédelmi terület 

*West Indies (n)    Nyugat-Indiai-szigetek 

 

Track 8 - Everyday English 
 

He was born in Italy.   Olaszországban született. 

Did they start in August?   Augusztusban indultak? 

Yes, they did.    Igen. 

Did they sail east?   Keletnek hajóztak? 

No, they didn’t.    Nem. 

round the world    a világ körül 
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8. fejezet - 1. foglalkozás    NEW DISCOVERIES  

FAMOUS EXPLORERS 

Nyelvi célok 
was/were ismétlése új szituációban 

új téma bevezetése szókincs ismétlésével 

szókincsbővítés  

Tevékenységek 
összetartozó információ megtalálása 

beszélgetés, szókincsbővítés 

tudáspróba - quiz 

szükséges információ megtalálása hallás után 

’Letter shark’ játék mondat szintjén 

(quiz kérdések írása) 

Eszközök 
névkártyák, foglalkozás kártyák, korábban 
készített ország kártyák 
térkép (tankönyv térképe) 
könyv, CD 

 
Szókincs 
astronaut 

captain 

circle the Earth 

discover 

explorer 

hot air balloon 

Norwegian 

Russian 

sailor 

South Pole 

Spanish 

travel 

 

BEVEZETÉS 

FAMOUS PEOPLE 
1. Gyűjtsünk a gyerekek irodalmi, történelmi, természettudományi tanulmányaiból ismert, 
korábban élt híres személyiségeket. Legyen köztük felfedező, tengerész, űrhajós is. 
Írjunk névkártyákat, foglalkozáskártyákat, s hozzuk el a korábban készített ország kártyákat is. 

 

Tegyük fel a táblára a névkártyákat, s osszuk ki a többet. Mindenki próbálja meg elhelyezni kártyáját a 
megfelelő név mellett. 

Columbus  Italian  sailor 

 

2. Beszélgessünk a táblakép segítségével, s közben megismerkedhetünk az eddig ismeretlen szavak jelentésével 
is. 

Was Columbus Italian? 
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Yes, he was. 

Was he an astronaut? 

No, he wasn’t. He was a sailor. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMERETEK BŐVÍTÉSE – FAMOUS EXPLORERS QUIZ 
1. Beszéljünk többet Kolombuszról, így bevezetve az igék új formáját, s néhány új jelentést is. 

He travelled by ship. 

He sailed slowly. 

He discovered America. 

He walked on the island of San Salvador. 

 

Kövessük Kolombusz útját a CB 72/A térképén. 
 

2. Ismerkedjünk meg néhány újabb híres utazóval. Kövessük a térképen az ő útjukat is, 
gyakorolva a fenti igék múlt idejű alakját, bevezetve a CIRCLED szót is. 
 
3. Oldjuk meg a CB 72/A feladványát. A lehetséges válaszok közül húzzák alá a szerintük 
helytállót. 
 
4. A hanganyagon bővített változatban hallhatjuk a helyes megoldást. A cél a hallottak 
követése, s a megfelelő információ megtalálása. 
 

Bemondó The Italian, Marco Polo, travelled to China in the 13th century. His father 
and uncle were the first European people in China. Marco liked China. He 
stayed there for 24 years. 

 

Columbus discovered America when he really wanted to sail to India.  

He had three ships and 89 people. He was the captain of the Santa 
Maria. 

 
Magellan had five ships but only one sailed round the world. The ship was 
called Victoria. Magellan was the first man to sail round the world.  

 

Captain James Cook discovered Australia. He was British. He travelled a lot 
in the Pacific Ocean.  
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The Hungarian, Teleki Sámuel, travelled to Africa to draw maps. There is a 
volcano named after Teleki south of Lake Rudolf. 

 

The American, Peary, first travelled to the North Pole and 

Amundsen, from Norway, first travelled to the South Pole.  

 

Gagarin first circled the Earth in a spaceship. It was called Vostok 1. (Vostok 
means east in Russian.) 

 

Three American astronauts travelled to the moon in 1969. Neil Armstrong 
and Buzz Aldrin first walked on the moon. The third astronaut, Michael 
Collins, stayed in their spaceship, Apollo 11. 

 
BEFEJEZÉS 

LETTER SHARK 
Párokban játszva adjanak fel egymásnak 1-1 mondatot feladványként, s próbálják a LETTER SHARK szabályai 
szerint kitalálni egymásét. (Forrás: CB 72/A fő megállapításai.) 

 

MARADT IDŐNK? 

FAMOUS PEOPLE QUIZ  
A CB 72/B ötletét követve a gyerekek írjanak 2-3 új quiz kérdést más híres utazóról. 
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8. fejezet - 2. foglalkozás    NEW DISCOVERIES  

FAMOUS EXPLORERS 

Nyelvi célok 
új információt is tartalmazó szöveg kiegészítése 

ismerkedés néhány ige múlt idejű formájával 

Tevékenységek 
hamis állítások javítása 

új információt is tartalmazó szöveg kiegészítése 
ismert elemekkel 

olvasott és hallott szöveg összevetése 

igék megkeresése nyomtatott szövegben 

rejtvényfejtés 

’music game’ 

Eszközök 
munkafüzet, magnó, kazetta 

zene, doboz, cselekvés kártyák 

 
Szókincs 
Igék múlt idejű formája 

laugh 

 

 

BEVEZETÉS 

FALSE!  
Mondjunk hamis állításokat a CB 72/A gyakorlatban szereplő híres emberekről, s kérjük meg a gyerekeket, hogy 
javítsák azokat. (Ne kérjünk még teljes tagadó formát!) 

 Marco Polo travelled to India. 

 No. He travelled to China. 

 

(Mindenhol csak egy információt változtassunk meg, de az ne a cselekvés legyen!) 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÖVEGFELDOLGOZÁS - FAMOUS EXPLORERS 
1. Folytassuk a gyakorlást az AB 52/1 feladatával. Ez egy látszólag nehéz feladat. Mert hosszú, s új 
információkat is tartalmaz. A kiegészítésre szoruló részek azonban már ismertek.  

Először próbáljanak meg önállóan annyi szót behelyettesíteni, amennyit tudnak, majd 
párokban vessék össze elkészült mondataikat. 
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Végül segítségként hallgassuk meg a CB 72/A gyakorlat hanganyagát, melynek szövege csak az utolsó 
szakaszban tér el a munkafüzetben leírtaktól. 

 

Megjegyzés A gyakorlat teljes szövegét feldolgozhatjuk kiegészítő anyagként, ha van erre időnk, s a 
gyerekeket is érdekli. 

 

2. Fussunk végig a szövegen, s kék ceruzával húzzuk alá a cselekvéseket jelölő szavakat, s figyeljük meg az igék 
végződését. 

 

MÚLT IDEJŰ CSELEKVÉSEK KIFEJEZÉSE 
1. Nézzük meg az AB 53/3 képeit, s próbáljuk meg kitölteni a keresztrejtvényt. 

 

2. Foglaljuk mondatokba a rejtvény igéit (AB 53/4). A helyszíneket meghatározhatják a gyerekek. 

 

3. Fejezzük be a gyakorlást a kiejtés hangsúlyozásával (AB 53/5). Sorolják be hallás alapján a megadott igéket a 
megfelelő oszlopba. 

 

(d) (t) (id) 

travelled 

stayed 

discovered 

sailed 

played 

liked 

stopped 

walked 

worked 

danced 

laughed 

wanted 

started 

 

 

BEFEJEZÉS 

MUSIC GAME – LAST WEEKEND 
Egy kis dobozban helyezzünk el múlt idejű cselekvéseket jelölő kártyákat. Játsszunk a már ismert szabályok 
szerint  

(CB 11/N). Akinél a doboz van, amikor megállítjuk a zenét, némajátékkal bemutatja a kártyán olvasható 
cselekvést. A többiek kitalálják, mit csinált társuk a hétvégén. 
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8. fejezet - 3. foglalkozás    NEW DISCOVERIES  

FAMOUS EXPLORERS 

Nyelvi célok 
ismeretek bővítése, a múlt idejű igék gyakorlása 
ismeretterjesztő szöveg feldolgozása során 

Tevékenységek 
’BINGO’ 

szógyűjtés 

szókincs bővítése 

szavak felismerése hallás után 

igaz megállapítások megtalálása 

szóvadászat (játék 2 csapatban) 

labdajáték a múlt idő gyakorlására 

Eszközök 
könyv, kazetta, magnó 

dobókocka 

labda 

 
Szókincs 
be frightened 

biggest 

board 

brave 

Mediterranean Sea 

optimistic 

skilful 

smallest 

voyage 

west 

 

He was born in… 

 

BEVEZETÉS 

BINGO 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy válasszanak 8-at a CB 73/C gyakorlat barna alapon megjelölt szavaiból. Vezessük 
be a 3 új szót (skilful, brave, optimistic). Olvassuk fel az összes szót tetszőleges sorrendben, a gyerekek pipálják 
szavaikat. Az a győztes, aki elsőként tudja kipipálni az összes választott szót. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÖVEGFELDOLGOZÁS - A FAMOUS ITALIAN 
1. Hallgassuk meg a Kolombuszról szóló szöveget (CB 73/C), s ezúttal azokat a szavakat pipáljuk ki, amiket 
hallunk. 

 

Bemondó Cristoforo Colombo (Christopher Columbus) was Italian. 

When he was young, he wanted to go to sea. He sailed in his 

father’s ships in the Mediterranean Sea. 
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He was a sailor when he was 19 years old. 

Later he wanted to sail to India. He had 3 big ships: the Nina, the Pinta and  

the Santa Maria. The Santa Maria was the biggest ship. It was 23 m long.  

There were 40 men on it. Columbus was the captain of the ship. 

The Nina was the smallest ship with only 22 men on board. They were all 
strong, skilful, brave men, ready to sail to India.  

They started on 2nd August 1492. They sailed west. First everybody was happy and optimistic. They worked hard but they danced, 
played and laughed too. After some weeks they stopped laughing…they were frightened. The voyage was too long! 

 

2. Olvassuk el a szöveget, s keressük meg a helyes információt  tartalmazó mondatokat. 
 

3. Gyűjtsük ki a szövegből az összes múlt idejű cselekvést, s írjuk azokat 2 oszlopba, 1-6-ig számozva, s eltérő 
színt használva: 

1. was 1. worked 

2. were 2. danced 

3. wanted 3. played 

4. had 4. laughed 

5. stopped 5. sailed 

6. started 6. were frightened 

 

 

4. Játsszunk 2 csapatban. A csapatok válasszanak listát. Felváltva dobjunk a kockával, s a két csapat tagjai 
keressék meg a kidobott számnak megfelelő szót a szövegben, s olvassák fel a mondatot. Aki gyorsabb, pontot 
kap. Néhány kör után 4 fős csapatokban, 2-2 párban játsszanak tovább. Amelyik páros gyorsabb, az dob 
legközelebb.  

 

BEFEJEZÉS 
Hallgassuk meg ismét a hanganyagot, hogy alaposabban rögzüljön az információ. 

 
MARADT IDŐNK? 

VERB ROUND 
Dobjuk a gyerekeknek a labdát, s közben soroljuk a tanult, nem rendhagyó igéket. Aki kapja a 
labdát, mondja meg az elhangzó ige múlt idejű alakját. 
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8. fejezet - 4. foglalkozás   NEW DISCOVERIES  

COLUMBUS SAILED THE OCEAN BLUE 

Nyelvi célok 
ismeretek bővítése, a múlt idejű igék gyakorlása 
ismeretterjesztő szöveg feldolgozása során 

Tevékenységek 
mondatalkotó játék 

szókincsbővítés 

szöveg kiegészítése megadott szavakkal 

térképolvasás hanganyag segítségével 
megértés ellenőrzése kérdésekkel 

múlt idejű rövid válaszok bevezetése 

gyakorlás párban, emlékezetből 

ismeretek bővítése 

összekevert betűk 

Eszközök 
dobókocka, előző óra ige táblázata 

mondatok táblán vagy írásvetítő fólián 

szókártyák rajzokkal 

könyv, magnó, hanganyag 

 
Szókincs 
Canary Islands 

crab 

dinner 

flying fish 

follow 

land 

seaweed 

shore 

wind 

 

BEVEZETÉS 

SENTENCES 
Az előző óra játékának szavait és a két dobókockát használva a gyerekek egyenként dobjanak, s a kidobott 
szóval mondjanak egy mondatot. (Nem fontos a tankönyvi szöveget idézni, a mondatok másról is szólhatnak, 
személyesek is lehetnek.) 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

CAPTAIN’S LOG 
1. Írjuk fel a táblára (vagy írásvetítő fóliára) a következő mondatokat: 

We sailed west. 

The sailors were frightened because the voyage was too long. 
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There were some birds round the ship and some seaweed. 

There was a crab in the seaweed. 

A whale followed us for a long time. 

There was no wind. 

A lot of flying fish landed on the ships. 

There were some people on the shore. 

 

Az aláhúzott szavakat csak vonal jelölje, a hiányzó szavakat pedig írjuk szókártyákra. Apró illusztrációkkal 
jelöljük a jelentést. 

 

2. Közösen próbáljuk meg kiegészíteni a táblán (fólián) lévő mondatokat a szókártyákkal, majd olvassuk fel az 
elkészült  szöveget. 

Mondjuk el a gyerekeknek, hogy ezen megállapítások Kolombusz útjáról szólnak. 

 

3. Hallgassuk meg a CB 74/D hanganyagát, idézetet a kapitány naplójából, s kövessük a hajók útvonalát a 
térképen. 

 

3rd August 1492. We started… from Spain we sailed to the Canary 
Islands. The Pinta wasn’t a very good ship. We stopped in the 
Canaries and repaired it. We carried meat, wood and water 
on board. 

6th September We sailed west. 

17th September  The sailors were frightened. The voyage was too long. 
They wanted to go home. Later we followed some dolphins. 
There were some birds round the ship and some seaweed. 
There was a crab in the seaweed.  

21st September  A whale followed us for a long time.  

23rd September There was no wind. The ships stopped in the seaweed. 

 

5th October  We didn’t see any more seaweed. A lot of flying fish landed 
on the ships. We cooked them for dinner. 

12th October Land! Land! It was beautiful. There were green trees, water and a lot of 
fruit.  
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There were some people on the shore. They call their country 
Guanahani. 

 

3. Tegyünk fel a CB 75/E kérdéseihez hasonlókat, s vezessük be a múlt idejű rövid válaszokat. 

   Did they start …? 

Yes, they did. 

No, they didn’t. 

A válaszokhoz természetesen használhatják a térképet. 

 

4. A CB 75/E kérdéseit már párokban tegyék fel egymásnak, s a 74.oldalt letakarva emlékezetből próbáljanak 
meg válaszolni. 

 
BEFEJEZÉS 
Hallgassuk meg a ’DID YOU KNOW?’ információját. 

Bemondó  Did you know? 

Guanahani is the Indian name of San Salvador.  

Columbus called the people Indians because he thought he was in India.  

He didn’t know he discovered a new continent. 

In the USA people celebrate Columbus Day on 12th October. 

 
MARADT IDŐNK? 
JUMBLED LETTERS 
Gyakoroljuk az új szavakat a már ismert módon, összekevert betűk visszarendezésével. 
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8. fejezet - 5. foglalkozás   NEW DISCOVERIES  

COLUMBUS SAILED THE OCEAN BLUE 

Nyelvi célok 
a tanultak gyakorlása és bővítése 

készségfejlesztés 

Tevékenységek 
rövid válaszok gyakorlása képek/szókártyák 
segítségével 
írásbeli gyakorlás 
szókincsbővítés illusztráció segítségével 
szájról olvasás 
szavak megkeresése szövegben 
memória játék 

Eszközök 
cselekvéseket ábrázoló képek/szókártyák, labda 

munkafüzet, könyv, CD 

 
Szókincs 
jellyfish 

octopus 

ray 

seahorse 

shellfish 

starfish 

tropical bird 

 

 

BEVEZETÉS 

ACTIONS IN THE PAST 
Hozzunk cselekvéseket ábrázoló képeket – képek hiányában szókártyákkal is dolgozhatunk. 

Kérdezgessük a gyerekeket, a képeket/kártyákat felmutatva. Dobjuk a labdát a gyerekeknek, s kérjük meg, hogy 
válaszoljanak röviden. 

 

Tanár Did you cook yesterday? 

Diák1 Yes, I did. 

Diák2 No, I didn’t. 

Tanár Did you ride your bike in the park?/Did you eat fruit yesterday? etc. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

GYAKORLÁS - CAPTAIN’S LOG 
1. Hányféleképpen tudjuk befejezni a következő mondatot: 

Columbus wanted to…… 
Először önállóan írjon mindenki 2-3 mondatot, majd írjuk fel a variációkat a táblára. 
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2. Keressük meg az AB 54/6 feladat mondat párjait. 

 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS 
1. A CB 75/F illusztráció segítségével ismerjük meg néhány tengeri élőlény nevét (a már korábban megismert 
szavakat a gyerekek feliratozhatják.) Olvassuk a szavakat, és a gyerekek találják meg a megfelelő képeket. 

Gyakoroljuk a szavak kiejtését kórusban is. 

 

2. Játsszuk el, hogy fáj a torkunk, s hang nélkül ejtsük ki a szavakat. A gyerekek segítsenek hangosan kimondani 
azokat. 

 
3. A CB 75/F utasítása szerint olvassuk el újra a kapitány naplóját (CB 74/D), s pipáljuk ki 
azon képeket, melyek szerepelnek a leírásban. 
 
Megjegyzés: a hanganyag segítségével a gyakorlatot a beszédértés fejlesztésére is 
felhasználhatjuk. 
 

BEFEJEZÉS 

SEALIFE MEMORY 
Játsszunk a CB 75/G ötlete alapján, az új szavakat jelzős szerkezetekké bővítve. 

 

MARADT IDŐNK? 

LIP READING 
A gyerekek játsszanak párokban. 

 

 

 

 

8. fejezet - 6. foglalkozás   NEW DISCOVERIES   

COLUMBUS SAILED THE OCEAN BLUE 

      AT THE WEEKEND 



255 
 

Nyelvi célok 
ismeretek bővítése autentikus anyag 
felhasználásával 

Tevékenységek 
’BINGO’ 

egyes és többes szám gyakorlása 

illusztráció kiegészítése 

„Találd ki!” játék párokban 

szógyűjtés 

autentikus szöveg feldolgozása 

’letter shark’ párokban 

Eszközök 
munkafüzet, könyv 

 
Szókincs 
coffee bar 

fisherman’s home 

gift shop 

 

 

BEVEZETÉS 
SEALIFE BINGO (AB 54/7) 

Gyűjtsünk tengerrel kapcsolatos szavakat szóháló formájában a táblára és a füzetbe.   

Válasszunk ki 5 szót, s játsszunk a már ismert szabályok szerint. 

 

Variáció  Csoportokban is játszhatunk, 1-1 diák vezetésével. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

GYAKORLÁS- EGYES SZÁM, TÖBBES SZÁM 
1. Számoljuk meg, melyik állatból hányat festettek a gyerekek a plakátra (AB 54/8), és írjuk 
azt le. 

The children painted two flying fish, two seahorses… 
 

Hívjuk fel a figyelmet a fish (jellyfish, starfish) szó rendhagyó többes számú formájára! 
 
2. Mindenki rajzoljon 3 újabb állatot a képre. 
 
3. Párokban dolgozva próbálják meg kitalálni, mivel egészült ki a kép: 

Can you see a dolphin? 
Can you see a new fish? 
Can you see another crab? 
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ISMERETSZERZÉS AUTENTIKUS ANYAG SEGÍTSÉGÉVEL - AT THE BRIGHTON SEA LIFE CENTRE 
1. Beszélgessünk a tengeri állatokról:  

Where can you see sea animals? 
 (circus, zoo, TV, video films, posters, books, postcards, sea life cenrte) 

 

2. Mondjuk el, hogy Angliában sok, a tenger élővilágát bemutató központ van, köztük a legnagyobb a brightoni. 

Ismerkedjünk meg vele a CB 76/H gyakorlatban látható kiadvány segítségével. Olvassák el az információt, és 
próbáljanak válaszolni a feltett kérdésekre. 

 

Megjegyzés Nem ez az első alkalom, hogy a melléknév felső fokú alakjával találkozunk. Itt is pusztán lexikai 
elemként tárgyaljuk, a melléknév fokozásával a TEAM 3 részletesen foglalkozik majd. 

 
3. Vizsgáljuk meg a központ alaprajzát, s próbáljuk meg azonosítani a helyiségeket, elsősorban azokra 
összpontosítva, melyeket fehér karika jelez. Ezekre a következő órán lesz szükségünk a hanganyag 
feldolgozásakor. 

  gift shop, coffee bar, cinema, whale and dolphin exhibition, 

  seal pool, fisherman’s home, small aquariums 

 
BEFEJEZÉS/ MARADT IDŐNK? 
LETTER SHARK 
Játsszunk az új szavakkal párokban. 

8. fejezet - 7. foglalkozás    NEW DISCOVERIES  

AT THE WEEKEND 
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Nyelvi célok 
ismeretek bővítése autentikus anyag 
felhasználásával 

múlt idejű mondatok tagadásának bemutatása 

Tevékenységek 
rejtvényfejtés szómagyarázatok alapján 

beszélgetés 

rajzok számozása hallás után 

téves megállapítások javítása 

a történet összefoglalása 

(új történet kitalálása) 

Eszközök 
könyv, CD 

labda 

 
Szókincs 
igék múlt ideje 

 

sunfish 

 

BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
Magyarázzuk meg a következő szavakat térkép és körülírás segítségével, esetleg képekkel, s kérjük meg a 
gyerekeket, hogy írják le a füzetükbe a szavakat egymás alá, majd olvassák össze a kezdőbetűket: 

 

SEA 

EARTH 

ATLANTIC OCEAN 

* 

LAND 

INDIAN OCEAN 

FLYING FISH 

EXPLORER 

* 

CRAB 

ENORMOUS 

NORTH AMERICA 

TRAVEL 
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RAY 

EUROPE 

 

Ismételjük át, mit olvastunk előző órán a brightoni központról, tanulmányozzuk át újra az 
alaprajzot is. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

BESZÉDÉRTÉS FEJLESZTÉSE - SEA LIFE CENTRE 
1. Hallgassuk meg, mit mesél Maggie a központban tett látogatásról (CB 77/I)  

Közben figyeljük a 76. oldal üres karikával jelzett mezőit, és számozzuk be a helyiségeket az elhangzás 
sorrendjében. 

 

Maggie  First we went to the cinema and watched a short film about jellyfish. 

 

Then we went to the Whale and Dolphin Exhibition. There we listened to the song of 
dolphins. 

 

The fisherman’s home was very interesting. 

 

After that we visited the seal pool.   

 

Then we were very hungry and thirsty. We had a sandwich and some juice in the 
Coffee Bar. 

I asked for some chocolate too. 

 

We went to the Gift Shop too. We looked at the posters. I wanted to buy some 
postcards for Jessica and Daniel. Mum wanted to buy me a puppet seahorse. 

 

Then we went back to some smaller aquariums with fish, crabs, shellfish, seahorses 
and other sea animals. There were 15 aquariums in the room. We asked some 
questions about jellyfish. The people at the centre showed us a huge sunfish. We 
touched a ray too! Wow! It was very interesting! 

 

2. Térjünk át a CB 77/J gyakorlatra. Feladatunk a hamis megállapítások javítása lesz.  

A múlt idejű rövid tagadó válasszal találkoztunk már, most a példák segítségével megismerkedhetünk a teljes 
tagadó mondat formájával is. 
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(Erre a TEAM 3-ban is lesz gyakorlási lehetőség, most elég ismerkednünk a szerkezettel.) 

 

A könyv példáinak áttekintése után hallgassuk újra az előző hanganyagot, és húzzuk alá a hamis információt. 

Ezt követően, az ismételt meghallgatás során, szakaszonként állítsuk meg a magnót, és javítsuk ki a 
mondatokat. 

 

BEFEJEZÉS 

MAGGIE’S WEEKEND 
Meséljünk közösen Maggie hétvégéjéről. Adjuk körbe a labdát, s mindenki tegyen hozzá valamit a történethez. 

 

Kiegészítő gyakorlás  CB 77/K 

 

MARADT IDŐNK? 

A NEW STORY 
Változtassuk meg a történetet. (Ötleteket meríthetünk a CB 77/J hamis megállapításaiból.) 
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8. fejezet – 8-9. foglalkozás    NEW DISCOVERIES  

AT THE WEEKEND 

   ROUND THE WORLD IN 80 DAYS 

Nyelvi célok 
az eddig tanultak rendszerezése és gyakorlása  

komplex készségfejlesztés 

Tevékenységek 
szókereső 

szöveg kiegészítése megadott szavakkal 

téves információ javítása párokban 

közvélemény-kutatás  

kérdésekre válaszadás kép alapján 

torpedó játék 

társasjáték 

Eszközök 
munkafüzet, könyv 

kérdéskártyák a múlt idő gyakorlásához 

dobókocka, bábuk 

kérdéskártyák a társasjátékhoz 

 
Szókincs 
Ismétlés 

 

round the world 

 

BEVEZETÉS 

WORDSEARCH 
A gyerekek oldják meg önálló munkával az AB 55/10 feladatának szókeresőjét. A munkát ellenőrizzük megtalált 
szavak felolvasásával. Közben figyeljünk a kiejtésre. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

GYAKORLÁS – TRIP TO HUNGARY 
1. Elevenítsük fel emlékeinket a Jones család utazásáról (Track 3 CB 30/A)  

Jessicának az útról írt naplóját az AB 55/9 feladatában olvashatjuk, ha előtte kiegészítettük azt a szókeresőben 
talált szavakkal. 

 

2. Daniel és Tomi is az utazásról beszélgetnek. Fussuk át a párbeszédet, s húzzuk alá a téves információt. 
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Ezt követően a gyerekek párokban olvassanak, közben javítva a tévedéseket. 

 

TOVÁBBI GYAKORLÁS – YOUR WEEKEND 
1. Készítsünk előzetesen annyi kártyát, ahány diákunk van. Írjunk mindegyikre egy-egy szabadidős 
tevékenységgel kapcsolatos kérdést. Csak a nem rendhagyó igék köréből válogassunk! 

  pl.  

 
Did you travel to a village last 

weekend? 
 

 

A kérdés alatt hagyjunk helyet a neveknek. 
 

2. A gyerekek húzzanak egy-egy kártyát, járjanak körbe, s tegyék fel kérdésüket mindenkinek. Jegyezzék fel az 
igennek válaszoló társaik nevét. Ha végeztek, üljenek a helyükre. 

 

3. Mindenki számoljon be arról, amit megtudott. 

   5 children played football. 
   Nobody travelled to a village. 
 

4. Önálló munkával oldják meg az AB 56/12 feladatát, melyben a rövid válaszokat írásban gyakorolhatják. 

 

BATTLESHIP GAME 
Játsszanak párokban a torpedó játék már ismert szabályai szerint, az időpontok kifejezését, a 
múlt idejű kérdéseket és rövid válaszokat gyakorolva (AB 56/13). 
 

Megjegyzés Aki hamarabb befejezi a játékot, számoljon be arról, amit társáról megtudott, miközben a 
többieket hagyjuk játszani. 

 



262 
 

ROUND THE WORLD IN 80 DAYS 

Ez a társasjáték év végi ismétlésre is felhasználható, ha a kérdéskártyák feladatait aszerint válogatjuk. Néhány 
példa a könyvben is olvasható. A kártyák elkészítését végezhetjük a diákokkal közösen is. Minél több kérdést 
készítsünk elő, mert annyiszor kell a csapatoknak húzniuk, ahányszor megállnak. 

 

1. Beszéljük meg a CB 78/L gyakorlatban leírt játékszabályokat. Mondjuk el, hogy amikor kimaradnak egy-egy 
dobásból, naplót kell írniuk a megtett útról. Célszerű piszkozatot írniuk, melyet később egyszerűsíthetnek, s 
logikai szálra fűzhetnek, valamint apró rajzokkal illusztrálhatnak.  

Mivel egy csapatban hárman játszanak, s a csapatok felváltva lépnek, a munka a csapattagok közt megosztható. 

 

2. Játsszunk! 

 

BEFEJEZÉS 
Dolgozzanak a napló tökéletesítésén. 

 

További gyakorlás:  AB 76-77 
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8. fejezet – 10. foglalkozás    NEW DISCOVERIES 

NICK AND TINA’S LANGUAGE BOX 

Nyelvi célok 

a tanultak alkalmazása önálló munka során         
önértékelés   

Tevékenységek 
szógyűjtés 

önálló feladatmegoldás  
múlt idejű igék csoportokba osztása kiejtés szerint 

daltanulás 

Szükséges eszközök 
munkafüzet (AB 45) 

CD 

 Szókincs 
 ismétlés 

 

 
BEVEZETÉS 

WORDS ABOUT TRAVELLING 
A gyerekek egyenként írjanak fel a táblára egy-egy olyan szót, amely az utazással kapcsolatos. Ellenőrizzük a 
felkerült szavak helyesírását. 

Kérjük meg őket, hogy foglalják mondatba a szavakat, esetleg egy mondatban többet is felhasználhatnak. Az 
elhangzó szavakat egyenként töröljük le. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÉPESLAP 
A képeslap szövegének feldolgozását a pedagógusra bízzuk (lásd Track 1 utolsó foglalkozása). 

 

A hanganyag tartalmazza a szöveg módosított változatát, így a gyerekek feladata lehet a téves információ 
megtalálása a hallott és olvasott szöveg összevetésével. 

 
Maggie 

Dear Jessica and Daniel, 

Greetings from Britain! 

We had a school trip yesterday. We went to Brighton by car. We started at 9 o’clock 
in the morning. The sea was nice but very cold, brrr! We played a lot in the water.  

At 4 o’clock we visited the sea life centre. We liked the rays, seahorses, starfish and 
small sharks. We talked to your Aunt Kate and Uncle Mike there! 



264 
 

There was a café with very good milkshake.  

Take care. Bye, Maggie. 

SZÓREJTVÉNY 
Feladat a mondatok helyes szórendjének visszaállítása. 

 

MINI PÁRBESZÉDEK 
Feladat a párok megkeresése. 

 
BEFEJEZÉS 
ÖNÉRTÉKELÉS 

A feladatsor elvégzése után lehetőség nyílik az önértékelésre a megfelelő arc kiszínezésével.  

Önértékelésüket kísérjük figyelemmel, s kérdezzünk rá a nehézségekre, nyújtsunk segítséget!  

 

MARADT IDŐNK? 

PAST ACTIONS 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy az AB 76/2 feladatában található igéket írják be a táblázat megfelelő oszlopába. 
Ellenőrizzük munkájukat a hanganyag segítségével, mely a HEAR HERE! Részben található: 

 

D ED 
(t) (d) (id) (t) (d) (id) 

liked 

danced 

washed 

 

 

 

saved 

used 

lived 

damaged 

loved 

hated watched 

kissed 

helped 

picked 

walked 

stopped 

played painted 

wanted 

started 

hunted 

 

Munkánk végeztével tanuljunk meg egy új dalt, mely a hanganyag HEAR HERE! részében, a 
fejezet zárásaként szerepel: 

A sailor went to sea, sea, sea, 

To see what he could see, see, see. 

But all that he could see, see, see, 

Was the bottom of the big blue sea, sea, sea. 
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TRACK RECORD 2       NOW I KNOW… 
 

Cél 

Az eddig tanultak áttekintése, gyakorlása, készségfejlesztés 

 

Témák 
Ételek, italok 

Ruházkodás 

Napirend 

Állatok 

 

Nyelvi szerkezetek 

SOME/ANY 

Főnevek egyes és többes száma 

Rendszeres cselekvések (egyszerű jelen idő) 

Múlt idejű események, cselekvések (egyszerű múlt idő) 

 

Kommunikációs szándékok 
Idő kifejezése 

Személyleírás (információ kérése és adása) 

Ok 

Vélemény-nyilvánítás 

Összehasonlítás – tagadó mondatok 

Információszerzés kérdések segítségével 

 

Új anyag 
Ismeretek bővítése kiegészítő olvasmányok segítségével 

 

Források 

Törzsanyag  CB 80-81 Now I know… 
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Kiegészítő anyag CB 86-90 Appendix 

   AB 70-77 Nick and Tina’s language box 

   AB 79  Grammar games 

 

Megjegyzés:  Az ismétlés egy lehetséges megvalósítási módját kínáljuk. 

Ideális helyzetből indultunk ki, a feladatok mennyiségét nyilvánvalóan az adott 
helyzetre kell adaptálni. 
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Track Record 2 - 1. foglalkozás     

Nyelvi célok 
az eddig tanultak áttekintése, gyakorlása         
készségfejlesztés 
Tevékenységek 
szógyűjtés 

személyleírás – szókincsbővítéssel 

„Találd ki!” 

vélemény kifejezése beszélgetés során 

szókártyák válogatása 

állatok leírása szóban és írásban 

helyszín leírása 

igaz/hamis megállapítások 

’silly tennis’ 

Eszközök 
könyv 

szókártyák 

képek az óra végi játékhoz  

 
Szókincs 
Ismétlés 

 

mix colours 

sporty clothes 

feel comfortable 

look good 

 

 

 

BEVEZETÉS 

TEENAGE FASHION 
1. A gyerekek párokban dolgozva gyűjtsenek szavakat, jelzős kifejezéseket a CB 86/Appendix részében található 
illusztrációról. Adjunk a munkára 5 percet, majd hallgassuk meg a listákat. 

2. Az illusztráció alatt olvasható sorok segítségével beszélgessünk a képen látható fiatalokról. 

A szöveg néhány új kifejezést is tartalmaz: mix colours, sporty clothes, feel comfortable, look good 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

GUESS WHO? – TEENAGE FASHION 
Játsszunk párokban a már ismert szabályok szerint, eldöntendő kérdéseket feltéve a képen 
látható fiatalokról. 
 
CLOTHES WE LIKE 
Válasszon mindenki ruhát magának a szárítókról, s indokolják választásukat: 

 I want to wear the light blue denim jacket because I like wearing denim. 
 I want to wear jeans because I feel comfortable in jeans. 
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 I don’t like purple clothes. 
 I prefer dark clothes. 

 

JELMEZBÁLBAN 
1. Nézzük meg a CB 80/A gyakorlat illusztrációján a szereplőket, s nevezzük meg, milyen jelmezt viselnek. 

 

2. Olvassuk el a bemutatkozó szövegeket, s állapítsuk meg, melyiket hányas számú szereplő mondta. 

 

3. Írjuk le az indián és a sportoló öltözetét. Segítségként adjunk a gyerekeknek szókártyákat, amelyeket először 
három csoportba kell válogatniuk. A harmadik csoportba kell kerülnie azoknak a szavaknak, amelyek egyik 
gyerekre sem illenek. 

  

Szókártyák: necklace, shirt, trousers, shoes, head-dress 

  helmet, T-shirt, jumper, trousers, socks, boots, mittens 

  earrings, head scarf, turtleneck 

Ezt követően beszélgessünk a két jelmezről, kiegészítésként adhatunk teljes személyleírást is. 

 

4. Beszélgessünk az elefántokról, korábbi ismereteinket felelevenítve. 

 

5. Osszuk a gyerekeket kis csoportokba, s kérjük meg őket, hogy a táblára felírt szavak felhasználásával írjanak a 
pandákról: 

  PANDAS    China, 100 kilos, plant-eater, bamboo, water, walk slowly 

A BABY PANDA  very small, mother’s milk, play happily 

 

HELYSZÍN LEÍRÁSA 
1. Az illusztráció alapján döntsük el, a CB 80/B megállapításai között hány hamis található. 
 

2. Minden diák írjon 5 mondatot a tanteremről (CB 80/C). Használják a ’some’ és ’any’ szavakat. 

 

3. A padtársak cseréljék ki füzeteiket, s keressék meg az igaz mondatokat. 

 

4. Olvassunk fel néhány téves információt tartalmazó mondatot, s javítsuk azokat szóban, közösen. 
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BEFEJEZÉS 

SILLY TENNIS (AB 79) 
1. Játsszunk két csapatban, s válasszunk ki mindkét csapat számára egy-egy jól leírható, sok információt 
tartalmazó képet. 

   

2. A csapatok felváltva mondanak mondatokat a képeikről. Minden helyes mondat 2 pontot 
ér. Ha az egyik csapat megismétel egy már elhangzott mondatot, a másik csapat 1 pontot kap. 
A játékot addig játsszuk, amíg a gyerekek tudnak újat mondani. 
 

 

Kiegészítő gyakorlás:  AB 70-71 oldalak még meg nem oldott feladatai 
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Track Record 2- 2. foglalkozás     

Nyelvi célok 
az eddig tanultak áttekintése, gyakorlása 
                                      egyszerű jelen idő 
készségfejlesztés 
Tevékenységek 

kötetlen beszélgetés a napirendről 
poszter Danielről 

kérdésekre válaszadás olvasott szöveg alapján 

párbeszéd, interjú (kérdések gyakorlása) 

összehasonlítás (tagadás gyakorlása) 

memóriajáték 

mondatalkotó verseny 

Eszközök 
könyv, rajzlap, filcek 

memória kártyák 

munkafüzet 

 
Szókincs 
ismétlés 

 

 

 

BEVEZETÉS 

YOUR DAY 
Beszélgessünk a gyerekek napirendjéről, a tanultakat felelevenítve: 

 When do you get up? 

  What do you do in the morning? 

 What time do you go home after school? 

 What do you do in the afternoon? 

  What do you like doing? 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

DANIEL 
1. Beszélgessünk Danielről ahhoz hasonlóan, ahogy azt Jessica osztálytársairól tettük. Készítsünk róla is egy mini 
posztert, mely során az eddigi információinkat egészítsük ki a CB 81/D gyakorlatban olvashatókkal. 
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reading about dinosaurs 

      Britain                                     painting 

 

British                   DANIEL                 drawing 

 

         English                         watching TellySport 

 

going to the library 

 

 

2. Válaszoljunk a könyv kérdéseire a szöveg és a poszter alapján. 

 

3. Osszuk a gyerekeket két csoportra. 

- Az egyik csoportba tartozók párokban készítsenek interjút Daniellel. 
- A másik csoportba tartozók párokban beszélgessenek Danielről. 

Példaként írjunk fel 1-1 kérdést a táblára, s beszéljük meg az egyes szám 2. és 3. személy közti formai 
különbséget: 

   

pl.  Do you like watching TV, Daniel? 

Does Daniel like watching TV? 

 

MARK 
1. Mondjunk néhány tagadó mondatot Markról a két fiút összehasonlítva (CB 81/D, CB 87): 

  Daniel watches SAT9, Mark doesn’t. He watches MTV. 

  Daniel reads about dinosaurs, Mark doesn’t. He listens to music. 

 

2. Készítsünk a Markról szóló mondatokból memória játékot: 
 

Mark___________ 

watching TV at  weekends. 

 likes 
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He likes _____________  

to music. 

 listening 

 

BEFEJEZÉS 

SENTENCE GAME 
AB 73/6. 
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Track Record 2- 3. foglalkozás     

Nyelvi célok 
az eddig tanultak áttekintése, gyakorlása         
                                    (egyszerű múlt idő) 
készségfejlesztés 
Tevékenységek 
mondatalkotó játék 

szöveg kiegészítése 

olvasott és hallott szöveg összevetése 

mondat ábrázolása rajzban 
képek feliratozása 

szavak sorrendezése 

mondatalkotó verseny 

Eszközök 
szókártyák az ab 79 útmutatása alapján 

könyv, CD 

rajzlap, színes ceruzák, filcek 

munkafüzet 

 
Szókincs 
ismétlés 

 

 

 

BEVEZETÉS 

STEPPING STONES (AB 79) 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

DINOSAURS 
1. Daniel egyik könyvében egy dinoszaurusz családról olvasott egy történetet (CB 81/E). 
Olvassuk el közösen a bevezető részt, s pótoljuk a hiányzó szavakat. 
 
2. A CB 81/F tartalmazza magát a történetet. A gyakorlathoz tartozó hanganyag kissé eltér a 
könyv szövegétől. Hallgassuk, és húzzuk alá az eltéréseket. 
 

It happened many many million years ago…. 

 

A Hadrosaur family lived near a lake. There were seven babies in the family.  

They were 15 months old. Their mother walked to the hills. She wanted to get some food for 
the father. She wanted to pick some cherries but a dangerous meat-eater frightened her. It was 
small but very hungry. The mother Hadrosaur started to run. The meat-eater started to run 
after her. It was fast. But the mother wanted to save the cherries, so she was fast too. Later she 
stopped near some trees.  
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The meat-eater didn’t see her. Some time later she walked back to the lake.  

The babies were safe but very hungry. 
 

3. Osszuk el a történet mondatait a gyerekek között. Mindenki készítsen egy illusztrációt a kapott mondathoz. 

Állítsuk sorba a képeket, majd feliratozzuk azokat, így felelevenítve a történetet. 

 

Megjegyzés A múlt idő alaposabb feldolgozására a következő évben is lesz módunk, célunk itt a szerkezet 
bemutatása volt. 

Ezért nem terveztünk alaposabb gyakorlást. 

 

Ha a pedagógusnak mégis az alaposabb feldolgozás a célja, s erre ideje is van, a könyvben talál 
további lehetőséget (CB 90 Mammoth hunters). 

 

BEFEJEZÉS 
SENTENCE GAME 

 AB 77/7 

 

   

MAMMOTH HUNTERS (CB 90) 
1. Kérjük meg a gyerekeket, hogy rakják sorrendbe a következő mondatok összekevert szavait: 

 the live  dinosaurs        didn’t  Ice Age       in 

        Dinosaurs didn’t live in the Ice Age. 

 and there  mammoths        huge  animals       cave   were  

       There were mammoths and huge cave 
animals. 
       There were huge mammoths and cave animals. 

 

2. A CB 90. oldalán a mamutvadászokról olvashatunk, s néhány új szóval is 
megismerkedhetünk: 
 

a hut…..a hunter…..a woman…..a child….. 

  a knife…..a needle…..a fork…..a spoon…..a fish-hook….. 

  a necklace…..a bone pipe 
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3. Írjuk fel a szöveg általunk kiválasztott mennyiségű kulcsszavát a táblára, s segítségükkel 
írjunk minél több kérdést: a diákok diktálnak, tanáruk ír. 
Majd nyissuk ki a könyvet a 90. oldalon, és próbáljuk megválaszolni a kérdéseket. Vajon 
mindre megtaláljuk a választ? 
 
A szöveget hanganyagon is követhetjük: 
 

There were mammoth hunters in the Ice Age. They lived in caves or in small huts near rivers. 
They hunted for mammoths and other animals: rhinos, horses, wolves, foxes and rabbits. 

The mammoths walked to the river. They wanted to drink. The hunters trapped the animals 
and killed them with stones. They hunted in groups because the animals were so big. 

The cave people used bone spoons, forks, knives, needles and fish-hooks. Women had bone 
necklaces. They also had bone pipes. They played the pipes and danced. They also painted 
animals on the walls in the caves. 
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