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Poór Zsuzsánna 
 

TEAM  
 

Angol nyelvkönyvsorozat az általános iskolásoknak   
 

TRAVELLING TOGETHER 
 

Módszertani segédanyag 
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A TEAM – Travelling Together című tananyag csomag egy ötkötetesre tervezett 
sorozat harmadik 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. 
 
 
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. 
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FŐ TÖREKVÉSEINK 
 
- kommunikatív, humanisztikus, személyiségközpontú, cselekvésorientált pedagógia; 
- kereszttantervi törekvések  

más műveltségterületek témáinak integrálása  
történelem  magyarok bevándorlása, életmódja 
   Szent István király 
   angolszászok bevándorlása, életmódja 
   Nagy Alfréd király 
 
irodalom  Shakespeare szülővárosa 
   Petőfi szülőháza 
 
környezetismeret az erdő élővilága – növények és állatok 
   élet a hideg éjtájakon 
 
földrajz  Magyarország nemzeti parkjai – Aggtelek, Bükk 
   Őrség – szabadtéri néprajzi múzeum, Pityerszer 
   Magyarország és Nagy-Britannia  
   Temze parti települések 
   Veszprém nevezetességei 
   Balaton-parti települések 
   Balatonederics – Afrika Múzeum 
 
rajz   manuális készségek fejlesztése 
 
testnevelés – sport Kihívás napja   

sporttörténet – olimpiai rekordok 
 
háztartási ismeretek egészséges életmód 

főzés, receptek 
    
közlekedés  a kerékpáros közlekedés szabályai 
 
célnyelvi kultúra információ a Brit-szigetekről 
    Isle of Man 
    Stratford-upon-Avon 
    „boat-people” 
    karácsonyi szokások 
    képeslapok, levelek írása 

 
FŐ CÉLJAINK 

 
- az előző tankönyv anyagának áttekintése, rendszerezése, folyamatos bővítése, 
mindezen keresztül a nyelvi alapok szilárdítása; 

 
- nem nyelvtanítás, hanem nyelvelsajátíttatás 

nem nyelvtani struktúrákba zárkózni,  
hanem a nyelvet kommunikatív eszközként használni 
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nyelvelsajátítás hatékonyságát impulzusban gazdag, 
cselekvésre is lehetőséget adó, (célnyelvi) élményt nyújtó,  
reális helyzetekben gazdag kontextus biztosításával növelni; 

 
- komplex készségfejlesztés; 

 
- önálló munkára ösztönzés, búvárkodás, felfedeztetve tanulás, azaz 
autonóm tanulóvá nevelés 
 
- gondolkodtatás, párhuzamok, hasonlóságok, különbségek felfedeztetése; 

 
- más országokról, népekről tanultak felhasználása saját környezetünk, 
hagyományaink, önmagunk célnyelven történő bemutatására. 

 
A TANANYAG RÉSZEI 
  

 tankönyv 
   bevezető fejezet 
   7 utazás története 
   nyelvi játékok 
   nyelvi szerkezetek összegző táblázatai (beszédszándékok) 
   szószedet 

munkafüzet 
bevezető fejezet 
7 utazás története 
3 összefoglaló gyakorló feladatsor (2-2 lecke anyagát összegezve) 
1 záró feladatsor (beszédértés, beszédkészség, olvasásértés, íráskészség) 
csoportmunkát értékelő táblázat 
naptár az év feladatainak tervezésére 

  hanganyag 
  tanári módszertani segédanyag 
 
 
A TANANYAG FELÉPÍTÉSE 
 
A tananyag csomag tankönyvből, munkafüzetből, hangkazettából és módszertani 
segédanyagból áll. Ezekben 8 fejezet kerül feldolgozásra. A bevezető részt 7 különböző, a 11-
12 éveseket minden bizonnyal érdeklő téma (pl. szüret, az erdő élővilága, kempingezés, 
városnézés, balatoni utazás, túlélő túra, extrém sportok, élet a sarkkörön túl, karácsonyi 
szokások) feldolgozása követi (CONTENTS). A hetedik utazás története decemberben 
illesztendő be a tanulási folyamatba.  
 
A fejezetek sokféle gyakorlatot tartalmaznak. A már ismert feladatok rendszert és biztonságot 
nyújtanak a nyelvtanulók számára, segítik kialakítani tanulási stratégiáikat. 
Az új ötletek igyekeznek fenntartani a diákok motiváltságát, teret biztosítanak mind a tanári, 
mind a tanulói kreativitás számára. 
 
Az egyes tevékenységek a komplex készségfejlesztés lehetőségét kínálják. 
 
A JÁTÉKOK központi szerepet kapnak a nyelvelsajátítási folyamatban: 
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- 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 korábban megszerzett ismereteit; 
- segítik megtalálni a nyelvhasználat problémás, további fejlesztésre szoruló területeit. 

 
A PROJEKTMUNKÁT (Creative Pages) 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 utasításai, kifejezései részben beépültek a diákok 
passzív szókincsébe, s azok a projektmunka során aktivizálhatók. 

 
A könyv fejezeteinek CULTURE része információt közvetít a célnyelvi országról, jelen 
esetben Nagy-Britanniáról. Mindezt a munkafüzet néhány feladata is kiegészíti. Igyekszünk 
lehetőséget teremteni arra, hogy tanítványaink összevethessék az így szerzett információt saját 
kultúránkkal. 
 
Autentikus anyagok segítségével bővíthetjük ismereteinket (Hire a bike CB 17; The Road 
Cycling Capital CB 19; The River Route CB 44; Coach Timetables CB 45; Winter Morning 
CB 86).  
Mindezt fényképek, térképek, hiteles illusztrációk egészítik ki. 
 
A nyelvi szerkezeteket a könyv LANGUAGE GAMES részének ötleteivel eleveníthetjük fel, 
s gyakorolhatjuk. A fő hangsúlyt itt is a szituatív alkalmazásra helyezzük.  
 
A LANGUAGE BOX fejezet táblázatok és mini szituációk, beszélgetések formájában, 
beszédszándékok szerint összegzi a nyelvi szerkezeteket. 
 
Az elsajátítandó szókincset, kifejezéseket a DICTIONARY rész tartalmazza fejezetenként, 
majd betűrendben. A csillaggal jelölt szókincs válaszható, kiegészítő jellegű. 
 
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 munkafüzet NOW I KNOW… része összefoglaló, gyakorló feladatsorokat tartalmaz. A 
tananyagot 2-2 fejezetenként összegzi. A záró feladatsort év végi áttekintésre, vagy a 
következő tanév elején történő ismétlésre használhatjuk, mert az mind a hat utazás anyagára 
épül. 
 
A hanganyag szervesen kapcsolódik a tananyaghoz, segíti annak sokoldalú feldolgozását, 
fontos szerepet játszik tanítványaink készségeinek fejlesztésében.  
A hanganyag szövege több esetben eltér a nyomtatott szövegtől, illetve bővíti a tananyagot. A 
forgatókönyv a tanári segédanyagban kapott helyet. 
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A hanganyag SOUND CHECK részében (munkafüzet) kap helyet egy-egy problémát okozó 
hang gyakorlása, illetve néhány dal, melyeket vagy az adott témához, vagy a feldolgozandó 
nyelvi szerkezetekhez, hangtanhoz válogattunk. 
 
 
A tanári kézikönyv ÓRAVÁZLATAI segítik a pedagógus mindennapi felkészülését.  
A tananyag feldolgozásának egy lehetséges változatát mutatják. Adhat új ötleteket, de 
természetesen minden pedagógus maga dolgozza ki majd azokat teljes részletességgel saját 
nyelvi csoportjaira és saját személyiségére szabva.  
 
A vázlatok az előző kötetekhez hasonlóan itt sem tartalmaznak utalást a szótározás 
módszereire.  
 
Egy-egy fejezethez számos 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. 
 
 
EGY FEJEZET FELÉPÍTÉSE 
 
A szereplő gyerekeket már jól ismerjük az előző kötetből. Bartha tanár úr élén lelkesen 
indulnak osztálykirándulásaikra. Történetük fonalát akkor követhetjük, ha a könyv, a 
munkafüzet és a hanganyag gyakorlatait egymást kiegészítve dolgozzuk fel. 
 
A fejezeteket egységes felépítésű bevezető (tankönyv) és záró oldal (munkafüzet) foglalja 
keretbe. 
 
A bevezető oldal célja a téma ismertetése, a korábban tanultak előhívása, gyors ismerkedés a 
tananyaggal különböző áttekintő feladatok segítségével. 
  
A záró oldal ismételt áttekintésre sarkall. Ott kap helyet 1-1 problémát okozó hang 
kiejtésének gyakorlása, illetve 1-1 dal, vers vagy játékos feladat, melyeket vagy az aktuális 
témához, vagy az adott hang további gyakorlására válogattunk. 
A fejezetek végén érdemes megbeszélni a diákokkal, mennyiben sikerült elérniük a kitűzött 
célokat. Az itt található meghatározások önértékelésre ösztönöznek. 
Füzetükbe vezessék át a felsorolt célokat, írjanak egy-két példát az adott nyelvi szerkezetekre, 
és jelezzék, mennyire érzik magabiztosnak magukat az alkalmazás terén. 

Hurray ! I can ask for food and things I need. 
Can I borrow your bike? 
____________________X________ 
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Éves tanmenet 
 

 
Óra 

 

 
Szókincs 

 
Kommunikáció 

 
Nyelvtan 

 
Fonetika 

 
Országismeret 

 
Projekt ötletek 

Beve-
zetés  

Ismétlés: 
Évnyitó buli 
Ruházat 
Ételek és italok 

Ismétlés 
Beszélgetés a 
szünidőről 
Személyleírás 
Meghívás 
Javaslat 

 

Ismétlés: 
a tudásszint 
szóbeli 
felmérése 

  Képeslap tervezése  
és írása 
Társasjáték 
szabályainak 
tervezése 

1. fejezet 
 
 
 
 
 
 
 
földrajz 
rajz 

Biciklitúrához 
szükséges 
dolgok 
A kerékpározás 
szabályai - 
biztonságos 
közlekedés 
Nagypapa háza 
A szőlőben 
A kertben 
Szabadidős  
tevékenységek 
 

Lehetőség 
kifejezése 
Engedélykérés 
Kötelezettség 
Tiltás 
Kínálás 
 

 
can/can’t 
must 
mustn’t 
Would you..? 
Felszólítások 
Sorszámneve
k 

rövid és 
hosszú o 
hang 

Nádtetős házak 
Nagy-
Britanniában és 
Magyarorszá-
gon 
Man szigete - 
a kerékpár sport 
fővárosa 

Gyümölcs poszter 
Kirándulási terv 
készítése 
„Az év kerékpárja” - 
poszter 
Gyűjtőmunka: 
Magyarország 
szabadtéri múzeumai 

2. fejezet 
 
 
 
 
 
 
környezet
ismeret 
rajz 
 

Tájékozódás az 
erdőben 
Erdei 
növények és 
állatok 
Természetes 
környezet 
 

Javaslat 
Útbaigazítás 
Ismétlődő 
cselekvések 
leírása 
 

Let’s... 
Shall we..? 
What about..? 
 
Egyszerű 
jelen idő 
rendszerezése 
+/-/? 

Rövid és 
hosszú i 
hang 

Denevérek 
Magyarország 
Nemzeti Parkjai 

Poszter a mérgező 
gombákról 
Képregény rajzolása 
Történetírás 
Hangprojekt 

 Összegzés, gyakorlás, tudáspróba    
3. fejezet 
 
 
 
történe-
lem 
életmód-
történet 
rajz 
technika 
 

Vízi utazás 
Települések 
nevezetességei 
Napirend 
Szabadidő 
 

 
Vélemény 
kifejezése 
Képleírás 
Múltbeli 
cselekvések 
leírása 
 

Létige múlt 
idejű formái 
Egyszerű 
múlt idő 
rendszerezése 
+/-/? 
 
Egyszerű 
jelen 
ismétlése 
 

Nyílt és 
zárt e 
hang 

London-Oxford 
hajózási útvonal 
 
Boat-people 

Temzei kirándulás 
tervezése- úti és 
programterv 
Folyami hajó és 
kabin tervezése 
 

4. fejezet 
 
földrajz 
történe-
lem 
helytör-
ténet 
életmód- 
történet 

Bemutatkozás 
Bemutatkozó 
levél írása 
Városban 
Faluban 
Városnézés 
Veszprémben 

Tetszés és 
nemtetszés  
Érdeklődés 
Találkozás új 
barátokkal 
Útbaigazítás 
kérése és adása 
Lakóhely 
bemutatása 
 

helyhatározó 
elöljárószók 
 
Egyszerű 
múlt idő 
ismétlése 

th hang Veszprém 
története és 
nevezetességei 
Az angol-
szászok 
Honfoglaló 
magyarok 

Korabeli viseletek 
Interjú a korabeli 
magyarokról külföldi 
gyerekek számára 
Angolszászok 
életmódja (rajzok, 
történetírás) 
 

 Összegzés, gyakorlás, tudáspróba    
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Óra 

 

 
Szókincs 

 
Kommunikáció 

 
Nyelvtan 

 
Fonetika 

 
Országismeret 

 
Projekt ötletek 

5. fejezet 
 
 
 
 
 
egészsé-
ges 
életmód 
háztartá-
si 
ismeretek 
 

Időjárás 
időjárás 
jelentés 
Öltözködés 
Múzeumban 
Piknik ebéd 
Egészséges 
ételek 
Receptek 
Szabadidős 
tevékenységek 
 

Beszélgetés az 
időjárásról 
Jövőbeli tervek, 
valószínűség 
Mennyiségek 
kifejezése 
Tetszés, nem 
tetszés 
kifejezése 
Vélemény- 
nyilvánítás 
 

be going to 
 
Megszámlálh
ató és 
megszámlálh
atatlan 
fogalma 
a few /a little 
/a lot/none 

v és w 
hangok 

Afrika Múzeum Családi fitness 
program tervezése 
Szendvics könyv 

6. fejezet 
 
 
 
 
 
testne-
velés 
sport- 
történet 
földrajz 

Sport 
Olimpiai 
rekordok 
Sport mint 
hobbi 
Tevékenységek 
Cselekvések 
iránya 
Mozgást 
jelentő igék 
 

Mindennapos 
cselekvések 
Gyakoriság  
 
Összehasonlítás 
Rekordok 
Múltbeli 
cselekvések  
     

Melléknév-
fokozás  
Összehasonlít
ás közép és 
felső fokon 

Össze-
csengő 
szótagok 

A kihívás napja 
Nagy-Britannia 
és 
Magyarország 
földrajzi 
rekordjai 

Híres magyar 
sportolók 
Puzzle készítése 
 
Kivívás napja - 
vetélkedő 

 Összegzés, gyakorlás, tudáspróba    
Kiegészí-
tő fejezet 
 
 
népszo-
kások 
rajz 
technika 

A sarkvidék 
élővilága 
Téli időjárás 
Téli 
tevékenységek 
Karácsony 
 

Képleírás 
 

Szokásos és 
folyamatban 
lévő 
cselekvések 
összevetése 

 Inuitok 
Karácsonyi 
szokások a 
világ körül 

Képeslaptervezés 
Ajándékkészítés: 
levél- és 
csomagolópapír  
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Introduction 
 
 
 
Tartalmi összegzés 
A második kötet szereplői (Jessica és osztálytársai) a szünidő után ismét találkoznak az első 
tanítási napon. Örömmel számolnak be egymásnak a nyáron történtekről. Elhatározzák, hogy 
évnyitó bulit szerveznek. Figyelemmel kísérhetjük készülődésüket, s elkísérhetjük őket a 
bevásárlásra. 
  
Cél 
A fejezet célja, hogy a diákokat visszazökkentse az iskolai légkörbe, és kiderítse, hogy mire 
és milyen mélységben emlékeznek az előző évben tanultakra. Az ismeretek tematikus 
rendezése 
és kreatív alkalmazása során a kommunikációs készségek fejlesztése kerül előtérbe. 
 

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.  

 
Megjegyzés 
A történet fonala akkor követhető, ha a könyv és a munkafüzet gyakorlatai egymást 
kiegészítve kerülnek feldolgozásra. Ehhez megkísérlünk ötleteket adni, de hangsúlyozzuk, 
hogy nem ez az egyetlen lehetséges változat. A feladatok nem tartalmaznak új szókincset.  
Ne csüggedjünk, ha nyelvtani hiányosságokra bukkanunk. Itt nem a hézagok betömése a cél, 
arra bőven lesz lehetőség később. Annak örüljünk, tanítványaik milyen sokra emlékeznek! 
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INTRODUCTION - 1. foglalkozás     WELCOME BACK 
 
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.  
 
2. Játsszunk „Ország-várost” a levélben említett témákkal: 
 

city life wildlife people 
(description) 

indoor 
activities 

outdoor activities 

 
Kérjünk meg valakit, hogy kezdje el mondani az ABC-t némán, majd állítsuk meg. Ez lesz az 
első forduló kezdőbetűje. Mindenki próbáljon meg az adott betűvel kezdődő szavakat gyűjteni 
a felsorolt témákban. Aki elsőként kitöltött minden mezőt, megállítja a munkát. Olvassuk 
össze a szavakat, s húzzuk ki a közöseket. Mindenki annyi pontot kap, ahány egyedi szót 
tudott írni. 
 
Megjegyzés Úgy is játszhatunk, hogy minden helyesen leírt szó pontot ér. 
 
SZÓKINCS ISMÉTLÉSE 
1. Nyissuk ki a könyvet a 6.oldalon. Kérjük meg a gyerekeket, hogy párokban dolgozva 
gyűjtsenek a képről annyi szót, amennyit tudnak adott idő alatt. 
 
2. A továbbiakban 2-2 pár dolgozzon együtt, s vesse össze a szólistákat.  
 
3. Csoportosíthatjuk a szavakat a táblán a következők szerint: 
 people (description) outdoor activities weather vehicles 
 
4. Nézzük végig a listákat. Vajon ki tudjuk egészíteni a foglalkozás elején készített 
táblázatunkat a most gyűjtött szavakkal? 
 
Megjegyzés Az illusztráció szókincsbővítésre is felhasználható. 
 

BEFEJEZÉS 
20 QUESTIONS 
Gondoljunk valakire a képről. A gyerekek közösen próbálják meg kitalálni, kiről van szó. 
Mindössze 20 kérdést tehetnek fel. 
 
 

MARADT IDŐNK? 
Játsszunk tovább párokban.  
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INTRODUCTION - 2. foglalkozás     WELCOME BACK 
 
BEVEZETÉS 
20 QUESTIONS 
(Az előző tervezetben leírtak szerint) 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
HOLIDAY POSTCARDS 
1.  A diákok elolvassák az AB 4/1. gyakorlat üdvözleteit, majd a szöveg és a képek 
segítségével megmondják, mely állítások tartoznak Antonhoz, s mit mondhatott Sandra. 
 
2. További szóbeli gyakorlásként gyűjtsenek minél több tengerparton vagy hegyekben 
végezhető cselekvést.  
 
3. Az AB 5/2. újabb üdvözleteket tartalmaz. Kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák el a 
szövegeket, s kapcsolják azokat a megfelelő képhez. 
 
4. Ellenőrizzük a megértést igaz/hamis állítások segítségével. Ehhez készíthetünk előre egy 
sorozat mondakártyát, melyekből a gyerekek egyenként húznak. A hallás utáni megértést is 
fejleszthetjük, ha a felolvasott mondatra a többieknek kell reagálniuk. 
 
5. Olvassuk el fennhangon is a képeslapokat, majd adjunk a gyerekeknek 2 percet a néma 
olvasásra és memorizálásra. 
 

BEFEJEZÉS 
CROSSWORD PUZZLE 
Emlékezetből töltsék ki az AB 6/3. feladat keresztrejtvényét. Párokban is dolgozhatnak. Így 
egyszerűbb, ugyanakkor változatosabb a munka. 
 

MARADT IDŐNK? 
Találjuk meg a megfelelő választ az AB 6/4. feladatának kérdéseire. A gyerekek otthon is 
megoldhatják ezt a feladatot. 
 
Megjegyzés Mindegyik szövegben megjelennek olyan kifejezések, melyek hasznosnak 

bizonyulhatnak a mindennapi életben. Továbbá, egy-egy már korábban 
előfordult nyelvtani szerkezetet elevenítenek fel, (pl. Eila, Igor - egyszerű múlt, 
Harald - egyszerű jelen; Tomi – folyamatos jelen)) 
Ezen szövegekre az egyes igeidőket részletesebben taglaló fejezetek során 
további gyakorlás céljával visszatérhetünk. 
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INTRODUCTION - 3. foglalkozás     WELCOME BACK 
 
BEVEZETÉS 
HOLIDAY POSTCARDS 
Készítsünk szókártyákat a szereplő gyerekek és a nyári helyszínek megnevezésével. Próbáljuk 
meg közösen megtalálni a párokat. 
 
Ellenőrizzük az AB 6/4. gyakorlatot, ha azt előző órán otthoni munkára adtuk. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
HOLIDAY POSTCARDS – KÉPESLAPÍRÁS 
1. Gyűjtsük össze a megszólításokat és befejezéseket a képeslapokról. Írjuk fel azokat a 
táblára, s kérjük meg a gyerekeket, találják meg a kakukktojásokat: 
 
 Hello; Hi; Dear Friends; Bye Everybody; Hi, Everybody 

Hello; Love; Lots of love; Bye for now; See you soon.   
 

2. Egészítsük ki Jessica képeslapját az AB 7/5. feladatban. Az első két sort oldjuk meg 
közösen, majd dolgozzanak önállóan. 
 
3. Ezt követően a gyerekek kis csoportokban vessék össze munkájukat. Hallgassuk meg a 
variációkat. 
 
4. Keressünk néhány különleges, előző évben keveset gyakorolt állatnevet a TEAM 2 Track 6 
és Track 8 fejezeteiből. 
Keverjük össze a betűket, s kérjük meg a gyerekeket, találják ki az eredeti szavakat. 
 

ropal reba  polar bear 
 
5. Listázzuk ezen állatneveket a következő címszó alá: 

ANIMALS OF THE WORLD 
Gyűjtsünk közösen szavakat a következő címszóhoz: 

ANIMALS OF THE PAST 
Óra végére a táblakép a következően alakul: 
 

ANIMALS  
OF THE WORLD ANIMALS  

OF THE PAST 
polar bear  

 

BEFEJEZÉS 

POSTCARD 
Kérjük meg a gyerekeket, írják meg az AB 7/6. feladatban látható képeslapot. 
 
Megjegyzés  Az AB 1-2. előkészíti az AB 6. feladat megoldását, mely során a tanultak 

kreatív alkalmazása, összegzéseként a diákok képeslapot terveznek és írnak. 
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(Munkáikból tantermi dekoráció is készülhet, amennyiben a pedagógus más 
megvalósítási technikát választ.)  

  A megoldást mindenkinél ellenőrizzük, adjunk személyre szóló visszacsatolást. 
 

MARADT IDŐNK? 

CROSSWORD PUZZLE 
Oldjuk meg az AB 8/8. keresztrejtvényét, ahol a megfejtéshez a megadott betűk segítenek 
bennünket. Ezt követően próbálják meg szókapcsolatokba rendezni a rejtvény szavait, majd 
mondatba foglalni azokat a példa alapján. 
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INTRODUCTION - 4. foglalkozás     WELCOME BACK 
 
BEVEZETÉS 
POSTCARDS 
Olvassunk fel néhányat a gyerekek képeslapjaiból. Kérjük meg a diákokat, közben töltsék ki a 
következő táblázatot társaikról a hallottak alapján: 
 

NAME PLACE ACTIVITIES 
   
   

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
ISMERKEDÉS A BEVEZETŐ FEJEZET TARTALMÁVAL 
1. Nyissuk ki a könyvet a 6. oldalon. A gyerekek önállóan dolgozva lapozzák végig a 
fejezetet, s pipálják ki azon tevékenységeket, melyek várnak rájuk ebben a fejezetben. 
Keressék meg azon témákat is, melyekről beszélgetni fogunk. 
 
2. Párokban vessék össze, mit találtak, majd beszéljük meg közösen, miről is szól ez a fejezet. 
 

MEMÓRIA PRÓBA 
1. A CB 7/A gyakorlat illusztrációján ismét találkozunk a főszereplőkkel. Elevenítsük fel 
személyleírásukat. 
 
2. A gyerekek 30 másodpercig nézhetik, memorizálhatják a kép részleteit. A könyv becsukása 
után egyénileg próbálják megválaszolni az AB 9/9. feladatának kérdéseit. 
 
3. A válaszok ellenőrzése történhet nyitott könyvvel párokban vagy két csoportban. 
A kérdéseket a gyerekek egymásnak tegyék fel, a pedagógus csak a háttérből segítsen! 
 
4. Az AB 9/10. feladatban az előzőben adott minta alapján a diákok önállóan alkotnak 
kérdéseket a tankönyv képét tanulmányozva. 
 

BEFEJEZÉS 
Válaszoljuk meg a megfogalmazott kérdéseket vetélkedő formájában. 
 

MARADT IDŐNK? 
Beszélgessünk saját tantermünkről.  
Küldjünk ki egy gyereket. Míg kinn van, változtassunk meg három dolgot a teremben: 
 Pl.  ketten cseréljenek helyet; 
   valakinek a felszerelését tegyük az asztalunkra; 
   nyissuk ki az ablakot. 
 
Ezt követően hívjuk be a játékost, s figyeljük, hány változást vesz észre. 
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INTRODUCTION - 5. foglalkozás     THE INVITATION 
 
BEVEZETÉS 
LETTER SHARK 
A megfejtés: WELCOME PARTY 
Rajzoljunk a táblára lépcsősort, melynek alján a tenger hullámzik, benne egy éhes cápával. 
Húzzunk a táblára annyi vonalat, ahány betűből a megfejtés áll, majd kérjük meg a 
gyerekeket, találgassanak, milyen betűk alkotják a megfejtést. Ha talált, írjuk be a 
betűt/betűket a megfelelő helyre, ha nem, emberkénk egy lépcsőfokkal közelebb kerül a 
cápához. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
WELCOME PARTY 
1.  Egy összejövetel szervezésénél sok kérdés felmerül. A feladatsort indíthatjuk közös 
gondolkodással: minden tanuló írjon fel két, szerinte fontos kérdést egy papírcsíkra. Kis 
csoportokban beszéljék meg az ötleteket, majd a legjobbakat írják fel a táblára. A 
gondolkodást a pedagógus kulcsszavak és 1-2 példa biztosításával segítheti. 
 
2. Vessék össze a kitaláltakat a CB 8/B gyakorlat kérdéseivel. Önállóan dolgozva keressék 
meg a lehetséges válaszokat. A megoldások ellenőrzése után párban gyakorolják a mini 
dialógusokat. A megoldásokat otthoni munkaként leírhatják. 
 
3. A CB 9/C gyakorlat a diákok hallás- és olvasáskészségét egy időben fejleszti: a 
telefonbeszélgetést hallgatva kell sorrendbe tenniük a mondatokat. (Előzetes feladatként 
megpróbálhatják sorba rendezni a szöveget, ekkor a hanganyag segítségével ellenőrizhetik 
munkájukat. 
A párbeszédek gyakorlásához, majd eljátszásához a gyerekek bizonyára szívesen hoznak be 
játék telefonokat órára. 
 

Tomi  Hello Jessica. Tomi speaking. 
Jessica  Oh, hello Tomi.  
Tomi  I’m sorry you are ill. How are you now? 
Jessica  I feel better, thank you. 
Tomi  Listen. We are having a welcome party at school on Friday. I hope you 

can come. 
Jessica  I’d love to. 
Tomi  See you on Friday. Bye. 
Jessica  Thank you for calling. Bye. 

  
4. A CB 9/D gyakorlat ismét az önálló elképzelések megvalósítására biztosít lehetőséget: a 
diákok saját nevükben beszélhetnek társaikhoz. (A párbeszédek magnós rögzítésével a diákok 
hozzászokhatnak saját gépi hangjukhoz; a pedagógus ezzel előkészítheti a későbbi hang 
projekteket. Nem mindenki viszonyul pozitívan az ilyen jellegű feladathoz. Csak azokat a 
beszélgetéseket szabad visszahallgatni egész csoport előtt, ahol mindkét szereplő hozzájárul 
ehhez.) 
 



16 
 

BEFEJEZÉS 
DIALOGUES 
A CB 9/D-re építhető egy beszédértést fejlesztő gyakorlat. Miközben a párok felolvassák a 
párbeszédeket, a többiek igyekeznek kitölteni a következő, vagy ehhez hasonló táblázatot: 
 

Name Party Date Time 
    
    

 
 

MARADT IDŐNK? 

BALL ROUND 
Dobjuk a gyerekeknek a labdát, s idézzünk a CB 8/B mondataiból. Aki kapja a labdát, 
kérdezzen vissza: 
   T Let’s play party games. 
   S1 What shall we play? 
   T Let’s eat some crackers. 
   S2 What shall we eat? 
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INTRODUCTION - 6. foglalkozás  WHAT SHALL I WEAR FOR THE PARTY? 
 
BEVEZETÉS 
WORD BANK 
A CB 9/E gyakorlat célja ismét az, hogy előhívja a diákok korábbi ismereteit. Csoportokban 
gyűjtsenek szavakat és kifejezéseket az adott témakörön belül. Időkeret megadásával a 
tevékenység dinamikusabbá és izgalmasabbá tehető. 
Előzetesen segíthetünk a főbb témák összeszedésében: 
 DECORATION  FOOD  DRINKS CLOTHES GAMES 
  pictures 
  balloons 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
WHAT SHALL I WEAR FOR THE PARTY? 
1.  Hozzunk be a foglalkozásra már ismert ruhadarabokat ábrázoló képeket. Játsszunk 
forgatós memória játékot a szókincs átismétlésére.  
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? 
 
Megjegyzés Nagyobb a kihívás, ha jelzős szerkezetekkel dolgozunk,  

pl. checked scarf, striped shirt.  
 
2. Beszélgessünk arról, ki mit visel éppen. 
 
3. Játsszuk újra az előző évben megismert játékot. 
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!) 
 
3. A CB 10/F képeit kapcsoljuk össze a megfelelő leírással. Ne feledjük el bemutatni Bartha 
tanár bácsit, a gyerekek osztályfőnökét. 
 
Megjegyzés Mondjuk el, hogy az angol iskolákban nem keresztnéven, hanem vezetéknéven 

szólítják a tanárokat. Tehát nem Éva néni, hanem Miss Kovács vagy Mrs 
Szabó, illetve nem Gábor bácsi, hanem Mr Bartha. 

 
4. Párokban beszélgessünk arról, hogy különböző alkalmakkor ki mit vesz fel. A CB 10/F 
gyakorlat második részében segítséget kapunk ehhez a tevékenységhez. 
 

BEFEJEZÉS 
GUESS WHO? 
A CB 11/g gyakorlat illusztrációja és példái alapján játsszunk! 
 

MARADT IDŐNK? 
Az AB 10-11.oldalakon kiegészítő feladatokat találunk a különböző összejövetelekkel 
kapcsolatosan. Ezen feladatokkal szókincsünket is bővíthetjük. 
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INTRODUCTION - 7. foglalkozás  WHAT SHALL I WEAR FOR THE PARTY? 

Célok 
 

Tevékenységek 
       

Eszközök 
 

 
Szókincs 
Ismétlés 

 
BEVEZETÉS 
WORD BANK 
A gyerekek egyénileg gyűjtsenek annyi szót, amennyit tudnak 2 perc alatt (AB 12/15). 
Párokban vessék össze listáikat, a helyesírást is ellenőrizve, s zárójelezzék azon szavakat, 
melyeket mindketten írtak. Vajon hány olyan szót sikerült írniuk, ami társuk listáján nem 
szerepel? 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
SZEREPLŐK AZONOSÍTÁSA 
1.  Az AB 12/16.a gyakorlatban a diákok néma értő olvasás útján próbálják azonosítani és 
kiszínezni a képen szereplőket. A feladat megoldását néhány kérdés segítségével 
ellenőrizhetjük. Időigényesebb, de izgalmasabb, ha a diákok hamis állításokkal „provokálják” 
egymást.  
 
2. Az AB 12/16.a elvégzése után két szereplő még kiszínezetlen. A diákok feladata a lány, 
Amanda írásbeli jellemzése a korábbi minta alapján (16.b).  
 
3. Ezt követően a padtársak munkafüzetet cserélnek, s a leírtak szerint kiszínezik Amanda 
figuráját (16.c). 
 
4. Az AB 12/16.d részben az előzőhöz hasonlóan dolgoznak, de itt egy másik társukkal. 
 
Megjegyzés Nem mindenki színez egyformán gondosan, tisztán. Előfordulhat, hogy a 
gyerekek nem szívesen adják oda füzetüket akárkinek. A párok kiválasztásánál 
kezdeményezzenek maguk a gyerekek. 
 
  Mindenkinek adjunk személyre szóló visszacsatolást! 
 

Problémát okozhat az eltérő munkatempó is. Célszerű kiegészítő feladatról 
gondoskodni a gyorsabbak számára. Erre kínál lehetőséget az AB 12/17. 
Célszerű a képeket előre összegyűjteni, hogy azok bármikor felhasználhatók 
legyenek. 
(Ezen leírások később bemelegítő gyakorlatként is felhasználhatók.) 

 

BEFEJEZÉS 
GUESS WHO? 
Válasszunk ki valakit az osztályból, a gyerekek próbálják meg kitalálni, kire gondoltunk.  
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INTRODUCTION - 8. foglalkozás   SHOPPING FOR THE PARTY 
 
BEVEZETÉS 

WORD BANK 
A gyerekeket egyenként ültessük le, amint megneveznek egy-egy ételt vagy innivalót angolul. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
SHOPPING FOR THE PARTY 
Olyan társasjátékot terveztünk, amely a diákok aktív részvétele nélkül nem működik. 
 
1. Adott a tábla, de minden játékosnak magának kell megírnia vásárlási listáját úgy, hogy a 
társasjáték tábláján megnevezett ételek közül választ négyet, valamint egy ott szereplő italt. 
 
2. Néhány játékkártyához adtunk ötletet, néhány azonban üresen maradt. Ezek elkészítése a 
diákokra vár. Elképzelésük szerint több kártyát is készíthetnek. 
 
3. Csoportokban beszéljék meg és tisztázzák, rögzítsék a játékszabályokat. (pl. milyen 
irányban haladjanak, szerepeltetik-e az árakat, meghatározott pénzösszeggel játszanak-e, 
hogyan ér véget a játék, stb.) 
 
4. Kezdődhet a játék, mely során szerepjátékra is sor kerül. Ha a játékos a listáján szereplő áru 
valamelyikének mezejére lép, vásárolhat. A tőle balra ülő játékos a boltos. A példa szerint 
kérje a számára szükséges ételt, illetve italt. 
 
A CARD mezőre lépve húznak az előre elkészített kártyákból, s az azon olvasható utasítás 
szerint cselekszenek.  
 
A táblán addig járunk körbe, míg be nem vásároltunk.  
Az győz, aki elsőként tudja kipipálni a listáján szereplő árukat. 
 
Megjegyzés Izgalmasabb, ha a játékot más csoportokban próbálják ki, mint ahogyan 

a szabályokat kitalálták. 
 
 

BEFEJEZÉS 
SHOPPING LISTS 
Néhány gyerek olvassa fel az árulistáját. 
 

MARADT IDŐNK? 

MEMORY CHECK 
Ki emlékszik jobban, mit vásároltak a többiek? 
 
  



20 
 

Trip 1. 
A Trip to a Village  

Tartalmi összegzés 
A gyerekek meghívást kapnak Tomi nagyszüleihez falura, szüretelni. Elhatározzák, hogy 
kerékpárral mennek. Miközben figyelemmel kísérjük előkészületeiket, megismerkedünk 
néhány, a kerékpárosok számára fontos közlekedési szabállyal. Miután megérkeznek, 
szétnéznek a ház körül és a gyümölcsösben. A szüreten egy társasjáték segítségével mi is részt 
vehetünk. A fejezet kiegészítő információt nyújt a Man szigetén évente megrendezett 
kerékpáros és motoros világtalálkozóról. Megjelenik a brit - magyar párhuzam nádtetős házak 
bemutatása formájában. 
 
Cél 
A fejezet célja, hogy a korábban tanultakat koncentrikusan tovább bővítse, illetve 
rendszerezze, a gyakorlásra életszerű helyzeteket teremtsen. 
 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- egy rövid kiránduláshoz szükséges dolgokat angolul megnevezni; 
- kérni és kölcsönkérni; 
- kínálni, kínálásra reagálni;  
- tiltásokat, felszólításokat, utasításokat megérteni; 
- rövid, autentikus szövegből fontos információkat kiemelni. 
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A TRIP TO A VILLAGE - 1. foglalkozás  GRANDPA’S LETTER 
 
BEVEZETÉS 
1. CROSSWORD PUZZLE 

1.      V O Y A G E 
2.     T I T     
3. B I C Y C L E     
4.   A P P L E     
5.   I S L A N D    
6. C O T T A G E     
7.  G R A P E S     

A keresztrejtvény szavainak bemutatására használjuk a CB 14 oldal képeit! 
 
2. Mondjuk el, miről szól ez a fejezet, ennek alapján találgassunk, melyik képről olvashatunk 
majd, s mit fogunk csinálni.  
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

GRANDPA’S LETTER 
1.  A CB 15/A gyakorlat feldolgozásának első lépéseként a diákok csukott könyvvel 
meghallgatják (szükség esetén többször) a beszélgetést, közben kipipálják a gyakorlatban 
megadott szavak közül azokat, amelyek elhangzanak.  
Ha alaposan figyeltek, tudják a választ a könyv kérdésére is: 
   What’s Tomi’s news? 
A beszélgetés második részét a könyvben is követhetik. 
 

Tomi  Hello, everybody. I’ve got good news! I got a letter from my grandpa 
yesterday. 

He invites us to his vineyard to pick grapes. 
Harald  To pick grapes? 
Sandra  That’s fun. I love grapes. 
Tomi  We can go by bike. It’s not far. 
************************************************************** 
   
Mr. Bartha What’s up children? 
Harald  Look at this letter, Mr Bartha. It’s from Tomi’s grandfather.  

He’s got a vineyard. We can go there to pick grapes. 
Eila  That's great! I’m so excited. 
Mark  Let's go by bike. 
Mr. Bartha Good idea .... Wait a minute. I’ve got a problem. I haven’t got a bicycle. 
Anton  That’s all right, Mr Bartha. My father's got one. You can borrow it. 
Mr. Bartha Great! Thanks a lot, Anton. 
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2. Gyakoroljuk a beszélgetésben előforduló hasznos kifejezéseket. Kérjük meg a gyerekeket, 
kössék össze a megfelelő részeket: 
 

What’s so excited. 
That’s ’s all right. 
I’m a minute. 
Wait  can borrow it. 
Let’s up, children? 
That a lot. 
You  go by bike. 
Thanks great. 

 
3. A munkafüzetben olvashatjuk a nagypapa levelét (AB 14/1.)  
Kérjük meg a gyerekeket, hogy egészítsék ki a szöveget a megadott szavakkal. 
 

BEFEJEZÉS 
A NEW LETTER 
Dolgozzunk ki variációkat a levél kiegészítésére. Ehhez készítsük el a levél munkafüzetben 
leírt változatát írásvetítő fóliára. Színessel vagy aláhúzással jelöljük az eredetileg hiányzó 
szavakat. Vetítsük ki a szöveget, s próbáljunk meg variációkat gyűjteni a megjelölt szavakra.   

 

MARADT IDŐNK? 
Mindenki írjon egy új levelet a gyűjtött szavak felhasználásával. 
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A TRIP TO A VILLAGE - 2. foglalkozás  GRANDPA’S LETTER 

      PREPARATION FOR THE TRIP 
 
BEVEZETÉS 
TRUE OR FALSE? 
Írjuk meg a következő mondatkártyákat: 
 Mark’s Grandpa lives in a village. 
 Tomi’s Grandpa has got a vineyard. 
 The children can pick grapes there. 
 They can go there by minibus. 
 Mr Bartha has got a bike. 
 He can borrow Anton’s bike. 
Sétáljunk körbe a teremben. A gyerekek húzzanak a kártyák közül, s olvassák fel a 
megállapításokat. A többiek döntsék el, melyik igaz, melyik nem. Próbáljuk javítani a 
tévedéseket. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
TELEPHONE CONVERSATIONS 
A szereplők az utazásra készülődve telefonon hívják egymást (CB 15/B).  
1. Az első párbeszéd meghallgatása után a diákok megpróbálnak válaszolni a tankönyv 
kérdésére. Az újabb meghallgatás mondatonként történik, s azokat kórusban, majd egyénileg 
ismétlik a diákok. Az önálló olvasás során szereposztásban, párhuzamos pármunkával 
gyakorolják a helyes kiejtést és hangsúlyozást. 
 

Tomi  3438712. 
Igor  Hello, Tomi. Igor speaking. 
Tomi  Oh, hello, Igor. How are you ? 
Igor  I’m fine, thanks.   But I’ve got a problem. 
Tomi  Can I help you ? 
Igor  Yes, please. I can’t find my pump. Can I borrow yours ? 
Tomi  Yes, sure. 
Igor  Can I come over in the evening? 
Tomi  Yes, any time.  
Igor  OK. See you at 7 o’clock then. 

 
2. A második beszélgetés feldolgozása az előzőéhez hasonló, de itt hármas csoportokban 
olvasnak - menet közben szerepcserével.  
 

Sandra  Hello, Sandra speaking.   Can I talk to Eila, please ?” 
Nõi hang  Just a minute.  .....Eila !!!!! It’s Sandra on the phone.... 
 Eila   Hi, Sandra. 
Sandra  Hi, Eila. I need a bag for the trip but I can’t find my  rucksack.  

Can I borrow yours? 
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Eila   I’m sorry, I need it myself. But why don’t you ask Jessica ? 
Sandra  All right. See you tomorrow. 
 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS – WHAT DO YOU NEED FOR A SHOR TRIP? 
1.  A CB 16/C illusztrációját használjuk képes szótárként, s bővítsük szókincsünket. Olvassuk 
a szavakat, a gyerekek pedig mutassanak rá a megfelelő ábrára. 
 
Megjegyzés Könnyebb az elsajátítás, ha lehetőséget teremtünk a konkrét tárgyakkal 

való szemléltetésre, azok megérintésére, azokkal történő játékra.  
 
2. Gyakoroljuk a szavakat kórusban, majd beszéljük meg, melyik tárgyra miért van 
szükségünk: 
  We need a camera because we want to take some photos. 
  
3. A szókincs aktivizálását szolgálja a CB 16/D gyakorlat. A javasolt szituációkat a párok az 
előző oldalon található minták alapján, önállóan dolgozzák fel. Nő a diákok önállósága, hisz 
itt tetszés szerint alakítják a beszélgetést - a cél a szóbeli kommunikációs készség fejlesztése. 
Változatosabbá és dinamikusabbá teszi a tevékenységet, ha minden egyes szituációt más-más 
párral oldanak meg.  
 

BEFEJEZÉS 
RUCKSACK GAME 
A CB 16/E páros találgatós játéka zárja a foglalkozást. A teendőket célszerű úgy bemutatni, 
hogy először a diákok közösen próbálják meg kitalálni az általunk írt listát. 

 

MARADT IDŐNK? 

MEMORY GAME 
Készítsünk memóriakártyákat a CB 16/C szókincse, valamint az indoklás gyakorlására. 
pl. 

We need rackets  because we like playing badminton. 
   
We need a camera  because we want to take some photos. 
   
We need a lock  because we want to go by bike. 
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A TRIP TO A VILLAGE - 3. foglalkozás  PREPARATION FOR THE TRIP 
 
BEVEZETÉS 
WHAT’S MISSING? 
Hozzunk be minél többet a CB 16/C illusztrációjának tárgyai közül. 
Helyezzük azokat az asztalra óra előtt, s takarjuk le egy kendővel. 
Mikor a játékra kerül a sor, mondjuk el a gyerekeknek, hogy 20 másodpercük lesz arra, hogy 
megjegyezzék a tárgyakat. A kiszabott idő elteltével takarjuk le ismét az asztalt. Vajon hány 
tárgyat tudnak megnevezni? 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
GYAKORLÁS 
1.  A gyerekek kérjék kölcsön tőlünk a behozott tárgyakat: 
  Can I borrow your torch? 
  Yes, sure. Here you are. 
Akinek nem maradt tárgy az asztalon, valamelyik társától kér kölcsön valamit. 
 
2. Hármas csoportokban dolgozva rakják össze az AB 14/3. feladat mondatait párbeszéddé, 
majd játsszák el a beszélgetést. 
 
3. Az AB 15/4. keresztrejtvényét meghatározások nélkül, az árnyképek és a betűk száma 
szerint kell kitölteniük. Ki lesz az első? A helyesírást a táblán ellenőrizzük! 
 
4. Az AB 15/5. feladat tartalmazza az árnyképek meghatározásait. Feladat a rejtvény 
számozott szavait a mondatokkal összekapcsolni. 
 
5. Az AB 15/5. feladat második részében a meghatározásokat a gyerekek maguk írják a 
megadott szavak és a korábbi mondatok segítségével. Párokban dolgozva segíthetik 
egymást, s mi is könnyebben követhetjük munkájukat. 
 

BEFEJEZÉS 

GUESS WHAT? 
A párok tetszőleges sorrendben olvassák meghatározásaikat, a többiek megnevezik a 
megfelelő tárgyakat. 
 

MARADT IDŐNK? 

SNAKE GAME 
Folyamatosan bővítsük a következő mondatot: For the trip we need….. 

For the trip we need a bike.  
For the trip we need a bike and a rucksack.  
For the trip we need a bike, a rucksack and a water bottle. 
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A TRIP TO A VILLAGE - 4. foglalkozás  PREPARATION FOR THE TRIP 
 
BEVEZETÉS 
LABELLING 
A szókincset ismételjük át az AB 16/6. feladat segítségével.  
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
HIRE A BIKE 
A CB 17/F gyakorlat táblázata és párbeszéde a kerékpárkölcsönzéssel kapcsolatos.  
1.  Előzetes feladatként a diákok gyűjtsenek különböző kerékpártípusokat ábrázoló képeket. A 
szókincs megismertetése után kezdeményezzünk beszélgetést a kölcsönzés feltételeiről.  

  How many children does a buggy carry? 
How much is it to hire a racing bike for 5 hours? 

(Néhány példa bemutatása után a diákok párban is kérdezhetik egymást.) 
 
2. Ezt követően elolvassák a beszélgetést és kiszámolják, mennyit fizet majd Jessica mamája 
bérleti díjként. A beszélgetést magnón is meghallgathatjuk. 
 

Jessica  Look at this one. I like it. 
Mum   Jessica !  
Jessica   Racing bike. 
Mum   I’m sorry, Jessica.  

I haven’t got enough money for a racing bike. What do you think of this 
one? 

Jessica   It’s a BMX. I don’t know ..... 
Shop keeper  Can I help you? 
Mum   Ah, thank you. We want to hire a bike for my daughter.   

She wants to go on a trip next weekend. 
Shop keeper  Do you need it for two days? 
Mum   No. Just for Saturday.  
Shop keeper  We’ve got some good BMX bikes. And look at these mountain bikes.  

They are modern and safe. They are ideal for long trips. 
Mum   Well, Jessica..... I think we can hire a mountain bike.  
Jessica   Great! Thank you, Mum.  
Mum   I’m glad you like it. But you must be very careful with it on the trip.  

 
A bonyolultabb kifejezések, szófordulatok kiejtését a tanár mutatja be úgy, hogy felolvassa 
azokat, a diákok megkeresik és felolvassák az azt tartalmazó mondatot. 

Tanár   enough money 
Diák 1  I haven’t got enough money for a sports racer. 

 
3. Célszerű a párbeszédet három fős csoportokban szereposztásban gyakoroltatni, mielőtt sor 
kerül a szerepjátékra. Ekkor már saját változatukat is előadhatják. Segítségként elkészíthetjük 
a tankönyv táblázatának nagyított mását. 
 
4. A beszélgetést le is egyszerűsíthetjük két szereplő részére. Ehhez a szükséges mondatokat 
írjuk ki kártyákra. A gyerekek tegyék azokat megfelelő sorrendbe, majd gyakoroljanak 
párokban: 

Can I help you? 
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Ah, thank you. I want to hire a mountain bike. 
Do you need it for two days? 
No. Just for Sunday. 
Look at these mountain bikes. They are modern and safe. 
Great. How much is that? 
7.40. 

 

BEFEJEZÉS 
ROLEPLAY 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy játsszák el a beszélgetést. 
 

MARADT IDŐNK? 
Hallgassunk és nézzünk meg több csapatot vagy párost. 
 
Megjegyzés  Kérjük meg a gyerekeket, hogy tervezzenek kerékpárt (AB 16/8) 
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A TRIP TO A VILLAGE - 5. foglalkozás  CYCLISTS 
 
BEVEZETÉS 
THE BICYCLE OF THE YEAR 
A gyerekek mutassák be a megtervezett kerékpárokat, s próbálják meggyőzni a többieket, 
miért érdemes azt megvenni, illetve kölcsönözni. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
RULES FOR CYCLISTS 
A kerékpárosok számára lényeges szabályok bemutatásával kettős a célunk: egyrészt 
fontosnak tartjuk a gyerekek épségének védelmét, másrészt a hasznos információn keresztül 
mutatjuk be a can, must, mustn’t segédigék jelentését és használatát. 
 
1.  Pantomim játékkal tanuljunk meg néhány új kifejezést, s elevenítsünk fel néhány 
ismeretet: 

turn left 
turn right 
slow down 
give way 
stop 
run 
walk 

 
2. A CB 18/G képeit kössük össze a megfelelő utasításokkal. Elevenítsük fel a MUST és 
MUSTN’T segédigék használatát. 
 

SURVEY ABOUT CYCLING – AB 17/9. 
1. Írjuk meg közösen a kérdéseket. 
 
2. Osszuk a gyerekeket 6 fős csapatokba (Kisebb létszámú csapatok esetén egy-egy gyerek 
több kérdést kapjon!) 
Kérjük meg őket, hogy tegyék fel egymásnak kérdésüket, s jegyezzék, hányan válaszolnak 
igennel. (előre beszéljük meg a lehetséges rövid válaszokat is!) 
 
3. Jelöljék a tapasztaltakat a munkafüzet táblázatában színes oszlopokkal. 
 

BEFEJEZÉS 
A munkafüzetben leírt példák alapján számoljanak be arról, amit megtudtak. 
 

MARADT IDŐNK? 
Fogalmazzák meg a tapasztaltakat írásban is. 
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A TRIP TO A VILLAGE - 6. foglalkozás  CYCLISTS 
 
BEVEZETÉS 
TRAFFIC SIGNS 
A diákok 1 percig nézik a 9 közlekedési táblát, memorizálva a képet és a szöveget, majd 
becsukják a könyvet. 
A pedagógus felidéz  4-5 szabályt, a diákok megfelelő sorrendben lerajzolják az adott 
táblákat, majd emlékezetből leírják azok jelentését is. (Ez a memória játék párban is játszható, 
pl. a következő óra bevezetéseként.) 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
GYAKORLÁS – SAFETY RULES 
1.  Önálló munkával oldják meg az AB 18/10. feladatát. Munkájukat ellenőrizzük közösen. 
 
2. Mutassunk be különböző helyszíneket képeken. Beszélgessünk arról, hol mit szabad, s 
mit nem szabad csinálnunk. 
  You mustn’t run up and down in a museum. 
  You must talk quietly there. 
 
3. Osszuk a gyerekeket három fős csoportokba. Adjunk nekik képeket, s kérjük őket, írjanak 
szabályokat az adott helyről. Ezt követően mutassák be helyszíneiket a többieknek. 
  
4. Rendezzünk mondatalkotó versenyt az AB 18/11. feladat alapján. 
 

BEFEJEZÉS 
SENTENCE COMPETITON 
A legsikeresebb mondatokat írassuk fel a táblára. 
 

MARADT IDŐNK? 
MUSIC BOX 
Írjuk fel néhány tanult helyszín 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 elmondja, hogy az adott helyszínen 
mit nem szabad, s mit lehet csinálni. Amint a többiek eldöntendő kérdések segítségével 
kitalálják, hol van, folytathatjuk a játékot.  
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A TRIP TO A VILLAGE - 7. foglalkozás  CYCLISTS 
 
BEVEZETÉS 
WORD BANK 
Gyűjtsünk szavakat a CYCLISTS címszó alá. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
THE ROAD CYCLING CAPITAL 
1. A CB 19/H szövegével történő ismerkedés előtt a pedagógus és a diákok közösen 
tanulmányozzák a térképet, s megbeszélik, hogyan közelíthető meg Man szigete. 
 

 The Isle of Man is the Road Cycling Capital of the World. 
The Isle of Man is at the very centre of the British Isles, in the middle of the 
Irish Sea. From May to September there is an event to interest followers of 
cycling from all parts of the world. 

The Isle of Man Cycling Week was first held in 1936. Now it is the largest week of 
cycling in the world with teams from Australia, New Zealand, Russia and most 
European countries as well as the British Isles. 
 
2. Az információ feldolgozását a tanulók önállóan végzik. Nem kell szó szerinti megértésre 
törekedniük. A cél nem a fordítás gyakorlása, hanem az autentikus szöveg értő olvasása.  
A szövegértés az igaz-hamis állításokat tartalmazó feladat megoldásával ellenőrizhető. 
 
3. A CB 19/I közös tervezésre invitál és differenciált foglalkozás megtervezésére kínál 
lehetőséget. A térkép alatti kérdések tartalmi és nyelvi szempontból is mintát adnak. A diákok 
készségszintjének ismeretében a pedagógus válasszon számukra az alábbi feldolgozási 
lehetőségek közül: 

- heti terv írása címszavakban, rajzzal illusztrálva; 
- heti terv a napi programok részletesebb kidolgozásával; 
- heti terv egy nap részletes leírásával; 
- vázlatos leírás szóbeli kifejtéssel. 

 

BEFEJEZÉS 
Az elkészült tervek bemutatása a folyamat lényeges része. Míg az egyik csoport ismerteti 
tervezetét, a többiek követik könyvükben az útvonalat.  
(Ha biztosítható a tankönyv térképének fénymásolata, az egyes útvonalak különböző 
színekkel jelölhetők.) 
 

MARADT IDŐNK? 
Társaikat hallgatva a többiek füzetükben dolgozva lejegyezhetik a főbb állomásokat és 
közlekedési eszközöket, esetleg táblázatban rögzíthetik a hallottakat. 
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A TRIP TO A VILLAGE – 8. foglalkozás  AT GRANDPA’S COTTAGE 
 
BEVEZETÉS 
QUESTION TIME 
Elevenítsük fel az eddig történteket tanári kérdések segítségével: 

Where do the children want to go? 
Why? 
How? 
Who hasn’t got a bike? 
What do they want to take? 
What must they do when they ride their bikes? 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

AT GRANDPA’S COTTAGE 
A fejezetrész célja a ház részeinek ismert nyelvi szerkezetekkel történő leírása, valamint a 
szókincs bővítése.  
 
1.  A CB 20/J gyakorlat leírását a diákok önállóan olvassák el. A megértést a CB 20/K képe 
hivatott segíteni. Olvasás közben képes szótárként használható.  
Az új szavakat gyakoroljuk kórusban is. 
 
2. A CB 20/L gyakorlathoz tartozó hangfelvételen Tomi nagyszülei házáról mesél. A tanulók 
követik könyvükben a leírást, s aláhúzzák azokat a szövegrészeket, amelyeket a kazettáról 
másképp hallanak.  

Eila   Tomi, I’m so excited about this trip. I’ve never been to a village before.  
Have your grandparents got a real cottage? Tell me about it. 

Tomi   Grandpa and Grandma live in a small but nice cottage.   
  
  Grandpa built it when he was 40 years old. He painted the walls white,  

the doors and the shutters green, the fence and the gates yellow.  
They like living there very much.  
Grandma’s got some wonderful roses in the garden. There are some 
trees along the path and two kennels under the trees, a big one and a 
small one.  

Eila   Have they got two dogs? 
Tomi   No, just one. The big kennel is Buksi’s home.  

Grandpa has got some fruit trees and a very big vineyard. They have 
got some cherry trees and peach trees, apple trees, pear trees and 
walnut trees. 

  
3. Második meghallgatás alatt ellenőrzik, illetve kiegészítik munkájukat. 
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Tomi Grandpa and grandma live in a small but nice cottage. Grandpa built it when 
he was  

40 years old. 
He painted the walls white, the doors and the shutters green, the fence and the 
gates yellow. 
Grandma’s got wonderful roses in the garden. There are trees along the path 
and two kennels under the trees, a big one and a small one. 

Grandpa has got some fruit trees and a very big vineyard. They have got some cherry 
trees and peach trees, apple trees, pear trees and walnut trees. 
 
4. Harmadik lépésként szakaszonként állítsuk meg a magnót, a diákok szóban korrigálják az 
elhangzottakat. 
 
5. Ismerkedjünk meg a sorszámnevekkel a 20. oldal ábrájának segítségével. 
 

BEFEJEZÉS 
WORDSEARCH 
Az AB 19/12. feladatban az új szavakat rejtettük el. Ki talál többet 4 perc alatt?  
Otthon készítsenek egymás számára hasonló szókeresőt saját szobájukról. 
 

MARADT IDŐNK? 

FIND THE DIFFERENCES 
Az AB 19/13. feladatban a két kép között 6-6 (összesen 12) kis eltérés található. A diákoknak 
meg kell találniuk a különbségeket és írásban rögzíteni azokat. 
 
Megjegyzés Hasonló módon csoportok közti játékot is szervezhetünk. Két hasonló, 

de nem egyforma képre van szükségünk. A csapatok nem láthatják 
egymás képét. Kérdések segítségével ki kell találniuk, mit ábrázol a 
másik kép. Lerajzolhatják, illetve leírhatják azt. Célszerű 
meghatároznunk az időkeretet vagy a feltehető kérdések számát. 
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A TRIP TO A VILLAGE – 9. foglalkozás  AT GRANDPA’S COTTAGE 
 
BEVEZETÉS 
WORDSEARCH 
Oldják meg az egymás számára készített szókeresőket. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
AT GRANDPA’S COTTAGE 
1.  Az AB 20/14. feladatban a nagyszülők otthonáról olvashatunk. Húzzuk alá a szobák 
megnevezését kékkel, a kertben található dolgokat zölddel, a nappaliban lévő tárgyakat 
pirossal. 
 
2. Készítsük el előre az alaprajzot írásvetítő fóliára, s vetítsük azt ki. A gyerekek rajzolják le 
az ábrát a munkafüzet keretébe, egészítsék ki azt a bútorokkal, s feliratozzák az elkészült 
ábrát. Megerősítésként készítsünk feliratokat a fóliára is. 
 
Megjegyzés Célszerű egy másik fóliával lefedni a rajzot, s arra íratni. Így az 

elkészített alaprajz többször felhasználható, pl ismétléskor, vagy másik 
csoportban. 

  
3. Egészítsük ki a kerttel kapcsolatos, aláhúzott szókincset. 
A CB 21/M illusztrációja és a BINGO játék újabb szavakat mutat be és gyakoroltat. 
A játékot ezúttal egy-egy diák vezeti. 
 
4. A CB 21/N gyakorlat példái alapján gyakorolható az udvarias kínálás, annak elfogadása, 
illetve udvarias elhárítása. Valódi gyümölcsök, vagy képek segítségével tehetjük valóságossá 
a tevékenységet. 
 

BEFEJEZÉS 

FRUIT POSTER 
A CB 21/O gyakorlat projektötletének célja az eddig tanultak gyakorlása, annak segítségével 
önálló alkotás létrehozása. Előzetes feladatként gyűjtsenek képeket. Lekváros és befőttes 
üvegek címkéi, teás tasakok, reklámújságok képei remekül felhasználhatók.  
Ötletadóként mi is készítsünk néhány vázlatot vagy mintát, melyek a szövegezéshez is 
útmutatóként szolgálhatnak. 
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A TRIP TO A VILLAGE – 10. foglalkozás THATCHED HOUSES 
 
BEVEZETÉS 

GUESS WHERE? 
Az AB 20/15. utasítása szerint az előzőleg elkészített alaprajzon az egyik diák gondolatban 
elrejti nagypapa szemüvegét. Párja kérdések segítségével igyekszik azt megtalálni. A játék 
szerepcserével folytatódhat.  
 
FÕ TEVÉKENYSÉGEK 

THATCHED HOUSES 
A CB 22/P-R gyakorlatok egymásra épülnek, céljuk országismereti anyag közvetítése.  
 

William Shakespeare, the great English playwright was born in this 
house.  

It’s in Stratford-upon-Avon, England.  Nobody lives here now. 
This is the room where he was born. 
Shakespeare’s wife, Ann Hathaway lived in this pretty thatched cottage  
in Stratford. Look at this beautiful flower garden. 
There are thatched houses in Hungary, too. 
This house is in the west of the country, in the small open air museum  
of  Pityerszer (Õrség). You can see a whole small village there  
with  houses, barns and stables. It’s worth visiting 

 
Az értő olvasást ellenőrzi a Q gyakorlat, ahol a diákoknak össze kell kapcsolniuk a 
mondatokat. Egy mondat többféleképp is folytatható. 
További gyakorlás céljából visszatérhetünk a képek részletesebb leírására. A CB Q mondatai 
előkészítik ezt, de igény szerint egyszerűbb példamondatok formájában több segítséget is 
adható. 
 
A CB R önálló tanulásra, információszerzésre bíztat. Ha az idő engedi, szervezhetünk 
kiselőadásokat, a diákok készíthetnek posztereket csoportokban, párokban, egyénileg.  
A fejezetben gyakorolt nyelvi szerkezetek lehetővé tesznek egy-egy rövid angol nyelvű 
ismertetést. 
 
BEFEJEZÉS 

SZÓKINCS GYAKORLÁSA 
Válasszunk ki 8 szót a szövegekből közösen, s írjuk fel azokat a táblára. Célszerű főnevekkel 
dolgozni. Küldjünk ki egy önként jelentkezőt, s írjunk le 4 szót a táblán olvashatók közül egy 
papírra. Játékosunknak ki kell találnia, melyik 4 szót választottuk, s milyen sorrendben írtuk 
le azokat a lapra.  
Írja fel a táblára első tippjét. A szavakat a többiek jelöljék a következők szerint: 
  megfelelő szó megfelelő helyen 
 X nincs ilyen szó a listánkon 
 * megfelelő szó nem megfelelő helyen 
Játékosunk logikusan gondolkozva próbálja cserélgetni a szavakat, míg meg nem találja az 
általunk kiválasztott 4 szót, s megfelelő sorrendben le nem írta azokat a táblára. 
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A TRIP TO A VILLAGE - 11. foglalkozás  THE GRAPE HARVEST 
 
BEVEZETÉS 
QUESTION TIME 
1. AZ AB 21/16. feladat visszacsatolás a tankönyv képi és írásos információjára. 
 
2. Az ott olvasható kérdések segítségével a diákok könnyen érdeklődhetnek Petőfi 
szülőházáról az AB 21/17. feladatban. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
THE GRAPE HARVEST 
A CB 24/S társasjátékának segítségével a diákok is részt vesznek a szüreten.  
1.  Petőfi házának leírását terjesszük ki a vidéki házakra, a kertekre. Gyűjtsünk szavakat 
ROUND THE HOUSE címmel, majd bingózzunk 6-8 fős csoportokban, ahol a játékvezető 
szerepét egy-egy diák tölti be. 
 
2. Ezt követően kerül sor a társasjáték bemutatására. A játékszabályok és utasítások 
értelmezése után a diákok hármas csoportokban kezdik a játékot. 
 
Megjegyzés A társasjáték instrukciói nem képezik az elsajátítandó aktív szókincs 

anyagát - ugyanakkor kiegészítő anyagként szolgálhatnak és 
aktivizálhatók az átlagosnál gyorsabb haladási tempójú csoportoknál. 

 

BEFEJEZÉS 

INSTRUCTIONS 
Fűzzünk utasítást a társasjáték táblájának képeihez úgy, hogy letakarjuk a 25. oldal szövegét. 
    

MARADT IDŐNK? 
INTERVIEW 
Az AB 21/18. pármunkája során a diákok először arról írnak kérdéseket, amit meg 
szeretnének tudni társuk otthonáról. Majd beszélgetést kezdeményeznek, s rögzítik a 
válaszokat. Ezt követően a riporter válik interjú alannyá. 
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A TRIP TO A VILLAGE - 12. foglalkozás ORGANISE YOUR VOCABULARY 
 
BEVEZETÉS 
DO YOU REMEMBER? 
Foglaljuk össze a történetet az AB 23. oldalán található kérdések segítségével. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
ORGANISE YOUR VOCABULARY – AB 22/19. 
1. Az AB 22/19 feladatban felsorolt szavakat a gyerekeknek kell 5 csoportba rendezni 
jelentésük szerint. Az utolsó, fejléc nélküli részt párokban egyeztetve töltsék ki. 
2. A párok mutassák be az általuk átgondolt témát. 
 

CULTURE 
A CB 23. oldalán olvasható megállapítások a fejezetben található országismereti anyagra 
vonatkoznak.  
Önálló munkával, emlékezetből keressék meg a téves információt.  
Beszéljük meg közösen a megoldást, javítsuk a hamis megállapításokat. 
 

SOUND CHECK 
Ebben a részben a helyes ejtéssel foglalkozunk a hanganyag segítségével. 
 

BEFEJEZÉS 

LET’S SING A SONG TOGETHER 
Tanuljunk meg egy új dalt. 
 

Hot cross buns! Hot cross buns! 
One a penny, two a penny. 
Hot cross buns! 
 If you have no daughters 
Give them to your sons. 
One a penny, two a penny. 
Hot cross buns!  

 
 
Értékeljük a végzett munkát, s kérjük meg a diákokat, hogy színezzék ki a munkafüzet 
23. oldalán található arcok közül azt, ahogy ők látják önmagukat a megszerzett 
ismereteik tükrében. 
 
MARADT IDŐNK? 

PREPARE YOUR OWN ACTIVITIES 
Osszuk a gyerekeket 2 csapatba. Egyik csapat Man szigetéről, a másik Shakespeare 
szülőhelyéről készítsen rejtvényt a többiek számára. 
(szókereső, keresztrejtvény, kakukktojás, szöveg kiegészítés, stb.) 
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Trip 2. 
Walking in the Woods 

 
Tartalmi összegzés 
A gyerekeket ezúttal egy erdei sétára kísérjük el. Velük együtt próbáljuk megtalálni a tóhoz 
vezető utat, közben megfigyelünk néhány állatot, megismerkedünk életmódjukkal. Kitérünk 
arra is, hogy milyen veszélyekkel találkozhatunk egy erdei kirándulás során, és hasznos 
tanácsokat olvashatunk arról, hogyan viselkedjünk, ha az erdő életében megfigyelőként és 
nem betolakodóként akarunk részt venni. 
 
Cél 

- környezetünk élővilágának megismerése; 
- ismétlődő, szokásos cselekvések leírása, az ezzel kapcsolatos nyelvi szerkezetek 
rendszerezése. 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek  

- útbaigazítást kérni és adni a mozgások irányának megnevezésével; 
- egy-egy általuk kiválasztott erdei állat életmódjáról beszélni; 
- egy számukra érdekes állat életmódjáról érdeklődni; 
- az új szókincs birtokában az őket körülvevő természetről bővebben beszélni. 

 
Megjegyzés 
Ez a fejezet bővebb információt tartalmaz a bennünket körülvevő világról. 
Részben mert előző években környezetismeretből tanultak már erről, részben mert 
tapasztalataink szerint ebben az életkorban mindez még érdekli a gyerekeket. Szeretnénk a 
korábbi, konkrét tapasztalataikra, megfigyeléseikre, olvasmány-, illetve televíziós 
élményeikre támaszkodni, illetve azok hiányában ismereteiket kiegészíteni, pótolni. Közben 
ráébredhetnek, milyen sokat tanulhatnak egymástól. 
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WALKING IN THE WOODS - 1. foglalkozás  WHERE SHALL WE GO? 
 
BEVEZETÉS 
1. CROSSWORD PUZZLE 
 

1. D R A W      
2.  R E A D     
3.   P L A Y    
4. T A L K      
5.   L I S T E N  
6.    N U M B E R 
7. S I N G      

 
A keresztrejtvény szavainak bemutatására használjuk a CB 26. oldalának piktogramjait! 
 
2. Mondjuk el, miről szól ez a fejezet. Nézzük végig a megfelelő oldalakat, s pipáljuk ki a 
piktogram soron, hogy mit fogunk csinálni.  
 
3. Párokban próbáljuk megkeresni a 26. oldalon megadott mondatokat a fejezetben. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

WHERE SHALL WE GO? 
1.  Beszélgessünk a gyerekek hétvégi programjáról. Szoktak-e kirándulni, erdőben sétálni? 
 
2. A CB 27/A gyakorlat a beszédértést fejleszti. A diákok meghallgatják a beszélgetést 
(szükség esetén többször is, egy-egy gondolat után megállva) és közben lejegyzik, kinek 
milyen ötlete támadt a hétvége eltöltésére.  
A feladat könnyíthető a kulcsszavak, kifejezések biztosításával, illetve nehezíthető a 
meghallgatások számának korlátozásával, vagy szünetek nélküli lejátszással. 

 
Tomi  Where shall we go this weekend? 
Igor  Let’s go to the sports centre and see the football match. 
Jessica  You can watch matches at home. Let’s do something more interesting. 
Sandra  What about going to the swimming pool? 
Eila  I don’t like that idea. Let’s go to the zoo. 
Jessica  I’ve got a better idea! Let’s go to the woods for a short walk. 
Tomi  Yes, I like that idea. 
Eila  Me too. 
Igor  All right. Let’s meet at 10 o’clock on Saturday. 
Jessica  See you in front of our house. 

 
3. Beszéljük meg a hallottakat, s azt, hogy az adott helyeket vajon ki mit fog látni, csinálni. 
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4. Alkossunk 3 csapatot, s azokon belül párokat. A gyerekek gyűjtsenek a 26. oldal témáihoz 
tartozó szavakat: 

pets 
wild animals 
farm animals 
 

BEFEJEZÉS 

ANIMALS 
Beszélgessünk a 26. oldal kérdései alapján, a gyűjtött szavak felhasználásával. 
 

MARADT IDŐNK? 
Írjuk fel a gyűjtött szavakat a táblára és bingózzunk. 
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WALKING IN THE WOODS - 2. foglalkozás  WHERE SHALL WE GO? 
 
BEVEZETÉS 

WHERE DO THE CHILDREN WANT TO GO? 
Beszélgessünk az előző foglalkozáson kitöltött táblázat alapján (CB 27/A). 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

WHERE SHALL WE GO? 
1.  Hallgassuk meg újra a CB 27/A gyakorlat hanganyagát, s vessük össze a hallott 
információt a CB 27/B gyakorlat írott szövegével. A diákok húzzák alá az eltéréseket. 
 
2. Ellenőrizzük a megoldást szerepek szerinti olvasással. 
 
3. Gyakoroljuk az új kifejezéseket mondat kiegészítéssel. 
Ehhez készíthetünk memória kártyákat, s játszhatunk csapatokban. Felírhatjuk a mondatokat a 
táblára, s dolgozhatunk szókártyákkal, vagy segítségül hívhatjuk az írásvetítőt. 
 

Where shall we go this Saturday? 
What about going to the cinema? 
I don’t like that idea. 
I’ve got a better idea. 
Let’s do something more interesting. 
Let’s meet at 9 o’clock. 
See you in front of the school. 

 
4. A CB 27/C gyakorlat hat különböző hétvégi programot ajánl. A diákok három fős 
csoportokban dolgozva próbálnak választani a lehetőségek közül. Beszélgetés közben az 
előző gyakorlatban megismert kifejezéseket alkalmazzák. 
Miközben a csoportok dolgoznak, a pedagógus hallgatja, segíti munkájukat.  
 

BEFEJEZÉS 
Célszerű néhány vállalkozó csoport beszélgetését a csoport előtt meghallgatni. 
A többiek figyeljenek, s a beszélgetések elhangzását követően válaszoljanak az alábbi 
kérdésekre: 
  Where do they want to go? 
  What do they want to do? 
 

MARADT IDŐNK? 

PROGRAMMES 
Válasszunk ki egyet a CB 27/C hirdetései közül. A gyerekek próbálják meg kitalálni, hová 
akarunk menni.  
  Diák 1  Let’s watch the old cars in Museum Gardens. 
  Tanár  I don’t like that idea. 
  Diák 2  Let’s go to the White Rock Theatre. 
  Tanár  Yes, I like that idea. 
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WALKING IN THE WOODS - 3. foglalkozás  FINDING YOUR WAY 
 
BEVEZETÉS 

GUESS WHERE? 
Játsszunk az előző foglalkozás végén leírt ötlet szerint. Az utolsó feladványt mi adjuk, s a 
megfejtés a ’Woodland Walk’ legyen. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

FINDING YOUR WAY 
1.  A CB 28/D gyakorlathoz tartozó hanganyagon a gyerekek a térképet tanulmányozzák. A 
diákoknak az ő beszélgetésüket hallgatva van lehetőségük a tereppel, illetve az új szókinccsel 
való ismerkedésre. Feladatuk, hogy találják meg a hallott szavak szóalakját. A második 
meghallgatás során a pedagógus minden újabb egység után megállítja a magnót, a diákok 
kórusban elismétlik a térképen is megjelölt szavakat. 
 

Harald  Let’s see this map.... What a big oak tree! 
Anton  There’s a little bridge over the stream. 

If we go along the path here....., we’ll  get to the forest. 
Harald  This is the forester’s house. 

And there’s a nice big clearing near it. 
Anton  The fields are here... and there’s a hedge round them.  

And hey, look! There’s a cave here, see? 
And that’s a quarry. I want to see it. 

Harald  Look at the pond! We can go there to watch the water birds. 
And what’s this? 

Anton  It’s a meadow. I think we can  stop there to play. 
  Let’s ask Mark to bring a football. 

And I can take some good photos from the top of the hill. 
Great. I like Jessica’s idea. 

 
2. A szókincs játékos formában tovább gyakorolható. A pedagógus kiválaszt egy helyszínt, a 
csoport megpróbálja kitalálni azt: 

Are you on the bridge? 
No, I’m not. 
Are you in the quarry? 
Yes, I am. 

A teendők bemutatása után a diákok párokban játszhatnak tovább. 
 
3. A CB 28/E gyakorlatban bemutatott kifejezések alkalmazására a CB 28/F gyakorlatban 
kerül sor. A példák alapján dolgozva a diákok begyakorolhatják a mozgások irányát jelző 
elöljárószókat. 
Előzetesen készítsük el a 28/D térképváltozatát egy ív csomagolópapírra. Jelöljük 
szókártyákkal a térkép fontos helyeit (pl. clearing, fields, stream, etc)  
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Üljük körül a térképet. Adjunk utasításokat, s a diákok kövessék ujjukkal az irányokat a 
térképen. 
 
A hanganyag a tankönyv példáihoz hasonló utasításokat és kijelentéseket tartalmaz. Azok 
elhangzása után a diákok követik a térképen az adott irányokat, majd vagy megerősítik, vagy 
kijavítják a helymeghatározást. 

Anton  Go over the bridge. Then you’ll see a meadow. 
Harald   Yes, that’s right. 
Anton   Go round the hill. Then you’ll see a field. 
Harald   No, we can see the woods  there. 
Anton  Go through the trees. Then you’ll see some bushes there.  

Go through the bushes. You’ll see a big oak tree.  
Walk across the clearing. You’ll see a signpost 
Climb over the hedge. You’ll see a pond.  
Walk along the path, over the bridge. You’ll see the forester’s house. 
Walk along the stream. You’ll see some sheep there. 

 
(Hasonló feladványokat a gyerekek maguk is kitalálhatnak.) 
 

BEFEJEZÉS 
A további gyakorlásra szolgál az AB 24/1 feladata, mely otthoni munkával is megoldható. 
 

MARADT IDŐNK? 
Gyakoroljunk többet a térkép segítségével. 
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WALKING IN THE WOODS - 4. foglalkozás  FINDING YOUR WAY 
 
BEVEZETÉS 

MISSING LETTERS 
C L - - - - N G; M - - D - -; B R - - - E; S T - - - M; F - - L - - ;Q - - - R Y 
(clearing; meadow; bridge; stream; fields; quarry) 

A helyesírást a CB 28/D gyakorlat illusztrációján ellenőrizhetik. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

FINDING YOUR WAY 
1.  Ismételjünk és gyakoroljunk az előző foglalkozásra készített térkép felhasználásával és a 
CB 28/F gyakorlat hanganyagával. 
 

Anton  Go over the bridge. Then you’ll see a meadow. 
Harald   Yes, that’s right. 
Anton   Go round the hill. Then you’ll see a field. 
Harald   No, we can see the woods there. 
Anton  Go through the trees. Then you’ll see some bushes there. 

Go through the bushes. You’ll see a big oak tree.  
Walk across the clearing. You’ll see a signpost. 
Climb over the hedge. You’ll see a pond.  
Walk along the path, over the bridge. You’ll see the woodman’s house. 
Walk along the stream. You’ll see some sheep there. 

 
Megjegyzés Mivel az útbaigazítás szóbeli tevékenység, az ismétlést követően újabb 

magnós gyakorlat következik majd.  
Tapasztalatunk szerint az itt taglalt elöljárószókat nehéz 
megkülönböztetni és helyesen használni, igyekeztünk előbb több, a 
megértést igénylő feladatot biztosítani, mielőtt a produktív használatra 
térünk át. 
(A 4.fejezetben új kontextusban kerülnek elő ezen kifejezések, tehát 
nem okoz nagy gondot, ha most még nem sikerül teljes mértékben 
elsajátítani a helyes alkalmazást.) 

 
2. A CB 29/G gyakorlatban követjük a kiránduló gyerekeket a tóhoz. A táblázat segít a 
hanganyag követésében, s egyben mintát ad a magnón elhangzó két következő párbeszéd 
feldolgozásához. 
Többször meghallgathatják mindkét beszélgetést. 
Először megállapítják a kiindulópontot és a célt. A második meghallgatás során megkísérlik 
lejegyezni az útvonalat is. 
1. Sandra   Can you help us to find the pond, please? 

Férfihang  We are standing under this big oak tree. Here. Can you see? 
Now go along the path and go over the bridge.  
Go across the meadow where you’ll see some cows and sheep.  
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Go round the hill. Turn right and walk along the path.  
Then you’ll see the pond. 

Sandra   Thank you. 
Férfihang  Have a nice day. I hope you’ll find the pond. 
 

2. Igor   Let’s find the quarry.  
Tomi  We are standing here, by the pond. Can you see? Now let’s go along  

the path, turn right and go through the trees. There are some 
blackberry bushes. Let’s turn left there and walk across the clearing, 
past the woodman’s house. Then let’s go round the hill. I think the 
quarry is there. 

  
3. Eila   Stones, stones, stones! I don’t like this place. Let’s go. 

Sandra  OK. Let’s go for a walk.  
Can you hear? A dog! There it is. It’s running round and round the 

meadow.  
Eila   I want to take a photo of those sheep. 
Sandra   Let’s walk along the stream.  
Eila   You know what? Let’s sit down here. 

 
3. A megoldás ellenőrzéséhez ismét segítségül hívhatjuk a könyv térpékének korábban 
elkészített nagyított változatát. A csoport tagjai felváltva adják az utasításokat, egy társuk 
követi azokat. 
 

BEFEJEZÉS 
Az AB 24/2 otthoni munkával is elvégezhető, visszacsatolást nyújt számunkra diákok 
tudásáról. Ugyanakkor mintát ad a gyerekek későbbi önálló munkájához (TRIP 4) 
 

MARADT IDŐNK? 
Készítsük el a rajzot a munkafüzet leírásához (AB 24/2). 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

WALKING IN THE WOODS - 5. foglalkozás  FINDING YOUR WAY 
 
BEVEZETÉS 

INSTRUCTIONS 
Adjunk a gyerekeknek utasításokat, melyek a tanteremben is végrehajthatók. 
 
Megjegyzés Izgalmasabb és változatosságot hoz az órák sorába, ha ezt a feladatot külső 

helyszínen hajtjuk végre. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

FINDING YOUR WAY 
1.  Készítsünk szólistát a CB 29/G hanganyagában szereplő szavakból, kifejezésekből. Írjunk 
bele olyanokat is, melyek a magnón nem szerepelnek. 

Sandra  Can you help us to find the pond, please? 
Férfihang We are standing under this big oak tree. Here. Can you see? 

Now go along the path and go over the bridge.  
Go across the meadow where you’ll see some cows and sheep.  
Go round the hill. Turn right and walk along the path.  
Then you’ll see the pond. 

Sandra  Thank you. 
Férfihang Have a nice day. I hope you’ll find the pond. 

 
 

Igor  Let’s find the quarry.  
Tomi  We are standing here, by the pond. Can you see? Now let’s go along  

the path, turn right and go through the trees. There are some 
blackberry bushes. Let’s turn left there and walk across the clearing, 
past the forester’s house. Then let’s go round the hill. I think the quarry 
is there. 

 
Eila   Stones, stones, stones ! I don’t like this place. Let’s go. 
Sandra  OK. Let’s go for a walk.  

Can you hear? A dog! There it is. It’s running round and round the 
meadow.  

Eila   I want to take a photo of those sheep. 
Sandra   Let’s walk along the stream.  
Eila   You know what ? Let’s sit down here. 

 
Hallgassuk meg ismét a hanganyagot, s pipáljuk ki a hallottakat. 
 
2. Foglaljuk mondatokba a nem hallott szavakat, kifejezéseket. 
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3. A beszédértés fejlesztése után a CB 29/H gyakorlat párbeszéde írott formában jelenik meg, 
mintegy összefoglalva az eddigieket. Olvassuk el a szöveget, s kövessük az útvonalat a 
térképen. 
 
4. Olvassunk szerepenként is, illetve játsszuk el a beszélgetést némajátékkal, míg két 
osztálytárs „meghangosítja” a jelenetet. 
 
5. Látogassunk el a Kiskunsági Nemzeti Parkba, a Hankovszky Kertbe. Tanulmányozzuk az 
AB 25/3. feladat térképét, majd írjuk le, hogyan járnánk körül. Használjuk ehhez a feladatban 
megadott kifejezéseket. 
 

BEFEJEZÉS 

WORD BANK 
Gyűjtsünk szavakat a következő témában:  

ORCHARD & VINEYARD 
 

MARADT IDŐNK? 
Feliratozzuk az AB 25/3. illusztrációját. 
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WALKING IN THE WOODS - 6. foglalkozás  FOOTPRINTS IN THE MUD 
 
BEVEZETÉS 

LETTER SHARK 
A megfejtés: FOOTPRINTS IN THE MUD 
Játékos módon próbáljuk meg kitaláltatni a címet a gyerekekkel a már korábban ismertetett 
módon. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

FOOTPRINTS IN THE MUD 
1.  A CB 30/I gyakorlat megoldásához a diákoknak korábbi ismereteikre kell támaszkodniuk 
(környezetismeret, TV műsorok, természetjárás) vagy következtetniük kell. 
Feladatuk, hogy kitalálják, melyik lábnyomot melyik állat hagyta a folyóparton. A feladat 
megoldható eldöntendő kérdések segítségével is: 

Diák 1:  Do you think these are the badger’s footprints? 
Tanár:   Yes, that’s right / I don’t think so. 
Diák 2:  Are these the wild cat’s footprints? 
Tanár:   No, they aren’t. They are the rabbit’s. 

 
2. A CB 31/J gyakorlat szókincsbővítés. A kiránduló gyerekek beszélgetését hallgatva a 
diákok megkeresik az említett élőlényeket a tankönyv illusztrációján. Második meghallgatás 
során a magnót meg-megállítva ismételjék el az állatneveket.  

Eila  Oh, look. What’s that little red and brown bird in the tree? 
Anton   That’s a robin. And there’s a tit over there. Be quiet. 
Tomi  Hundreds of ants! They are running up and down so quickly. 
Mark   Don’t move, Tomi. There’s a wild boar under the tree. 
Jessica  Sh. Can you hear? It’s a woodpecker. 
Harald  Quick. Take a photo of those beautiful butterflies, Anton. 
Sandra  Can you see those big eyes?  
Igor  It’s an owl. Why isn’t it sleeping? 
Eila  How interesting. I’ve never seen an animal like that before. 
Mr Bartha It’s a stag beetle. Careful. It’s protected. 
 

3. Az AB 26/4 feladat a helyesírás gyakorlását és a memorizálást segíti. 
 

BEFEJEZÉS 

I SPY… 
Egy képzeletbeli erdőben sétálva hirtelen meglátunk valamit, s így szólunk: 
  I spy with my little eyes something beginning with „S”. 
A gyerekek találgatnak: 
  Is it a squirrel? 
  No, it isn’t. 
  Is it a stag beetle? 
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  Yes, it is. 
 

MARADT IDŐNK? 

CROSSWORD PUZZLE 
A gyerekek maguk alkossanak keresztrejtvényt az AB 26/5. feladatban. 
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WALKING IN THE WOODS - 7. foglalkozás  FOOTPRINTS IN THE MUD 
 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
Készítsünk közösen egy keresztrejtvényt a táblára az AB 26/5. feladat ötlete alapján. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS - ANIMALS OF THE WOODS 
1.  Ismerkedjünk meg néhány új szóval. Ehhez célszerű képeket és szókártyákat készítenünk: 
  underground; insect; worm; cub; berry; tunnel; sence of smell 
 
2. Az CB 31/K gyakorlat három különböző erdei állatra jellemző szavakat jelenít meg. A 
diákok feladata, hogy az erdész rövid ismertetőjét hallgatva megállapítsák, melyik szóhalmaz 
melyik állatra vonatkozik.  
A hanganyagot egyszer egészben, majd szakaszonként lejátszva a gyerekek leírhatják a 
megfelelő állatneveket. Az utolsó meghallgatás célja az ellenőrzés, de a lassabb diákok 
számára ez egy újabb lehetőség a feladat befejezéséhez. (Természetesen a csoport 
képességeitől függően kevesebb alkalom is elegendő lehet.) 
 

Badgers hunt for worms, insects and mice at night. They eat  fruit, too. They use the 
same tracks  

every night. They live in underground homes called setts. They make beds of grass and 
leaves. 

Wood mice are small rodents. They eat berries, buds, fruit, nuts, snails, insects. They 
live in tunnels. They have up to 6 babies. Their worst enemy is the tawny owl. 
Foxes eat worms, insects, mice, birds, rabbits and fruit. They sleep in the day. They 
hunt at night. They’ve got a very good sense of smell. The father brings food for the 
mother and the cubs. 

 

MAGIC READING 
A hanganyag szövegének egy részét vetítsük ki a gyerekeknek írásvetítő fólián. Olvassuk el a 
magnó segítségével, majd apró papírlapok segítségével fokozatosan takarjuk ki a szöveg 
bizonyos részleteit. A gyerekek feladata, hogy megpróbálják emlékezetből felidézni az 
információt. 
 

BEFEJEZÉS 
Beszélgessünk a megismert állatokról a feladathoz tartozó kérdések alapján. 
 

MARADT IDŐNK? 

GUESS THE ANIMAL 
Hozzunk állatos képeket, s helyezzünk a képekre sötétbarna papírból kivágott fát, illetve 
fákat, hogy az/azok az állat testét részben fedjék. Vajon felismerik-e így az állatokat? 
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Beszélgessünk róluk a foglalkozások megismert új szókincs segítségével. 
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WALKING IN THE WOODS - 8. foglalkozás  FOOTPRINTS IN THE MUD 
 
BEVEZETÉS 

TRUE/FALSE 
Keressük meg az igaz állításokat az AB 26/6. feladat mondatai közt, majd ellenőrizzük 
munkánkat a CB 31/K gyakorlathoz tartozó hanganyag segítségével. 

Badgers hunt for worms, insects and mice at night. They eat  fruit, too. They use the 
same tracks  

every night. They live in underground homes called setts. They make beds of grass and 
leaves. 

Wood mice are small rodents. They eat berries, buds, fruit, nuts, snails, insects. They 
live in tunnels. They have up to 6 babies. Their worst enemy is the tawny owl. 
Foxes eat worms, insects, mice, birds, rabbits and fruit. They sleep in the day. They 
hunt at night. They’ve got a very good sense of smell. The father brings food for the 
mother and the cubs. 

 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

FOXES 
1.  A CB 31/L gyakorlat a rókák életmódjával ismertet meg dióhéjban (diákjaink talán észre 
sem veszik, hogy az egyszerű jelen idő formáit rendszerezzük.) 
Érdekesebb a foglalkozás, ha a gyerekek előzetesen anyagot gyűjtenek a rókákról (érdekes 
adatok, képek, olvasmányok). Biztosítsunk időt a gyűjtöttek bemutatására, mielőtt a tankönyv 
anyagára térnénk. Bátorítsuk diákjainkat az idegen nyelvű kommunikációra. Így lehetőségünk 
nyílik az őket érdeklő új szavak bevezetésére, s egyúttal a differenciálásra. 
 
2. Gyakoroljuk a szerkezeteket és a szókincset WORD HUNT játékkal. Játsszunk 2 
csapatban.  
A csapatok felváltva idéznek szavakat a szövegből, a másik csapat tagjainak fel kell olvasniuk 
azt a mondatot/mondatokat, melyekben az adott szó található. 
 
3. DIFFERENCIÁLT FOGLALKOZÁS 
Aki hozott a rókákról gyűjtőmunkát, hozzáfoghat a poszter elkészítéséhez. A gyerekek 
alkothatnak csoportokat ehhez a tevékenységhez.  
 

Aki nem a rókákkal foglalkozik, az a munkafüzetben található feladatok segítségével a 
vakondokról szerezhet információt. (AB 27/7-8.) 

 

BEFEJEZÉS 
Számoljanak be egymásnak a végzett munkáról. 
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WALKING IN THE WOODS - 9. foglalkozás  PLANTS OF THE WOODS 
 
BEVEZETÉS 

WORD BANK 
Minden páros kapjon egy-egy borítékot, melybe szavakat (állat- és növényneveket) 
helyeztünk. Feladatuk a szavak két csoportba válogatása. A harmadik csoportba kerüljenek 
azok a szavak, melyek jelentésére nem emlékeznek, vagy amit még nem tanultunk. Ezek 
jelentésére kérdezzenek rá: 
  Excuse me, what does BLUEBELL mean? 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

PLANTS OF THE WOODS 
1.  A CB 32/M gyakorlatban a szókincsfejlesztést összekapcsoltuk a betűzés felelevenítésével. 
A diákok párban dolgoznak. Egy-egy szót kiválasztva felváltva betűzik azt, s megkeresik a 
megfelelő rajzot. Feltétlenül tisztázzuk a magyar jelentést is. Ehhez segítséget nyújt a könyv 
utolsó lapjain található szószedet. 
 
2. A CB 32/N gyakorlat a diákok mindennapi környezetébe vezet vissza. Az előkészítés 
otthoni munka: listát kell írniuk az otthonukban található fából készült tárgyakról. Itt ismét 
lehetőség nyílik a differenciált szókincsfejlesztésre.  
A diákok önállóan is szótározhatnak, illetve készíthetnek rajzos listát, mely esetben a 
szókincsbővítés a foglalkozáson közösen, tanári segítséggel történhet. 
 
3. Az elkészült listák párokban történő összehasonlítása után kezdeményezzünk rövid 
beszélgetést a fák fontosságáról.  
Kiindulópontként mutassunk két képet, az egyiken erdőrészlet, a másikon kopár táj, kivágott 
fák, stb. Beszéljük meg, melyik kép tetszik jobban és miért. Mi hiányzik a másik képről? Mi 
történik az állatokkal a fák kivágása után? 
Az első látásra bonyolult feladatot az egyszerű, tanult szerkezetek segítségével elvégezhetik 
(pl. There are... There aren’t... We can see... The animals can... They can’t... etc.) 
 

BEFEJEZÉS 

WEATHER FORECAST 
Beszéljük meg a CB 32/Did you know? részben leírt kísérletet. Helyezzünk el néhány tobozt a 
tanterem ablakában, s a későbbiekben kísérjük figyelemmel állapotukat. Vajon beválik az 
előrejelzés? 
 

MARADT IDŐNK? 

DISPLAY 
A javasolt plakát elkészítése csoportban is elvégezhető, évszakonként aktualizálható.  
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Megjegyzés  Kérjük meg a gyerekeket, következő foglalkozásra hozzanak 

magukkal színes képeket erdőrészletről, erdei állatokról (újságkivágás, fénykép, 

rajz). Gondoskodjunk tartalék képekről! 

 
 
 
 
 

WALKING IN THE WOODS - 10. foglalkozás  PLANTS OF THE WOODS 
 
BEVEZETÉS 

QUESTION TIME 
(Reméljük, mindenki hozott magával egy-egy erdőrészletet ábrázoló képet. Akinek nincs, 
adjunk a tartalék képek közül.) 
1. Ne mutassuk meg saját képünket! A gyerekeknek kell kitalálniuk kérdések segítségével, 
hogy az mit ábrázol. 
 
2. A diákok saját képeikkel párban hasonló módon dolgoznak. 
 
3. A képek felkerülnek a falra: minden diák mond egy mondatot saját képéről, mielőtt 
felragasztaná azt. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

GYAKORLÁS - PICTURE DESCRIPTION 
Gyakoroljuk a képleírást az AB 28/10 feladata alapján. A gyerekek dolgozzanak önállóan, 
majd ellenőrizzünk közösen. 
 

KÖTELEZETTSÉG ÉS TILTÁS –MUST & MUSTN’T 
1. A CB 33/O gyakorlat olyan gondolatokat vet fel, melyek megfontolásával könnyebbé válik 
számunkra az erdei állatok megfigyelése. A hasznos tanácsok közé néhány tilos dolgot is 
kevertünk, melyek kiválasztása a diákok feladata. A csöndes olvasást kiegészítheti és 
lezárhatja egy rövid csoportos beszélgetés. 
 
2. Alakítsuk át az utasításokat a MUST és a MUSTN’T segédigék használatával: 
  Walk quietly.   You must walk quietly. 
  Shout…   You mustn’t shout… 
   
3. A következő tevékenység előkészítéseként gyűjtsünk közösen a táblára olyan dolgokat, 
melyeket megtehetünk az erdőben. Használjuk a CAN segédigét.  
  You can sit on the grass. 
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4. Ezt követően meghallgatjuk a CB 33/P gyakorlat hanganyagát. A gyerekek feladata az 
elhangzó kijelentésekkel való egyetértés vagy egyet nem értés kifejezése a megadott minták 
alapján.  
 

Sandra testvére  This is a nice place. Let’s sit on the grass. 
Sandra   Yes, I like that idea.      
Sandra testvére  Let’s pick some mushrooms for dinner.  
Sandra   You mustn’t pick mushrooms.  
Sandra testvére Let’s play hide and seek among the bushes. 

Let’s collect leaves from the bushes.  
Let’s make a fire under this big tree.  
Look at this sign. Let’s make a fire in the clearing.  
Let’s play badminton. Where are the rackets? 
Let’s collect some chestnuts and take them home. 
Let’s cut down this small tree and make a doll house. 

 
5. A CB 33/Q gyakorlat célja figyelemfelkeltés: idő hiányában is feltétlen áttekintésre 
javasoljuk. Csoporton belüli, vagy csoportok közötti differenciálásra is alkalmas.  
 

BEFEJEZÉS 

CLEANING THE BOARD 
Válasszunk ki egyet a táblán látható képek közül, s mondjunk róla néhány azonosítható 
információt. Ha a tulajdonos ráismer, leveheti azt. Ezután ő ír le egy képet. Így adják tovább 
egymásnak a szót a gyerekek, s kerülnek le a képek a tábláról a foglalkozás végére. 
 

MARADT IDŐNK? 
Amennyiben az AB 28/11 képleírását önálló munkával végzik a diákok, feltétlenül 
ellenőrizzük, s személyre szólóan javítsuk azt. 
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WALKING IN THE WOODS - 11. foglalkozás  AN UNDERGROUND WORLD 
 
BEVEZETÉS 

CAN OR MUSTN’T? 
Néma játékkal játsszuk el, hogy mit csinálunk az erdőben. A gyerekek reagáljanak a 
következők szerint: 
  (Virágot szedünk.)  You can pick flowers. 
  (Szemetelünk.)  You mustn’t drop litter. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SANDRA’S ADVENTURE 
A hasznos információ után a fantázia világa következik. A CB 34/R gyakorlatban Sandra 
kalandjával ismerkedhetünk meg egy hangosított képregény segítségével. 
1.  Első lépésként a diákok csukott könyvvel hallgatják a történetet. Közben előre kézhez 
kapott listájukon kipipálják azokat a mondatokat, melyek elhangzanak a történetben. Itt 
lehetőség van a korábban megismert, de nem tökéletesen elsajátított szerkezetek 
felelevenítésére. 
 

Don’t worry. 
That’s all right. 
Mum will be happy. 
I’m scared. 
Go along the 
stream. 
What shall I do? 

 
Megjegyzés Készíthetünk a gyerekek számára különböző kártyákat, de oszthatunk 

mindenkinek azonosakat is. 
 

Férfihang  The children are in the woods. They are very careful because 
they want to watch the animals. They know the ”rules”. They 
must move slowly and quietly. They must hide behind trees and 
bushes.  
Sandra I want to pick some bluebells for my mum. Her favourite flowers are 
bluebells. I can find you later. Don’t worry. 

Anton All right. But take care and see you by the pond.  

We are going bird-watching. 

Sandra   How nice and quiet. What beautiful flowers! Mum will be happy. 

Sandra   What’s this? A cave!  
Where’s my torch? 
Ah, here it is. What’s in the cave? Hey. Another tunnel. It’s too 

narrow.  
I can’t see anything. Help! Bats! I’m scared! What shall I do? 
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2. A megoldás ellenőrzése után megbeszélik, kiről szól a történet és hol játszódik. 
Majd nyitott könyvvel ismerkednek a történettel, s a képek segítségével teljesebb megértésre 
törekszenek. Iktassunk be néhány, részletekre vonatkozó kérdést: 

What is Sandra’s mum’s favourite colour?  
Where’s the torch? 

 
3. Az újabb meghallgatás szakaszonként történik. A magnót képenként megállítva a diákok  
a CB 34/S gyakorlat mondatait a megfelelő képhez kapcsolják. 
 
4. A tevékenységsor zárásaként a mondatok és a képek segítségével összefoglaljuk a 
történteket - minden diák lépjen tovább egy mondattal. 
 

BEFEJEZÉS 

MARADT IDŐNK? 
A CB 35/T gyakorlat a gyerekek kreativitására épít. Feladatuk, hogy Sandrát kijuttassák a 
barlangból. Választhatnak az egyéni, pár- vagy csoportos feldolgozás között. Eldönthetik, 
hogy képregényt rajzolnak, vagy megírják a történet befejezését. 
 
Megjegyzés Célszerű a tantermet a választott munkaformáknak megfelelően 

átrendezni. A csoportok körüli állandó tanári jelenlét csökkenti a 
„munkazajt”. 
Az ilyen tevékenység idő- és munkaigényes, de megéri a ráfordított 
energiát, hisz a diákok saját elképzeléseiket valósíthatják meg. Ez 
mindennél motiválóbb, ennél fogva hatékony önálló tanulási folyamat. 
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WALKING IN THE WOODS - 12. foglalkozás  AN UNDERGROUND WORLD 
 
BEVEZETÉS 

WORD BANK 
Gyűjtsünk a táblára szavakat az ’UNDERGROUND’ címszó alá. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

DID YOU KNOW? 
A CB 35/Did you know? És az AB 30/15 gyakorlatai országismereti információt 
közvetítenek, ugyanakkor lehetőséget biztosítanak a szókincs (állatok, növények) és a tárgyalt 
nyelvi szerkezetek (elöljárószók, létige, egyszerű jelen idő) áttekintésére. 
Előzetesen a diákok gyűjthetnek adatokat, képeket, hozhatnak prospektusokat, könyveket, 
képeslapokat a lakóhelyhez legközelebb eső nemzeti parkról vagy védett területről. A konkrét 
anyagok élvezetesebbé, szemléletesebbé teszik a foglalkozást. 
 
1.  Dolgozzuk fel a két szöveget két csoportban.  
Az egyik csoport a könyv segítségével az Aggteleki nemzeti Parkról olvashat. Törekedjünk 
globális megértésre, koncentráljunk a növény- és állatvilágra.  
Miután megértették a szöveget, takarják azt le, s emlékezetből pipálják ki a CB 35/U 
gyakorlat listájában azon szavakat, melyek szerintük előfordultak a szövegben.  
Ismételt olvasással ellenőrizzék önmagukat. 
 
A másik csoport tagjai a munkafüzet segítségével a Bükk Nemzeti Parkkal ismerkednek. Az ő 
feladatuk szöveg kiegészítés. 
 
2. Mindkét csapat gyűjtse ki a parkban élő állatok neveit. Vegyék figyelembe a fotókat is. 
  

BEFEJEZÉS 
Vessük össze a két listát, és hasonlítsuk össze a parkokat. 
  Where are these national parks? 
  How old are they? 
  How many caves are there in each park? 

  What do you know about the fauna of the parks? 
 

MARADT IDŐNK? 
A CB 35.oldalának projekt ötlete  a szerzett ismeretek szóbeli hasznosítására kínál 
lehetőséget. A diákok csoportokban dolgozva arra készülnek, hogy a helyi TV számára 
bemutassák az előzőleg megismert nemzeti parkokat.  
Amennyiben azt az iskolai háttér lehetővé teszi, videofelvételt is készíthetünk. Így a 
szerepjáték videó projektté teljesedhet. 
 
Megjegyzés Az AB 30/14 egyszerű nyelvezetű ismeretterjesztő szöveg a 

denevérekről. Fakultatív feldolgozásra javasoljuk. 
Előkészítésként a diákok összegyűjtik azokat a kérdéseket, amelyek 
foglalkoztatják őket a denevérekkel kapcsolatban. A szöveg 
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elolvasásával remélhetőleg választ kapnak néhányukra.  A gyakorlat 
második részében egy különleges denevérfajtáról olvashatnak. A diákok 
otthoni munkával készíthetnek társaik számára különböző feladatokat a 
szövegre vonatkozóan, pl. true / false statements, gap-filling exercise, 
crossword puzzle, stb.  

 
   A nemzeti parkokról szóló szövegeket a magnón is meghallgathatjuk. 
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WALKING IN THE WOODS - 13. foglalkozás  WOODLAND WALK 
 
BEVEZETÉS 

QUIZ 
A diákok párokban dolgozva ellenőrizzék egymás tudását az AB 31/16 feladatban olvasható 
quiz segítségével. Mint azt a példa is mutatja, nem csak egy megállapítás lehet helyes. 
A hanganyagon hallhatjuk a megfejtést, így pontozhatják önmagukat. 
 

The wood mouse is a mammal. It’s a rodent.   
Wood mice eat berries, buds, fruit, nuts, snails, insects. 
Moles can’t see well but they’ve got a good sense of smell.  
They’ve got 3-4 babies at a time. 
Tawny owls hunt for mice, beetles, worms and small birds. 
They live in holes in trees and rocks. 
Foxes practise how to hunt. 
The mother guards the young fox cubs. 
The squirrel is a mammal. It’s a rodent. 
Rabbits graze together. 
Badgers live underground, in homes called setts.  
They eat worms, insects and mice at night. They eat fruit  too. 

  
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

WOODLAND WALK BOARD GAME 
1.  A gyerekek három fős csapatokban haladnak a CB 36/V gyakorlat tábláján egy érmét 
használva dobókocka helyett. Feladatuk kérdések fogalmazása az adott mezőn látható kép és a 
kérdőszó felhasználásával, amint azt a példa is mutatja. 
 
Hívjuk fel figyelmüket az egyes és többes szám használatára, a kérdések megfelelő 
szerkezetére. 

 

BEFEJEZÉS 
Célhoz érve ellenőrizzük kérdéseik helyességét, majd próbálják megtalálni a megfelelő 
válaszokat a CB 37/W gyakorlatban. 
 

MARADT IDŐNK? 

DID YOU KNOW? 
Érdekes információkhoz juthatunk, ha a CB 37. oldalán elolvassuk a fényképekhez tartozó 
szöveget. 
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WALKING IN THE WOODS – 14. foglalkozás   

ORGANISE YOUR VOCABULARY AND STRUCTURES 
 
BEVEZETÉS 
DO YOU REMEMBER? 

Foglaljuk össze a szereplőkkel történteket az AB 33. oldalán található kérdések 
segítségével. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
ORGANISE YOUR VOCABULARY – AB 32/18. 
Az AB 32/18 feladatban felsorolt szavakat a gyerekeknek kell több csoportba rendezni 
jelentésük szerint.  
 
ORGANISE YOUR STRUCTURES – AB 32/18. 

1. Miután megbeszéltük az előző feladat megoldását, szerkesszünk kérdéseket a megadott 
táblázatok kitöltésével.  

2. Párokban beszélgessenek az erdei állatokról a táblázat segítségével. 
 
Megjegyzés Hívjuk fel a figyelmet néhány rendhagyó többes számú formára. Elevenítsük 

fel az előző évben tanultakat is.  
 

CULTURE 
A CB 33.oldalán olvasható megállapítások a fejezetben található országismereti anyagra 
vonatkoznak.  
1. Önálló munkával, emlékezetből keressék meg a téves információt.  
 
2. Beszéljük meg közösen a megoldást, javítsuk a hamis megállapításokat. 
 

SOUND CHECK 
Ebben a részben a helyes ejtéssel foglalkozunk a hanganyag segítségével. 

 

BEFEJEZÉS 

LET’S SING A SONG TOGETHER 
Tanuljunk meg egy új dalt! 

She’ll be coming round the mountain when she comes,   
She’ll be coming round the mountain when she comes, 
She’ll be coming round the mountain, 
She’ll be coming round the mountain, 
She’ll be coming round the mountain when she comes. 
  
She’ll be driving six white horses when she comes..... 
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Értékeljük a végzett munkát, s kérjük meg a diákokat, hogy színezzék ki a munkafüzet 33. 
oldalán található arcok közül azt, ahogy ők látják önmagukat a megszerzett ismereteik 
tükrében. 

 

MARADT IDŐNK? 

PREPARE YOUR OWN ACTIVITIES 
Osszuk a gyerekeket 2 csapatba. Az egyik csapat az Aggteleki Nemzeti Parkról, a másik a 
Bükk Nemzeti Parkról készítsen rejtvényt a többiek számára. 
(szókereső, keresztrejtvény, kakukktojás, szöveg kiegészítés, stb.) 
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NOW I KNOW…      TRICKY TRIPS (TRIPS 1-2) 
Az AB 82-84. oldalain összefoglaló feladatsort találunk, mely az első két fejezetben 
bemutatott szókincset, beszédszándékokat és nyelvi szerkezeteket tekinti át.  
AB 83/5 

Eila  4825079 . Mary speaking. 
Tomi  Hello, Mary. It’s Tom here. I’ve got good  news.  

We moved to a little  cottage in the hills. It’s in a clearing near the 
woods.  

We’ve got a big oak tree behind the hedge . 
There are a lot of woodpeckers and tits there. 
If you go through the trees and bushes, you can see a meadow . 
You must visit me. 
We can watch the deer from the attic window . 

Eila  Can I come next weekend  ? 
Tomi  Oh, yes, that’s a good idea. Bye. 
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Trip 3. 
Camping by a Stream 

 
Tartalmi összegzés 
Ebben a fejezetben a szereplők visszaemlékeznek az előző két túrán történtekre, miközben az 
azokon készült fényképeket nézegetik. Majd Jessica kedvenc folyóiratában olvashatunk egy 
patakparti kirándulásról. Képzeletbeli utazásra indulunk a Temzén. Megismerkedhetünk a 
hajós emberek életmódjával. 
  
Cél 
A fejezet célja  

- az előző két rész tartalmi áttekintése; 
- az egyszerű jelen további gyakorlása; 
- rendhagyó és nem rendhagyó igék múlt idejének áttekintése; 
- egy ma már nem létező, múlt századbeli életmód bemutatása; 
- együttműködési készségek fejlesztése (véleménynyilvánítás, döntéshozatal, 
felelősségvállalás); 
- az íráskészség fejlesztése. 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek 

- bővebben mesélni egy képről; 
- bemutatni egy napjukat és beszélni szabad idejük eltöltéséről; 
- érdeklődni mások felől; 
- a mindennapos események mellett a múltban történteket is feleleveníteni. 

 
Megjegyzés 

A könyv több ötletet tartalmaz történetek írására. A pedagógus eldöntheti időkerete, 
tartalmi lehetőségei, csoportja nyelvi szintje és képességei, valamint érdeklődése 
ismeretében, hogy minden ötletet megvalósít-e, választási lehetőséget ad a nyelvi 
csoporton belül szerveződő pároknak, kis csoportoknak, vagy egy-egy feladatot 
differenciálásra használ fel. 
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CAMPING BY A STREAM - 1. foglalkozás  PHOTOS 
 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
 

1       W A T E R C O L O U R S   
2           W A T E R M E L O N 
3      W A T E R * M I L L      
4      W A T E R * P O L O      
5     W A T E R * L I L Y       
6      W A T E R I N G * C A N    
7 W A T E R - S K I I N G         

 
A keresztrejtvény szavainak bemutatására használjuk a CB 38. oldal képeit. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

BEVEZETÉS 
Mondjuk el, miről szól ez a fejezet. Majd azt végiglapozva keressük meg a 38. oldalon 
olvasható szavakat, s húzzuk alá azokat, melyek nem szerepelnek. 
(Adjunk e tevékenységhez időkeretet.) 
 

PHOTOS 
1.  Beszélgessünk röviden arról, merre jártak a gyerekek az első két kirándulás alkalmával. 
 
2. Készítsünk szókártyákat, válogassuk azokat két csoportba a következő témák szerint: 
 

VILLAGE  WOODS 
   

 
vineyard, fence, bluebell, clearing, chimney, oak, squirrel, shutters, thatched cottages, 
roe deer, woodpecker, open air museum, go bird-watching, pick grapes 
 
3. A szavak segítségével kezdeményezzünk beszélgetést.  
 
4. Nézzük meg a kirándulásokon készült képeket (CB 39/A). Hallgassuk a hanganyagot, s 
keressük meg a megfelelő képet. 

Jessica   We were in the vineyard. Eila liked the grapes. 
Anton  Everybody was round the camp fire. We were happy. 
Mark  We were in a field. The girls were there too, sitting on a wall, watching 
us. 
Anton  We were on our way to the vineyard. 
Jessica  Igor and Anton were on their way to a cave. I was among the bushes.  

There were nice berries there. 
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Tomi  We were at Grandpa’s house in the village. Buksi was in front of its 
kennel.  
Harald  I was on a bridge with Sandra. You were by the stream, Mark. 

 

BEFEJEZÉS 
WHICH PHOTO DO YOU LIKE BEST? 
A CB 39/B gyakorlatban Tomi és Jessica véleménye olvasható a képekről. A diákok is 
kiválaszthatják kedvenc képeiket, s a példák segítségével megindokolhatják választásukat.  
 

MARADT IDŐNK? 
Szótár használatával próbáljanak párokban vagy kis csoportokban minél több érdekes, FIRE 
összetételű szót találni a WATER összetételű szavak mintájára. 
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CAMPING BY A STREAM - 2. foglalkozás  PHOTOS 
 
BEVEZETÉS 
WORD ORDER 
Írjuk fel előzetesen a következő szavakat a táblára, majd kérjük meg a gyerekeket, hogy 
állítsák vissza a mondatok helyes szórendjét. 

second/best/I/photo/the/like 
idea/great/was/a/camp fire/the 
that/we/a lot/day/laughed 
 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

PHOTOS 
1.  Beszélgessünk újra a CB 39/A képeiről a B gyakorlat kifejezéseinek segítségével. 
 
2. Emlékezetből oldjuk meg a CB 40/C gyakorlatot: keressük meg a hamis információt. 
 
3. Lapozzunk vissza és ellenőrizzük a megoldást.  
 

GYAKORLÁS 
1. Az AB 34/1. feladat rajzai alapján írjuk le, merre jártak a buszmegállóban várakozók. Az 
első néhány mondatot írjuk meg közösen, majd a gyerekek folytassák önállóan. 
 
2. Párokban dolgozva alkossanak hamis mondatokat az illusztráción szereplőkről. 
Azokat javítva gyakoroljuk a tagadó szerkezetet: 

 Diák 1  Becky was in the woods. 
 Diák 2   No, she wasn’t. She was in the vineyard. 

 
Kiegészítő gyakorlás: AB 35/2. 

 

BEFEJEZÉS 

PANTOMIME GAME 
Játsszunk az AB 35/4. feladat ötlete alapján. 
 
 
Megjegyzés Kérjük meg a gyerekeket, hogy a következő foglalkozásra hozzanak 

magukkal olyan fényképeket, vagy újságképeket, melyek segítségével 
arról beszélgethetünk, hogy ki merre járt korábban. (Lásd CB 40/E) 
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CAMPING BY A STREAM - 3. foglalkozás  WHERE WERE YOU? 
 
BEVEZETÉS 

MEMORY GAME 
30 másodpercig nézzük az AB 34/1 feladat illusztrációját, memorizálva a helyszíneket és a 
neveket. Ezt követően a gyerekek párokban dolgoznak tovább, egyikük csukott 
munkafüzettel. 
Társa tegye fel az AB 35/2 feladatban korábban megírt kérdéseket, s számolja társa helyes 
válaszait. 
Szerepet cserélve folytassák a tevékenységet. Kinek jobb a memóriája? 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

WHERE WERE YOU? 
1.  A CB 40/D gyakorlat magnós párbeszédei arról szólnak, hogyan telt Mark és Anton 
hétvégéje.  
A diákok figyeljék meg, mikor ki beszél, s jelöljék azt a megfelelő kezdőbetűkkel.  
 

Tomi  Hello, Anton, I called you last Saturday. You weren’t at home. 
Anton  Hmm. I was in the woods with my friends. 
Tomi  Was it exciting? 
Anton  Well, it wasn’t boring. 

I can show you some photos if you come to see me. 
Tomi  Hi, Mark. Did you have a good time last Sunday? 
Mark  Yes. We were at my cousin’s. 
Tomi  Was it interesting? 
Mark Yes, we had a great time.  

We played a lot round the camp fire in the garden. 
 
2. Második meghallgatás alkalmával állítsák sorrendbe a mondatokat. Ezt követően válasszák 
szét a két beszélgetést, s párokban gyakorolják azokat. 
 
3. A diákok beszélgessenek saját hétvégi programjukról a minták alapján, miközben többször 
új párokba rendeződnek. A gyerekek folyamatos mozgása változatosabbá teszi a gyakorlást. 

DISPLAY 
1. Beszélgessünk a hozott képekről, s kezdjünk hozzá a poszterek elkészítéséhez a CB 40/E 
ötlete alapján. 
 
2. Osszuk a gyerekeket csapatokba, s kérjük meg őket, hogy feliratokat is készítsenek a 
képekhez. 
Amennyiben nem családi fotókkal, hanem újságkivágásokkal dolgoznak, adjanak nevet a 
’szereplőknek’. 
 

BEFEJEZÉS 
Járjuk körbe a csapatokat, s mindenhol kérjünk egy-egy mondatot valamelyik képről. 
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CAMPING BY A STREAM - 4. foglalkozás WHERE WERE YOU? 
 
BEVEZETÉS 

POSTERS 
1. Az elkészült posztereket helyezzük el a teremben. Számozzuk meg a képeket ’post-it’ 
lapocskák segítségével. Írjuk le a képeket, a gyerekek pedig mondják be a leírásnak megfelelő 
számokat. 
 
2. A csapatok mutassák be posztereiket. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMÉTLÉS 
1.  Hallgassuk meg a CB 40/D párbeszédeit, majd olvassuk a beszélgetéseket párokban. 
 
2. Oldjuk meg az AB 35/3 feladatot. A helyszínek a 34. oldal ábráján követhetők.  
 
3. Térjünk vissza az elkészült poszterekhez. Alkossunk új párokat. 
Ehhez bármilyen memóriakártya sorozat megfelelő számú darabját használhatjuk. 
Mindenki húzzon egy kártyát. Akik azonosat húztak, együtt fognak dolgozni. 
 
Válasszanak képet, s beszélgessenek a korábbi mintához hasonló módon. 
A beszélgetéseket rögzítsük magnó segítségével. 
  
4. Hallgassuk meg a CB 41/H gyakorlat hanganyagát, s számozzuk be a könyvben olvasható 
helyszíneket az elhangzás sorrendjében. 
 

Jessica  Hello Sandra. I called you last Sunday. You weren’t at home.  
Sandra  No, I wasn’t. I had a great time with my family.  

First we were at the zoo. 
We saw some interesting animals there. The monkeys were funny but I liked the polar 
bears best. Then we had lunch at a fast food restaurant. In the afternoon we were at 
the skating rink. What about you? 

Jessica  I was at home. I had a headache so I was in bed all day. But my brother  
and Tomi were at the sports centre and my parents were at a museum.  
Then they all went to the city centre to have lunch together. 

Sandra  Poor you! Your weekend was very boring! 
 

BEFEJEZÉS 
MINI DIALOGUES 
Olvassuk párokban a CB 41. oldalán a báránykák szövegét úgy, hogy mindenki változtasson 
egy-egy információt az eredeti szöveghez, majd az előző pároshoz képest. 
 

MARADT IDŐNK? 
Nyomtassuk ki a gyerekek számára a hanganyag szövegét. Olvassuk a beszélgetéseket úgy, 
hogy változtassák meg közben a helyszíneket. 
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CAMPING BY A STREAM - 5. foglalkozás WHERE WERE YOU? 
 
BEVEZETÉS 

MAGAZINES 
Vigyünk be a foglalkozásra különböző magazinokat, s kezdeményezzünk beszélgetést a 
CB 41/F gyakorlat kérdései szerint. 
   What’s the title of the magazine? 
   Are there any topics for boys? stb. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

’GIRLS &BOYS’ 
1. Hallgassuk meg a CB 41/G gyakorlat párbeszédét. Mi Jessica kedvenc magazinjának címe? 
 

Jessica  Look! I was at the newsagent’s. Here’s the latest issue of “Girls and 
Boys”. 
Eila  Wow! Let me see. A photo competition! 
Mark  Let’s enter the competition. We’ve got some great photos. 
Jessica  Good idea. Let’s look at the class photo album. 

 
2. Nyissuk ki a könyvet, s ismerkedjünk meg ezzel a folyóirattal. 
 
3. Válaszoljuk meg a kérdéseket (CB 41/F), majd olvassuk el az első lépésben meghallgatott 
párbeszédet. 
 
4. Beszélgessünk arról, kinek mi a kedvenc folyóirata, kérjünk indoklást. 
 

BEFEJEZÉS 

SNAKE GAME 
Bővítsük a következő mondatot: 
 Linda Last week I was at the circus. 
 Zsolti Last week Linda was at the circus and I was in the park. 
Bence Last week Linda was at the circus, Zsolti was in the park and I was at the cinema. 
 

MARADT IDŐNK? 
A gyerekek kérdezzenek bennünket kedvenc újságunkról, folyóiratunkról. (Célszerű azokat 
magunkkal vinni aznap az iskolába.) 
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CAMPING BY A STREAM – 6-7. foglalkozás  A WEEKEND TRIP 
 
BEVEZETÉS 

LETTER SHARK 
A gyerekek betűnként találgatva fejtsék meg a feladványt, mely egyben a foglalkozás címe is: 
   HAJNI’S ADVENTURE 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

HAJNI’S ADVENTURE 
A CB 42/I gyakorlatban Jessica egy történetet mesél elé, melyet kedvenc folyóiratában 
olvasott. A történet összeállításában a diákok aktívan részt vesznek. 
 
1. A bevezető mondatok után következő részt nekik kell kiegészíteniük a megadott szavakkal.  
 
2. Folytatásként a magnóról különböző hangokat fognak hallani. Ki kell választaniuk és fel 
kell olvasniuk az azoknak megfelelő mondatokat.  

pl. fékcsikorgás – After an hour a lorry stopped. 
(Itt nem szerepel a történet minden mondata.) 
 

Jessica   In the morning they started early. (Esõ hangja) It was raining. 
Léptek koppanása: valaki  türelmetlenül fel-alá járkál, sóhajtozik. 
Teherautó fékez.  
Patakcsobogás. 
Madárcsicsergés.  
 Tûz pattogása. 
Gyerekek nevetnek. 

 
 
3. Miután van már némi elképzelésük a történtekről, a diákok párban dolgozva, a megadott 
mondatokat felhasználva saját elképzelésük szerint építik fel a történetet. 
 
4. Egymás írásait meghallgatva, vagy elolvasva felfedezhetik a különbségeket, rájöhetnek, 
hogy több megoldás is elfogadható. 
 
5. Ezután az eredeti történetet hallgathatják meg magnóról. Feladatuk a könyvben szereplő 
mondatok beszámozása az elhangzás sorrendjében, majd a történet szóbeli felidézése a CB 
43/K gyakorlat kis képeinek segítségével. 
  

Jessica  In the morning we started early. It was wet and a bit cold so we decided 
to take a bus. We waited for half an hour but the bus was late.  
We walked out of the city. After an hour a lorry stopped. We were lucky 
– the driver was my uncle! It stopped raining so we all were very 
happy. We camped near a village by a stream. We listened to the birds 
and looked at the beautiful scenery.  
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In the afternoon we wanted to catch some fish in the stream. We picked 
some berries to eat afterwards. 
Later I fried the fish.  The food was delicious ... but ... I swallowed a 

fishbone! 
Peti climbed down to the stream quickly for some fresh water. Adam 
fetched some bread. The bread and the water helped! In the evening we 
played happily. 

 

BEFEJEZÉS 

INTERVIEW 
A CB 43/L gyakorlatában három önként jelentkező vállalja Hajni, Peti és Ádám szerepét. A 
többiek megpróbálnak minél több kérdést feltenni az előző napi kirándulásukról.  
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CAMPING BY A STREAM - 8. foglalkozás  A WEEKEND TRIP 
 
BEVEZETÉS 
Osszunk a gyerekeknek cédulákat, melyeken Hajni történetének 4-4 szava szerepel.. 
Hallgassuk meg újra a történetet. Kérjük meg a gyerekeket, hogy álljanak fel, s üljenek vissza, 
amikor saját szavaikat hallják. Mi is játsszunk velük.  
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMÉTLÉS – HAJNI’S ADVENTURE 
Ismételjük át Hajni történetét a CB 43/K képei, valamint tanári kérdések segítségével. 
 

GYAKORLÁS – YOUR OWN STORY 
Osszuk a gyerekeket csapatokba, s mondjuk el, hogy ezúttal lehetőségük lesz saját történetük 
megfogalmazására és megjelenítésére. Ebben segítségükre lesz az AB 36/5 feladat. Tetszés 
szerint válogatva a megadott mondatok közül tartalmilag szabadabban, a nyelvi szerkezeteket 
illetően azonban biztonságban mozoghatnak. 
 
Megjegyzés  Történetük illusztrálását otthon is befejezhetik. 

 

BEFEJEZÉS 
A csapatok cseréljék ki  a munkákat, s olvassák el egymás történetét. 
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CAMPING BY A STREAM – 9-10. foglalkozás  THE RIVER ROUTE 
 
BEVEZETÉS 

SCRABBLE 
A gyerekek párokban vetélkednek egymással. A ’WATERWORLD’ szó betűiből melyikük 
tud adott idő alatt több új szót alkotni? Egy-egy új szó esetén a betűket annyiszor 
használhatják fel, ahányszor arra szükség van. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

AUTENTIKUS ANYAG FELDOLGOZÁSA - THE RIVER ROUTE 
1. Tanulmányozzuk Nagy-Britannia térképét. Keressünk folyókat, tavakat. Mondjuk el, hogy 
a Temze az ország második leghosszabb folyója. 
 
2. Ismerkedjünk meg néhány Temze-parti településsel a CB 44/M gyakorlat térképe és 
autentikus szövege segítségével. 
 
3. A diákok egy temzei hajóút állomásain haladnak végig. Feladatuk megtalálni a szövegben, 
melyik városkában mit érdemes megnézni. A cél nem a szótározás és a fordítás, hanem a 
szükséges információ megtalálása.  
A gyakorlathoz tartozó illusztráció új szókincset közvetít. 
 
4. A CB 45/N gyakorlat a szöveggel való részletesebb ismerkedést célozza. Jessica édesapja 
emlékezik vissza egy gyerekkori utazásukra. A diákok önállóan dolgozva követik az útvonalat 
a térképen, megkeresve a kirándulás állomásait.  

 When I was a child we often went on trips with my parents.  
One day we decided to go on a boat trip on the Thames.  
We left London early in the morning. It was a nice sunny day. On the way we 
saw Windsor Castle. First we stopped in Maidenhead. There we went for a 
walk in the shopping street. We saw nice old buildings and bought some 
postcards. We didn’t stop in Henley-on-Thames. In Wallingford we took photos 
of the Norman Castle. Then we had lunch in an inn there. It was delicious. In 
Abingdon we visited the 17th century County Hall. Our last stop was Oxford. 
We stayed there for the night. We spent Sunday in Oxford and came home by 
coach. 
I’ll never forget that weekend! 
 

5. A megértést ellenőrző beszélgetés során a hangsúly észrevétlenül áthelyeződhet a múlt idő 
rendhagyó formáira. Olvassuk el újra a szöveget, s húzzuk alá a múlt idejű igéket. 
Ellenőrizzünk kérdés-felelet formájában. 
 
Megjegyzés Erre az elbeszélésre a későbbiek során további nyelvtani gyakorlás céljából 

célszerű visszatérni. 
 
6. Gyakorlásképpen fejtsük meg az AB 38/6. feladat szókereső rejtvényét, majd bingózzunk  
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az igékkel (AB 38/7). 
 

ÖNÁLLÓ TERVEZÉS – THE RIVER ROUTE 
A diákok a „passzív befogadás” szakasza után önálló tervezésbe kezdhetnek a térkép, a 
prospektus és a menetrend felhasználásával a CB 45/O gyakorlatban. Terveiket 
elbeszélés formájában írásban is rögzíthetik (AB 38/8.) 
 

BEFEJEZÉS 
Minden csapat ismertesse a kirándulás tervét. Figyeljük meg, melyek a legnépszerűbb 
állomások. Mi lehet ennek az oka? 
 

MARADT IDŐNK? 

SENTENCE GAME 
Rendezzünk mondatalkotó versenyt az AB 39/9. feladat megoldásával. 
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CAMPING BY A STREAM – 11-12. foglalkozás  BOAT-PEOPLE 
 
BEVEZETÉS 

GUESS 
Nézzük meg a CB 46-47. oldalainak illusztrációit, s kérjünk ötleteket a gyerekektől arra, hogy 
vajon kikről fogunk beszélgetni. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

BOAT-PEOPLE 
1. A CB 46/P gyakorlat leírása országismereti információt közvetít, mely megértését 
illusztrációk segítik. A szöveget magnóról is hallhatjuk. 

 
In the 18th and 19th centuries many people lived on boats in England.  
The boat cabin was about ten feet long, seven feet wide and five and a half feet 
high. They used the space economically. 
They were proud of their cabin and kept it clean and tidy. 

 
2. A szövegre épülő CB 47/Q gyakorlat ismét a diákok képzeletére, kreativitására épít, 
összehasonlítások, következtetések levonására, elgondolkodásra késztet.  
A tervezést, rajzolást, feliratozást a diákok otthoni munkával is elvégezhetik, majd a 
foglalkozáson bemutathatják egymásnak elképzelésüket. Nagyobb létszámú osztályban 
dolgozzanak párokban vagy kis csoportokban. Míg társukat hallgatják, töltsék ki a következő 
táblázatot: 
 

Name How wide? How high? How long? What colour? The cabin 
      
      

 
3. A gyakorlat második része szóbeli tevékenység: a megadott igék segítségével képzeljék el, 
majd meséljék el, hogyan telik/telt egy napjuk a hajón. A gyakorlat célja a beszédkészség 
fejlesztésén túl az ide vonatkozó szókincs ismétlése és kibővítése, valamint a rendszeres 
cselekvések kifejezésének ismétlése.  
 

GYAKORLÁS – IS YOUR LIFE HARD? 
Itt nyílik lehetőség az egyszerű jelen és múlt idő kifejezésének formai összevetésére is.  
1. A múlt idejű megállapítások értelmezését követően a diákok párban dolgozva leírják, 
miben könnyebb ma az élet. Csak szavakat, kifejezéseket gyűjtsenek, melyeket táblakép 
formájában összegez a csoport.  
 
2. Beszélgessünk a táblakép segítségével. A tevékenység során igény szerinti hangsúlyt 
kaphat a kérdő és tagadó formák gyakorlása is. 
Célszerű mindezt írásban is rögzíteni. 
 
GYAKORLÁS – YOUR LAST WINTER HOLIDAY 
Helyezzük a gyakorlást más szövegösszefüggésbe az AB 39/10. feladattal.  
1. Állítsuk vissza a szavak sorrendjét, majd ellenőrizzük a kérdések helyességét. 
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2. Írassuk fel a táblára a kérdésekben szereplő igék múlt idejű alakjait, majd kérjük 
meg a gyerekeket, hogy beszélgessenek párokban a kérdések segítségével. Köztük 
sétálva figyeljük munkájukat. 
 

BEFEJEZÉS 
Hallgassunk meg néhány önként jelentkező párost. 
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CAMPING BY A STREAM –13. foglalkozás  BOAT-PEOPLE 
 
BEVEZETÉS 

EASY OR HARD? 
Beszélgessünk a hajón élő emberek régi életformájával, miközben megoldjuk az AB 40/11. 
feladatot. 
  

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

GYAKORLÁS – EGYSZERŰ JELEN ÉS MÚLT IDŐ 
1. Vessük össze mindezt saját hétköznapjainkkal (school, homework, housework, holidays, 
free time activities, entertainment, etc.) 
 
2.  Hallgassuk meg az AB 40/12. feladat hanganyagát arról, Jessica mivel tölti szabadidejét. 
Egészítsük ki a mondatokat, majd ellenőrizzük a megoldást kérdés-felelet formájában. 

Jessica I have lunch at two o’clock then I go to the library to do my homework. 
At half past four I meet my friends and we go to the gym to play basketball. 
At 6 o’clock I do some shopping and walk my dog in the park. 
Sometimes I go to see some of my classmates. We listen to music or watch films 

on TV.  
On Fridays I go to the dance club. 

 

3. Beszélgessünk a többiekről az AB 40/13. feladat illusztrációja alapján. A mondatok leírását 
otthon is elvégezhetik. 
 
4. Az AB 41/14. feladat a tanultakat magukra a diákokra vonatkoztatja. Elevenítsük fel az idő 
kifejezését kérdések és egy labda segítségével, majd mindenki dolgozzon önállóan a 
munkafüzetben. 
 

BEFEJEZÉS 
Az AB 41/15. feladat összegzi az eddig áttekintetteket. A párhuzamba állított kérdések 
segítenek a szórend és a forma rögzítésében. Figyeljünk arra, megértette-e mindenki a 
tanultakat, vagy szükség van-e kiegészítő gyakorlásra. 
 

MARADT IDŐNK? 

PANTOMINE GAME 
Egy önként jelentkező játssza el, mit csinált előző nap. A többiek eldöntendő kérdésekkel 
találgassanak: 
  Did you go shopping? 
  Did you go to a bookshop? 
  Did you buy a present? 
 
Megjegyzés Ha van a gyerekeknek olyan felvételük, melyet szívesen bemutatnak a 

többieknek, hozzák el azt a következő foglalkozásra. 
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CAMPING BY A STREAM –14. foglalkozás  CREATIVE PAGES 
 
BEVEZETÉS 
Mondjuk el a gyerekeknek, hogy ezen a foglalkozáson egy társasjáték segítségével fognak 
történetet írni csapatokban. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

STORY OF THE WEEK  
1. Három fős csapatokban járják végig a CB 48/R gyakorlat tábláját. Minden szót írjanak le, 
amelyre lépnek. 
 
2. Írjanak rövid történetet az összes leírt szó felhasználásával. 
 

BEFEJEZÉS 
Olvassák el egymás történeteit a füzeteket körbeadva, vagy játsszák el az eseményeket. 
 

MARADT IDŐNK? 

PHOTO COMPETITION 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy mutassák be a hozott fényképeket.  
Amennyiben nincs ilyen képünk, beszélgessünk a CB 49/S gyakorlatában látható felvételekről 
a példák alapján. 
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CAMPING BY A STREAM –15. foglalkozás   

ORGANISE YOUR VOCABULARY AND STRUCTURES 
 
BEVEZETÉS 
DO YOU REMEMBER? 
Foglaljuk össze a szereplőkkel történteket az AB 43. oldalán található kérdések 
segítségével. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
ORGANISE YOUR VOCABULARY – AB 42/16. 
Az AB 42/16. feladatban felsorolt szavakat a gyerekeknek kell több csoportba rendezni 
jelentésük szerint. Ha tudják, ki is egészíthetik a listákat.  
 

CULTURE 
A CB 43.oldalán olvasható megállapítások a fejezetben található országismereti anyagra 
vonatkoznak.  
1. Önálló munkával, emlékezetből keressék meg a téves információt.  
 
2. Beszéljük meg közösen a megoldást, javítsuk a hamis megállapításokat. 
 

SOUND CHECK 
Ebben a részben a helyes ejtéssel foglalkozunk a hanganyag segítségével. 

 

BEFEJEZÉS 
LET’S SING A SONG TOGETHER: 
Tanuljunk meg együtt egy új dalt 

Gotta shake, shake, shake my sillies out, 
Shake, shake, shake my sillies out, 
Shake, shake, shake my sillies out, 
And wiggle my waggles away. 
Gotta clap, clap, clap my crazies out, 
Clap, clap, clap my crazies out, 
Clap, clap, clap my crazies out, 
And wiggle my waggles away. 

 
Értékeljük a végzett munkát, s kérjük meg a diákokat, hogy színezzék ki a munkafüzet 
43. oldalán található arcok közül azt, ahogy ők látják önmagukat a megszerzett 
ismereteik tükrében. 
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MARADT IDŐNK? 

PREPARE YOUR OWN ACTIVITIES 
Olvassuk el az AB 42/17 feladatában található történetet. Osszuk a gyerekeket 5 fős 
csoportokba. Játsszák el a történtet a következő feldolgozási módok közül válogatva: 
1. némajáték  mesélővel 
2. némajáték a többiek kommentárjával 
3. színjátszás az eredeti szöveg szerint 
4. színjátszás az eredeti szöveg megváltoztatásával – a többiek jegyzik az eltéréseket 
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Trip 4. 
Going Sightseeing 

 
 
Tartalmi összegzés 
Jessica és osztálytársai Veszprémbe utaznak, hogy meglátogassák Hajnit, akinek a történetét a 
folyóiratban olvasták, s akivel Jessica levelezni kezdett. Veszprém nevezetességeinek 
megtekintése után visszautazunk az időben, s az angolszászokról olvasunk. 
 
Célok 
A fejezet célja  

- a korábban megismert kifejezések új kontextusban való alkalmazása, bővítése, 
készségszintre emelése; 
- útbaigazítás kérése, adása; 
- szóbeli kommunikációs készségek fejlesztése reális helyzetekben; 
- autonóm tanulási technikák kialakítása  

egy magyar város nevezetességeiről tanulva képessé tenni a diákokat arra, 
hogy saját lakóhelyüket bemutassák 

 
az angolszászokról tanulva, korábbi ismereteiket felhasználva feldolgozni a 10-
11. századi magyarok életéről szóló részeket 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek 

- bemutatni lakóhelyüket, annak nevezetességeit, érdekességeit; 
- útbaigazítást kérni és a kapott választ megérteni; 
- útbaigazítást adni különböző szituációkban. 
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GOING SIGHTSEEING – 1-2. foglalkozás   LETTERS 
 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
 
1     S T A T U E          
2   S H I E L D            
3     G R E A T * B R I T A I N   
4    T H A T C H E D * C O T T A G E 
5  B A T T L E * A X E         
6     S A X O N * H O U S E     
7   I R E L A N D           
8  M U S E U M             
9    T I C K E T           
10 Q U E E N               
11  K I N G               
 
A keresztrejtvény szavainak bemutatására használjuk a CB 50. oldal illusztrációit. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMERKEDÉS A FEJEZETTEL 
Mondjuk el, miről szól ez a fejezet. Nézzük, miről olvashatunk majd, s pipáljuk ki a 
megfelelő képeket. 
 

LETTERS 
1.  Jessica levelet írt Hajninak, miután elolvasta a ’Girls & Boys’ magazinban megjelent 
írását. A CB 51/A gyakorlatban beleolvashatunk levelezésükbe. A diákok feladata a 
levélrészletek és a fénykép sorrendbe rakása. 
2. Koncentráljunk Hajni bemutatkozó levelére. Írjuk fel a következő mondatokat a 

táblára úgy, hogy az aláhúzott szavak külön kártyákon kapjanak helyet. Egészítsük ki 

listájukat 2-3 extra, a szövegbe nem illő szóval. 

 

Megjegyzés Időt takarítunk meg, ha a mondatokat szünetben felírjuk, s egy ív 

csomagoló papírral letakarjuk. 

 

Let me tell you about myself. 
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Thank you for your letter. 

I was happy to read it. 

I’m interested in animal life. 

My favourite school subject is Biology. 

I’m also good at English. 

I like reading poems. 

A diákok feladata a szöveg kiegészítése a megfelelő szavakkal. Visszacsatolásként 

olvassuk el a mondatokat, majd Hajni levelét is. 

 

3. Újabb, ezúttal csendes olvasást követően az egyik diák vállalja Hajni szerepét, s a többiek 
kérdéseket tesznek fel neki. (A frontális munkával elkerülhető az a problémahelyzet, hogy 
nagyobb fiú-lány arány esetén egy fiúnak lány szerepet kelljen vállalnia.) 
 
4. Ezt követően a diákoknak már egyszerűbb önmagukról beszélniük. 
Mondatonként olvassák a szöveget, mindig az elejétől ismételve, folyamatosan továbblépve, 
az érdemi információt átalakítva. 

pl. Emese:   I live in Debrecen, a big city in the east of Hungary. 
Sanyi:  I live in Debrecen, a big city in the east of Hungary.Our house is in a 

busy street. 
Nóri:   I live in Debrecen, a big city in the east of Hungary.Our house is in a 

busy street. We haven’t got a garden. 
 

Ezzel elérhető, hogy a gyerekek gyakorolják a hangos olvasást, folyamatosan figyelnek a 
változtatások miatt, és folyamatosan memorizálják a szöveget. Az ügyesebbek már önállóan 
beszélhetnek (olvasás helyett) így ezúton a differenciálás is megoldható. 
 

BEFEJEZÉS 

SNAKE GAME 
Játsszunk a CB 50. oldalának ötlete alapján. 
 

MARADT IDŐNK? 
Írjuk le emlékezetből az utolsó bővített mondatot. Hányan emlékeznek pontosan? 
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GOING SIGHTSEEING - 3. foglalkozás   MEET YOUR PEN-FRIEND 
 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
Egyenként ültessük le a gyerekeket, amint mondanak valamit bemutatkozásként. Ha ügyesek, 
nem ismétlik a már elhangzott szerkezeteket, vagy bővítik azokat. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

MEET YOUR PEN-FRIEND 
1.  Elevenítsük fel igaz/hamis mondatok segítségével, amit Hajniról megtudtunk. 
 

2. Válaszoljunk Hajni levelére az AB 44/1-2. feladatok segítségével. (A levélírást otthon 

is befejezhetik, ha órán a szóbeli készségek fejlesztésére kívánjuk fektetni a hangsúlyt.) 

 
3. Az AB 44/3. feladathoz tartozó hanganyagban két gyerek bemutatkozását hallhatjuk. 
Feladat a kártyák kitöltése. 
Szervezzük a munkát párokban, így megoszthatják egymás közt a feladatot. Először 
hallgassák meg a szövegeket, mindenki a sajátjára koncentrálva. A második meghallgatás 
alkalmával állítsuk meg időnként a magnót, hogy legyen idő a jegyzetelésre. 
A harmadik meghallgatás a leírtak kiegészítését, illetve ellenőrzését célozza. 
 

 My name is Bence but my friends call me Beni. I’m 13 years old.  
I’ve got twin sisters. They are 16 years old. We live in a village. I like animals 
very much. We’ve got a lot of horses. My parents have got a riding school near 
our house.  I help them a lot. My favourite horse is called Star. I’m interested 
in music. I can play the guitar.  
My favourite school subject is Biology. I like reading about animals. 

 
My name is Viki. I’m 12 years old. I’ve got a little brother. He is 8 years old.  
We live in a small town. I’ve got a big black dog. Bobó’s very clever. We often 
play in the garden. My brother has got a tortoise and some fish. I’m interested 
in Geography. I’ve got a lot of books about other countries. I like riding my 
bike and camping. We often go camping with my parents. I like playing ball 
games very much. 

 
4. Az azonos kártyán dolgozók egyeztessék a beírt adatokat, majd mindenki térjen vissza 
eredeti párjához, s készítsenek egymással interjút. 
 

Kiegészítő gyakorlás AB 45/4-5. 
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BEFEJEZÉS 
Hallgassunk meg 1-2 beszélgetést a csoport előtt. 
 

MARADT IDŐNK? 
INTERESTS 
Az AB 45/6. feladat alapján beszélgessünk, írjunk arról, a szereplőinket mi érdekli. 
 

GOING SIGHTSEEING - 4. foglalkozás   MEET YOUR PEN-FRIEND 
 
BEVEZETÉS 

BALL ROUND 
Dobjuk a labdát a gyerekeknek, és kérdezzünk: 
  Are you good at…? 
  Are you interested in…? 
Egy idő után ők is feltehetik a kérdéseket. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ON THE WAY TO VESZPRÉM 
1.  Bartha tanár bácsi mikrobuszos kirándulásra indul a gyerekekkel Veszprémbe. A kép 
alapján válaszoljunk a CB 52/B gyakorlat kérdéseire. 
 

2. Játsszunk párokban. Az egyik diák gondoljon egy szereplőre, társa kérdések 

segítségével találja meg, kiről van szó. Mutassuk be először frontálisan a játék menetét. 

 

IN VESZPRÉM 
1. Osszuk két csoportra az osztályt, s játsszuk el a veszprémi és a budapesti gyerekek 
találkozását. A kölcsönös bemutatkozást követően a veszprémi csapat kérdezzen az utazásról. 
Segítségként használjuk a CB 52/B-C gyakorlatokban megfogalmazottakat. 
 
2. Ültessünk le párban egy „veszprémi” és egy „budapesti” gyereket. Írjanak minél több 
kérdést a CB 52/D témáihoz. Meghatározhatjuk, melyik páros melyik témát dolgozza ki. 
A kérdések megbeszélését követően adjunk időt a beszélgetésre is. 
 

BEFEJEZÉS 

QUESTION ROUND 
Mindenki tegyen fel egy kérdést valamelyik társának. 
 

MARADT IDŐNK? 
Kérdésíró verseny egy tetszőleges, illetve közösen választott témában. 
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Megjegyzés Kérjük meg a gyerekeket, hogy következő órára hozzanak 
magukkal tárgyakat, melyeket gyűjtenek. 
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GOING SIGHTSEEING - 5. foglalkozás  MEET YOUR PEN-FRIEND 
 
BEVEZETÉS 

NOUGHTS AND CROSSES 
Rajzoljuk fel előzetesen a táblára a következő játéktáblát: 
 

AM 
 

IN LIKE 

GOOD 
 

FAVOURITE AM NOT 

INTERESTED 
 

DON’T LIKE AT 

 
Játsszunk két csapatban az amőba játékszabályai szerint. A két ellentétes sarokból indulva kell 
összegyűjteni három kört vagy x-et vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan. A mezőt akkor 
lehet elfoglalni, ha az ott olvasható szót mondatba foglalják. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

HOBBIES 
1.  A CB 53/E gyakorlat magukat a diákokat helyezi középpontba. Arról beszélgetünk, ki mit 
gyűjt. Mutassunk tárgyakat saját vagy családtagjaink gyűjteményéből, vagy szedjünk össze 
olyan dolgokat, melyeket gyűjteni szoktak. 
A diákok által hozott tárgyak spontán, differenciált szókincsbővítésre is alkalmat teremtenek. 
 
2. A CB 53/F gyakorlat memória játék. A diákok 20 másodpercig nézhetik a rajzot, 

memorizálva a részleteket. 

Majd becsukják könyvüket, s válaszolnak a Jessica szabadidejére vonatkozó 

kérdéseinkre. 

Ezt követően a képet nézve próbáljanak meg összefüggően beszélni Jessica kedvenc 

tevékenységeiről. 

 

BEFEJEZÉS 

SNAKE GAME 
A behozott tárgyakat egyenként pakoljuk egy dobozba a következőképp: 
 Tanár (beteszi a bélyegeket a dobozba)  There are some stamps in the box. 

Diák 1 (beteszi a képeslapokat)  There are some stamps and some 
postcards in the box. 
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Diák 2 (beteszi az érméket)  There are some stamps, some postcards and some 
coins in the box. 

 

MARADT IDŐNK? 

FIND THE DIFFERENCES 
Készítsük el a CB 53/F illusztrációjának másolatát úgy, hogy azon 5-6 tárgy helyét 
megváltoztatjuk. Dolgozzunk 2 csapatban. Az egyik a megváltoztatott képet látja, míg a 
másiknak a könyv ábráját nézve kérdések segítségével meg kell találnia az adott tárgyak új 
helyét. Könnyítésképpen megadhatjuk a tárgyak listáját. 
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GOING SIGHTSEEING - 6. foglalkozás   THE CITY OF QUEENS 
 
BEVEZETÉS 

MAP READING 
Elevenítsük fel a Magyarországról előző évben tanultakat egy falitérkép segítségével (TEAM 
2 Track 2). 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

INTERESTS 
1.  Beszélgessünk arról, ki hová szeretne utazni Magyarországon és miért. 
  Tanár I want to travel to lake Velencei because I’m interested in birds  

and I like bird-watching. 
Diák 1 I want to go to Pécs because I’m interested in art and I want to visit the 

Csontváry Gallery. 
 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS - VESZPRÉM 
1. Tanulmányozzuk Veszprém térképét a CB 54/G gyakorlatban. Azonosítsuk a 
nevezetességeket és ismerkedjünk meg az új szavakkal. 
 
Megjegyzés Az itt olvasható (a szószedetben *-gal jelölt szókincs receptív, illetve 

fakultatív. Helyette választhatjuk saját lakhelyünk leírását. 
2. Készítsük el a táblán a következő táblázatot: 

lower part 

center 

foundation 

statue 

frescoes 

stones 

statues 

photos 

 

 

 

 

OF 

the Fire Tower 

the Castle 

the Royal Palace 

the Holy Trinity 

Gizella Chapel 

15th century castle gate 

King István and Queen 

Gizella 

the Viaduct 
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Írjuk be a 2-3. oszlopba a szavakat, de az első oszlopot hagyjuk üresen. Az oda tartozó 

szavakat szókártyákra készítsük el, s adjuk a gyerekek kezébe. Feladatuk a kártyák 

megfelelő helyének megtalálása. Keressük meg e nevezetességeket a könyv térképén. 

 
3. Hallgassuk meg a CB 55/H gyakorlat hanganyagát. Számozzuk be a szövegeket az 
elhangzás sorrendjében. 
 
 You can enter Castle Hill through Heroes’ Gate, built in 1936 from stones of 

the 15th century Castle Gate. 
Here we are at the famous Veszprém Fire Tower. It is at the foot of Castle Hill. 
The lower part of the tower is from the Middle Ages. 
You can find the Cathedral in the centre of the Castle. It’s a huge building. 
Queen Gizella built it in the 11th century. 

   The Statue of the Holy Trinity is in front of the Cathedral. 
   The Archbishop’s Palace stands on the foundation of the royal palace.  

Fellner Jakab built it in the 18th century. 
Gizella Chapel is a small building next to the Archbishop’s Palace. You can 
see frescoes from the 13th century on its walls. 

Next to the Statues of King István and Queen Gizella you can take wonderful photos of the famous Veszprém bridge called the Viadukt 
and the Bakony Hills. 

 

BEFEJEZÉS 

GUESS THE BUILDING 
Írjunk le egy-egy várbéli épületet, s a gyerekek próbáljanak meg rátalálni. 
  It’s next to Heroes’ Gate. 

It’s in front of the Cathedral. 
  There are beautiful frescoes on its walls. 

 

MARADT IDŐNK? 
A gyerekek is mondjanak hasonló mondatokat társaik számára. 
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GOING SIGHTSEEING - 7. foglalkozás   THE CITY OF QUEENS 
       HOW TO GET THERE? 
 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
 
1       B R I D G E        
2   S T A T U E            
3      F I R E * T O W E R     
4     P A L A C E          
5  C A T H E D R A L          
6      H I L L S          
7    S T O N E S           
8       G A T E          
9     C A S T L E          
 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

IN VESZPRÉM 
1. Beszélgessünk arról, milyen épületek találhatók a Várban.  
2. Keressük meg a hamis információt a CB 55/I gyakorlatban. Hallgassuk meg újra a 

CB 55/H hanganyagát, és a hallottak alapján javítsuk ki a téves információt. 

 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS - HOW TO GET THERE? 
1. Beszélgessünk a CB 56/J illusztrációról. 
  Where’s the toyshop? 
  What can you see in Church Street? 
  What can you find next to the post office? 
  Is the swimming pool near the hotel? 
Közben ismerkedjünk meg az új kifejezésekkel (bus station, clothes shop, hospital, post 
office, railway station, theatre, clock tower) 
 
2. Olvassuk el a párbeszédeket, s keressük meg a megfelelő helyszíneket a térképen. 
 

BEFEJEZÉS 

GUESS WHERE? 
Egy diák képzelje el, hogy a térképen látható épületek egyikében van. Határozza meg a 
helyet, a többiek próbálják megtalálni őt. 
  I’m in a shop in Short Street. It isn’t the toyshop. 
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MARADT IDŐNK? 
Gyakoroljuk a helymeghatározást úgy, hogy állítsuk be a gyerekeket egy képzeletbeli 
fotóhoz: 

Tomi is next to Zsolti. Peti is between Marika and Tomi. Laci is in front of 
Marika. 

Ahogy elhangzanak a nevek, a gyerekek kijönnek és beállnak a meghatározott helyre. 
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GOING SIGHTSEEING - 8. foglalkozás   HOW TO GET THERE? 
 
BEVEZETÉS 

TRUE/FALSE 
Mondjunk igaz/hamis mondatokat a CB 56/J térképéről. A gyerekek nyitott könyvvel 
figyelnek és javítanak, ha szükséges. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

HOW TO GET THERE? 
1.  Olvassuk át a CB 56/J párbeszédeit. 
2. Változtassuk a helyszíneket és gyakoroljuk az útbaigazítást. 

Dolgozzunk tovább az AB 46/7. feladat Veszprém térképén. A szituáció ismertetése után 

hallgassuk meg a beszélgetéseket, a gyerekek közben próbálják meg kiegészíteni a 

hiányos szöveget. 

 
Anton  Excuse me, how do I get to the County Library? 
Férfi hang: The County Library? I’m sorry, I don’t know . I’m a tourist here. 
 Anton  Excuse me, can you tell me the way to the County Library ? 
Női hang: The Library ... . Let me see .... .Go along this street , through Heroes’ 

Gate. Then turn left ... well, er ... I’m sorry, I don’t remember . 
Anton  Excuse me. Where’s the County Library, please? 
Fiú hangja: The Library? It’s not very far. I’ll show you the way. Let’s go there 

together. 
  

3. Figyeljük, amint Anton elmeséli az utat a Várból a könyvtárba (AB 47/8a). Rajzoljuk be 
színessel az útvonalat a térképre, majd nevezzük meg a 4 számozott épületet. 
 

Anton We started from the Cathedral. We went along Castle Street and 

through Heroes’ Gate. We turned right. We went past a Chinese 

Restaurant. Then we turned left. We walked to the traffic lights in 

Rákóczi Street. There I turned back and took a photo of the Fire Tower. 

We went across the road and saw the theatre. We walked down the 

steps and went through the theatre garden. There we found the building 

of the library. We went round it and saw the old building too. 
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4. Újabb meghallgatás során számozzuk be az AB 47/8b mondatait, majd a hanganyag 
következő egységének meghallgatása alatt ellenőrizzük munkánkat: 

1. We went along Castle Street. 
2. We turned right. 
3. We went past a Chinese Restaurant. 
4. We turned left. 
5. We went across the road. 
6. We walked down the steps. 
7. We went through the theatre garden. 

 

BEFEJEZÉS 

ROLEPLAY 
Játsszunk párokban szituációs játékot a CB 57/K szerepkártyái szerint. Osszuk be a 
gyerekeket 3 csoportba, azokon belül párokba. Párhuzamosan gyakoroljanak, majd adott idő 
elteltével hallgassunk meg néhány párost. 
 

MARADT IDŐNK? 
Bízzuk meg a gyerekeket azzal, hogy találjanak új útvonalakat a Vár és a könyvtár közt (AB 
47/8c). 
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GOING SIGHTSEEING - 9. foglalkozás   HOW TO GET THERE? 
 
BEVEZETÉS 

WHERE ARE THEY GOING? 

A CB 57/L gyakorlat illusztrációja alapján beszélgessünk arról, ki hová megy 
éppen. Olvassuk el Tomi és Mark párbeszédét, majd játsszunk el hasonló 
beszélgetéseket a többi szereplő nevében. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

PROJEKT MUNKA – OUR HOME TOWN/VILLAGE 
1. Beszélgessünk arról, hogy saját lakóhelyünkön hová szoktunk menni, s közben gyűjtsünk 
szavakat az OUR HOME TOWN/VILLAGE címszó alá.  
2. Osszuk a gyerekeket csapatokba, s adjunk időt arra, hogy összeszedjék, mit 

mutatnának meg lakóhelyükön a hozzájuk látogató levelezőtársaiknak. Rajzoljanak 

térképet, s tervezzék meg a séta útvonalát. Írjanak arról röviden, mit mesélnének az 

épületekről, parkokról. 

 
Megjegyzés Segítsük a gyerekek munkáját fénymásolt térképekkel, könyvekkel, 

képeslapokkal, fényképekkel. Ha van rá mód, tartsuk e 
foglalkozást/foglalkozásokat az iskolai könyvtárban. 

 

BEFEJEZÉS 
A csapatok mutassák be tervezeteiket. 
 

MARADT IDŐNK? 
Szánjunk még egy foglalkozást a lakóhely bemutatására. 
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GOING SIGHTSEEING – 10-13. foglalkozás  BACK IN TIME 
 
BEVEZETÉS 

MAP READING 
Tanulmányozzuk Európa térképét, s elevenítsük fel a tavaly tanultakat arról, mely 
országokban milyen népek élnek. Kérdezzük meg, mit tanultak történelem órákon a népek 
vándorlásáról. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

BACK IN TIME 
A CB 58-61. és az AB 48-51. oldalak nagyobb lélegzetű gyakorlatsora történelmi háttér 
információt közvetít. A könyv az angol-szászok letelepedését és 9-11. századi életét eleveníti 
fel. A munkafüzet feladatai arra inspirálják a diákokat, hogy az eddig tanultak segítségével 
saját történelmükről írjanak, beszéljenek, s gondolkozzanak el a párhuzamokon.  
Az előző blokk számos, szóbeli készséget fejlesztő gyakorlatával szemben itt az 
olvasáskészség fejlesztése kerül előtérbe. 
 
A gyakorlatokat a megadott sorrendben javasoljuk feldolgozásra.  
 
A tankönyvi gyakorlatsort kiegészíti a munkafüzet magyar vonatkozású része. A feladatok 
sorrendje és típusa követi a tankönyv felépítését, ezzel segítve az elsajátítás folyamatát. 
Az itt előforduló néhány új lexikai egység receptív szókincsként kezelendő, de dönthetünk a 
produktív feldolgozás mellett is.  

 
Megjegyzés Ezt a négy óravázlatot nem dolgoztuk ki, mert itt a pedagógus szerepe 

eldönteni, mit hangsúlyoz, mely készségek fejlesztéséhez válogat a 
feladatsorból. 
Az osztályt több csoportra osztva differenciált módon is feldolgozhatjuk 
az anyagot, az utolsó órát szánva a projektek bemutatására. 
 

BEFEJEZÉS 
A két ország megismerését lezárhatjuk az AB 51/16 feladattal, mely lehetőséget teremt az 
összehasonlításra. 
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GOING SIGHTSEEING - 14. foglalkozás   

ORGANISE YOUR VOCABULARY AND STRUCTURES 
 
BEVEZETÉS 
DO YOU REMEMBER? 
Foglaljuk össze a szereplőkkel történteket az AB 53. oldalán található kérdések 

segítségével. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
ORGANISE YOUR VOCABULARY – AB 52/18. 
1. Az AB 52/18. feladatban felsorolt szavakat a gyerekeknek kell két csoportba rendezni 
jelentésük szerint.  
 
2. A feladat szókincsének segítségével beszélgessünk arról, miért jó a városban, illetve falun 
lakni. 
 

CULTURE 
A CB 53.oldalán olvasható megállapítások a fejezetben található országismereti anyagra 
vonatkoznak.  
1. Önálló munkával, emlékezetből keressék meg a téves információt.  
 
2. Beszéljük meg közösen a megoldást, javítsuk a hamis megállapításokat. 
 

SOUND CHECK 
Ebben a részben a helyes ejtéssel foglalkozunk a hanganyag segítségével. 

 

BEFEJEZÉS 

LET’S SING A SONG TOGETHER 
Tanuljunk meg egy új dalt! 

Mid pleasures and palaces though we may roam, 
Be it ever so humble there’s no place like home. 
A charm from the skies seems to hallow us there, 
Which seek through the world, is never met with elsewhere. 
Home, home, sweet, sweet home, 
There’s no place like home, 
There’s no place like home. 
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Értékeljük a végzett munkát, s kérjük meg a diákokat, hogy színezzék ki a munkafüzet 

53. oldalán található arcok közül azt, ahogy ők látják önmagukat a megszerzett 

ismereteik tükrében. 

 

MARADT IDŐNK? 

PREPARE YOUR OWN ACTIVITIES 
Osszuk a gyerekeket 2 csapatba. Az egyik csapat a faluról, a másik a városról készítsen képes 
szótárt. (AB 52/19.) Ehhez nézzék át az első négy fejezetet, s gyűjtsenek szavakat. Az 
illusztrációk is segítségül szolgálnak. 

NOW I KNOW…      TRICKY TRIPS (TRIPS 3-4) 
Az AB 85-87. oldalain összefoglaló feladatsort találunk, mely a harmadik és negyedik 
fejezetben bemutatott szókincset, beszédszándékokat és nyelvi szerkezeteket tekinti át.  
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Trip 5. 
A Picnic by the Lake 

 
Tartalmi összegzés 
A gyerekek hosszabb útra készülnek, egy tóparti piknikre. A Balatonhoz viszi őket tanáruk 
mini busszal. Meglátogatják a Nagy Endre által létrehozott balatonedericsi Afrika Múzeumot. 
A pikniket követően játszanak a parton. A fejezet végén Anton kalandját olvashatjuk, 
hallhatjuk. 
 
Cél 
A fejezet célja 

- az eddig tanult ételnevek felelevenítése, széles körű bővítése; 
- az egészséges életmód bemutatása; 
- a közeli jövő, tervezett cselekvések kifejezésének bevezetése, gyakoroltatása. 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek  

- véleményüket kinyilvánítani;  
- időjárás jelentést hallás vagy olvasás útján feldolgozni. 
- terveikről beszélni, illetve társaikat kérdezni. 

 
Megjegyzés 
Ez a fejezet kicsit átfogóbb, több témát és feladatot tartalmaz, mint az előzőek. 
Meggyőződésünk szerint egy idő után minden tanulócsoportban kialakulnak eltérő szintek, és 
a haladási tempó sem egyenletes. Ezért bizonyos szintű differenciálásra szükség van, még az 
előzetesen képességek szerint kialakított csoportokban is. Továbbá eltérő a diákok 
érdeklődése, motivációja is. (A fiúk valószínűleg kevésbé szívesen készítenek receptkönyvet, 
főznek. A lányokat lehet hogy nem köti le az Afrika Múzeumról szóló rész.) 
Több feladat esetén a pedagógus könnyebben válogat, súlypontoz. A könyv ötletei újabb 
gondolatokat kelthetnek. 
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A PICNIC BY THE LAKE - 1. foglalkozás    
 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
 
1        P O N D         
2       F I S H          
3        C A B I N        
4  S W I M M I N G * P O O L      
5      B R I D G E         
6        C A N A L        
 
A keresztrejtvény szavait a CB 38. oldala alapján eleveníthetjük fel. Mindegyik a vízzel 
kapcsolatos.  
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMERKEDÉS A FEJEZETTEL 
Mondjuk el, miről szól ez a fejezet. Lapozzuk végig közösen az oldalakat és pipáljuk ki, mit 
fogunk csinálni. (CB 62) 
 

HEALTHY WAY OF LIFE 

1.  Keressük meg a képeknek megfelelő kérdéseket. 
2. Beszélgessünk a gyerekekkel a kérdések alapján. 

3. Osszuk ki a kérdéseket. Járjanak köbe, s kérdezgessenek mindenkit. Jegyezzék le a 

válaszokat. 

 

Megjegyzés Előre készíthetünk az AB 17/9. feladatában látható táblázathoz hasonlót, s 

azt egyszerűen kiszínezhetik a gyerekek a válaszoknak megfelelően.  

 

BEFEJEZÉS 
Kérjünk visszajelzést az eredményekről. 
 

MARADT IDŐNK? 

DID YOU..? 
Párokban dolgozva kérdezgessék egymást előző napjukról a CB 62. oldalának ötlete alapján. 
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A PICNIC BY THE LAKE - 2. foglalkozás PLANS FOR THE DAY 
 
BEVEZETÉS 

PLANS 
Osszuk a gyerekeket párokba. A párok egyik fele napos időre, másik fele esős időre gyűjtsön 
ötleteket, kiegészítve a CB 63/A gyakorlatban foglaltakat.   
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

PLANS FOR THE DAY 
1. Ezt követően dolgozzanak együtt egy másik párossal, vessék össze listáikat, s válasszák ki 
közösen a legjobb ötleteket.   
2. Minden csapat írjon fel néhány cselekvést a táblára, majd mondjunk véleményt az 

ötletekről. 

  I think it is a good idea to play beach volleyball. 

  Let’s play water polo instead.   

  I’d rather go bird-watching. 

 

3. Vágjunk fel előzetesen néhány színes újságképet, melyeken különböző helyszínek 
szerepelnek, s lehetőleg más-másidőjárási viszonyok közt készültek. 
A gyerekek feladata a képek kirakása csoportokban dolgozva, majd ötletgyűjtés – hétvégi 
program összeállítása az adott helyszínre. 
 

BEFEJEZÉS 

Mutassák be az összerakott képeket és a programot társaiknak. 
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A PICNIC BY THE LAKE - 3. foglalkozás THE WEATHER FORECAST 
 
BEVEZETÉS 

MEMORY GAME 
Készítsük el a CB 64/B gyakorlat szókincsét memória kártyákra, és játsszunk néhány padot 
összetolva, több csapatban. Cél a képek és a szavak párokba rendezése. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

THE WEATHER FORECAST 
1. Hallgassuk meg a CB 64/B gyakorlat hanganyagát. 
A diákok a megadott jeleket közben a térképre rajzolják. Dolgozzanak csoportokban 
(délelőtt/délután) írásvetítő fóliára is, majd annak kivetítésével és a szöveg újrahallgatásával 
ellenőrizzék a megoldást.  
 

Good evening. Here is the weather forecast for tomorrow. 
It isn’t going to be snowy tomorrow. It’s going to be a nice spring day with 
temperatures of 15 degrees Celsius. It’s going to be cloudy and a bit foggy 
early in the morning. But the fog is going to move to the north. It’s going to be 
dry and sunny in many parts of the country. 
It’s going to be colder in the afternoon, with wind from the north-west. 
The temperature is going to be about 8-10 C. It’s going to be cloudy again, 
with occasional rain near Lake Balaton and in Budapest. Have a nice day. 
Goodbye. 

 
2. Beszéljük meg, milyen idő várható, s vezessük be az új nyelvi szerkezetet: 
  It is going to be a nice day. 
  It isn’t going to be rainy.  
 
3. Ismételt meghallgatás során a diákok egyéni munkával keressék meg a CB 64/C gyakorlat 
leírt szövegének téves információit. Szóban, olvasás útján javítsák azokat. 
  
4. Egészítsük ki az AB 54/1. feladatának időjárás jelentését az illusztráció alapján. 
 

BEFEJEZÉS 

JUMBLED LETTERS 
What’s the weather going to be next week? 
 NYSUN WONYS MORSTY DYNIW NIRAY GOGYF 
 
MARADT IDŐNK? 

WORDSEARCH 
Készítsünk szókeresőt az időjárásról. 
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Megjegyzés Kérjük meg a gyerekeket arra, hogy hallgassák meg este az időjárás jelentést, és oldják meg az AB 54/2. 
feladatot.  

 
 

A PICNIC BY THE LAKE - 4. foglalkozás THE WEATHER FORECAST 
 
BEVEZETÉS 

ASSOCIATION GAME 
Asszociációs játék: első és utolsó szó WEATHER 
A diákok létszámától függően több kör játszható. Mindig az előzőleg elhangzó szóra 
gondolva kell kimondani a számukra ahhoz logikusan kapcsolódó szót.  

Pl. weather - sunny - holiday - sea - a lot of people – warm water – nice weather 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

PLANS – WHAT ARE YOU GOING TO WEAR? 
1. Beszélgessünk arról, ki melyik évszakot, hónapot szereti legjobban és miért. (AB 54/3.) 
 
2. A CB 65/D alapján arról beszélgethetünk, mit fognak viselni a szereplők a balatoni 
kirándulás alkalmával.   
 

3. Képzeljük el, hogy mi is velük megyünk. 

  Mit fogunk viselni?  

  Mit fogunk csinálni? 

Üljünk körbe és játsszunk a labdával. Mindenki mondjon egy mondatot arról, hogy mit 

készül csinálni. Miután mindenki megszólalt, újra járjon körbe a labda, s emlékezetből 

idézzék egymás mondatát: 

  You’re going to buy a comic. 

  You are going to collect stones. 

 

Figyelmeztessük őket előre, hogy nagyon figyeljenek egymásra az első kör során.  
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BEFEJEZÉS 

Az AB 55/4. feladat megoldásával zárjuk a foglalkozást. 
 
MARADT IDŐNK? 

GUESSING GAME (AB 55/5.) 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy gyorsan rajzolják le, mit fognak csinálni a hétvégén, de 
rajzukat ne mutassák meg társuknak. Dolgozzanak együtt, s próbálják meg kitalálni egymás 
tervezett cselekvését. 
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A PICNIC BY THE LAKE - 5. foglalkozás THE AFRICAN MUSEUM 
 
BEVEZETÉS 

STAND UP-SIT DOWN 
Írjuk ki apró kártyákra az AB 55/6. feladatának kifejezéseit. Hallgassuk meg a hanganyagot, 
közben a gyerekek álljanak fel s üljenek gyorsan vissza, ha hallják sajátjukat. 
Megjegyzés Izgalmasabb, ha mindenki több kifejezéssel játszik. 
 

Harald  Hello. 
Anton  Is that you, Harald? Anton speaking. 
Harald   Yes, oh, hello, Anton. 
Anton  Listen, Harald. Are you free tonight? 
Harald   No, I’m sorry, I’m not. 
Anton  What are you going to do? 
Harald   Well, I’m having lunch now. After lunch I’m going to do the shopping.  

Then I’m going to visit Grandma and take her dog for a walk.  
I’m going to do my homework, then I’m going to tidy the house. Then 
I’m going to meet my cousins at the bus station. We’re going to have 
dinner together. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

PLANS 
A második meghallgatás alkalmával számozzuk a munkafüzetben olvasható kifejezéseket, 
majd ellenőrizzük munkánkat a hanganyag második részének segítségével. 
 

 1. After lunch he is going to do the shopping. 
2. Then he’s going to visit his grandmother. 
3. He’s going to take the dog for a walk 
4. He’s going to do his homework. 
5. He is going to tidy the house. 
6. He is going to meet his cousins. 
7. They’re going to have dinner together. 

 
Ha kész, beszélgessünk Harald terveiről. (Az írásbeli feladatot otthon is elvégezhetik.) 
 

PLANS ABOUT THE TRIP 
1. A CB 66/E a kirándulás tervéről szól. Válaszoljunk a kérdésekre.   
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2. Tanulmányozzuk a CB 66/F térképét, s ismerkedjünk meg az új szavakkal. A kis 

rajzok segíteni fognak. Bátorítsuk a gyerekeket, hogy kérdezzenek rá a jelentésre (vö. 

CB 32/M) 

 
3. Játsszunk a példa szerint. Először a mi tervünket próbálják meg kitalálni, hogy ezzel is 
gyakoroljuk a kérdésszerkesztést. 
Ezt követően szerepünket vegye át egyik diákunk. 
 
 

BEFEJEZÉS 
Ha jól megy a kérdések megfogalmazása, játsszanak párokban. 
 
MARADT IDŐNK? 

MAP READING 
Az AB 56/7. feladatban a leírás alapján kell megneveznünk az adott települést. Ehhez 
természetesen használhatják a tankönyv térképét.  
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A PICNIC BY THE LAKE – 6. foglalkozás THE AFRICAN MUSEUM 
 
BEVEZETÉS 

MISSING LETTERS 
Egészítsük ki az AB 56/8. feladat szavait a hiányzó betűkkel, majd kössük össze azokat a 
megfelelő jelekkel. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

THE AFRICAN MUSEUM 
1.  Keressük meg a térképen Balatonedericset, s határozzuk meg a helyzetét. Beszélgessünk 
arról, mit lehet a környéken csinálni. (A térkép nem jelzi a múzeumot.) 
 
2. A Nagy Endréről szóló szöveg (CB 67/G) elolvasását követően válaszoljanak a kérdésre. 
Miért híres ő? 
A szöveget magnóról is meghallgathatjuk, így a beszédértés előtérbe helyezhető. 

 
This is Nagy Endre. He was a hunter and he had an exciting life. 
He left Europe in 1958 and settled in Tanzania.  
He founded zoos and wildlife parks there. 
In 1984 he brought his collections home to Hungary and founded the African 
Museum in Balatonederics. 
 

3. Az új szókincset mutassuk be a CB 67/H gyakorlat képeinek segítségével. Írjuk fel 
írásvetítő fóliára a következő szavakat: 
  buffalo, bird of prey, wooden statue, hut, camel,  

trophy, ride a camel, rest in a pond, run, stand 
Rajzoljuk fel a táblára a tankönyv illusztrációjának üres kereteit úgy, ahogy azt néhány képes 
albumban is láthatjuk. A gyerekek feladata, hogy a megfelelő szavakat a megfelelő keretekbe 
beírják. 
Olvassuk el a táblára került szavakat kórusban, majd oldjuk meg a CB 67/H gyakorlatot. 
Az igaz-hamis állítások már magáról a múzeumról adnak felvilágosítást. A diákok feladata, 
hogy a hamis állításokat javítsák ki a képek alapján. 
  
4. Az AB 56/9 feladatban magnóról hallható három gyerek véleménye az Afrika Múzeumról. 
A diákok jelöljék, melyiket ki mondta, majd a hallottakat egészítsék ki saját véleményükkel. 
Ez nem könnyű feladat. Az írásbeli rögzítést megelőzheti egy beszélgetés, mely során a 
pedagógus a különböző gondolatokat elhangzásukkal egy időben a táblára jegyzi. Bíztassuk a 
diákokat a CB 63/A (Opinion), valamint a CB 53/F (Interest) során tanultak alkalmazására. 
 

Mr Bartha Harald, what do you think of the African Museum? 
Harald  I think it’s a good idea to visit it. There are interesting wooden masks  

and statues here. The armchairs, the tables and the shelves are 
beautiful.  

Mr Bartha  What do you think, Eila? 
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Eila  I don’t really like the trophies but I enjoyed the wild animals in the 
park.  

Riding the camel was really exciting. 
Mr Bartha  And what about you, Anton? 
Anton  You know, my hobby is taking photos.  

I like the photos and paintings best.  
 

BEFEJEZÉS 

Összegezzük a véleményeket. 
 
MARADT IDŐNK? 
Gyűjtsünk érveket a vadasparkok, állatkertek mellett és ellen. 
  You can take better photos in a wildlife park. 
  Animals are in small cages at zoos. 
  Zookeepers feed them every day. 
  There are vets who look after them. 
  Animals are unhappy in cages. 
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A PICNIC BY THE LAKE - 7. foglalkozás TIME FOR A PICNIC 
 
BEVEZETÉS 

MEMORY CHECK 
Az AB 57/10. feladat illusztrációjának célja a képleírás gyakorlása, megfigyelőképesség 
fejlesztése, szókincs aktivizálása. Az egyéni munkát (a) pármunka színesíti (b), és 
csoportbeszélgetés egészíti ki. (c) 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS ISMÉTLÉSE, BŐVÍTÉSE 
1.  Előzetes feladatként a diákok gyűjtsék össze az előző évben tanult ételneveket. A CB 68/I 
gyakorlat hanganyagának csukott könyvvel történő meghallgatása alatt figyeljék, hallanak-e 
valamit a listájukról.  
 
Mr. Bartha Hmm, I’m hungry. Let me see what’s in the basket. We’ve got ...some apples 

and ...bananas. Good. I like fruit. ... and some bread, ... rolls…and some 
margarine, ...eggs, ...some salami and ...ham .... let me taste it... cheese ... so 
we can make some delicious sandwiches . Great....some chocolate  and 
lollipops ... I don’t like these...... but I love peanuts! ...some radishes and 
...cucumbers... a tub of potato salad ... oh, it’s very good.... and some tuna 
salad, ...a big packet of biscuits. What have we got to drink?...There’s some 
milk, ...some coke, ...some tomato juice, and .... some peach juice. 

 
2. Ezt követően nyitott könyvvel is hallgassák meg az anyagot, s keressék meg a megfelelő 
szóképeket. A kiejtés alaposabb rögzítése érdekében célszerű a szavakat, kifejezéseket 
kórusban elismételni.  
 
3. A könnyebb elsajátítás érdekében bingózzunk, a játékot ezúttal is egy-egy diák vezesse. 
 

LIKES AND DISLIKES 
1. A CB 68/J gyakorlat párbeszédeit hallgatva a diákok pipálják a táblázatban, ki mit szeretne 
enni.  

Jessica  Would you like a cheese sandwich, Anton? 
Anton  Oh, yes, and can I have some radishes and a little milk, please? 
Jessica  Here you are. 
Anton  Thanks. 

 
Harald  Can I have some potato salad, Sandra? 
Sandra  Do you like it, Harald? 
Harald  Yes, it’s my favourite salad. 
Sandra  Anything to drink? 
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Harald  Some coke, please. 
Sandra  Would you like some bread? 
Harald  No, thanks. 
 
Jessica   Are you hungry, Mr Bartha? 
Mr Bartha No, thank you. I’d just like an apple, please. 
Jessica   Have some biscuits. Mum made them yesterday. They are 
delicious. 
Mr Bartha All right, Jessica. Thank you. Mmmm, super. Can I have something to 
drink? 
Jessica   Juice or coke? 
Mr Bartha Some juice, please. 

 
3. Az AB 58/2. szókeresője a szókincset gyakoroltatja.  
 
4. Miután megkerestük az elrejtett szavakat, egészítsük ki a mellette található párbeszédet. 
Variáljuk a beszélgetést a szókereső szavaival tetszőlegesen, de ügyelve az egyes és többes 
szám használatára. Olvassuk fel szerepek szerint a megoldást, s néhány variációt is. 
 

BEFEJEZÉS 

MIMING GAME 
Játsszuk el, hogy valamit eszünk/iszunk a CB 68/I illusztrációjáról. A többiek találják ki, mi 
az. 
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A PICNIC BY THE LAKE - 8. foglalkozás TIME FOR A PICNIC 
 
BEVEZETÉS 

ARE YOU HUNGRY? 
Hozzunk be ételeket ábrázoló képeket, melyekből a gyerekek kérhetnek az AB 58/12 
párbeszédének első három mondatát felhasználva: 
  Can I have some…? 
  Do you like them/it?   
  Yes, they are great/it is great. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

LIKES AND DISLIKES 
1. A CB 69/K gyakorlat a szókincset néhány jelzővel egészíti ki. A példák elolvasása után 
először a pedagógus kérdezgesse a diákokat, szeretik-e a különböző ételeket. (A gyakorlás 
játékosabbá tehető egy kis labda segítségével.)  
Egy idő után áttérhetnek a párokban történő kérdezésre. 
 
Megjegyzés Már itt figyelni kell a megszámlálható és megszámlálhatatlan dolgokat jelölő 

szavak helyes használatára - ennek rögzítése a következő részben történik. 
 
2. THE PICNIC BASKET GAME 
Gyakorlásként játsszunk az AB 58/13 feladat ötlete alapján. 
a. Beszéljük meg, melyik kosárban mi található. Feliratozhatjuk a rajzokat, ha van időnk, 
illetve ha a helyesírást is szeretnénk gyakorolni. 
b. A gyerekek dolgozzanak párokban. Az egyik tanuló a YOUR PICNIC BASKET, míg a 
másik a YOUR FRIEND’S PICNIC BASKET feliratú kosárból válasszon ki és karikázzon be 
négy olyan dolgot, amit remélhetőleg szeret. Ne mutassák meg egymásnak választásukat. 
A munkafüzet kérdései alapján próbálják meg kitalálni, társuk mit szeret. A kérdésre abban az 
esetben kell igennel válaszolniuk, ha az adott élelmiszert bekarikázták, s akkor tagadólag, ha 
nem karikázták azt be. 
Igenlő válasz esetén jelöljék színessel az adott élelmiszert a másik kosárban. 
Adjunk időkeretet, melynek lejárta után hasonlítsák össze ábráikat. 
 
3. A CB 69/L gyakorlat megoldásához a pedagógus készítsen annyi szókártyát, ahány diákja 
van a csoportban. Mindegyikre írja egy szendvicsbe tehető étel nevét. A könyv példája csak 
megszámlálhatatlanokat említ, de ez változtatható. Ebben az esetben jelölje a két kategóriát 
eltérő színnel, vagy a többes szám kiemelésével. Így ezeket a kártyákat felhasználhatja majd a 
nyelvi jelenség magyarázásakor is. 
Minden diák húz egy kártyát, és kezdődhet a szendvics készítés. 

Tanár:   Let’s make a fantastic sandwich. 
Diák 1:  We’ve got some ...(olvassa saját kártyáján szereplő szót) 
Diák 2:  We’ve got some ..(ismétli az előző mondatot, hozzáolvassa saját szavát) 

A gyerekek szívesen veszik, ha tanáruk is részt vesz a játékban. 
 

BEFEJEZÉS 
Az CB 69/M gyakorlat kiegészítő információ a szendvics „megalkotójáról”. 
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MARADT IDŐNK? 

BEST FOOD FOR CYCLISTS 
Fantáziájukat használva alkossák meg a kerékpárosok ideális élelmét. (Gondoljanak a 
szendvics megalkotásának esetére!) 

*****************EDDIG 040705***************************
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A PICNIC BY THE LAKE - 9. foglalkozás HEALTHY EATING 
 
BEVEZETÉS 
Ebben az életkorban kezdi foglalkoztatni a gyerekeket (elsősorban a lányokat) a 
megjelenésük. Általában elégedetlenek alakjukkal.  Nyugtassuk meg őket, hogy nem a 
koplalás vagy a fogyókúra segít. Számukra a változatos étrend fontos.  Mindezt közvetett 
formában hozhatjuk tudomásukra a következő feladatsor segítségével. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

FOOD CIRCLE 
1. Rajzoljunk táblázatot a következőképpen: 
 

FRUIT VEGETABLES DAIRY FOODS 
   
Hozzunk a foglalkozásra képeket, s azokat közösen helyezzük a tábla megfelelő oszlopába. 
Ezen tevékenység közben mutassuk be az új szavakat is, először csak szóban. Ezekhez 
készítsünk szókártyákat is, amelyeket a szóbeli gyakorlást követően már a gyerekek 
helyezhetnek el a megfelelő kép alatt. 
 
2. Nézzük meg a CB 70/N gyakorlat illusztrációját, s egészítsük ki ismereteinket arról, melyik 
ételben milyen vitaminokat és ásványi anyagokat találhatunk. Magyarázzuk meg az itt 
előforduló ismeretlen szavak jelentését. 
 

IN THE LARDER 
1. Hallgassuk meg az AB 59/14 feladat hanganyagát, s feliratozzuk a konzerveket, illetve 
egészítsük ki a rajzot a hallottak alapján. 
 

We’ve got a lot of food in the larder. On the top shelf you can see the tins. We’ve got 2 
tins of beans,  
a tin of mushrooms, a tin of sweet corn between the mushrooms and 2 small tins of 
tomato pure.  
There are 2 tins of peaches on the right, next to the tomato pure. 
We’ve got some potatoes and apples in the baskets.  
There’s some spaghetti between the onions and the beans. 
I love cornflakes. We’ve got 5 packets! But I’m going to the shop to get some more! 
 

Tanácsolhatjuk nekik, hogy először a rajzok helyére is csak szavakat írjanak, s utána adjunk 
időt a munka befejezésére. Eközben is hallgathatjuk a magnót, ha látjuk, hogy van, aki 
lassabban dolgozik. 
 
A munka befejeztével vessük össze a rajzokat. Szemléletesebb, ha elkészítjük a megoldás 
mintáját. 
 
2. Milyen vitaminokat és ásványi elemeket tartalmaznak a kamrába rajzolt élelmiszerek? 
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Kezdeményezzünk beszélgetést a CB 70/N gyakorlat ábrájáról a könyv kérdéseinek 
segítségével. Kiegészítésként tárgyalják meg, milyen vitaminokat fogyasztottak a szöuli 
olimpikonok. Az új szókincs rögzítésére válasszon a korábban leírt játékok közül. 
 

BEFEJEZÉS 

DID YOU KNOW? 
Olvassuk el a CB 70.oldalán található érdekes adatokat a szöuli olimpikonokról.  
Hány évig enne egy 5 tagú család 2 millió tojást, ha naponta mindenki elfogyasztana egyet, s 
sütés-főzéshez hetente 5-öt használnának? 
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A PICNIC BY THE LAKE - 10. foglalkozás HEATHY EATING 
 
BEVEZETÉS 

WHAT’S ON THE TRAY? 
A nyelvtani anyag szemléltetésére hozzunk be néhány darab almát, egy zacskó mogyorót, egy 
kis darab sajtot, egy csomag spagettit és más, a kamrában található élelmiszert. Helyezzük el 
ezeket egy tálcán, s takarjuk le egy konyharuhával. Mutassuk a gyerekeknek a tálcát 30 
másodpercig, majd takarjuk azt le újra. Kérjük meg őket, hogy írják le, amire emlékeznek. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

MENNYISÉGEK 
1. A hozott élelmiszerek segítségével mutassuk be az A LOT OF/A FEW/A LITTLE 
mennyiség fogalmakat. Ennek gyakorlására szolgál a CB 71/O feladat. A példák alapján 
párban töltik ki a diákok a táblázatot. 
Ezt követően mindenki mond két mondatot beszélgetőtársáról. A többiek figyelnek, majd a 
feladat zárásaként kérjük őket, hogy mondjanak egy-egy mondatot egy másik társukról. 
 
2. Gyakoroljunk az AB 59/15 feladat segítségével. 
 
Megjegyzés Mivel az előző feladat is páros tevékenység volt, a diákok először önállóan 
dolgozzanak, s csak az ellenőrzést végezzük párokban. 
  
3. A CB 71/P gyakorlat egyszerűen elkészíthető étel receptje. Olvassák el a receptet és írják 
meg a vásárlási listát. A diákok három fős csoportokban játsszanak. Táblaként használják a  
CB 70/N gyakorlat ábráját. Jelöljék ki a kiindulópontot, beszéljék meg a kezdés és a befejezés 
főbb szabályait (pl. egyes dobással indulnak; aki hatot dob, kimarad; aki hármat dob, ismét 
dobhat; befejezésként pontos dobással egy vitamin mezőre kell lépni, stb.) 
A játék során a diákok mezőről mezőre haladnak, s igyekeznek bevásárolni a ’bean burger’ 
receptjéhez. Egyszerre csak egy dolgot vehetnek. A játékostól balra ülő a boltos, a jobb 
oldalon ülő a pénztáros. (Az árak tetszőlegesek, vagy előre kidolgozandók.) Az győz, aki 
először jut a középpontba bevásárlás után. De az abszolút győztes az, aki otthon ki is próbálja 
a receptet! 
. 

BEFEJEZÉS 

BALL ROUND 
Adjunk mindenkinek egy étel- vagy italképet. Dobjuk a labdát, nevezzük meg a társunk előtt 
lévő élelmiszert, de egészítsük azt ki mennyiségjelzővel: 
   a little fruit yoghurt 
   a few apples 
 
MARADT IDŐNK? 
Játsszunk újabb köröket, de ezúttal mennyiségjelzőt is adjunk a megnevezéshez: 
    a little delicious fruit yoghurt 
    a few sweet apples 
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Megjegyzés Az AB 60-61. oldalai autentikus anyagra épülnek. A 60/16 feladatban 
recepteket találunk, melyek új ötleteket adnak a szendvicskészítéshez.  
A szöveg megértését feliratos rajzok könnyítik. Azon csoportokban javasoljuk 
feldolgozásukat, ahol a nagy óraszám, a diákok fogékonysága és nyelvi szintje 
ezt lehetővé teszi. 

   Egyéb esetben önálló munkával, szorgalmi feladatként is elvégezhetők. 
A szorgalmi munkát feltétlenül emeljük ki, a receptkönyvekből rendezzünk 
kiállítást! 
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A PICNIC BY THE LAKE - 11. foglalkozás CREATIVE PAGES 
 
BEVEZETÉS 

WORD BANK 
Készítsünk közösen táblaképet, melyet célszerű a füzetbe is átvezetni: 
 

HEALTHY WAY OF LIFE 
FOODS AND DRINKS INDOOR AND OUTDOOR ACTIVITIES 

 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KEEP FIT 
1. Játsszunk két csapatban a táblára írt szavakkal az előző évben ismertetett ’SILLY TENNIS’ 
ötlet alapján. Ehhez olvassuk át a táblára írt szavakat, majd töröljük tisztára a táblát. A 
csapatok felváltva idéznek a letörölt szavakból, de mondhatnak újakat is a témával 
kapcsolatban. A játék addig folytatódhat, míg a csapatok tudnak új szót mondani, illetve amíg 
valaki meg nem ismétel egy más elhangzott szót.   
 

2. Beszélgessünk arról, ki mivel szokott foglalkozni szabadidejében. 

 
3. A CB 72/Q gyakorlat illusztrációja szerint beszéljük meg, mennyi energiát használunk 
percenként egyes tevékenységek közben. 
 
4. Hallgassuk a CB 72/R gyakorlat hanganyagát, s töltsük ki a táblázat első két oszlopát. Ezt 
követően számoljuk ki, ki mennyi energiát használ fel. 
 

Anton Tomi, do you want to play chess with me? 
Tomi  Good idea, Anton. I don’t want to jump up and run about after lunch. 
Mr Bartha The lunch was delicious. I’m going to sleep a bit under that big tree. 
Harald Come on boys. Let’s play football. 
A többi fiú OK, Harald. 
Eila  Let’s go for a walk, Sandra. 
Sandra Good idea. Let’s go to the pier. 
Jessica Can we swim in the lake? 
Mr Bartha I’m sorry, Jess, you can’t. The water is too cold. Play badminton instead. 

 

BEFEJEZÉS 

PROJECT 
Készítsünk ’KEEP FIT’ tervet családunk számára. 
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MARADT IDŐNK? 
Illusztráljuk a tervezeteket. 
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A PICNIC BY THE LAKE – 12-13. foglalkozás  CREATIVE PAGES 
 
BEVEZETÉS 

THE STORY 
Foglaljuk össze, mi történt a szereplőkkel, mióta elindultak Budapestről. Ehhez készítsünk 
számukra vázlatot a táblára, s szókártyákat, melyeket közösen helyezhetünk el a vázlatpontok 
alatt. A szókártyákat előző óravázlataink alapján válogassuk! Azok csak az első három 
vázlatpontot fedjék le! 
 

1. On the way 
 - weather 
 - places by the lake 
2. At the African Museum 
 - things and animals to see 
 - things to do 
3. Picnic lunch 
4. Games on the beach 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ADVENTURE BY THE LAKE 
1. Az utolsó vázlatponthoz a gyerekek készítik el a szókártyákat a CB 73/S gyakorlat 
szövegének elolvasása során. Ehhez készítsünk lőre megfelelő méretű és számú üres kártyát, s 
hozzunk be filceket. Párokban vagy hármas csoportokban dolgozzanak, majd felváltva 
helyezzék el a megírt kártyákat a táblán az utolsó vázlatpont alatt. 
  
2. Az előbbiekben kialakított kis csoportokban Írják meg Anton történetét. Munkájukat 

a háttérből segítsük. Ha valaki lassú, nyújtsunk több segítséget, Ha hamarabb kész, 

kérjük meg, illusztrálják munkájukat. 

 

3. Adják körbe az írásokat, s olvassák el egymás történeteit. 
 

BEFEJEZÉS 

Hallgassuk meg magnóról a történetet. 
 

Anton  I didn’t want to play football with you so I went to the beach  
for a walk. I had my camera, too. I started to take photos when a man 
came up to me. I thought he was a fisherman. He wanted to show me 
something interesting. 
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We sat in a boat and rowed to the reeds. There was a nest with five eggs 
in it. We could hear the mother duck coming. I wanted to go closer to 
take a photo of the duck and I fell into the lake. I was in the water when 
I heard something... one after the other the little ducks came out of the 
eggs... It was so exciting. I’ll show you the photos ... 

Mr Bartha Anton, you know you mustn’t leave the group and you mustn’t go 
anywhere with people you don’t know. 

Anton   Yes, Mr Bartha, but... 
Mr Bartha No buts... We’ll talk about this later. Let’s hurry to the station. 
 

MARADT IDŐNK? 

DISLPAY 
Rendezzünk kiállítást az elkészült munkákból. 
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A PICNIC BY THE LAKE - 14. foglalkozás    

ORGANISE YOUR VOCABULARY AND STRUCTURES 
 
BEVEZETÉS 
DO YOU REMEMBER? 
Foglaljuk össze a szereplőkkel történteket az AB 63. oldalán található kérdések 

segítségével. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
ORGANISE YOUR VOCABULARY – AB 62/19. 
1. Az AB 62/19. feladatban felsorolt szavakat a gyerekeknek kell két csoportba rendezni 
megszámlálhatóságuk szerint. Különböző színnel karikázzák be a megszámlálható dolgokat 
jelölő szavakat, valamint a meg nem számolhatóakat. 
 
ORGANISE YOUR STRUCTURE – AB 62/20. 
1. A mondatokat kössék össze a megfelelő időhatározóval. Beszéljük meg, melyik szerkezet 
mit fejez ki, melyiket mikor használjuk. 
 
2. Kezdeményezzünk rövid beszélgetést arról, mit csináltak tegnap, Milyen gyakran szokták 

az 
említett dolgokat megtenni, s mire készülnek a közeli jövőben- 

 

3. Hozzunk a foglalkozásra cselekvéseket ábrázoló képeket, s beszélgessünk azokról 
is hasonló módon. 
 

CULTURE 
A CB 63.oldalán olvasható megállapítások az egészséges életmóddal kapcsolatosak.  
1. Önálló munkával keressék meg a téves információt.  
 
2. Beszéljük meg közösen a megoldást, javítsuk a hamis megállapításokat. 
 

SOUND CHECK 
Ebben a részben a helyes ejtéssel foglalkozunk a hanganyag segítségével. 

 

BEFEJEZÉS 

LET’S SING A SONG TOGETHER 
Tanuljunk meg egy új dalt! 

One man went to mow, went to mow a meadow, 
One man and his dog went to mow a meadow. 
Two men went to mow, went to mow a meadow, 
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Two men, one man and his dog went to mow a meadow. 
  Three men went to mow, went to mow a meadow, 

Three men, two men, one man and his dog went to mow a meadow. 
 
Értékeljük a végzett munkát, s kérjük meg a diákokat, hogy színezzék ki a munkafüzet 

63. oldalán található arcok közül azt, ahogy ők látják önmagukat a megszerzett 

ismereteik tükrében. 

 

MARADT IDŐNK? 

PREPARE YOUR OWN ACTIVITIES 
Osszuk a gyerekeket 3 csapatba, s készítsünk memória kártyákat közösen. Az egyik csapat 
múlt idejű, a másik egyszerű jelen idejű, a harmadik jövőbeli szándékot kifejező mondatokat 
írjon. A mondatokat vágják ketté, és írják rá egy-egy kártyára. Ha minden csapat 5 mondatot 
gondol ki, összesen 30 kártyával játszhatunk. 
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Trip 6. 
Adventure Holiday Centre 

 
Tartalmi összegzés 
Ezúttal nem hétvégi kirándulásra, hanem erdei iskolába készülnek a  gyerekek. Annak néhány 
programjába nyerünk bepillantást. Az előző fejezet utolsó gyakorlataihoz kapcsolódva fő 
témánk a mozgás, sportjátékok, a tömegsport. Szereplőink néhányban aktívan részt vesznek, 
más eseményekről olvasmányaikon keresztül kapunk információt. 
 
Cél 
A fejezet célja 

- információszerzés – kérdésszerkesztés gyakorlása különböző szituációkban; 
- ismerkedés az összehasonlító szerkezetekkel, 
- nyelvi magabiztosság növelése. 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek  

- összehasonlításokat tenni;  
- véleménynyilvánítást összevetéssel bővíteni; 
- múltbeli cselekvésekről beszélgetést kezdeményezni; 
- pármunkában hatékonyabban részt venni. 

 
Megjegyzés 
Ha tehetjük, kérjük testnevelő kollégánk segítségét, s válasszuk egy-két nyelvóránk 
színhelyéül a tornatermet vagy a külső sportpályákat. 
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ADVENTURE HOLIDAY CENTRE - 1. foglalkozás  
 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
 
1     S H O R T S          
2     T O P             
3    P U L L O V E R         
4  T - S H I R T            
5      D A R K * T - S H I R T   
6     C A P             
7 S P O T T Y * T - S H I R T      
8      *              
9    S O C K S            
10     J E A N S           
11  T R A I N E R S           
12     S T R I P E D * T - S H I R T 
13     T R O U S E R S        
14     H E L M E T          
 
A keresztrejtvény szavait a CB 74. oldal illusztrációjával szemléltessük. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMERKEDÉS A FEJEZETTEL 
1. Beszéljük meg, miről szól ez a fejezet, majd kérjük meg a gyerekeket, hogy csoportokban 
készítsenek sport posztereket a CB 74. oldal ötlete alapján. 
 

2. Nézzük át a fejezetet mind a könyvben, mind a munkafüzetben, s keressük meg a 

választ a könyvben olvasható kérdésekre. (Talán olyan diák is akad, aki 1-2 kérdésre 

előre tudja a választ.) 

 

BEFEJEZÉS 

PICTURE DESCRIPTION 
A rejtvény szavainak segítségével beszélgessünk a lap alján látható képről. Kérjünk arra is 
ötleteket, hogy miről beszélgethetnek a lányok. 
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MARADT IDŐNK? 

BINGO 
Játsszunk a poszterekre gyűjtött szavakkal! 
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ADVENTURE HOLIDAY CENTRE - 2. foglalkozás ARE YOU SPORTY? 
 
BEVEZETÉS 

BALL ROUND 
Dobjuk a labdát, s idézzük fel közösen a napirendünket. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ARE YOU SPORTY? 
1. Beszélgessünk a szabadidőről: ki mit szokott csinálni, ki mit sportol, milyen mozgásos 
tevékenységet végez. 
 
2. A CB 75/A gyakorlat ábrájának tanulmányozását követően, a gyakoriságot kifejező 
határozószók felhasználásával önmagukról beszélgessenek társukkal. Visszacsatolásként 
hallgassunk meg néhány, társáról beszélő diákot: 

pl.  My friend plays handball twice a week. He doesn’t go skiing, but he goes  
hiking at weekends. 

 

INTERVIEWS 
A CB 75/B gyakorlat hanganyaga igen hosszú, feldolgozását több részletben ajánljuk. 
Másoljuk le a könyvben olvasható kérdéseket a füzetbe, valamint a táblára, hogy legyen 
helyünk jegyzetelni. 
1. Az első meghallgatás alkalmával csak azt kell figyelniük, hogy hol vannak a szereplők, és 
mit csinálnak. 
 
2. Ezt követően hallgassuk meg a hanganyag első részét, Igor és Mark párbeszédét. 
Válaszoljunk a kérdésekre közösen. 
 

Igor   Hi, Mark. How is the match?  
Mark   Exciting. 
Igor   Do you know the rules? 
Mark   Yes but  I can’t play water polo . Can you? 
Igor   Yes, I can. I like water sports. I want to try sailing and windsurfing too. 
Mark   How often do you play water polo? 
Igor   On Saturdays when I go to the swimming pool with my friends. 
Mark   Are you a good player ? 
Igor   Yes, quite good. I started to play when I was 7 years old. My 
grandfather  

taught me. He was a champion when he was young. 
Mark   Wow ! Can I come to the swimming pool with you next Saturday? 
Igor   Sure.  

And what about you? I mean what sport do you play? 
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Mark   My favourite sport is baseball but I also play table tennis.   
   I’m not very good at it but I like it. 
Igor   How often do you play? 
Mark   Once or twice a week. 
Igor   Where? 
Mark   In our garage. We’ve got a table there. 
Igor   Do you want to try another sport? 
Mark   Yes, I often dream about horse riding. 

 
3. A Haraldra vonatkozó adatokat már önállóan írják le, miközben hallgatják a hanganyag 
második részét. 
 

Harald   Hi. 
Mark   Hi, Harald. You are late. The match is over. Do you want to come to the 
gym  

with us? We want to play basketball. 
Harald.   No, I don’t like ball games. I’ve got a better idea.  

Let’s go skateboarding in the park.  
Igor and Mark  We can’t skateboard.  
Harald   I can teach you. I go skateboarding every afternoon and I’m 
very good at it.  
Igor and Mark  But we haven’t got any skateboards. 
Harald   That’s OK. You can borrow mine. 
Igor and Mark  Great. Let’s go. 

 
4. Készítsünk riportot a gyerekekkel az iskolarádió számára. A lányok játsszák a riporter 
szerepét, a fiúk legyenek az interjúk alanyai. 
 

BEFEJEZÉS 

SNAKE GAME 
Térjünk vissza a CB 75/A illusztrációjához. Hívjuk fel a figyelmet a TO PLAY és a TO GO 
igék használatára. Ezt követően oldjuk meg az AB 64/1 feladatot. 
 

MARADT IDŐNK? 

SENTENCE CHAIN 
Egyenként állítsuk fel a gyerekeket a következő mondatlánccal: 
 Zsuzsi  I go skating every Saturday. 
 Zsolti  Zsuzsi goes skating every Saturday, I play football twice a week. 
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ADVENTURE HOLIDAY CENTRE - 3. foglalkozás  

ARE YOU SPORTY? 

       MARK’S GOT AN IDEA 
BEVEZETÉS 

WHAT SPORTS DO THEY LIKE? 
Bevezetésként beszélgessünk a szereplőkről, majd írjuk le a róluk szóló mondatokat az AB 
64/2 feladatban. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

GYAKORLÁS – A RADIO SURVEY 
1. Olvassuk el az AB 64/3 feladat szavait, majd hallgassunk meg a magnóról három rövid 
beszélgetést. A feladat a szókincs követése és a hallottak kipipálása. Ellenőrizzünk 
felolvasással. 
 

Riporter  Excuse me. Can you answer a question, please? 
Járókelő  1 Yes. Go ahead. 
Riporter  Do you do a sport? 
Járókelő 1 Oh, yes. I love sports. I get up early in the morning and go jogging.  

After work I go to the swimming pool to play water polo with my 
friends. 

I can’t play basketball but I watch every match on TV. 
Riporter  Thanks a lot. Bye. 
*  
Riporter  Excuse me. Can you answer a question, please? 
Járókelő 2 Yes, of course 
Riporter  Do you do a sport? 
Járókelő 2 No, I don’t. 
Riporter  Thank you. 
* 
Riporter  Excuse me. Can you answer a question? 
Járókelő 3 Certainly. 
Riporter  Do you do a sport? 
Járókelő 3 I’m not very good at sports but I do exercises every day.  

In the morning I run ... after the bus (I always miss it, you see.) I work 
at a market so I lift big boxes all day. Then I go shopping.  The nearest 
supermarket is 5 kilometres from my home. It’s a long way to get home 
with all my bags and with my rucksack on my back. I prefer walking. I 
hate the bus... 
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2. Hallgassuk meg újra az utolsó beszélgetést és válaszoljunk a következő kérdésekre:  

What’s his job?  

How does he spend his days? 

Does he do any sports? 

 
3. Használjuk fel a beszélgetésekben nem szereplő szavakat, s írjunk saját családtagjainkról. 
Adjunk példákat, melyek közt tagadó mondat is van: 

 We never… 
 My father doesn’t… 

Ide kapcsolhatjuk a gyakoriság kifejezésének gyakorlását is. 
 

BEFEJEZÉS 

SZÓKINCS ISMÉTLÉSE 
Válasszon ki mindenki egyet az AB 65/4. feladat BINGO kártyái közül. Hallgassuk a 
hanganyagot, s pipáljuk a képeket elhangzásuk sorrendjében. Az a győztes, aki elsőként pipál 
ki egy teles vízszintes sort. 
 

Bemondó basketball…baseball…hang-gliding…cycling…swimming…fishing… 

  roller-blading…rowing…paragliding 
 

MARADT IDŐNK? 

ACTIVITY 
Írjunk sporttal kapcsolatos mondatokat. Játsszunk két csoportban. A játékosok feladata a 
mondat teljes tartalmának (vagy minden egyes szavának) elmutogatása. Ha saját csapata 1 
percen belül kitalálja, pontot kap. Egy perc elteltével a másik csapat „rabolhat”. 
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ADVENTURE HOLIDAY CENTRE - 4. foglalkozás MARK’S GOT AN IDEA 
 
BEVEZETÉS 

WORD BANK 
A diákok akkor ülhetnek le, ha megneveznek egy-egy sportot. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMERKEDÉS A FEJEZETTEL 
1. Írjuk fel a táblára a CB 76/C gyakorlat párbeszédének első három sorát: 

I’m bored. I want to do something new. 
Why don’t you try baseball? 
Baseball? What an exciting idea! 

Olvassuk el kórusban, ügyelve a hangsúlyozásra. Húzzuk alá a BASEBALL szót. Kérjük meg 
diákjainkat, hogy gyakorolják a párbeszédet az aláhúzott szót változtatva. 
Hallgassunk meg néhány párt. 
 
2. Kérdezzük meg, hallottak-e már a baseballról, s ha igen, mit. 
  

3. Olvassák el a CB 76/C gyakorlat párbeszédét és húzzák alá a baseballal kapcsolatos 
szavakat. 
Egyenként jöjjenek a táblához, és írják fel azokat, szóhálót rajzolva. 
Térjünk vissza az előző kérdéshez. Most mennyivel tudnak többet erről a sportról? 
 
4. Hallgassuk meg a párbeszédet. Kövessük a leírt szöveget, és találjuk meg, hol tévedett 
Mark. 
 

Igor  I’m bored. I want to do something new. 
Mark  Why don’t you try baseball? 
Igor  Baseball?! What an exciting idea! But I don’t know anything about 
baseball. 
Mark  It’s a very popular summer sport in America. 

It’s an old sport. The first American baseball match was in 1839 in New 
York. 

Igor  Can you play baseball? 
Mark  Of course I can. My uncle taught me to play when I was 6 years old. 

Then I played in the school team. I gave it up when we came to 
Hungary. 

Igor:  Why don’t we organise two teams? Do you want to be our coach? 
Mark  Why not? 
Igor  How many people do we need? 
Mark  Nine for each team. 
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Igor  Do you wear special clothes? 
Mark You wear a baseball cap, special gloves and baseball boots. There’s a 

special helmet too. 
 

BEFEJEZÉS 

DID YOU KNOW? 
A ’Did you know?’  önálló elolvasása után a CB 76/C gyakorlat teljes szövegének 
segítségével oldják meg a CB 76/D gyakorlatot. Jelöljék az igaz és a hamis információt. 
 

MARADT IDŐNK? 
Az AB 65/7. feladatban ismét Mark kedvenc sportjáról olvashatunk. A szöveget a diákoknak 
kell kiegészíteniük a megfelelő szavakkal. 
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ADVENTURE HOLIDAY CENTRE - 5. foglalkozás MARK’S GOT AN IDEA 
 
BEVEZETÉS 

DIALOGUE 
1. Írjuk fel betűnként a ’SKATEBOARDING’ szót úgy, hogy közben a gyerekek az épp felírt 
betűvel gyűjtenek szavakat. 
 
2. Rakjuk helyes sorrendbe az AB 65/5 feladatának mondatait, majd játsszuk el a beszélgetést. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

EXCITING SPORTS 
1. Bővítsük szókincsünket a CB 77/E képei alapján.  
 

2. Beszélgessünk arról, melyik sportot milyennek találjuk. Vezessük be a fotók mellett 

felsorolt melléknevek jelentését példákon keresztül: 

Playing baseball is difficult. 

Going hiking is interesting. 

Bird-watching is a quiet activity. 

Walking is relaxing. 

Running two kilometres is tiring. 

Hallgassuk meg a gyerekek véleményét, s kérjük, hogy reagáljanak egymás 

kijelentéseire: 

I agree (with you). 

I don’t agree. I think… 

 
3. Rögzítsünk néhány mondatot a füzetben a CB 77/E vicces képeiről. Írhatunk párbeszédes 
formában: 

What do you think of cycling? 
I think it is relaxing and very healthy. I don’t agree. I think it’s dangerous. 
No, I don’t think so. 
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BEFEJEZÉS 

SURVEY 
A munkát a CB 77/F gyakorlat közvéleménykutatásával folytathatjuk. A könyvben szereplő 
ötleteket úgy célszerű kiegészítenünk, hogy minden diáknak jusson egy kérdés. A 
tevékenység megkezdése előtt feltétlenül meg kell győződnie arról, mindenki meg tudja-e 
fogalmazni a kérdését. A diákok körben sétálva mindenkit megkérdeznek, s jegyzik a 
válaszokat. Aki kész, leül, s átgondolja, hogyan foglalja össze, amit megtudott.  

 Two children, Dávid and Niki are good at cycling. 
Nobody is good at winter sports. 
Everybody likes water sports. 
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ADVENTURE HOLIDAY CENTRE - 6. foglalkozás THE HOLIDAY CENTRE 
 
BEVEZETÉS 

GUESSING GAME 
Játsszunk az AB 65/6. feladat ötlete alapján. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
A fejezet az egyre népszerűbbé váló erdei iskola gondolatát dolgozza fel elképzelt színhelyen.  

THE HOLIDAY CENTRE 
1. A CB 78/G gyakorlat közös gondolkodásra invitál, s lehetőséget kínál a kérdőszavak és a 
kérdésszerkesztés gyakorlására. A hirdetés elolvasása és értelmezése után beszéljék meg  
közösen, milyen információra van szükség ahhoz, hogy eldöntsék, ezt a kirándulási 
lehetőséget válasszák. Rögzítsék írásban a megkérdezendőket.  
 
2. Ezen kérdések megfigyelési szempontként szolgálnak a CB 78/H gyakorlat 
telefonbeszélgetésének meghallgatásához. Ebben a gyakorlatban a beszélgetésnek csak egyik 
oldalát hallhatjuk, a válaszokat. A diákok azt figyelik, megkapják-e a választ az általuk feltett 
kérdésekre. Szükség esetén többszöri meghallgatás után foglalják össze, amit megtudtak.  
 

Női hang: 55 4321 Adventure Holiday Centre. Can I help you? 
I see. When do you plan to come? 
Let me check my calendar. That’s fine. How many children are there in your 
class? 
Great. We’ve got bungalows at the holiday centre, all with rooms for 8 people. 
There are bunk beds in each room. 

There are two bathrooms with hot and cold running water in each bungalow, one for girls and one for boys. And we’ve got some cold 
showers outdoors too. 

There’s a big lounge where you can get together, play board games and watch 
television. 
There are no televisions in the rooms. But we’ve got radios and CD players. 
Yes. You can have breakfast, lunch and dinner in our dining room. 
Yes. We work with very good PE teachers. They know the adventure trail very 
well. They help the children and take care of them. 
You? Of course. You can also try the trail. 
You can travel here by train or coach. Please, arrive before 4 o’clock pm. 
Great. I’ll send you the registration form. Thank you for calling. Bye. 
 

3. A beszédértés és beszédkészség fejlesztését célzó gyakorlatokat a CB 78/I gyakorlat leírása 
követi. A szöveg önálló elolvasása után a diákok választ adnak a könyv három kérdésére.  
 
4. Az új szókincs feldolgozását a csoport igényeinek és képességeinek megfelelő 
szövegfeldolgozó lépések követhetik. 
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Játszhatunk például memória játékot. Ehhez készítsük el előre a kártyákat. A párok 
egyikén egy hiányos mondat, a másikon pedig a hiányzó szó szerepel.  
 

The train was crowded. 
The stood in the corridor. 
They had bunk beds in the bedrooms. 
They had arguments about sharing the bunk beds.After lunch they met the group 
leader. 
They went to look around. 
They found the lounge. 
They went on the adventure trail together. 
They put their things in the bungalows. 

 

BEFEJEZÉS 

A kártyák segítségével foglaljuk össze a történetet. 
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ADVENTURE HOLIDAY CENTRE - 7. foglalkozás THE HOLIDAY CENTRE 
 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE – AB 66/9. 
A mondatok hiányzó szavai adják a megfejtés keresztsorait. Ellenőrzésként olvassuk fel a 
teljes mondatokat, majd a sorszámneveket is gyakorolva írassuk fel a megoldást: 
 What’s the second letter of the first word? 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

THE ADVENTURE TRAIL 
1.  Foglaljuk össze az első napon történteket az AB 67/10. feladat megoldásával. Kössük 
össze a párokat, majd számozzuk be az eseményeket, végül beszélgessünk arról, mit csináltak 
a szereplők. 
 
2. A CB 79/K gyakorlat a délután végigjárt akadálypálya leírása. A képek segítik a szókincs 
megértését. A szavak nagy része ismert, de a múlt idő és az új kontextus nehézségeket 
okozhat.  
Az elsajátítási folyamat érdekesebbé tehető pantomim játék segítségével.  
Megfelelő előkészítés után a diákok próbálják meg a kijelentéseket a képekhez kapcsolni, 
majd elmesélni, mi történt a gyerekekkel. 
   
3. Nézzük végig ismét a képeket és kérdezzünk.  
 
BEFEJEZÉS 

QUESTION TIME 
Rendezzünk kérdésszerkesztő versenyt párok számára. Hány kérdést sikerül írniuk a képekről 
három perc alatt? 
 

MARADT IDŐNK? 

ADVERTISEMENTS 
Olvassuk el az AB 66/8. feladat újsághirdetéseit, és válaszoljunk a kérdésekre. 
Mondjunk véleményt a programokról, majd válasszunk egyet, amelyre szívesen elmennénk. 
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ADVENTURE HOLIDAY CENTRE – 8. foglalkozás THE HOLIDAY CENTRE 
 
BEVEZETÉS 

THE STORY 
Előzetesen állítsuk össze az események leírását a CB 78/I, illetve AB 67/10. és a CB 79/K 
gyakorlatok szövegeiből. Keverjünk a szövegbe oda nem illő mondatokat (pl. CB 45/N, CB 
73/S). Készítsünk másolatot a szövegről minden párosnak. A gyerekek feladata a kakukktojás 
mondatok megtalálása. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

GYAKORLÁS 
1. Válaszoljuk meg az előző foglalkozáson írt kérdéseket. 
 

2. Oldják meg önállóan az AB 67/11. feladatot. 

 
3. Az AB 67/12. szerepkártyái alapján beszélgessenek párokban az erdei iskoláról. 
(Ez nagy önállóságot kíván, de remélhetőleg az előző lépések jól előkészítették a 
tevékenységet.)  
 

BEFEJEZÉS 

CAMPING BOARD GAME 
Játsszunk az AB 68/13. társasjátékával. A tevékenységhez állítsuk új párokba a gyerekeket. 
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ADVENTURE HOLIDAY CENTRE – 9-11. foglalkozás  

THE NIGHT ADVENTURE TRAIL 

       FASTER, HIGHER, STRONGER 
 
BEVEZETÉS 

WHAT’S IN MY BAG? 
Mondjuk el, hogy túrázni készülünk. A gyerekek találgassanak, mi lehet a táskánkban. 
Előzetesen válogassunk a CB 80/L gyakorlat tárgyai közül. (Tárgyak hiányában képekkel 
dolgozzunk!) 
Miután 4-5 ismert dolgot kitaláltak, térjünk át a szókincsbővítésre. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS BŐVÍTÉSE, GYAKORLÁS 
1. A bevezető tevékenységet folytatva mutassuk be a következő szavak jelentését:  

compass, plasters, crepe bandage 
 

2. Nyissuk ki a könyvet a 80. oldalon, s nevezzük meg az illusztráción látható tárgyakat. 

 
3. A CB 80/L gyakorlat kártyáin olvasható utasítások alapján a diákoknak ki kell válogatniuk, 
hogy  az ábrázolt tárgyak közül mire lesz szüksége a gyerekeknek az éjszakai túra során. Ha 
tudják, ki is egészíthetik a felsorolást saját ötleteik szerint.  
A lista megbeszélése után foglalják össze, milyen feladatokat kellett végrehajtani. Az 
információ írásbeli rögzítése házi feladat lehet. 
 
4. A történet szerint a gyerekek feladata a dobozba rejtett kincs megkeresése volt. Vajon mi 
volt a kincs. Ezt nem tudják meg a tankönyvből. Izgalmasabb, ha a diákok maguk találják ki, 
mit rejtett a doboz, s azt a CB N gyakorlat titkosírásával egy-egy cédulán rögzítik társaik 
számára. A cédulákat bedobják egy dobozba, majd mindenki húz egyet, s megfejti azt.    
 
Megjegyzés Amennyiben lehetőség van az iskolaudvar vagy a tornaterem nyelvi órán 

történő igénybevételére, a CB L gyakorlat utasításait az adott helyszínre 
átalakítva a csoport ténylegesen el is játszhatja ezt a „kaland túrát”, esetleg 
ismét a testnevelő segítségét kérve. 

 

GEOGRAPHY QUIZ 
1. A dobozban talált quiz (CB 81/O) valójában ismereteket közvetít, összehasonlítja 
Magyarország és Nagy-Britannia néhány földrajzi rekordját. 
Ez a feladat a melléknév fokozását vezeti be. Ez nem ismeretlen már a gyerekek előtt, hisz 
sok fokozott melléknévi forma fordult már elő lexikai egységként a korábban olvasott 
szövegekben. 
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2. A felsőfok bemutatása után a középfokú összehasonlítást mutatja be a térképekhez 
kapcsolódó igaz/hamis feladatsor. Javítsuk közösen a hamis megállapításokat a megadott 
melléknév párok felhasználásával. 
 

FASTER, HIGHER, STRONGER 
(Mondjuk el, hogy ez az olimpiák jelmondata.) 
1. A CB 82/P gyakorlatban kevésbé ismert olimpiai rekordokról olvashatunk. Ez kiegészítő 
szöveg, szókincse passzívként kezelhető. A magnón is hallható, ez bizonyára segítség az 
idegen nevek kiejtéséhez. 

 

The strongest swimmer 
Johnny Weismüller ( the USA) won 3 swimming gold medals at the 1924 Paris 
Olympics. Later he became even more famous - he played the first Tarzan in 
films. 
 
The best result ever 
The best sportsman ever was George Eyser ( the USA) - a man with a wooden 
leg - who won 6 gymnastic medals in 1904. 
 
The tallest medallist 
The tallest medallist ever was Tommy Burleson, an American basketball player 
 of 223.5 cm. 
 
The fastest cyclist 
In 1896 Aristidis Konstantinidis, a Greek cyclist crashed at full speed into a 
brick wall. He borrowed a bike from a spectator ..... and went on to win. 
 
The worst score ever 
Otomar Buires (the Czech Republic) had the worst Olympic score of all time in 
1936. His horse ran away and he spent 3 hours 16 minutes trying to catch it. 
When he finished, he had 18,230 penalty points. 
 

A szövegértést ellenőrizzük az információt követő fél mondatot összekapcsolásával. 
 
2. Az AB 70-71.oldalán az állatvilág rekordereiről találunk érdekességeket. A feladatsor a 
melléknév fokozását gyakoroltatja. 
A rendelkezésre álló idő függvényében döntsük el, mennyit végezzenek otthoni gyakorlással 
diákjaink.  
 

BEFEJEZÉS 

TONGUE TWISTER 
Ki a gyorsabb: Swim, swift swan, swim. (AB 71/19) 
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MARADT IDŐNK? 

PROJECT WORK 
A CB 82/Q gyakorlat ötlete alapján a diákok csoportokban magyar sportolók rekordjait 
próbálják összegyűjteni, s az adatok alapján egy kérdéssort összeállítani a többi csoport 
számára, akiknek a megadott három válasz közül kell kiválasztaniuk a helyes megoldást. 
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ADVENTURE HOLIDAY CENTRE - 12. foglalkozás THE HOLIDAY CENTRE 
 
BEVEZETÉS 

ANIMAL RECORDS 
Elevenítsünk fel néhányat az állatvilág rekordjai közül (AB 70/17.) 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

MAGYAR SPORTOLÓK 
1. Ha volt idő a projekt munka elvégzésére, most adhatunk lehetőséget a quiz kérdések 
megválaszolására. 
Ha nem volt erre a tevékenységre időnk, előzetesen írjuk össze néhány közismert, magyar 
sportoló nevét, s írjuk fel azokat a táblára. Készítsünk szókártyákat is, melyekre a megfelelő 
sportágakat írjuk. A gyerekek feladata a sportok nevekhez kapcsolása. 
 

2. Olvassunk egy hatodikos sportolóról, Virágról. 

A CB 83/R gyakorlat bevezető szövegének elolvasása után a diákok gyűjtsenek a táblára 
olyan kérdéseket, amelyekre választ szeretnénk kapni Virág hétköznapjaival kapcsolatosan.  
A szöveg második részének elolvasása után jelöljék meg azon kérdéseket, amelyekre 
megkapták a választ. 
 
3. Készítsünk Virággal interjút a táblán látható kérdések segítségével. 
 
4. A CB 83/S gyakorlat kulcsszavainak segítségével a diákok összefoglalhatják, mit tudtak 
meg a fiatal sportolóról.  
A feladatsor lezárása szerepjáték. Egy diák Virág helyébe képzeli magát, a többiek riporterek.   
 

BEFEJEZÉS 

PROJECT WORK 
A CB 83/T gyakorlat szituációja kiegészítő, differenciálásra felhasználható ötlet. A diákok 
párokban vagy kis csoportokban dolgoznak: 

értelmezik a szituációt a leírás és a rajz segítségével; 
megbeszélik, milyen formában állítsák össze az étrendet (rajzos szólista, levél, stb.); 
kiválasztják az eszközöket (rajzlap, levélpapír, írásvetítő fólia, tollak, stb.); 
terveznek, megosztják a feladatokat és elvégzik a munkát. 

 

Megjegyzés A feladat megoldása során mutassuk be a GOOD és a BAD melléknevek 

rendhagyó módon fokozott formáit. 
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ADVENTURE HOLIDAY CENTRE - 13. foglalkozás CREATIVE PAGES 
 
BEVEZETÉS 

SILLY TENNIS 
Játsszunk két csapatban. A játékosok felváltva mondanak mondatokat a CB 84/V 
illusztrációjáról. A játék akkor ér véget, ha valamelyik csapat megismétel egy korábban 
elhangzott mondatot, vagy nem tud újat mondani. Ebben az esetben a másik csapat nyer. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

CHALLENGE DAY 
1. A CB 84/U gyakorlat a diákok előzetes ismereteire épít, mikor azt a feladatot adja, hogy 
húzzák alá a Kihívás Napjával kapcsolatos helyes információt. A megoldást a hanganyag 
segítségével ellenőrizhetik. Amennyiben nem hallottak még erről az eseményről, a 
gyakorlatot a beszédértés készségének fejlesztésére és ismeretátadásra használhatjuk.  
 

On Challenge Day towns challenge each other to compete in sports activities. This 
tradition started in Canada. From midnight on the last Wednesday of May to 9 p.m. on 
Thursday villages and towns enter the Challenge Day activities. People take part in 
15-minute activities. They can do this on their own and in groups. They can do sports, 
jog or sweep streets. They get a point if they keep moving for 15 minutes. The town or 
village with the most points is the winner. 

 
2. A CB 85/W gyakorlat levelében Jessica a Kihívás Napjáról ír veszprémi barátjának. A 
diákok feladata, hogy kiszámolják, összesen hány pontot gyűjtöttek. (A CB U gyakorlatból 
már ismert, hogy 15 perces összefüggő mozgásért jár 1 pont.) 
  

BEFEJEZÉS 

DO YOU AGREE? 
A CB 85. oldalán olvasható kijelentések beszélgetésre, vitára ösztönöznek. A diákok párban 
beszélik meg, egyetértenek-e a megállapításokkal. Gondolataik kifejezésére valószínűleg 
anyanyelvükhöz folyamodnak. A gyerekek munkáját segíti a megfelelő szókincs és 
kifejezések előzetes átismétlése (pl. szókártyák, mondatkártyák a táblán). 
 

MARADT IDŐNK? 

WORDSEARCH 
Az AB 72/20. feladatának szókeresője egy közmondást rejt. 
A csillagok a megfejtés szóközeit jelölik. A sportot jelentő szavak megtalálása után 
karikázzák be színessel a megmaradt betűket, majd írják azokat a megadott vonalakra. 
Beszéljék meg, hogyan hangzik ez a mondás magyarul. 
A sound mind in a sound body…..Ép testben ép lélek. 
 
Megjegyzés Kollégáinkkal együttműködve esetleg megszervezhető egy Kihívás Napja 

vetélkedő az osztályok között (CB 85/X) 
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ADVENTURE HOLIDAY CENTRE - 14. foglalkozás    

ORGANISE YOUR VOCABULARY AND STRUCTURES 
 
BEVEZETÉS 
DO YOU REMEMBER? 
Foglaljuk össze a szereplőkkel történteket az AB 73. oldalán található kérdések 

segítségével. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
ORGANISE YOUR VOCABULARY – AB 72/20. 
Amennyiben előző órán sikerült megoldani a feladatot, most csak ismételjük át a szókincset. 
Ha előzőleg nem volt rá idő, most lássunk neki. Dolgozhatnak párokban, mert úgy gyorsabb 
és egyszerűbb a munka.  
 
ORGANISE YOUR STRUCTURE – AB 72/21. 
1. Egészítsük ki a táblázatot a melléknevek megfelelő, fokozott alakjával. 
 
2. Ha a táblázat mellékneveivel kiegészítjük a szöveget, a sárkányrepülésről olvashatunk 
néhány érdekességet.  
 

CULTURE 
A CB 73.oldalán olvasható megállapítások a fejezetben található országismereti anyagra 
vonatkoznak.  
1. Önálló munkával, emlékezetből keressék meg a téves információt.  
 
2. Beszéljük meg közösen a megoldást, javítsuk a hamis megállapításokat. 
 

SOUND CHECK 
Ebben a részben a helyes ejtéssel foglalkozunk a hanganyag segítségével. 

 

BEFEJEZÉS 

LET’S SING A SONG TOGETHER 
Tanuljunk meg egy új dalt! 

You put your right arm in, your right arm out,  
Your right arm in and shake it all about. 
You do the Hokey Cokey and you turn around 
that’s what it’s all about. 
Oh, the Hokey, Cokey, Cokey ! 
Oh, the Hokey, Cokey, Cokey ! 
Oh, the Hokey, Cokey, Cokey ! 
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Knees bent, arms stretched.  
Ra! Ra! Ra! 
 
You put your left arm in,… 
You put your right leg in, your right  ... 
You put your left leg in   

 
Értékeljük a végzett munkát, s kérjük meg a diákokat, hogy színezzék ki a munkafüzet 

73. oldalán található arcok közül azt, ahogy ők látják önmagukat a megszerzett 

ismereteik tükrében. 

 

MARADT IDŐNK? 

PREPARE YOUR OWN ACTIVITIES 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy párokban keressenek összehangzó szó párokat. A talált 
szavakból készítsenek rejtvényt társaik számára (kakukk tojás, szókereső, memória, stb.)  
 

NOW I KNOW…      TRICKY TRIPS (TRIPS 5-6) 
 
Az AB 88-90. oldalain összefoglaló feladatsort találunk, mely az ötödik és hatodik fejezetben 
bemutatott szókincset, beszédszándékokat és nyelvi szerkezeteket tekinti át.  
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Winter Trip 

A Trip to the Hills 
 

Tartalmi összegzés 
 
Ebben a fejezetben egy rövid kirándulásra kísérjük el a szereplőket a közeli hegyekbe. 
Olvashatunk az északi tájak élővilágáról – az ott élő emberekről és állatokról. 
Ismereteket szerezhetünk a brit karácsonyi szokásokról. 
 
Cél: 

- ismerkedés a brit karácsonyi szokásokkal; 
- azok összehasonlítása a magyarországi szokásokkal; 
- gyerekek látókörének szélesítése; 
- kommunikációs készségek fejlesztése; 
- szókincsfejlesztés; 
- folyamatban lévő és szokásos cselekvések használatának összevetése; 
- az egyszerű múlt és jelen idő használatának összevetése. 

 
A fejezet végére a diákok  

- megismerkednek más népek szokásaival;  
- képesek lesznek beszélni önmagukról, családjuk szokásairól. 

 
Megjegyzés: 
Ezt a fejezetet a tankönyv végén helyeztük el. Nehéz előre felmérni, hogy az elsajátítási 
folyamatban meddig jutunk el, hol tartunk decemberre. Javasoljuk a téli utazás beépítését a 
téli szünet előtti néhány órára.  
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A TRIP TO THE HILLS - 1. foglalkozás   SNOWY WORLD 
 

BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
 
1   S N O W M A N           
2      I C E - S K A T I N G    
3     S N O W F L A K E       
4 P I N E * T R E E           
5    S L E D G I N G         
6     P R E S E N T         
 
A keresztrejtvény szavait a CB 86. oldal illusztrációjával szemléltessük. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMERKEDÉS A FEJEZETTEL 
1. Beszéljük meg, miről szól ez a fejezet, majd kérjük meg a gyerekeket, hogy keressenek 5 
télről szóló mondatot a 86-91. oldalakon, s írják azokat le egy kártyára. Cseréljék ki a kártyát 
egyik társukkal. A feladat a mondatok visszakeresése a fejezetben. 

 
2. Beszélgessünk arról, szeretik-e a gyerekek a telet, és miért, illetve miért nem. Ez jó 
alkalom az időjárással, öltözködéssel, napirenddel, szabadidővel kapcsolatos szókincs 
áttekintésére. 

 

IN THE PLAYGROUND 
1. Kísérjük el Haraldot és Markot a játszótérre, s ismerkedjünk meg két fiúval. Olvassuk el a 
CB 87/A gyakorlat történetét, és próbáljuk sorrendbe tenni a képeket. 
 
2. Ezt követően hallgassuk meg a gyakorlathoz tartozó hanganyagot, és válaszoljunk: 
  What are the boys’ names? 
  Where are they from? 
  What are they doing in Hungary? 
 

Danny   Thanks for your help. My name is Danny and this is my brother, 
Tony. 
Mark   I’m Mark, and this is my friend Harald.  
Harald   Where are you from? 
Tony   We’re from Australia. We’re on holiday here. 
Harald   And how do you like it here? 
Danny   It’s a bit cold but we’re having a good time. 

We came here to enjoy the snow. In our country it’s summer 
now.  
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We wanted to have a white Christmas.  
Mark   How did you get here? 
Tony By plane, of course. My mum has got friends in Hungary and we 

came to visit them. 
Harald   How long are you staying? 
Tony   For three weeks.  
Mark   Listen. Come to see us at our school on Monday 

We want to know more about your country. 
Danny   OK. I’ll ask Mum about it. 
Mark   Here’s my telephone number. Call me when you get back home. 

 

BEFEJEZÉS 

PICTURE DESCRIPTION 
Gyűjtsünk szavakat a CB 86.oldal illusztrációjáról. 
 

MARADT IDŐNK? 
PICTURE DESCRIPTION 
Vágjunk két különböző színű lapot 2x2 cm-es darabokra. Osszuk a gyerekeket két csapatba. 
Válasszanak színt, és üljünk körbe egy könyvet középre helyezve. A csapatok felváltva 
mondanak mondatokat a 86. oldal képéről, s a megfelelő részletet kitakarják egy színes 
lappal. Csak helyes mondatot fogadjunk el. Az győz, aki hamarabb “megszabadul” a 
lapjaitól. 
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A TRIP TO THE HILLS - 2. foglalkozás   SNOWY WORLD 
 

BEVEZETÉS 

WORD BANK 
Egyenként ültessük le a gyerekeket úgy, hogy mindenki mondjon egy-egy téllel kapcsolatos 
szót vagy kifejezést. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

IN THE PLAYGROUND 
1.  Hallgassuk meg újra a CB 87/A gyakorlat hanganyagát, s kérjük meg a gyerekeket, hogy 
egészítsék ki az AB 74/2 feladat szövegét. 

 
2. Olvassuk el a beszélgetést szerepenként, a megértést ellenőrizzük néhány gyors 
kérdéssel. 
 

DID YOU KNOW? 
1. Beszélgessünk arról, nálunk milyen az időjárás télen. Mit veszünk fel, ha nagyon 
hideg van. 
 
2. Olvassunk arról, hogyan élnek az északi területek lakói (CB 87.oldal). Keressük 
meg térképen a szövegben említett területeket. 

 
3. Bővítsük szókincsünket a CB 87/B gyakorlat rajzainak segítségével, majd oldjuk 
meg a feladatot, melyben az állatneveket kell a leírásokhoz kapcsolni. Az utolsó 
mondathoz két állatnév is tartozik. 

 

BEFEJEZÉS 

HOW MANY ANIMALS? 
narwhaleapoardingoctopusquirrelephant (8) 

Hol élnek ezek az állatok? 
 

MARADT IDŐNK? 
Találjunk ki új meghatározásokat a CB 87/B gyakorlat állatképeihez. 
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A TRIP TO THE HILLS - 3. foglalkozás   IN THE HILLS 
 

BEVEZETÉS 
GUESS WHERE? 
Gondoljunk egy helyszínre, tanítványainknak ki kell azt találniuk a következőképpen : 

Tanár  I’m bored. (A hegyekbe szeretne menni.) 
Diák 1  Let’s go to a village. 
Tanár   I’m bored. 
Diák 2  Let’s go to a big city. 
Tanár  I’m bored. 
Diák 3  Let’s go to the hills. 
T  What a good idea/great idea. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS GYAKORLÁSA 
1. A szóanyag összegyűjtése párokban, a CB 88/C illusztrációja alapján történik. A 
gyakorlatnak vetélkedő jelleget ad a megadott időkeret.  
 
2. Hallgassuk meg a CB 88/D gyakorlat telefonbeszélgetését, s pipáljuk ki listánkról a hallott 
szavakat. Kérdezzünk rá, ki hány ilyen szót talált. 
 

Mr Bartha Hello, this is Gábor. How are you? Is everything all right? 
Yes, fine. Everybody looks happy. The children are playing. It’s very 
cold and cloudy, but they are having a good time. They are playing 
hide-and-seek among the trees, some of them are throwing snowballs, 
the others are sledging or making a snowman. 
I’m sitting on a bench. I’m happy that you made that tea for me this 
morning. It was a good idea, thanks. Huh, it’s really cold. I’m going to 
throw snowballs too. See you this evening. Take care. Bye. 

 
3. Térjünk vissza a képre, s vezessünk be néhány új szót, kifejezést. (Ehhez nézzük át előre az 
E gyakorlat szókincsét!) 
 
4. Olvassuk el a CB 88/E gyakorlat szövegét, s keressük meg az eltéréseket a leírt szöveg és 
az illusztráció közt. Először húzzák alá az eltérő részeket a könyvben, majd beszéljük meg, 
mit találtak. 
  

BEFEJEZÉS 

PICTURE DESCRIPTION 
Írjuk le a képet a következő módon: 
Mindenki nézze figyelmesen a CB 88/C illusztrációját 30 másodpercig. Játsszunk két 
csapatban. Az egyik csapat játékosai becsukják a könyveket, s emlékezetből mesélnek a 
képről. A másik csapat nyitott könyvvel figyel és visszacsatol. 
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MARADT IDŐNK? 

A POEM 
Dolgozzuk fel a bevezető oldal versét. 
Néhány ötlet: 

téli szavak keresése 
összekevert rím párok versbe illesztése 
keresztrejtvény készítése a vers soraival 
műfordítás 
versillusztráció 

 
Megjegyzés Az AB 75/3 feladat A képét rajzolják meg otthon. 

A képen apróbb részletek (pl. tárgyak, állatok) is szerepeljenek. Tartsák 
titokban rajzukat társaik előtt. A részletek számát előre meghatározhatjuk, így 
esélyegyenlőséget teremtünk a megoldáshoz. Mi is készüljünk, páratlan 
létszámú csoportban, vagy hiányzó esetén vegyünk részt a munkában. 
A B keretbe pármunkában kerül rajz a következő foglalkozáson.. 
Ha nehéznek ítéljük a kérdés-feleletes variációt, építsünk képleírásra. 
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A TRIP TO THE HILLS - 4. foglalkozás   IN THE HILLS 
 

BEVEZETÉS 

PICTURE DICTATION GAME 
Játsszunk az AB 75/3. ötlete alapján (lásd az előző vázlat megjegyzését). 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

IN THE HILLS 
A feladatsor célja a folyamatban lévő és a szokásos cselekvések összevetése. 
1. A CB 89/H gyakorlat szövege bemutatja a két jelen idő eltérő jelentését és kifejezési 
módját. Olvassuk el a mondatokat és beszéljük meg az igeidők használatát. 

 
2. Keressük meg a folyamatban lévő cselekvésekről szóló mondatokat, majd tegyünk 
fel kérdéseket. Játsszuk el párokban, hogy egyikük az ausztrál fiú, míg a másik a 
kíváncsiskodó, aki kérdez. 
 
3. Dolgozzunk hasonlóképp a szokásos cselekvések esetében is.  

Mindkét esetben írjunk fel példákat a táblára és a füzetbe. 
 

4. Gyakoroljunk az AB 75/4. feladattal. 
 

BEFEJEZÉS 
GUESSING GAME 
Játsszunk a CB 89/I ötlete alapján, tovább gyakorolva a két jelen idő használatát (kérdés, 
rövid válasz). 
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A TRIP TO THE HILLS – 5-6-7. foglalkozás  MERRY CHRISTMAS 
 

BEVEZETÉS 

PANTOMIME GAME 
Játsszunk  CB 88/G ötlete alapján. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

CHRISTMAS TRADITIONS 
A tankönyvi gyakorlatok betekintést nyújtanak a britek tőlünk eltérő karácsonyi szokásaiba.  
S lehetőséget nyújtanak arra, hogy összehasonlítsuk azokat sajátjainkkal. 
 
A CB 90/J gyakorlat  quiz formájában nyújt adatokat a brit karácsonyi szokásokról, a 
fenyőállítás történetéről. Ha nehéznek ítéljük az előzetes tippelést, használjuk fel a 
hanganyagot a hallás utáni megértés fejlesztésére. 
 

Setting up a Christmas tree is a German tradition. 
Prince Albert, when he married Queen Victoria, brought this tradition to 
England in 1841. 
In 1946 the people of Oslo, the capital of Norway, wanted to thank for the 
British for the help given to them during the war. 
So, each year, they send a tree to be set up as a Christmas tree in Trafalgar 
Square in London. 
People decorate their trees on Christmas Eve. 
British children do not open their presents on Christmas Eve Father Christmas 
brings them at night down the chimney. 
26th December is Boxing Day. Many years ago, boys from the shops went from 
house to house with wooden boxes, asking for money. 
People take the decorations down 12 days later. 
 

CHRISTMAS IN THE NORTH, CHRISTMAS IN THE SOUTH 
1.  A CB 90/K gyakorlatban két Angliában élő gyerek karácsonyi beszámolóját olvashatjuk. 
Nicola otthon töltötte az ünnepeket, Dharmesh a déli féltekén. Osszuk a gyerekeket két 
csoportba. Az egyik csoport az egyik levéllel ismerkedik, a másik csoport a másikkal. 

 

2. Ezt követően a csoportok meséljék el egymásnak, amit megtudtak. Közben töltsék 
ki a következő táblázatot: 

NAMES   

PLACE   

PRESENTS   

CHRISTMAS DINNER   
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3. Beszélgessünk a mi karácsonyi szokásainkról a CB 92/L gyakorlat szókincsének 
segítségével.   

 Két utóbbi lépés lehetőséget teremt az egyszerű jelen és múlt idejű 
cselekvések kifejezésének gyakorlására, összevetésére. 
 

SZÓKINCS BŐVÍTÉSE 
Oldjuk meg az AB 77/7. feladat szókeresőjét. 
 

PROJECT WORK 
Három ötlet közül választhatunk lehetőségeink és kedvünk szerint: 
1. Ajándékkészítés - CB 92/M 
2. Sütés – AB 77/8. 
3. Képeslap készítése AB 78/9. és AB 79/10. 
 

RUDOLPH BOARD GAME 
1. Beszélgessünk az AB 80/11. feladat képeslapjáról, majd írjunk Rudolf és a Mikulás 
karácsony előtti napjáról. 
 
2. Énekeljük el a TEAM 2-ben tanult Rudolfról szóló dalt.  
 
3. Társasjátékozzunk a CB 93/N ötlete alapján. 
 

BEFEJEZÉS 

LET’S SING A SONG TOGETHER 
Tanuljunk meg egy új dalt. 
 
 Dashing through the snow 

In a one-horse open sleigh, 
O’er the fields we go 
Laughing all the way; 
Bells on bob-tail ring 
Making spirits bright; 
What fun it is to ride and sing a slighing song tonight! 
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way, 
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. 
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