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A TEAM – Exploring Together című tananyag csomag egy ötkötetesre tervezett 
sorozat negyedik része, mely olyan diákok számára készült, akik az angol nyelvvel 9-10 éves 
korukban kezdenek ismerkedni. 
 
Miért TEAM? 
Elsősorban azért, mert a közös tevékenységek nagy része csapatmunkára épül. 
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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A TANANYAG FELÉPÍTÉSE 
 
A tananyag csomag tankönyvből, munkafüzetből, hangkazettából és módszertani 
segédanyagból áll. Tervek szerint mindez kiegészül tanmenettel és feladatlapokkal. 
 
Ezekben 9 fejezet kerül feldolgozásra. A bevezető részt 8 különböző, a 12-13 éveseket 
minden bizonnyal érdeklő téma (repülés, városnézés Londonban és Canterbury-ben, 
szórakozás, kerékpáros kirándulás, legendák, tengerparti vásárlás, ünnepek) feldolgozása 
követi (CONTENTS). 
 
A könyv és munkafüzet fejezetei 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 fő hangsúlyt a továbbiakban is a beszédértésre és a beszédre helyezzük, de fontos szerepet 
kap az olvasás, s az íráskészség fejlesztése is előtérbe kerül. 
 
A SZEREPJÁTÉKOK központi szerepet kapnak a nyelvelsajátítási folyamatban: 

- változatos munkáltatást biztosítanak; 
- összegzik a szókincset, nyelvi szerkezeteket és kommunikációs szándékokat; 
- aktiválják a diákok szerzett ismereteit; 
- segítik megtalálni a nyelvhasználat problémás, további fejlesztésre szoruló területeit. 

 
A PROJEKT MUNKÁT hasonlóan fontosnak tartjuk: 
 - lehetőséget biztosít a tevékenységen keresztül történő nyelvelsajátításra; 

- a közösen végzett alkotó munka során a diákok rájönnek arra, hogyan működjenek 
együtt annak érdekében, hogy erőfeszítéseik hatékonyabbak legyenek; 
- segít az autonóm tanulóvá válásban, az egyéni tanulási stratégiák kialakításában. 

 
Az AUTENTIKUS ANYAGOK (fényképek, busz- és metrójegyek, képeslapok, térképek, 
turisztikai kiadványok, színházi kiadványok, ismeretterjesztő szövegek, stb.) biztosítják a 
hitelességet, segítenek a célnyelvi kultúra közvetítésében (CONTENTS - CULTURE) 
 
A diákok ismereteinek bővítését és készségeinek fejlesztését több kiegészítő fejezet szolgálja: 
LANGUAGE GAMES, APPENDIX, MY SONG BOOK. 
 
A nyelvi ismereteket a LANGUAGE BOX táblázatai, példái és magyarázatai összegzik. 
 
 
A tanári segédanyag ÓRAVÁZLATAI segítik a pedagógus mindennapi felkészülését.  
A tananyag feldolgozásának egy lehetséges változatát mutatják. Adhatnak új ötleteket, de 
természetesen minden pedagógus maga dolgozza ki majd azokat teljes részletességgel saját 
nyelvi csoportjaira és saját személyiségére szabva.  
 
A bevezetőhöz 8, a többi fejezethez 12 foglalkozás tervezetét dolgoztuk ki, melyek terjedelme 
több esetben túllépi az adott 45 perces keretet. Ezért célszerűnek tartjuk azokat módszertani 
ötletbázisként kezelni, s adaptálni a konkrét iskolai szituációra. 
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Minden vázlatot két táblázat vezet be, melyek utalnak a nyelvi foglalkozás céljaira, főbb 
tevékenységeire, szükséges eszközökre, valamint az órán hangsúlyozott beszédszándékokra és 
nyelvi szerkezetekre.  
(A vázlatok nem tartalmaznak utalást a szótározás és a házi feladatok ellenőrzésének 
módszereire. ) 
 

 
 

CONTENTS 
 
CHAPTERS TOPICS 

 
 

VOCABULARY FUNCTIONS 
STRUCTURES 

CULTURE PAGE 

Introduction Nice to see you 
again 
Holiday stories 
   (Revision) 

‘fire’ words 
In a town 
Places to see 
Things to do 
 
 

Describing a picture 
Describing a city 
Directions 
Making suggestion 
Preferences 
Permission 
Agreeing/disagreeing 
 
Talking about past, 
present, future events 

Teen 
Manners 
(greetings) 
 
 
 
 
 
Activity 
book: 
Sights of 
Debrecen 

6-11 

ADVENTURE 
1. 
A Pleasant 
Flight 

Packing 
At the airport 
Boarding 
Landing 
 

‘flying’ words 
Things you need 
on holiday 
Airport 
   places 
   on the plane 
   signs 
   actions 
 

Describing a picture 
Obligation, necessity 
must/needn’t 
Prohibition 
mustn’t 
Possibility 
can/can’t 
Talking about the future 
When is the plane 
landing?  
 

Teen 
Manners 
(travelling) 

12-19 

ADVENTURE 
2. 
Wonderful 
London 
 

A sightseeing bus 
tour 
Guards in 
London 
Walking or           
   travelling? 
City Transport 
 

‘traffic’ words 
Sights in London 
Dates 
Prices 
Vehicles 
Adjectives 
Signs on the bus 

Describing a picture 
Buying tickets 
Asking the way 
Comparing things 
more/less interesting 
the most/the least    
crowded 
Problem solving 
 

Teen 
Manners 
(public 
transport) 
 
Activity 
book: 
Madame 
Tussaud’s 
Wax 
Museum 

20-27 

ADVENTURE 
3. 
Fabulous 
Canterbury 

Meet the Craigs 
School life 
Exploring 
Canterbury 
In the streets of     
   Canterbury 

‘house’ words 
Family 
School 
Places to see 
Signs in the street 
 

Describing a picture  
Obligation, necessity 
have to 
Reading maps 
Making suggestion 
Story telling 
 

Teen 
Manners 
(round the 
table) 
 
Activity 
book: 
Schools 
around the 
world 

28-35 

ADVENTURE A free afternoon ‘green’ words Talking about the past Teen 36-43 
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4. 
An 
Entertaining 
Mix 

Interesting or 
boring? 
Music 
Films 
 

Free time 
activities 
Music 
Musicians 
Modern 
inventions 
 

We were waiting for the 
guide. 
Talking about interest 
like –ing 
want to 
interested in –ing 
Giving advice 
should/shouldn’t 

Manners 
(at the 
theatre, at 
the cinema, 
at a concert) 
 
 
Activity 
book: 
Ghost stories 
from Chester 

ADVENTURE 
5. 
Mountainous 
Scotland 

The British Isles 
Hilly backdrops 
A cycling holiday 
Feeling better? 
 
 

‘silent’ words 
Maps 
Scenery 
Outdoor activities 
Shopping 
Health and 
problems 
Likes and dislikes 
Asking for 
permission 
Can I try on your 
jacket? 
 

Comparing countries 
Arguments 
     Pros and cons 
Opinion 
Talking about past 
events 
We were cycling along 
when my bike slipped. 
I fell and I couldn’t get 
up. 
Complaints 
What’s the matter? 
I sprained my ankle 
when I fell. 

Teen 
Manners 
(visiting ill 
people) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activity 
book: 
The UK 

44-51 

ADVENTURE 
6.  
Legendary 
Wales 

Snowdonia 
National  
   Park 
I wish I could… 
The Emblem of 
Wales 
Postcards from 
Wales 
 
 

‘castle’ words 
Scenery 
Fairy tale 
characters 

Talking about the past 
Talking about the future 
Will you visit the 
capital? 
I don’t think we will. 
Expressing wishes 
I wish I could fly. 

Teen 
Manners 
(talking to 
people) 
 
 
 
Activity 
book: 
The UK 

52-59 

ADVENTURE 
7. 
The Crowded 
Seafront 

By the sea 
Going shopping 
At a gift shop 
Shopping habits 
 

‘fish’ words 
At the seaside 
Shops 
Clothes 
Buying clothes 
Gifts 
People 
 

Reading maps 
Buying clothes 
Being polite 
Buying gifts 
Asking and talking about 
past events 
What were you doing 
when you saw the 
shoplifter? 
I was looking at… 
Opinion 
Describing people 
He was wearing… 

Teen 
Manners 
(buying 
presents) 
 
 
 
 
 
 
 
Activity 
book: 
The Battle of 
Hastings 

60-67 

ADVENTURE 
8. 
Special days 
 

The British Year 
Special days for 
young people 
 
What have you 
seen in Britain? 
 
 

‘day’ words 
Calendar 
Valentine’s Day 
Easter 
May Day 
 
 
 

Talking about traditions 
 
Talking about 
experiences 
Have you been to 
London? 
Yes, I have. 
Have you been on the 

 
The origin of 
some British 
traditions 
 

68-75 
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London Eye? 
No, I haven’t. 
 

Postcard 
album 

    76-77 

Language 
Games 

    78-87 

Language box     88-96 
Dictionary     97-108 
Proper names     109 
References     110 
Acknowledge
ments 

    111 

Appendix     Activity 
book 

My Song Book     Activity 
book 
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BEVEZETŐ FEJEZET      INTRODUCTION 
 
Tartalmi összegzés 

A bevezető fejezetben Tomi elmeséli év végi osztálykirándulásukat. Elkísérjük a 
gyerekeket Eplénybe, Zircre és Pannonhalmára. Tanítványainknak lehetőségük nyílik arra, 
hogy beszámoljanak saját nyári kalandjaikról is.  
A fejezet végén (Tini illemtan) a köszönésekre vonatkozó illemszabályokkal 
ismerkedhetünk. 
 

Cél 
- az idegen nyelvi atmoszféra megteremtése; 
- az előző évben tanult főbb nyelvi szerkezetek átismétlése; 
- a tanult szókincs felelevenítése, új szituációkban történő gyakorlása. 

 

A fejezet végére   
- mind a diákok, mind a pedagógusok egy általános képet kapnak arról, mire 
emlékeznek a gyerekek az előző évben tanultakból;  
- mely területeken van szükség további gyakorlásra, mely készségterületek szorulnak 
alaposabb fejlesztésre. 
 
Az ekkor tapasztaltakat feltétlenül vegyük figyelembe a további tervezés során.  
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INTRODUCTION - 1. foglalkozás   NICE TO SEE YOU AGAIN  

Célok 
• az idegen nyelvi atmoszféra megteremtése; 
• a diákok érdeklődésének újraébresztése. 

Főbb tevékenységek 
• információcsere; 
• kérdésszerkesztés gyakorlása; 
• szöveg kiegészítése hallás után; 
• kötetlen beszélgetés a szabadidőről; 
• ismerkedés az új könyvvel. 

Eszközök 
• előre elkészített diákigazolvány kártyák; 
• szókártyák; 
• könyv, munkafüzet, hanganyag. 

 
Beszédszándékok 
• bemutatkozás. 

 

Nyelvi szerkezetek 
• szokásos cselekvések kifejezése: kérdések és 

állítások.  

 
BEVEZETÉS 
IDENTITY CARDS 
1. Helyezzük el a táblán a következő szavakat és írásjeleket tartalmazó szókártyákat: 
WHAT, YOUR, IS, ADDRESS, WHERE BORN, YOU, WERE, NATIONALITY, WHAT, YOUR IS, NAME, 
YOUR, WHAT, IS, ?, ?, ?, ? 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy alkossanak kérdéseket a kártyák felhasználásával. 
 
2. Készítsünk előzetesen annyi ki nem töltött diákigazolványt (AB 4/1.), ahány diákunk van a csoportban, s 
osszuk ki azokat. A gyerekek párokban, egymást kérdezve töltsék ki a kártyákat a megfelelő adatokkal. 
Figyeljük beszélgetésüket, s segítsünk, ha szükséges. 
 
3. Oldjuk meg az AB 4/1. gyakorlatát közösen. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
HALLOTT SZÖVEG KÖVETÉSE - AN INTERVIEW 
1. Bővítsük a kérdések körét az AB 4/2. gyakorlat segítségével. Hallgassuk a magnót, s számozzuk meg a 
kérdéseket az elhangzás sorrendjében. 
 
2. Újabb meghallgatás alkalmával egészítsük ki az AB 4/3. szövegét Jessicáról.  
 

Man  When did you come to Hungary? 
Jessica  I came here when I was 11 years old.  
Man  Do you like living here? 
Jessica  I like Budapest. I think it is a wonderful city. There are lots of places to see. But 

sometimes I miss my friends in Britain. 
Man  How often do you see them? 
Jessica  I don’t see them very often. But we send e-mails to each other. 
Man  What do you do in your free time? 
Jessica  I go to the cinema or we borrow films and watch them at home.  

And I often meet my classmates at the weekend and we go roller-blading. 
Man  Do you do any sports? 
Jessica  I sometimes play street ball with my brother’s friends. And I want to try skiing.  
Man  How do you spend rainy afternoons? Do you like reading? 
Jessica  I like reading very much. I go to the library to borrow books in English. I read in 

Hungarian too but mainly magazine articles and short stories. I must improve my 
Hungarian. 

Man  Where do you go at weekends? 
Jessica  On Saturdays I tidy my room and do my homework. So I don’t go anywhere. On 

Sundays we go swimming or cycling. 
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3. Ellenőrizzünk a két gyakorlat összekapcsolásával. Először párokban dolgozva illesszék be a 2. gyakorlat 
kérdéseit a 3.gyakorlat szövegébe. Ezt követően hallgassuk meg egy pár beszélgetését. 
 
4. Ellenőrizzük a szövegértést tanári kérdések segítségével. 
5. Folytassunk kötetlen beszélgetést diákjaink szabadidejével kapcsolatosan. Adjunk lehetőséget arra, hogy ők is 
tegyenek fel kérdéseket tanáruknak. 
 

Javasolt házi feladat: AB 4/4. 
AB 3/kérdések 

 
 
ISMERKEDÉS AZ ÚJ KÖNYVVEL 
1. Kedvkeltésként olvassuk el a szerző 3. oldalon található, a diákoknak írt levelét.  
Először dolgozzanak párokban, és próbálják meg kitalálni a megállapítások végét az 
illusztrációk segítségével. Ezt követően hallgassunk meg néhány ötletet. Vajon mindenki 
ugyanahhoz a megoldáshoz jutott? 
 
2. Kérjük meg a gyerekeket, keressék meg a könyvben az adott témákat. 
Gyűjtsenek minden témához 5-5 már ismert szót a megfelelő fejezetekből. 
 
3. Mindenki vesse össze listáját a padtársával. 
  
Megjegyzés Bizonyára lesz olyan diák, aki az új szavak jelentésére is kíváncsi. A munkafüzet 3. oldalán 

található üres részre (’My favourite phrases’) kiírhatják a számukra legérdekesebben hangzó  
2-3 új szót, illetve kifejezést. A csoport létszámától függ, milyen módon beszélhetjük meg 
ezeket (rajz, egyszerű magyarázat, ’ACTIVITY’ játék, képes szótár, angol-magyar szótár, stb.) 

 
 

BEFEJEZÉS 
FIND THE PAGE 
Lapozzunk bele a könyvbe, válasszunk egy könnyen észrevehető képet, s írjuk le röviden. A diákok feladata 
minél hamarabb megtalálni az adott képet. Ezt követően ő írja le a megkeresendő ábrát. 
 Tanár There are 14 little bears in the picture.  
 Linda Page 51. 
 Tanár That’s right, Linda. Now it’s your turn to describe a picture. 
 

MARADT IDŐNK? 
Játsszunk párokban! 
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INTRODUCTION - 2. foglalkozás   NICE TO SEE YOU AGAIN 

       HOLIDAY STORIES  

Nyelvi célok 
• beszédkészség fejlesztése képek segítségével; 
• eddig tanult szókincs aktivizálása; 
• szókincsbővítés; 
• (egynyelvű szótár használatának bevezetése). 

Főbb tevékenységek 
• képleírás; 
• vélemény kifejezése kötetlen beszélgetés 

során; 
• szókincsbővítés térkép segítségével; 
• (szó és jelentés összekapcsolása). 

Eszközök 
• könyv. 

 
Beszédszándékok 
• vélemény kifejezése. 
 

Nyelvi szerkezetek 
Ismétlés: 
• múlt idejű cselekvések kifejezése: kérdések és 

állítások. 

 
BEVEZETÉS 
PICTURE PUZZLE  
Nézzük meg a CB 6/A gyakorlat képrejtvényét. Kérjük meg a diákokat, hogy válasszák ki a szerintük 
legmegfelelőbb címet a három megadott közül, majd olvassák el a CB 6/B leírásait, s pipálják ki azt, amelyik 
legjobban illik a képhez. 
 
Megjegyzés A képleírás minden fejezet bevezető oldalán visszatér, egyre bővülő szókincset és nyelvi 

szerkezeteket bemutatva, illetve gyakoroltatva.  
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
KÖTETLEN BESZÉLGETÉS - HOLIDAY PHOTOS 
1. Mondjuk el a diákoknak, hogy bepillanthatunk Tomi naplójába, s követhetjük osztálykirándulásuk történetét. 
Képzeljük el az eseményeket a CB 7/D gyakorlat fényképeinek segítségével, s beszélgessünk 
a kérdések alapján.  
 Tanár How did they travel? 
 Diák 1 By train. 
 Tanár What did they do on the way? 
 Diák 2 They listened to music and read magazines or books. 
 
2. Kérdezzük meg, melyik fénykép tetszik nekik legjobban és miért. Elevenítsük fel a 
megfelelő nyelvi fordulatokat  

(TEAM 3 CB 39/B 
My favourite photo is the last one. I like it because …. 
I like the second photo best.) 

Javasolt házi feladat: AB 5/5. 
 
SZÓKINCS BŐVÍTÉSE - MAP READING 
1. A CB 8/F gyakorlat térképe segítségével látogassunk el Zircre, a kirándulás egyik színhelyére. Bővítsük a 
diákok szókincsét: 
 Tanár Is there an ice-cream bar? 
 Diák 1 Yes. There’s one in Alkotmány Street. 
 
2. Írjuk ki az új szavakat, kifejezéseket a szótárba. 
 

BEFEJEZÉS 
LET’S GO TO… 
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Gyakoroljuk az új szókincset úgy, hogy a helyszínekhez cselekvéseket kapcsolunk: 
 Tanár I want to see some nice paintings. 
 Diák 1 Let’s go to the art gallery in Köztársaság Road. 
 

MARADT IDŐNK? 
MINI DICTIONARY 
A CB 6/C gyakorlatát kiegészítő anyagként, illetve receptív szókincsként kezeljük. A gyakorlat megoldása a 
tanulási folyamatba bármikor beilleszthető. Segítségével bevezethetjük a gyerekeket az egynyelvű szótár 
használatának rejtelmeibe. Kiegészítő tevékenységként ők is készíthetnek hasonló feladatot az iskola 
könyvtárában vagy otthon megtalálható szótárak segítségével. 
 
 
Megjegyzés Kérjük meg a gyerekeket, hogy a következő foglalkozásra hozzanak magukkal néhány 

nyáron készült fényképet. 
 
 
A javasolt házi feladat megoldását ellenőrizhetjük a hanganyag segítségével: 

Man When did you go on holiday? 
Tomi In June. 
Man How long did you stay? 
Tomi Four days. 
Man Where did you stay? 
Tomi In a guest house in Eplény. 
Man What did you do? 
Tomi We went hiking in the hills. 
Man Did you do anything exciting? 
Tomi We tried a night adventure trail. It was tiring but very exciting. 
Man How did you get home? 
Tomi Our parents brought us home by car. 
Man Did you have a good time? 
Tomi Yes, we did. We had a great time. 
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INTRODUCTION - 3. foglalkozás   HOLIDAY STORIES  

Nyelvi célok 
• a tanult nyelv kreatív alkalmazása pár- és 

csapatmunkában. 

Főbb tevékenységek 
• képleírás; 
• emlékezet tesztelése csapatokban 

(együttműködés); 
• útbaigazítás, engedélykérés, javaslattétel 

gyakorlása szituációkban. 

Eszközök 
• hozott nyári fényképek;  
• könyv, hanganyag. 

 Beszédszándékok 
• útbaigazítás; 
• engedélykérés; 
• javaslattétel. 
 
 
 
 

 

BEVEZETÉS 
HOLIDAY PHOTOS 
1. Mutassuk meg saját nyári fényképeinket, s meséljünk róluk röviden a CB 7/D és AB 5/5. kérdései alapján. 
Ezt követően adjuk át a szót azoknak a gyerekeknek, akik tudtak képeket hozni a foglalkozásra. 
 
Megjegyzés Célszerű ehhez a tevékenységhez körben (a tanári asztal körül, vagy padokat összetolva) 

elhelyezkedni. 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
SZÓKINCS GYAKORLÁSA - MAP READING 
1. Ellenőrizzük a gyerekek emlékezetét: két csapatban felváltva mondjanak Zircről igaz/hamis mondatokat.  
 Csapat A There isn’t a swimming pool in Zirc. 
 Csapat B That’s wrong. 
   There is an art gallery. 
 Csapat A Right. 
 
Minden helyes válaszért egy-egy pont jár a csapatoknak. 
 
2. A CB 8/F gyakorlat hanganyagának segítségével gyakoroljunk tovább. A rövid párbeszédeket hallgatva 
keressük meg a térképen az említett helyszíneket. 
 

I’m hungry. Let’s find a supermarket and buy something to eat. 
I want to go to a restaurant. 
I’d rather have an ice-cream. 
I want to send my parents a postcard. 
There is an interesting museum here. I’d like to visit it. 
It’s too hot. Is there a swimming pool here? 

 
A TANULTAK GYAKORLÁSA SZITUÁCIÓKBAN - ROLEPLAY 

1. Kérjük meg a diákokat, hogy párokban dolgozva válogassák három csoportba a CB 8/G gyakorlat 
mondatait a megadott szerepkártyáknak megfelelően. 
 
2. Alakítsunk új párokat, s osszuk ki a szerepkártyákat. Így a diákok egy időben három különböző szituáción 
dolgozhatnak. A már szétválogatott mondatokat felhasználva beszélgetnek a kapott szerepkártyának 
megfelelően. 
 
3. Újabb párokat alakítva mindenki egy újabb szituáción dolgozhat. 
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BEFEJEZÉS 
Hallgassuk meg néhány páros beszélgetését. 
 

MARADT IDŐNK? 
HOLIDAY PHOTOS 
Játsszunk memória játékot a hozott (és óra elején már megtekintett) fényképekkel. 
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INTRODUCTION – 4. foglalkozás  HOLIDAY STORIES  
 

Nyelvi célok 
• nyelvi szerkezetek felismerése összefüggő 

szövegben; 
• a tanult szerkezetek alkalmazása feladatokban, 

beszélgetés során. 

Főbb tevékenységek 
• szógyűjtés; 
• kötetlen beszélgetés; 
• olvasás általános tájékozódás céljából; 
• olvasás információszerzés céljából; 
• kérdésszerkesztés; 
• (történetírás). 

Eszközök 
• könyv, munkafüzet; 
• mondatkártyák. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• szokásos cselekvések kifejezése: kérdések és 

állítások; 
• múlt idejű cselekvések kifejezése: kérdések és 

rövid válaszok. 

 

BEVEZETÉS  
WORD BANK 
Gyűjtsünk szavakat a nyaralásról a CB 9/H gyakorlat illusztrációinak segítségével. Készítsünk közösen szóhálót 
a táblára.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
NYELVI SZERKEZETEK RENDSZEREZÉSE - HOLIDAY STORIES 
1. A gyűjtött szavak és a CB 9/H kérdései alapján beszélgessünk a diákok nyaralásáról. 

Javasolt házi feladat: AB 5/6. 
 
2. A CB 9/I gyakorlatban két nyári történet keveredett össze. Kérjük meg a gyerekeket, hogy olvassák el a 
szöveget, s a mondatok értelmét figyelve válogassák szét a két történetet. Húzzák alá az egyik történet 
mondatait. 
 
3. (Előzetesen írjuk ki a két történet néhány fontos mondatát táblára helyezhető mondatkártyákra.)  
Írjuk fel a két történet címét a táblára. Mutassuk fel a kártyákat egyenként, s kérjük meg a diákokat, hogy 
helyezzék el a mondatkártyákat a megfelelő cím alá. 
pl. 

GREETINGS FROM DEBRECEN GREETINGS FROM THE TROPICS 
We usually spend two weeks there. We spent two weeks there. 
We do the shopping twice a week. We did some last minute shopping. 

 
4. A gyerekek párokban dolgozva beszélgessenek a CB 9/J gyakorlat példái alapján a trópusi nyaralásról.  
 
5. Beszélgessünk közösen a debreceni nyaralásról: 

Where did you go? 

SUMMER HOLIDAYS 

What was 
it like? 

How did you 
 

Where did you 
stay? 
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 Tanár Where do the children often go in the summer? 
 Diák1 To Debrecen to visit their grandparents. 
 Tanár Do they stay for a month? 
 Diák2 No, they don’t. They usually spend there two weeks. 
 
6. A táblán lévő mondatok alapján mutassunk rá az egyszerű jelen és múlt idő közti használatbeli és formai 
különbségekre és hasonlóságokra. 
 

BEFEJEZÉS 

NOUGHTS AND CROSSES 
Gyakoroljuk az egyszerű jelen idejű kérdések szerkesztését az AB 11/20. játéktábláin. Az első tábla mondatait 
alakítsuk át közösen, gyakorlásként. A második táblán játsszunk párokban. 
 

MARADT IDŐNK? 
ACTIVITY CARDS 
AB 11/21. Activity cards 1-2.
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INTRODUCTION – 5. foglalkozás  HOLIDAY STORIES  
 

Nyelvi célok 
• a tanult nyelvi szerkezetek rendszerezése; 
• olvasás általános tájékozódás céljából. 

Főbb tevékenységek 
• mondat transzformáció; 
• képek összehasonlítása párokban, kérdések 

segítségével; 
• szórend játék csapatokban; 
• képek és leírások összekapcsolása. 

Eszközök 
• labda; 
• Magyarország térképe; 
• munkafüzet; 
• szókártyák borítékokban; 
• (képek leírás gyakorlására). 

 
Nyelvi szerkezetek 
Ismétlés: 
• jelen idejű, szokásos cselekvések kifejezése 
• múlt idejű cselekvések kifejezése; 
• jelen idejű, folyamatban lévő cselekvések; 
• (some/any használata képleírás során). 

 
 

BEVEZETÉS  
BALL ROUND 
Mondjunk egy mondatot a szabadidőnkről. Dobjuk oda a labdát egyik diákunknak, s kérjük meg, hogy alakítsa át 
a mondatot múlt idejűvé úgy, hogy az információ igaz legyen (tehát alkosson ennek megfelelően állító vagy 
tagadó mondatot.) Dobja vissza a labdát, amit egy újabb jelen idejű mondattal továbbadunk egy másik diáknak. 
 Tanár I often ride my bike in the park. 
 Diák1 I didn’t ride my bike yesterday. (or I rode my bike yesterday too.) 
Az utolsó 2-3 mondat szóljon az utazásról, s utaljunk Debrecenre is. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
ISMERETEK BŐVÍTÉSE - DEBRECEN 
1. Keressük meg Debrecent a térképen, s kérdezzük meg a gyerekeket, jártak-e már ott, illetve mit tudnak a 
városról. Bővítsük ismereteinket Debrecenről az AB 6/7. gyakorlat segítségével.  
 
2. Ezt követően dolgozzanak párokban. Hasonlítsák össze az AB 6/7. és 6/8. gyakorlatának két fényképét. 
Segítséget nyújtanak a feladat példái és kérdései.  
 
Megjegyzés Amennyiben szükséges, a tevékenység megkezdése előtt kitérhetünk a ’some/any’, illetve a 

megszámlálható és megszámlálhatatlan dolgot jelző főnevek használatára. Erre az AB 6/8. 
gyakorlat kérdései lehetőséget kínálnak. Ha szükséges, hozzunk más képeket is a képleírás 
gyakorlására. 

 
3. Háromtagú csoportok számára sokszorosítsuk, majd vágjuk fel az alábbi szókártyákat. 
Helyezzük azokat borítékba, s osszuk ki. Kérjük meg a csoportokat, hogy próbálják a 
kártyákat mondatokba rendezni. 
 

the city 
museum 

has a big historical collection 

there is also an exhibition about 
the history of Debrecen there are 
four statues in front of the museum and 
two other statues in its park 
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4. A mondatok áttekintését követően keressük meg a leírásnak megfelelő debreceni képet az 
AB 7/9. gyakorlatban (4.fénykép). 
Olvassuk el a többi leírást is, s kössük össze azokat a másik két képpel.  

(1. csónakázótó; 2. Debreceni Egyetem; 3. Nagy-erdő: Békás-tó) 
 
NYELVI SZERKEZETEK RENDSZEREZÉSE - WHAT DO THEY DO? WHAT ARE THEY DOING NOW? 
Beszélgessünk tovább az AB 7/9. gyakorlat képeiről az AB 7/10. gyakorlat kérdései szerint. Vessük össze a 
folyamatos és egyszerű jelen idő használatát és mutassunk rá a formai különbségekre. 

 

BEFEJEZÉS 

NOUGHTS AND CROSSES 
Gyakoroljuk a folyamatos jelen idejű szerkezeteket az AB 11/20. játéktábláin. A mezőkben olvasható 
mondatokat alakítsuk át a következőképpen: 

pl. I often read comics. ⇒ I’m reading the latest comics at the moment. 
 
A harmadik tábla mondatait alakítsuk át közösen, gyakorlásként. A negyedik táblán játsszunk párokban. 
 

MARADT IDŐNK? 
ACTIVITY CARDS 
AB 11/21. Activity cards 2-3. 
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INTRODUCTION – 6-7. foglalkozás  HOLIDAY STORIES  
 

Nyelvi célok 
• a tanult nyelvi szerkezetek 

rendszerezése; 
• komplex készségfejlesztés. 

Főbb tevékenységek 
• ’Activity’ két csapatban; 
• kreatív írás – hétvégi program tervezése; 
• tervek bemutatása – beszédkészség fejlesztése; 
• vélemény kifejezése, érvelés; 
• nyelvtani rendszerező és gyakorló feladatok 

megoldása szóban és írásban. 

Eszközök 
• ’Activity’ mondatkártyák, óra; 
• munkafüzet; 
• (A5 méretű lapok). 

 
Beszédszándékok 
• vélemény kifejezése; 
• érvelés. 

 

Nyelvi szerkezetek 
• jelen idejű, szokásos és folyamatban lévő 

cselekvések összevetése;  
• egyszerű jelen és múlt idejű cselekvések 

összevetése; 
• ’going to’ szerkezet; 
 

 

BEVEZETÉS 
ACTIVITY 
Válasszunk ki néhányat az AB 11/20. gyakorlat mondatai közül, s írjuk le azokat kis 
kártyákra folyamatos jelen időben. A mondatokat nehézségi fokuktól függően pontozzuk. 
Osszuk a gyerekeket két csapatba. Kérjük meg az A csapat egyik játékosát, hogy húzzon 
egyet, s játssza el némajátékkal a mondat jelentését a lehető legpontosabban csapattársainak. 
Az ő feladatuk a mondatot (szó szerint) kitalálni. A másik csapat tagjai 1 perc letelte után 
’rabolhatnak’, azaz ha előbb kitalálják a mondatot, ők kapják a pontokat. 

 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
DEBRECEN 
1. Készítsünk szóbankot Debrecenről, majd beszélgessünk arról, hogy ott mit szoktak csinálni a turisták.  
 
2. Osszuk a gyerekeket kis csoportokba, s kérjük meg őket, hogy tervezzenek meg egy debreceni hétvégét  
(AB 7/11).  
Adjunk a munkára 10-15 percet, majd kérjük meg a csoportokat tervük bemutatására. 
 
3. Közösen válasszuk ki a legjobb programot/programokat. Kérjük a választás indoklását is. 
 
 I think Group C has the best plan. I want to go to the city museum too. It must be interesting. 
 I think it’s a good idea to stay in the campsite. 
 I’d rather stay at a guest house. That’s why I like Group B’s plan better. 

 
Kiegészítő gyakorlás: AB 11/21. Activity card 4. 

 
ORGANISE YOUR STRUCTURES 

Rendszerezzük a megismert igeidőket használatuk szerint az AB 8/12-13-14. feladatainak 
segítségével.  
 
PRACTISE YOUR STRUCTURES 
Gyakoroljunk az AB 9-10.oldalain található feladatsor segítségével. 
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BEFEJEZÉS 
GOSSIPS 
Válasszuk ki az AB 8/13. második mondatát. Mondjuk el, hogy mindenkinek tovább kell adnia a mondatot úgy, 
hogy közben egy-egy információt megváltoztatnak: 

They moved to a new house in 2002.  
They moved to an old house in 2002. 
They bought an old house in 2002. 
They bought an old boat in 2002. etc. 
 

Izgalmasabb, ha a mondatokat suttogva adjuk tovább, s a végén összehasonlítjuk a kiinduló és 
végső információt. 

MARADT IDŐNK? 
Játsszunk újabb mondatokkal írásban. Mindenki kapjon egy A5 méretű lapot, melyre ráírjuk az első mondatot. 
Azt egy szó megváltoztatásával leírják, majd hátrahajtják az eredeti mondatot és továbbadják a lapot. 7-8 
variáció után megállíthatjuk a játékot, és összevethetjük a mondatokat.
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INTRODUCTION – 8. foglalkozás   HOLIDAY STORIES  
 

Nyelvi célok 
• a tanultak aktív használata pár- és csoportmunka 

során. 

Főbb tevékenységek 
• mondatépítés – memóriafejlesztés; 
• információcsere; 
• információ memorizálása hallás alapján; 
• történet lényegének összefoglalása; 
• társasjáték. 

Szükséges eszközök 
• könyv; 
• (mondatkártyák); 
• 3 fős csoportonként egy érme, bábuk minden 

játékosnak. 

 
Beszédszándékok 
• egyetértés, egyet nem értés 

kifejezése. 
 

 
 
 

 
BEVEZETÉS 

SNAKE GAME 
Mondjuk meg a gyerekeknek, hogy gondoljanak településükre és annak környékére. Egyenként sorolják, mi 
látható ott, s mit szoktak ott csinálni, szavaikat folyamatosan bővített mondatba foglalva. 

Tanár There is an arboretum where we often take photos. 
Diák 1 There is an arboretum where we often take photos and a nice park where we sometimes walk 

our dog. 
Ha valaki elakad, a többiek némajátékkal segíthetik. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
STORY TIME (CB 10/M) 
A feladat nyári történetek elmesélése, memorizálása és továbbadása. 
1. Elevenítsük fel a fejezet elején előfordult, nyaralással kapcsolatos kérdéseket, s írjunk fel néhányat a táblára. 
 
2. ACTIVITY 1: Osszuk a gyerekeket párokba. Adjunk 3 percet arra, hogy feltegyék egymásnak a táblán lévő 
kérdéseket, s memorizálják a válaszokat. (Páratlan létszám esetén álljunk be a játékba!) 
 
3. ACTIVITY 2: Kérjük meg őket, hogy keressenek maguknak másik partnert, akinek mesélhetnek az előző 
társuktól megtudottakról.  
 
4. ACTIVITY 3: Az adott idő elteltével mindenkit leültetünk egy körben. A feladat: mindenkinek arról kell 
mesélnie, amit második partnerétől megtudott előző társuk nyári programjáról. 
ACTIVITY 4: Az, akiről éppen beszélnek, figyel, s helyesel, vagy ha szükséges, ellentmond a gyakorlatban 
megadott minta alapján. 
 
Megjegyzés Ez a feladat nagyobb mozgásteret igényel, ezért célszerű a termet úgy átrendezni, hogy egyik 

oldalon úgy mozoghassanak a gyerekek, hogy közben láthassák a táblát, a másik részében 
pedig le tudjanak körben ülni a közös beszélgetéshez. Ha szükségesnek ítéljük, készítsünk 
mondatkártyákat az egyetértés és egyet nem értés kifejezésének gyakorlásához (Activity 4). 

 
SITUATION GAME 
További szóbeli gyakorlásra ad lehetőséget a CB 11/N társasjátéka. 
Játsszunk 3 fős csoportokban egy érme (HEADS=1; TAILS=2), valamint a tankönyv 
táblájának segítségével. 
A játékosok, miután leírják füzetükbe azokat a mondatokat, melyekre lépnek játék közben, 
megpróbálnak annyi összeillő párt találni, amennyit tudnak. Az a játékos győz, aki a legtöbb 
helyes párbeszédet írta. 
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Variáció  A csapat tagjai az össze általuk gyűjtött mondatot felhasználják a párbeszédíráshoz, s így a 
csapatok közt hirdethetünk győztest. 
 

BEFEJEZÉS 
TINI ILLEMTAN – GREETINGS 
1. Olvassuk el a CB 10/K szövegét és beszéljük meg az illemszabályokat. Biztosítsunk 
szótárakat az ismeretlen szavak megértéséhez. 
 
2. A CB 10/L két illusztrációja közül válasszuk ki azt, ahol mindenki illemtudóan viselkedik. 
Kezdeményezzünk beszélgetést a diákok tapasztalatairól a másik kép alapján. A 
tevékenységet kiegészíthetjük képleírással is. 

. 
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1. FEJEZET – ADVENTURE 1  A PLEASANT FLIGHT 
 
 Tartalmi összegzés 

Jessica, Tomi és barátaik nagy utazásra készülnek: meghívást kaptak 
testvériskolájukba, az angliai Canterbury közelében található Ash településre. 
Csomagolás után elkísérjük őket a repülőtérre, s velük együtt várjuk a felszállást. 
Megismerkedünk a repülőtér helyiségeivel, az utazás szabályaival. 
A fejezet végén (Tini illemtan) az utazással kapcsolatos illemszabályokkal 
ismerkedhetünk. 

 
Cél 

- a korábban tanultak elmélyítése, gyakorlása új szituációkban; 
- szókincsbővítés (hétköznapi tárgyak, utazás); 
- kötelezettség és tiltások kifejezésének átismétlése; 
- lehetőség kifejezésének gyakorlása; 
- hely- és időhatározó elöljárószók rendszerezése; 
- hatékony együttműködés pár- és csoportmunkában; 
- a tanult nyelv kreatív alkalmazása. 

 
Országismeret 

- légi utazás szabályai. 
 
Kereszttantervi törekvések 

- ember a természetben; 
- művészetek. 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- az utazás témakörében kérdéseket feltenni; 
- az utazás témakörében kezdeményezett beszélgetésben részt venni; 
- a légi utazással kapcsolatos szabályokat követni. 
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ADVENTURE 1 - 1. foglalkozás   A PLEASANT FLIGHT  
PACKING 

Nyelvi célok 
• szókincs bővítése és gyakorlása. 
Főbb tevékenységek 
• képrejtvény, képleírás; 
• szókincsbővítés tárgyak segítségével; 
• tárgyak körülírása. 

Eszközök 
• utazáshoz szükséges tárgyak; 
• könyv. 

 
Beszédszándékok 
• vélemény kifejezése; 
• előnyben részesítés. 

 
BEVEZETÉS 
PICTURE PUZZLE  
Nézzük meg a CB 12/A gyakorlat képrejtvényét. Kérjük meg a diákokat, hogy válasszák ki a 
szerintük legmegfelelőbb címet a három megadott közül, majd olvassák el a CB 12/B 
leírásait, s pipálják ki azt, amelyik legjobban illik a képhez. 
(Az eredeti kép a CB 76. oldalán található. Az adott feladat hanganyaga tartalmazza a CB 12/B helyes 
megfejtését.) 
 

The children are sitting in the waiting lounge. Regina is making her last phone call 

before leaving.  

Eila and Jessica have their passports and flight tickets ready for boarding. Sandra is 

very excited.  

This is her first flight. 

 
Megjegyzés A képleírás minden fejezet bevezető oldalán visszatér, egyre bővülő szókincset és nyelvi 

szerkezeteket bemutatva, illetve gyakoroltatva.  
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS BŐVÍTÉSE - PACKING 
1. Tomi naplójának részlete alapján beszéljük meg, hová készülődnek a gyerekek, majd segítsünk nekik pakolni. 
Előzetesen kérjük meg a diákokat, hozzanak magukkal három olyan tárgyat, amit magukkal vinnének Nagy-
Britanniába. Mi is készüljünk erre a feladatra a CB 13/D illusztrációja alapján.  
Rendezzünk kiállítást a tárgyakból az asztalon, és használjuk ki az alkalmat új szókincs tanítására. 
 
2. Beszéljük meg, melyik tárgyat tartjuk fontosnak: 

 
Diák 1 I think we need a suitcase. 

 Diák 2 I’d rather take a rucksack. It’s easy to carry. 
 Diák 1 Yes, you are right. 
 Diák 4 We need a camera and some extra rolls of film. 
 Diák 5 I will take my Dad’s digital camera.  
 Diák 6 I don’t think we need an alarm clock.  
 
3. Nézzük meg, Tomiék mit akarnak magukkal vinni, s beszélgessünk a tárgyakról a CB 13/D gyakorlat 
illusztrációjának és példáinak segítségével. 
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. 
4. Írjuk ki az új szavakat a szótárba. Írjuk le az egyes tárgyakat, s aki először megtalálja a 
megfelelő angol szót, felírhatja azt a táblára. Az így táblára került szavakat a tevékenység 
végén olvassuk fel kórusban, hogy a kiejtést is gyakoroljuk. 
 

Javasolt házi feladat: AB 12/1. 
 
BEFEJEZÉS 

WHAT DO YOU NEED? 
Osszuk vissza a tárgyakat a gyerekeknek. Tulajdonosaik úgy kaphatják vissza a hozott dolgokat, ha a célnyelven 
megpróbálják megmagyarázni, mit szeretnének elkérni. 
 Diák 1 It is a small object. I use it when I get lost in the forest or in the hills. 

Tanár Do you need a map? 
 Diák 1 No, it isn’t made of paper.  

Tanár Is it a compass? 
Diák 1 Yes, thank you. 

 
A tanár szerepét később átvehetik a diákok. 

 
MARADT IDŐNK? 

WHAT HAVE YOU GOT? 

Kérjük meg a gyerekeket, tegyék el a hozott tárgyakat, majd próbáljuk felidézni, ki mit hozott. 
 Diák 1 I think, Zsolt has got a tin opener. 
 Diák 2 I can’t remember what Sára has got. 
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ADVENTURE 1 - 2. foglalkozás   A PLEASANT FLIGHT  
PACKING 

Nyelvi célok 
• előző órán megismert szókincs aktív használata; 
 Főbb tevékenységek 
• szó és jelentés összekapcsolása; 
• közös tervező tevékenység; 
• projektek bemutatása, érvelés; 
• tárgyak csoportosítása; 
• tanácsadás írásban. 

Eszközök 
• memória kártyacsomag; 
• rajzlapok, rajzeszközök; 
• háttérzene, lejátszó; 
• könyv, munkafüzet; 
• (szótárak).          

 Beszédszándékok 
• tiltás; 
• tanácsadás. 

 
BEVEZETÉS 

MEMORY GAME - SZÓKINCS ISMÉTLÉSE 
Készítsünk memória kártyacsomagot, ahol egy szó és a megfelelő meghatározás alkot egy párt. Példákat 
találhatunk az AB 12/1.feladat rejtvényében.  
Játsszunk 3-4 csapatban. A játékosok egyszerre 2 lapot fordítanak fel, s felolvassák a kártyákon látható szöveget, 
illetve szavakat. Amennyiben párra találtak, újabb két lapot nézhetnek meg. Amennyiben a két lap nem alkot 
párt, a következő csapat játékosain a sor.  
. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS GYAKORLÁSA - SURVIVAL KIT 
1. A CB 13/D gyakorlat szókincsére alapozva terveztessünk párokban túlélő készletet külföldi utazáshoz. (CB 
13/E). 
A diákok párokban gyűjtsenek ötleteket, majd jelenítsék meg a készletet rajzos formában, 
feliratokkal kiegészítve.  Határozzuk meg a tevékenységre fordítható időt, s az elvihető 
tárgyak számát. (Hallgathatunk munka közben zenét.) 
 
2. Adjunk lehetőséget arra, hogy a párok bemutathassák munkáikat. Kérjük meg őket, hogy mondják el, mit 
miért szeretnének vinni. Ehhez segítséget nyújtanak a memória kártyák mondatai. 
 
Megjegyzés Az elkészült projekteket később felhasználhatjuk bemelegítő játékok, ismétlés, gyakorlás, 

visszacsatolás kérése során.  
 
LÉGI UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK - PACKING 
1. A CB 13/E gyakorlatban olvashatunk néhány hasznos tudnivalóról a csomagolással kapcsolatban. Térjünk 
vissza még egyszer az elkészült rajzokhoz, s csoportosítsuk az ábrázolt tárgyakat aszerint, felvihetők-e a 
repülőgép fedélzetére, vagy fel kell azokat adni poggyászként. 
 
2. Ellenőrizzük az utazó gyerekek csomagjait (AB 12/2). Adjunk nekik tanácsot írásban a példák alapján. 
 
BEFEJEZÉS 

BINGO 
 

MARADT IDŐNK? 
MINI DICTIONARY 
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A CB 12/C gyakorlatát kiegészítő anyagként, illetve receptív szókincsként kezeljük. A gyakorlat megoldása a 
tanulási folyamatba bármikor beilleszthető. Segítségével bevezethetjük a gyerekeket az egynyelvű szótár 
használatának rejtelmeibe. Kiegészítő tevékenységként ők is készíthetnek hasonló feladatot az iskola 
könyvtárában vagy otthon megtalálható szótárak segítségével. 
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ADVENTURE 1 - 3. foglalkozás   A PLEASANT FLIGHT  
AT THE AIRPORT 

Nyelvi célok 
• szókincs bővítése és gyakorlása; 
• kérdésszerkesztés gyakorlása. 

Főbb tevékenységek 
• keresztrejtvény megfejtése; 
• meghatározások alapján helyszínek azonosítása; 
• bizonyos információ megszerzése hallás után; 
• képleírás. 

Eszközök 
• (rejtvény fénymásolatai); 
• szókártyák; 
• könyv, hanganyag;  
• labda. 

 Nyelvi szerkezetek 
• folyamatos jelen jövő idejű jelentésének 

bevezetése. 

 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
Oldjuk meg közösen a táblán, vagy fénymásolatok segítségével egyénileg a következő keresztrejtvényt: 
 
       1 P A S S P O R T  
      2 S U I T C A S E   
     3 H A I R D R Y E R   
     4 C O M P A S S     
       5 T O W E L     
6 D I C T I O N A R Y       
   7 F L I G H T * T I C K E T 
 
Megjegyzés Amennyiben a táblán dolgozunk, a rejtvényt úgy helyezzük el, hogy a következő lépésben 

mellé szókártyákat rendezhessünk. Ha a diákok fénymásolatokon dolgoznak, ellenőrzésként 
írassuk fel a szavakat a táblára, s a megfejtést emeljük ki. Az lesz ugyanis foglalkozásunk 
címe. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS - PLACES AT THE AIRPORT 
1. A rejtvény megfejtése mellé (köré) helyezzük el a következő szókártyákat: 

 
CHECK-IN DESK; TERRACE; FLIGHT INFORMATION BOARD;  
NEWSPAPER STAND; DEPARTURE LOUNGE  
 

Képzeljük magunkat a repülőtérre, és írjuk le annak egyes részeit. Kérjük meg a diákokat, hogy keressék meg a 
leírásnak megfelelő hely nevét a szókártyák közt. 
 
 Tanár This is the place where you can see planes taking off and landing. 
  (A jelentést szemléltethetjük testbeszéddel, ha szükséges.) 
 Diák 1 It’s the terrace. 
 Tanár That’s right. 
  (A helyes kiejtés kedvéért megismételtethetjük a szót kórusban, vagy több egyénnel.) 
 
2. Nézzük meg a CB 14/F gyakorlatának illusztrációit, s beszélgessünk azokról a megadott kérdések 
segítségével. A gyerekek párokban is gyakorolhatnak. 
 
3. Nézzünk be az indulási váróba (CB 14/G). Hallgassuk a hanganyagot, s keressük meg az említett személyeket: 
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The family are flying to France. Their plane is taking off at 11 past 11. 

 The old lady from Austria is going to Finland. Her plane is taking off at 11.20. 
 The Hungarian teenagers are flying to Greece. Their plane is taking off at 12 o’clock. 

The man from Hungary is travelling to Italy. His plane is taking off at 12.05. 
The man from Britain is going to Russia. His plane is taking off at 11.45. 

 
Megjegyzés FAMILY – a group of people who live together and are related to one another, usually 

consisting of parents and children: can be followed by a singular or plural verb: 
A family with two children live next door. 
Is the Watson family going to be there? 

Macmillan English Dictionary (2002.) 
4. Gyűjtsünk kérdéseket a képről: 
 pl. When is the plane to Moscow taking off? 
  Who is travelling to Moscow? 
  Where are the teenagers flying to? etc. 
Koncentráljunk a cselekvésekre. Írjunk fel néhány példát a táblára, s beszéljük meg, hogy a kérdéseket 
folyamatos jelen időben fogalmaztuk meg, de ebben az esetben a jövőre vonatkoznak. 
 
5. Majd beszélgessünk az utasokról a kérdések segítségével. Dobjuk oda valakinek a labdát, s 
tegyünk fel egy kérdést. Válasza után ő teheti fel a következő kérdést, s adhatja tovább a 
labdát egy társának. Bátorítsuk a diákokat arra, hogy minél változatosabb kérdéseket tegyenek 
fel. 
(A beszélgetést kiterjeszthetjük a személyleírásra is.) 
 
BEFEJEZÉS/ MARADT IDŐNK? 

MEMORY CHECK 
Adjunk 30 másodpercet arra, hogy a diákok megfigyeljék a CB 14/G gyakorlat képét, s memorizálják a 
részleteket. Ezt követően dolgozzanak párokban. Először egyikük tesz fel kérdéseket, s nyitott könyvvel 
ellenőrzi társa válaszait. Egy idő után, tanári kérésre szerepet cserélve dolgoznak tovább. 
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ADVENTURE 1 - 4. foglalkozás   A PLEASANT FLIGHT  
AT THE AIRPORT 
 

Nyelvi célok 
• közölt információra irányuló tartós figyelem 

fejlesztése; 
• kreatív írás. 

Főbb tevékenységek 
• szógyűjtés; 
• képleírás készítése csoportokban; 
• megfelelő információ kiválasztása; 
• problémamegoldás párokban; 
• (kép és szöveg összekapcsolása hallás után). 

Eszközök 
• írásvetítő, üres fólia, toll; 
• könyv, munkafüzet, hanganyag. 

 Nyelvi szerkezetek 
• képleírás során használatos szerkezetek: There 

is/are…; I can see…; folyamatos jelen idő. 
 

 
BEVEZETÉS 

WORD BANK 
1. Kérjük meg a gyerekeket, hogy 2 perc alatt gyűjtsenek annyi szót a CB 14/G illusztrációról, amennyit tudnak. 
Az adott idő leteltével vessék össze és egészítsék ki listáikat háromtagú csoportokban.  
 
2. Adjunk a csoportoknak egy-egy írásvetítő fóliát és tollat, s kérjük meg őket, hogy írják fel a 
10 általuk legmegfelelőbbnek ítélt szót a fóliára. (Figyelmeztessük őket a betűméret 
fontosságára!) 
 
3. A csoportok egyenként vetítsék ki listáikat. A többiek feladata, hogy minden listáról egy-egy kiválasztott 
szóval alkossanak mondatot. 
(Dicsérjük meg a hibátlan helyesírókat!) 
 
4. Egészítsük ki a szókincset a fent megjelölt új szavakkal. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
KREATÍV ÍRÁS - PICTURE DESCRIPTION 
1. A következő tevékenységhez maradjanak együtt a háromtagú csoportok. Mondjuk el, hogy a CB 14/G képéről 
kell a CB 12/A gyakorlatához hasonló leírásokat készíteniük – három leírást kis eltérésekkel úgy, hogy a leírások 
közül csak egy legyen minden részletében igaz. Segítségként használják az említett gyakorlat leírásait és az óra 
elején készített szólistákat. Határozzuk meg a rendelkezésre álló időt. 
Munka közben nyújtsunk segítséget, ellenőrizzük a nyelvhelyességet. 
 
2. Az elkészült leírásokat cseréljék ki egymás közt a csoportok, s válasszák ki a három közül a képre tökéletesen 
illő szöveget.  
 
3. Olvastassunk fel néhány megoldást. 
 
4. A hosszú írásbeli tevékenységet oldjuk szóbelivel. Beszélgessünk Jessicáék utazásáról a CB 15/H információi 
és kérdései alapján. 
 

Javasolt házi feladat: AB 13/3. 
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BEFEJEZÉS 

FIND THE DIFFERENCES 
Az AB 13/3-4. gyakorlat képei között 10 apró különbséget rejtettünk el. Ha van időnk, 
alkossunk párokat. Az egyik játékos a 3.gyakorlat képét nézi, s a 4.gyakorlat képét letakarja, 
míg társa a 4. gyakorlat képét nézi, s a másikat takarja le. Felváltva adnak egymásnak 
információt saját képükkel kapcsolatosan, így próbálva megtalálni a 10 különbséget. 
 Diák 1 There’s a man sitting at the check-in desk. He hasn’t got glasses on. 
 Diák 2 There’s a man sitting at the check-in desk. He’s got glasses on. 
 
MARADT IDŐNK? 

WHICH PICTURE? 

Hallgassuk az AB 13/5. gyakorlatának hanganyagát, s figyeljük, melyik információ melyik képhez tartozik. 
 

There’s a man in front of the newspaper stand. He’s wearing a jacket. 
There’s a man sitting at the check-in desk. He’s got glasses on. 
Look at the information desk. There’s a book and three cards on it. 
There are three labels and a name tag on the lady’s suitcase. 
There are four labels and a name tag on the lady’s suitcase. 

I can see three trolleys in the picture. 
I can see one trolley in the picture. 
The man near the check-in desk is carrying a bag. 
I can see a boy at the check-in desk on the left. There isn’t a name tag on his suitcase. 
A boy is asking for some information at the information desk. 
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ADVENTURE 1 – 5-6. foglalkozás   A PLEASANT FLIGHT  
BOARDING 
 

Nyelvi célok 
• diákok által készített nyelvi anyagok 

felhasználása; 
• komplex készségfejlesztés. 

Főbb tevékenységek 
• kötetlen beszélgetés; 
• feliratok készítése képregényhez; 
• szókincsbővítés memória játékkal; 
• képek sorrendezése hallott információ alapján; 
• rövid írásbeli üzenet írása; 
• telefonbeszélgetés. 

Eszközök 
• könyv; hanganyag; 
• nagyított illusztrációk (CB 15/I), kivágott, üres 

szóbuborékok; 
• memória kártyák; 
• (telefonok szerepjátékhoz). 

 Beszédszándékok 
• véleménynyilvánítás; 
• megszólítás telefonon. 
 
 

 
BEVEZETÉS 

THINK IT OVER 
Meséljünk a gyerekeknek saját repüléssel kapcsolatos élményeinkről, vagy mondjuk el egy ismerősünk 
kalandját. Kezdeményezzünk rövid beszélgetést az ő élményeikről (CB 15/I gyakorlat kérdései). 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KREATÍV ÍRÁS - TOMI’S DREAM 
1. Ha van rá módunk, nagyíttassuk ki a CB 15/I illusztrációját, majd készítsünk üres szóbuborékokat hozzá annyi 
példányban, ahány 3-4 fős csapatra tudjuk osztani diákjainkat. Kérjük meg őket, hogy készítsenek feliratokat a 
képregényhez. 
 
2. Az elkészült munkákat helyezzük el a terem falán, s adjunk lehetőséget arra, hogy a gyerekek megtekintsék 
egymás munkáját. Értékeljünk közösen. 
 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS - REALITY 
1. Elevenítsük fel a repülőtér helyszíneinek megnevezéseit, s egészítsük ki a listát: játsszunk memória játékot 
csapatokban. Készítsünk előzetesen kis képkártyákat a CB 14/F és 16/J illusztrációinak fénymásolásával, s 
készítsünk ugyanannyi, a képekkel azonos méretű üres kártyát a szavak számára. Osszuk ki 
az üres kártyákat a gyerekeknek, s kérjük meg őket, hogy azonosítsák a képet, s készítsék el hozzá a megfelelő 
szókártyát. 
 
2. Ezt követően gyűjtsük össze, majd keverjük össze a kártyákat, s helyezzük azokat az asztalra képpel/szóval 
lefelé. Játsszunk a már ismert módon. A kártyák forgatása közben mutassuk be a gyerekeknek az új szavak 
helyes kiejtését. Az a csapat győz, amelyik több párt gyűjtött össze.  
 
3. Rakjuk ki az összes kártyát párosával az asztalra, s ismételjük át a szavakat. 
 

Javasolt házi feladat: az új szavak kiszótározása 
CB 16/K 
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LÉNYEG KISZŰRÉSE HALLOTT INFORMÁCIÓBÓL - BOARDING 
A CB 16/J gyakorlat segítségével elkísérhetjük a gyerekeket a beszálláshoz. A hanganyag követése során 
számozzuk be a képeket az események sorrendjében.  
Amennyiben a gyerekeknek már van tapasztalatuk a repüléssel kapcsolatban (személyes, olvasmány- vagy 
filmélmény, stb.), követhetjük a könyv utasítását, s a hanganyagot csak ellenőrzésre használjuk. 
   
Jessica  When we arrived at the airport, we walked into the waiting lounge. First we went to the check-

in desk. Our luggage was on trolleys. A flight attendant checked our flight tickets and gave us 
our boarding cards. She also weighed our bags. We kept only our hand luggage. We said 
goodbye to our parents and went to the passport control. An officer checked our passports and 
flight tickets. Then we went through the security check. We put our hand luggage on the x-ray 
scanner and stepped through the metal detector. 

 In the departure lounge we looked at the shops and made our last phone calls or sent text 
messages to our parents and friends. 

 Half an hour later we went through the gate. Then we boarded the plane and our adventures 
started. 

 
Megjegyzés Ha diákjainknak szüksége van a múlt idejű igeformák gyakorlására, tervezzünk több feladatot a 

fenti rész feldolgozására. 
 
BEFEJEZÉS 
ROLEPLAY 

Bízzuk a diákokra, melyik feladatot szeretnék elvégezni a CB 16/L gyakorlat két lehetősége közül: SMS-t 
szeretnének írni, vagy telefonbeszélgetést folytatni.  

 
MARADT IDŐNK? 
Kiegészítő készségfejlesztő gyakorlást biztosít az AB 14/6. feladat.  
 

Man  Flight MA 660 to Amsterdam will take off from gate number 14 at 07.10.  

Please check in at desks 8 to 11.  

MA 660 to Amsterdam, gate number 14, 07.10. 
 

Flight MA 92 to New York is delayed. It will take off from gate number 19 at 14.50.  

Please check in at desks 31 to 36.  

MA 92 to New York, gate number 19, 14.50.  
 

Flight MA 620 to Dublin will take off from gate number 7 at 17.15.  

Please check in at desks 17 to 20.  

MA 620 to Dublin, gate number 7, 17.15. 
 

Flight M 220 to Cairo is cancelled. 
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ADVENTURE 1 - 7. foglalkozás   A PLEASANT FLIGHT  
BOARDING 

Nyelvi célok 
• ismeretszerzés autentikus anyag segítségével. 

Főbb tevékenységek 
• kitalálós játék; 
• közérdekű információ követése: bizonyos 

információ kiszűrése; 
• szókincsbővítés; 
• szerepjáték. 

Eszközök 
• tárgyak kivágott képei; 
• írásvetítő; 
• könyv, hanganyag.             

 Beszédszándékok 
• megengedés és tiltás kifejezésének gyakorlása. 

 
BEVEZETÉS 

X-RAY SCANNER 
1. Vágjuk ki néhány jellegzetes alakú/körvonalú tárgy kis méretű képét papírból (pl. olló, mobil telefon, játék 
mackó, üdítő, stb.). Vetítsük ki a képeket írásvetítővel. Képzeljük el, hogy a repülőtéren mi ellenőrizzük a 
csomagokat. A látottak alapján válogassuk ketté a tárgyakat: melyeket vihetik az utasok a fedélzetre. 
 eg. You can take your mobile phone on board but you mustn’t use it. 

 You can take your camera with you. 
 You mustn’t take your penknife on board. 
 

Kiegészítő gyakorlás: AB 14/7. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS KÖVETÉSE, LÉNYEG MEGÉRTÉSE – SAFETY INSTRUCTIONS 
1. Hallgassuk meg a CB 17/M hanganyagán a biztonsági utasításokat, ismerkedjünk meg a repülőgép részeivel, s 
a biztonságos repülés kellékeivel. A szöveg hallgatása közben mutassunk rá a kép megfelelő részleteire. 
Semmiképp ne törekedjünk a részletes megértésre. 

 

Good morning Ladies and Gentlemen. Welcome on board. 
We would like to draw your attention to the Safety Instructions in the pocket in front of 
you.  
In this aircraft there are six emergency exits: two rear doors, two over the wings, two 
front doors. Emergency lighting will guide you to the exits. Under your seat there is a 
life jacket in the bag which may be used as a floating device.  
We would like to show you how to use the oxygen masks. The masks are located over 

your seat. In the case of emergency the masks will automatically fall out. In this case 

pull the mask down, apply it to your nose and mouth, and breath normally. If you are 

travelling with children you should also pull down their masks and apply them over 

their nose and mouth. You should apply your own mask first.  

For further information please read the Safety Instructions. Thank you. 
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2. Ismételtessük el a kulcsszavakat az illusztráció alapján. 
 
3. Beszélgessünk arról, milyen szabályokat kell betartani utazás közben (CB 17/N). 
  

Tanár Do you think you must faster your seat belts during the flight? 
Diák 1 No, I don’t think so. You must do that when taking off or landing and in the case of 

emergency. 
 Tanár I agree. 
 
Közben írjuk be ceruzával a megfelelő számokat a megfelelő helyre. Figyelmeztessük a gyerekeket, hogy 
egy helyre több szám is beírható. 
Munkánkat a hanganyag segítségével ellenőrizhetjük. 
 

When taking off or landing 
- You must fasten your seat belts. 
- You must switch off your mobile phones. 
- You must switch off your laptops. 
- You must switch off your CD players. 
- You must use your air-sick bag if you are air-sick. 
- You must stay in your seat. 

 
During the flight 

- You must switch off your mobile phones. 
- You must switch off your laptops. 
- You must use your air-sick bag if you are air-sick. 
- You needn’t switch off your CD players. 
- You needn’t take any air-sickness pills if you feel all right. 
- You needn’t fasten your seat belt. 
- You needn’t eat up everything served. 

 
In the case of emergency 

- You must use your air-sick bag if you are air-sick. 
- You must put on your oxygen mask. 
- You must help other people after putting on your oxygen mask. 
- You must call the flight attendant. 

 
Megjegyzés  Amennyiben diákjainknak nincs tapasztalatuk a repülés terén, használjuk a hanganyagot a 

feladat megoldásához, s ne annak ellenőrzésére. A tevékenységet záró kötetlenebb beszélgetés 
során meggyőződhetünk arról, a diákok megértették-e a szöveget. 

 
BEFEJEZÉS 

ROLEPLAY 
Képzeljük el, hogy repülőn ülünk. Egy önként jelentkező vállalja a légiutas-kísérő szerepét, míg a többiek az 
utasokat játsszák. Az utasok érdeklődnek a betartandó szabályokról. 
 Passenger  Can I use my mobile phone? 
 Flight attendant You can’t. You must switch it off. 
 
MARADT IDŐNK? 

WORDSEARCH 
Kérjük meg a gyerekeket, készítsenek szókereső rejtvényt a CB 17.oldalának szókincsével. 
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ADVENTURE 1 – 8-9. foglalkozás   A PLEASANT FLIGHT  
LANDING 

Nyelvi célok 
• eddig tanultak gyakorlása komplex 

készségfejlesztést biztosító tevékenységsoron 
keresztül. 

Főbb tevékenységek 
• szófelismerés; 
• mondatalkotás; 
• szerepjáték: néma jelenet „hangosítása”; 
• szöveg kiegészítése írásban; 
• kötetlen beszélgetés; 
• szükséges információ kiszűrése hallott 

szövegből; 
• párbeszéd; 
• képek sorrendezése hallott információ alapján. 

Eszközök 
• szókereső rejtvény(ek); 
• feladatlap (lásd itt a vázlatban); 
• BINGO kártyák; 
• munkafüzet; könyv, hanganyag. 

 Beszédszándékok 
• tetszés és érdeklődés kifejezése; 
• kötelezettség, szükségszerűség kifejezése. 
 
Nyelvi szerkezetek 
• egyszerű jelen idő használata; 
• egyszerű múlt idő használata. 
 
  

 
BEVEZETÉS 
WORDSEARCH 
Amennyiben előző órán vagy otthoni munkával elkészültek a repülés szókincsét tartalmazó 
szókeresők, indíthatjuk azok megfejtésével a 8. foglalkozást. A gyerekek kicserélik egymás 
közt rejtvényeiket, s megfejtik azokat. 
Amennyiben nem volt idő erre a tevékenységre, sokszorosíthatjuk e rejtvényt: 
 
O X Y G E N M A S K R T Z U I O P M 
D F G H N H B N E X I T N H J K L O 
L A P T O P D M A B C O C K P I T B 
I D F V S C V B T B V B G H A U A I 
F A S T E N R F B N Q W Y H S I I L 
E E R T R E T H E M R T B Z S K L E 
J D F G H R Z Z L K B G O H E L K P 
A F L I G H T A T T E N D A N T L H 
C C V B N M W N H Z T R Y H G N M O 
K R W T Z H I I K P L R Y K E M N N 
E M E R G E N C Y E X I T L R B B E 
T W Q R V F G S W I T C H O F V V B 
 

(megoldás) 
O X Y G E N M A S K        M 
    N    E X I T      O 

L A P T O P   A  C O C K P I T B 
I    S    T      A  A I 
F A S T E N   B      S  I L 
E        E    B  S  L E 
J        L    O  E   P 
A F L I G H T A T T E N D A N T  H 
C      W      Y  G   O 
K      I        E   N 
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E M E R G E N C Y E X I T  R   E 
T      G S W I T C H O F F   

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS ALKALMAZÁSA – SENTENCE BUILDING 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy a szókereső(k)ben talált szavakat írják fel egyenként a táblára, majd alkossanak 
azokkal mondatokat.  
 
Megjegyzés Dinamikusabb és célunknak jobban megfelel, ha ezt a tevékenységet szóban végezzük, de a 

pedagógus dönthet az írásbeli gyakorlás mellett is, ha diákjainak arra nagyobb szüksége van. 
 

SZÓKINCS ALKALMAZÁSA  – DUBBING 
Képzeljük el, hogy azt a feladatot kapjuk, készítsünk külföldi utasok számára rövidfilmet a repülés biztonsági 
szabályairól.  
1. Előkészítésként oldjuk meg a következő feladatot: 
 

Complete the safety instructions with the given words. 
LAPTOPS       OXYGEN MASKS       SWITCH OFF       EMERGENCY EXITS 

WELCOME       A LIFE JACKET        WINGS 

Good morning Ladies and Gentlemen. ___________________ on board. 
In this aircraft there are six _______________  ____________: two rear 
doors, two over  
the _____________, two front doors.  
Under your seat there is a _______________  ____________ in the bag.  
The ____________________  ___________ are over your seat.  
During the flight please _______________  ___________ your mobile 
phones and  
____________________. 

              For further information please read the Safety Instructions. Thank you. 
 
2. Egy önként jelentkező vállalja a légiutas-kísérő szerepét, aki eljátssza a teendőket. A többiek felváltva 
mondják a némajátéknak megfelelő utasításokat. 
 
KOMPLEX KÉSZSÉGFEJLESZTÉS - QUESTIONNAIRE 
1. Írjuk fel a táblára a következő kérdéseket négy oszlopba (AB 15/8): 

Why do you travel? 
How do you travel? 
Who do you like travelling with? 
When do you travel? 

 
Kezdeményezzünk kötetlen beszélgetést e kérdések segítségével, s a diákok ötleteit jegyezzük 
fel a megfelelő oszlopokba. 
 
2. Nyissuk ki a munkafüzetet a 15.oldalon, s vessük össze az ott olvashatókat a táblára jegyzett ötletekkel. 
 
3. Mondjuk el diákjainknak, hogy egyes repülőjáratokon utazási szokásokkal kapcsolatos kérdőíveket osztanak 
az utasoknak. Az AB 15. oldala egy ehhez hasonló kérdőívet tartalmaz. A hanganyagon Jessica válaszait fogják 
hallani. Kísérjék figyelemmel a hallottakat, s pipálják ki a Jessicára vonatkozó részeket a táblázatban. 
 

Man:  Do you like travelling? 
Jessica  Yes, I do, very much. I like travelling with my family during the holidays.  

I travel because I want to visit famous and interesting places.  
I’m interested in learning about other countries. 

Man:  Do you like to relax during your holidays? 
Jessica  Yes, I do. 
Man:  What about learning languages? 
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Jessica  Great idea. I want to learn other languages. I only speak English and Hungarian. 
Man:  How do you like travelling? 
Jessica  I like travelling by air best. Taking off is very exciting.  

I don’t like landing very much. 
 
4. A megoldás ellenőrzését követően kitölthetik magukról a táblázat második oszlopát. Kérdezzük meg néhány 
diák válaszát, s hívjuk fel figyelmüket arra, hogy minden kérdésre vonatkozóan találnak mintaválaszt az oldalon. 
 
5. A közös beszélgetés után a diákok készen állnak arra, hogy társaikat is megkérdezzék utazási szokásaikkal 
kapcsolatban (AB 15/9). 
 
6. Kérjünk visszacsatolást arról, amit megtudtak egymásról. 
 eg. Peti likes travelling by rail best. He doesn’t like travelling by road. He often feels sick. 
  He likes travelling with friends and relatives. 
 
 

TANULTAK BŐVÍTÉSE – LANDING 
1. A CB 18/O gyakorlat segítségével követhetjük a gyerekek megérkezésének történetét. A hanganyag követése 
során számozzuk be a képeket az események sorrendjében.  
Amennyiben a gyerekeknek már van tapasztalatuk a repüléssel kapcsolatban (személyes, olvasmány- vagy 
filmélmény, stb.), követhetjük a könyv utasítását, s a hanganyagot csak ellenőrzésre használjuk. 
 

Tomi The plane taxied to the airport building and then stopped. We unfastened our seat 
belts and took our hand luggage. Then said goodbye to the crew and got off the plane. 
We walked along a very long corridor following the signs towards the luggage 
reclaim. There we collected our bags and suitcases. Jessica brought a trolley for the 
luggage. Soon we left the airport building. 

 
2. Koncentráljunk az új kifejezésekre, miközben megbeszéljük, mi történt leszállás után. 
 
BEFEJEZÉS 

BINGO 

Bingózzunk kis csoportokban az 5. foglalkozásra készített kártyákkal. Előzetesen a sorozatot egészítsük ki a 
CB 18/O szókincsével.  A képeket osszuk ki egyenlően a csapatoknak. A szöveges kártyákat keverjük össze, 
majd egyenként olvassuk fel azokat. A játékosok lefordítják a szövegnek megfelelő képeket. Az a csapat győz, 
amelyiknek a kártyái hamarabb „elfogytak”. 
 
MARADT IDŐNK? 
TINI ILLEMTAN – TRAVELLING 
1. Olvassuk el a CB 19/R szövegét és beszéljük meg az illemszabályokat. Közben készítsünk táblázatot a 
legfontosabb információról: 

PUBLIC TRANSPORT 
You must You needn’t You mustn’t 

follow the instructions; buy extra drinks; disturb other people; 
 
2. A CB 19/S két illusztrációja közül válasszuk ki azt, ahol mindenki illemtudóan viselkedik.  
  

      Ajánlott házi feladat: AB 16/12. 
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ADVENTURE 1 – 10-11. foglalkozás  A PLEASANT FLIGHT  
ORGANISE YOUR VOCABULARY 
AND STRUCTURES 

Nyelvi célok 
• eddig tanultak áttekintése és kiegészítése; 
• eseményeket leíró szövegek követése. 

Főbb tevékenységek 
• szókincs rendszerezése; 
• hangosan olvasott szöveg követése; 
• szükséges információ megszerzése magnóról 

hallott szövegből; 
• szöveg kiegészítése; 
• táblázat kitöltése; 
• szerepjáték; 
• (történet írása és eljátszása). 

Eszközök 
• szókártyák borítékban minden párnak; 
• Nagy-Britannia térképe; 
• mondatkártyák; 
• könyv, munkafüzet, hanganyag; 
• (feladatlap). 

 Nyelvi szerkezetek 
• hely- és időhatározó elöljárószavak használata. 
 
 
 
 

 
BEVEZETÉS 

SILLY TENNIS  
A játékot két csapatban játsszuk. A téma a repülés. A csapatok játékosainak feladata, hogy felváltva 
mondjanak szavakat és kifejezéseket a témával kapcsolatban. A játék addig tart, míg valamelyik csapat 
már elhangzott szót ismétel meg, vagy nem tud újat mondani.  

  
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS –AT THE AIRPORT 
1. Bevezetésként soroljunk reptéri cselekvéseket, a gyerekek nevezzék meg a megfelelő helyszíneket. 
Folytassuk két csapatban a tevékenységet. Az egyik csapat tagjai nevezzék meg a helyszíneket, míg a másik 
csapat játékosai kapcsolják a megfelelő cselekvéseket. 
 
2. Előzetesen készítsünk olyan szókártyákat, melyek a tanult kifejezéseket tartalmazzák ketté 
vágva. Sokszorosítsuk a kártyákat úgy, hogy minden párnak jusson egy készlet. Helyezzük a 
kártyákat borítékba, s osszuk ki a pároknak. Feladatuk a párok minél gyorsabb összeillesztése. 
 
 pl.  

GET OFF  TO THE CREW 
   

SAY GOODBYE  ON A TROLLEY 
   

PUT THE LUGGAGE  THE PLANE 
 
3. Egészítsük ki Jessica és Maggie reptéri telefonbeszélgetését a hiányzó elöljárószavakkal (AB 16/11.), majd 
rendszerezzük a három elöljárószó használatát az AB 16/10. gyakorlat táblázata segítségével. 
 
Variáció  Az AB 16/11. gyakorlat megoldását előre megbeszéljük két diákunkkal, s megkérjük őket, 

hogy a foglalkozáson játsszák el telefonos beszélgetésként. Követési szempontként írjunk fel 
néhány kérdést a táblára: 

    Who are talking? 
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    Where’s Jessica? 
    Where is she going? 
    When is she leaving?  
 Majd nyissuk ki a munkafüzetet  és egészítsük ki a beszélgetést a hiányzó elöljárószavakkal. A 

beszélgetésben említett helyeket keressük meg Nagy-Britannia térképén. 
 
ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS  – THE STORY OF THE FLIGHT 
A CB 16-17-18. oldalaihoz tartozó hanganyag alapján készítsünk eggyel több mondatkártyát 
’BOARDING –FLYING - LANDING’ témában, ahány diákunk van a csoportban. Tartsuk 
magunknál az eseményeket elbeszélő első kártyát, a többit osszuk ki. Mondjuk el, hogy egy 
repülőút történetét fogjuk feleleveníteni a kártyák segítségével. Olvassuk fel az első mondatot. 
Figyeljenek, s aki úgy gondolja, nála van a folytatás, olvassa azt fel. 
 

Javasolt házi feladat: eseménysor leírása a CB 16/J és a CB 18/Oképsora alapján feladatlap 
segítségével. 

 
Mondatkártyák/házi feladat feladatlap alapja: 
When we arrived at the airport, we walked into the waiting lounge. First we went to the 
check-in desk. A flight attendant checked our flight tickets and gave us our boarding cards. 
She also weighed our bags. We kept only our hand luggage.  
We said goodbye to our parents and went to the passport control. An officer checked our 
passports and flight tickets. Then we went through the security check. We put our hand 
luggage on the x-ray scanner and stepped through the metal detector. 
In the departure lounge we looked at the shops and made our last phone calls or sent text 
messages to our parents and friends. 
Half an hour later we went through the gate. Then we boarded the plane and our adventures 
started. 
In London the plane taxied to the airport building and then stopped. We unfastened 
our seat belts and took our hand luggage. Then said goodbye to the crew and got off 
the plane. We walked along a very long corridor following the signs towards the 
luggage reclaim. There we collected our bags and suitcases. Soon we left the airport 
building. 

 

BESZÉDÉRTÉS FEJLESZTÉSE – AT THE LUGGAGE RECLAIM 
Míg Tomi a csomagjára vár, beszélgetésbe elegyedik egy angol fiúval (CB 18/P). hallgassuk őket, s írjuk a 
megfelelő kezdőbetűt a mondatok előtti karikákba aszerint, hogy mikor ki beszél. 
 

Boy  Where’s my suitcase? Oh, here it comes! Huh, it’s heavy! 
Tomi  That’s MY suitcase! Look! Here’s my name on it. 
Boy  Sorry. I thought it was mine.  
  Where are you from? 
Tomi  Hungary. We are visiting our twin school in Canterbury. 
Boy  How long are you staying? 
Tomi  For three weeks. 
Boy  Is it your first visit to Britain? 
Tomi  Yes, it is. I’m so excited. 
Boy  Are you going to other parts of the country? 

There are lots of beautiful places to see here. 
Tomi  I hope so. We are staying with host families. I hope we will go on trips too. 
Boy  Hey look. My suitcase is coming now.  

Enjoy your stay. Bye. 
Tomi  Goodbye. 
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BEFEJEZÉS 

ROLEPLAY 
Játsszuk el párokban, hogy elveszett csomagunkat keressük (CB 18/Q).  
Segítségként adjunk meg néhány kifejezést, mondatot mondatkártyákon: 
 eg.  Can I help you? 

 I can’t find my… 
 What is it like? (How big is it?/What colour…?/What is it made of?) 
 You must fill in this form. 

You needn’t worry. 
   
MARADT IDŐNK? 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – STORY 
A CB 19/T feladatának ismertetése után a gyerekek háromtagú csoportokban megírják, majd eljátsszák  
történetüket. 
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ADVENTURE 1 – 12. foglalkozás   A PLEASANT FLIGHT  

THINGS TO EXPERIMENT 

 

Nyelvi célok 
• kereszttantervi törekvések megvalósítása. 

Tevékenységek 
• rejtvényfejtés; 
• alkotó tevékenység; 
• kísérletezés; 
• értékelés, önértékelés. 

Szükséges eszközök 
• munkafüzet; 
• olló, cellux ragasztószalag, szívószálak, papír; 
• (háttérzene, magnó) 

 Nyelvi szerkezetek 
• utasítások; 
• képesség kifejezése. 
 
 

 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
Oldjuk meg az AB 17/13. keresztrejtvényét. 
Megfejtés: 
 
       1 B A L L O O N           
 2 H A N G - G L I D E R             
  3 H O T - A I R * B A L L O O N        
    4 H E L I C O P T E R           
      5 A E R O P L A N E          
       6 P A R A G L I D E R        
        7 F L Y I N G * S A U C E R    
      8 K I T E               
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÍSÉRLET – MAKE AND TEST AN AIRCRAFT 
Kövessük az AB 17/14. gyakorlat utasításait. Csoportokban készítsünk légi járművet, s próbáljuk ki 
állóképességét különböző változtatásokkal is. Rögzítsük a tapasztaltakat a gyakorlat táblázatában. 
 
Megjegyzés A foglalkozás előtt érdemes konzultálni fizikát/gyakorlati ismereteket tanító kollégánkkal, 

teremcserével biztosítani a megfelelő helyszínt, előre gondoskodni a szükséges kellékekről (a 
gyerekek segítségével). Amennyiben a kísérletezés megvalósítható fizika/technika órán, 
nyelvórán figyelmünket a tapasztaltak szóbeli és írásbeli nyelvi kiaknázására (gépek leírása: 
méret, tulajdonságok; képesség kifejezése) fordíthatjuk. 

 
 
BEFEJEZÉS 
PROJEKTEK BEMUTATÁSA 
A járművekből rendezzünk mini kiállítást, s mutassuk be azokat. 
 
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 
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2. FEJEZET – ADVENTURE 2 WONDERFUL LONDON 
 
 Tartalmi összegzés 

A londoni landolás után Tomiék városnézésre indulnak. Elkísérjük őket nyitott tetejű 
buszon, az idegenvezetőt hallgatva ismerkedünk a város nevezetességeivel és London 
közlekedésével.  
A fejezet végén (Tini illemtan) a városi közlekedéssel kapcsolatos illemszabályokkal 
ismerkedhetünk. 

 
Cél 

- szókincsbővítés (nevezetes épületek, közlekedés, tulajdonságok); 
- számok (árak, időpontok, dátumok, épületek adatai); 
- az egyszerű melléknévfokozás átismétlése, az összetett fokozás bevezetése; 
- szerepjátékokban való aktív részvétel; 
- vélemény kifejezése; 
- hatékony együttműködés pár- és csoportmunkában. 

 
Országismeret  

- Egyesült Királyság: London, London nevezetességei; 
- közlekedés Londonban. 

 
Kereszttantervi törekvések 

- földünk és környezetünk; 
- matematika; 
- ember a természetben. 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- London legfontosabb nevezetességeit képről felismerni, s azokról röviden beszélni; 
- útbaigazítást kérni és adni térkép alapján; 
- a városi közlekedésről beszélgetni. 
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ADVENTURE 2 - 1. foglalkozás   WONDERFUL LONDON  

A SIGHTSEEING BUS TOUR 

Nyelvi célok 
• szókincs bővítése; 
• beszédértés fejlesztése. 
Főbb tevékenységek 
• képrejtvény, képleírás; 
• szógyűjtés; 
• új ismeretek szerzése képek segítségével; 
• bizonyos információ megszerzése hallás után. 

Eszközök 
• könyv, hanganyag; 
• poszter készítéséhez szükséges írószerek; 
• londoni képek/képeslapok;     
• (szótárak). 

 
Nyelvi szerkezetek 
• képleírás során használatos kifejezések. 
 

 
BEVEZETÉS 
PICTURE PUZZLE  
Nézzük meg a CB 20/A gyakorlat képrejtvényét. Kérjük meg a diákokat, hogy válasszák ki a szerintük 
legmegfelelőbb címet a három megadott közül, majd olvassák el a CB 20/B leírásait, s pipálják ki azt, amelyik 
legjobban illik a képhez. 
(Az eredeti kép a CB 76. oldalán található. Az adott feladat hanganyaga tartalmazza a CB 20/B helyes 
megfejtését.) 
 

An open-top bus is waiting  for more tourists outside a London hotel.  
It is a sightseeing bus. It takes tourists around the city.  
It stops in front of famous buildings. You can get off and visit the places, then take another bus to go on. 

 
Megjegyzés A képleírás minden fejezet bevezető oldalán visszatér, egyre bővülő szókincset és nyelvi 

szerkezeteket bemutatva, illetve gyakoroltatva.  
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMÉTLÉS – WHAT DO YOU KNOW ABOUT GREAT BRITAIN? 
1. Osszuk a diákokat 4 fős csoportokba, s kérjük meg őket, hogy idézzék fel az előző évben tanultakat, s 
készítsenek címszavak gyűjtésével mini posztert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚJ INFORMÁCÓ KÖZVETÍTÉSE - A SIGHTSEEING BUS TOUR 
1. Hozzunk londoni nevezetességeket (CB 21/E) ábrázoló képeket/képeslapokat a foglalkozásra. Üljünk körül 
néhány összetolt padot.  
Egyenként mutassuk fel a képeket, s nevezzük meg a híres helyeket, majd helyezzük a képeket a felület 
közepére. Ismételtessük el többször az új kifejezéseket a gyerekekkel. 
2. Játsszunk memória játékot. 

Histor
 

BRITAIN 

Geography 

Places 

Peopl
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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? 
 
3. Csukott könyvvel hallgassuk meg Jessica és Tomi beszélgetését egy londoni busz sofőrrel (CB 21/D). 
Előzetesen írjuk a táblára vagy vetítsük ki a következő kérdéseket, és kérjük meg a gyerekeket, hogy a hallott 
szöveg alapján válasszák ki a megfelelő választ: 
 

Where are the children?  A) At Victoria Station; B) At Heathrow Airport. 
How much is a tour?  A) £ 20;   B) £12. 
Why do they want to take the bus? A) Because it’s cheap. B) Because it’s exciting. 
Why is it good to take that bus? A) Because they can get off at any stop. 
       B) Because it takes them around quickly. 

 
Jessica  Here we are at Victoria Station. What shall we do now? 
Tomi  I want to see the most famous places in London. 
Jessica  The city is too big to walk around. Let’s take a bus. Look, there’s one on the other side 

of the road. It’s a sightseeing bus. Come on. Let’s talk to the driver. 
 
Jessica  Good morning. How much is a tour? 
Bus driver It’s £12 for children. 
Tomi  Huh! It’s more expensive than walking! 

But it’s quicker and much more exciting. I’d like to go on it. 
Jessica  OK. Two tickets, please. 
Bus driver Don’t forget that you can get off at any stop, walk around, then take another bus from 

our company to go on.  
Jessica  Thank you. 

 
4. Hallgassuk meg a beszélgetést nyitott könyvvel, s kövessük a szöveget néma olvasással. Ellenőrizzük a 
kérdésekre adott válaszokat. 
 
5. Olvassuk el a beszélgetést szereposztásban. 
 
BEFEJEZÉS 
Nézzük meg a CB 21/E gyakorlat térképét, s azonosítsuk a nevezetességeket. 
 

Javasolt házi feladat: AB 18/1. 
 
MARADT IDŐNK? 
MINI DICTIONARY 
A CB 20/C gyakorlatát kiegészítő anyagként, illetve receptív szókincsként kezeljük. A gyakorlat megoldása a 
tanulási folyamatba bármikor beilleszthető. Segítségével bevezethetjük a gyerekeket az egynyelvű szótár 
használatának rejtelmeibe. Kiegészítő tevékenységként ők is készíthetnek hasonló feladatot az iskola 
könyvtárában vagy otthon megtalálható szótárak segítségével. 
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ADVENTURE 2 – 2-3. foglalkozás   WONDERFUL LONDON  
A SIGHTSEEING BUS TOUR 

Nyelvi célok 
• ismeretek bővítése képek és hanganyag 

segítségével; 
• közölt információra irányuló tartós figyelem; 
• információ összegzése kulcsszavak 

segítségével. 
Főbb tevékenységek 
• lényeg kiszűrése hallott szövegből; 
• térkép követése; 
• nevezetességek azonosítása; 
• szöveg kiegészítése írásban; 
• vélemény kifejezése; 

Eszközök 
• londoni képek; 
• információs kártyák; 
• könyv, munkafüzet, hanganyag. 

 
Beszédszándékok 
• vélemény kifejtése;  
• bizonytalanság kifejezése. 

 
BEVEZETÉS 

HÁZI FELADAT ELLENŐRZÉSE – LONDON SIGHTS 
Írassuk fel a gyerekekkel a neveket, s kérjük meg őket, hogy illesszék a szó mellé a megfelelő 
képeket. 
(Hagyjunk helyet a táblakép későbbi bővítéséhez!) 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

HALLOTT SZÖVEG KÖVETÉSE – MAP READING 
1. Keressük meg az említett nevezetességeket a CB 21/E térképén. 
 
2. Üljünk fel a buszra a gyerekekkel együtt, és hallgassuk az idegenvezetőt. Kövessük az útvonalat a térképen. A 
szöveg hosszú, meghallgatásának célja autentikus anyag követése, ismeretlen szövegben ismert információ 
felismerése. Semmiképpen ne törekedjünk részletes megértésre.  
 

1. Here we are at Buckingham Palace. It’s the home of the Royal Family. There are over 600 rooms in 
it. Some parts of the palace are open to the public. 
You can see the statue of Queen Victoria in front of the building. 
St James’s Park is one of the loveliest royal parks. It’s a nice place to relax with its colourful flower 
beds and lakes. 
 
2. Westminster Abbey is the most beautiful Gothic church in London. It was built in the 11th century. It 
is the coronation church of the British kings and queens. 
A lot of important statesmen, writers, musicians and scientists are buried here. 
 
3. The Houses of Parliament stand by the River Thames. There are over 1,000 rooms and 100 staircases 
in the building. 
It has two parts – the House of Lords and the House of Commons. 
The clock tower of the Houses of Parliament is 96 m high. Big Ben is really the name of the 13.5-tonne 
bell. The minute hands of the clock are 4.25m long and the hour hands are 2.7 m long. 

 
4. The London Eye is a giant Ferris wheel on the bank of the Thames. It’s 135 m high. It takes 26 
minutes to go round. You can have a breathtaking view from the top. 
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5. We are approaching Trafalgar Square. You can get off the bus and enjoy their concert, walk round 
the fountain and feed the pigeons or take photos of the National Gallery and Nelson’s Column. If you 
like art, it’s worth visiting the gallery with more than 2,000 paintings. 
 
6. In 1666 a huge fire destroyed three-quarters of London. After the fire Sir Christopher Wren, a 
famous architect, designed the new building of St Paul’s Cathedral. It took 35 years to build it.  
You can climb up to the dome of the famous Whispering Gallery. 

 
7. Now we are driving over Tower Bridge. The roadway lifts up to allow big ships to pass through. 
There is a museum in the tower. It tells the history of the bridge. 
 
8. On the left you can see the Tower of London. The White Tower is the oldest part, it was built in the 
11th century. 
Once it was a fortress, then a prison and now it’s a museum. 

 
Megjegyzés A hanganyag szövege kiegészítő információt tartalmaz. Részletesebb feldolgozása differenciált 

foglalkozásra kínál lehetőséget. 
 
3. Emeljük ki a legfontosabb információt az egyes nevezetességekről, s előzetesen készítsünk mindegyikről 4-4, 
kulcsszavakat tartalmazó információs kártyát. (A kártyák kb. A5 méretűek legyenek.) 
     Pl. Tower Bridge: 

famous bridge 
a museum in the tower 
history of the bridge 

Osszuk ki az információs kártyákat a gyerekeknek. Kérjük meg őket, hogy próbálják meg azokat a táblán lévő 
képekhez csatolni. 
 pl. I think the London Eye is a giant Ferris wheel. 
  I know that the Houses of Parliament stand by the Thames. 
  I think the Tower of London is a museum but I’m not sure. 
  Westminster Abbey must be a Gothic church. 
 
4. A közösen kialakított táblakép alapján foglaljuk össze, amit megtudtunk Londonról  
 
GYAKORLÁS – COLLECT FOURS 
Üljünk körbe néhány összetolt padot. Osszuk a gyerekeket csapatokba, s osszuk ki köztük egyenlően az 
információs kártyákat. A képeket helyezzük el középen, jól látható módon. A csapatok feladata a képek 
megszerzése úgy, hogy összegyűjtik a képhez illő 4 információs kártyát.  
Variáció 1 A csapatok egymástól húznak. 
Variáció 2 A csapatok egymástól kérnek lapokat bármelyik játékost megszólítva. Ha pl. a királyi palota 

képét szeretnék megszerezni, mert arról már van a kezükben kártya, így szólhatnak: 
   Linda, I need some information about Buckingham Palace. Can you help me? 
   

Ha a megszólított játékos csapatánál van ilyen kártya, kötelesek azt átadni. 
 
Amint együtt a 4 összeillő kártya, a csapat megkapja a képet, amit kártyái segítségével be kell 
mutatnia.  
 

GYAKORLÁS ÍRÁSBAN – SIGHTS  
1. A csapatok együtt maradva dolgozzanak az AB 18/2. gyakorlaton. Egészítsék ki a szöveget. Biztosítsunk 
szótárakat, hogy az ismeretlen szavakat tartalmazó információt is értelmezhessék. 
 
2. Ellenőrzésként hallgassuk meg a feladathoz tartozó hanganyagot, mely a korábban 
hallgatott anyag rövidített és egyszerűsített változata. 
 

Buckingham Palace is the home of the Royal Family. There are over 600 rooms in it. 
Some parts of the palace are open to the public. 
You can see the statue of Queen Victoria in front of the building. 
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Westminster Abbey is the most beautiful Gothic church in London. It is the coronation church of the 
British monarchs. 

 
The Houses of Parliament stand by the Thames. There are over 1,000 rooms and 100 staircases in the 
building. It has two parts – the House of Lords and the House of Commons. 

 
The clock tower of the Houses of Parliament is 96 m high. Big Ben is really the name of the 13.5-tonne 
bell. The minute hands of the clock are 4.25m long, the hour hands are 2.7 m long. 

 
The London Eye is a giant Ferris wheel. It’s 135 m high. It takes 26 minutes to go round. You can have 
a breathtaking view from the top. 

 
In 1666 a huge fire destroyed three-quarters of London. After the fire  
Sir Christopher Wren, a famous architect, designed the new building of  
St Paul’s Cathedral. It took 35 years to build it.  
 
The roadway of Tower Bridge lifts up to allow big ships to go through. 
There is a museum in the tower. It tells you the history of the bridge. 
 
The Tower of London was a fortress then a prison. Now it is a museum.  
The White Tower is the oldest part, it was built in the 11th century. 

 
BEFEJEZÉS/ MARADT IDŐNK? 
Soroljuk a szövegben szereplő számokat összekevert sorrendben, s kérjünk arról információt, 
mire vonatkoznak az adott számok. 
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ADVENTURE 2 – 4. foglalkozás   WONDERFUL LONDON  
GUARDS IN LONDON 

Nyelvi célok 
• ismeretek bővítése autentikus és hanganyag 

segítségével; 
• beszédkészség fejlesztése pármunka során. 
Főbb tevékenységek 
• képleírás, képleírás követése; 
• gépi szöveg követése; 
• szerepjáték; 
• igaz és hamis információ felismerése; 
• számok gyakorlása; 
• (problémamegoldó feladat). 

Eszközök 
• londoni képek; 
• információs kártyák; 
• könyv, hanganyag; 
• (’Noughts and crosses’ tábla fénymásolatai). 

 
Nyelvi szerkezetek 
• mennyiségi viszonyok: dátumok, időpontok, 

árak; 
• bemutatkozás telefonon. 
 
 

 
BEVEZETÉS 

PICTURE DESCRIPTION 
Megkérünk egy diákot, hogy húzzon egy londoni képet, s írja le, mi látható rajta anélkül, hogy megmutatná a 
képet a többieknek. Nekik ki kell találniuk, melyik nevezetességet ábrázolja a kép. A már kitalált lapokat 
elhelyezzük a táblán. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMERETEK BŐVÍTÉSE AUTENTIKUS ANYAG SEGÍTSÉGÉVEL - LONDON SIGHTS 
1. Elevenítsük fel a tanultakat a képek és a múlt órán használt információs kártyák segítségével. 
 
2. Hallgassuk meg a CB 22/F gyakorlat hanganyagát, s kövessük az írott információt a könyvben.  
 

Have a breathtaking view of the Thames from Tower Bridge. Visit the Engine Rooms and learn about 
the history of the bridge. The Tower Bridge Exhibition is open every day between 09.30 am and 6.00 pm 
except the 24th and 25th of December and the 1st of January. 

 
The Tower of London stands on the bank of the river Thames. It is open to public every day except 
Christmas and New Year’s Day. The warders of the Tower can tell you everything about its history. In 
the Treasure House you can see the Crown Jewels. It’s worth visiting. 
 
Buckingham Palace is the home of the Royal Family. There are over 600 rooms in it. Some parts of the 
palace are open to the public. You can visit the State Rooms in August and September from 9.30 am to 
4.30 pm every day. 

 
 

AUTENTIKUS ANYAG FELDOLGOZÁSA - ROLEPLAY 
1. Dolgozzunk tovább párokban. Egyikük turista, s telefonon szeretne információt kérni az egyes 
nevezetességekről (CB 23/G). Társa egy turista információs központban dolgozik (CB 22 oldal kiadványai,  
CB 23/Did you know?). 
 
2. A pármunkát követően önállóan oldják meg a CB 23/H gyakorlatot. 
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BEFEJEZÉS 
SZÁMOK GYAKORLÁSA – NOUGHTS AND CROSSES 
Játsszunk párokban az alábbi tábla fénymásolatain, vagy frontálisan a táblán két csapatban. A feladat 3 X vagy O 
összegyűjtése vízszintese, függőlegesen vagy átlósan bármelyik irányban illetve sorban úgy, hogy az adott 
mezőben látható számhoz információt rendelnek. A játékhoz szükségük lesz a könyv 22 oldalára. 
 

£5.50 9.30-18.00 11.00 am 
2-3 hours July 31 – September 26 £12.95 

10.00 – 17.00 £37.50 January 1 
 
 
 
MARADT IDŐNK? 
PROBLEM SOLVING 
Oldjuk meg párokban a CB 23/K gyakorlatát. 
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ADVENTURE 2 – 5-6. foglalkozás   WONDERFUL LONDON  
GUARDS IN LONDON 

Nyelvi célok 
• eddig tanultak alkalmazása és bővítése; 
• gyakorlati célirányos együttműködés. 
Főbb tevékenységek 
• rejtvényfejtés; 
• beszélgetés képekről hanganyag segítségével; 
• projekt munka. 

Eszközök 
• labda; 
• (AB 19/3 megfejtése fólián, írásvetítő); 
• könyv, munkafüzet, hanganyag; 
• projekt munkához szükséges anyagok. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• (mennyiségi viszonyok: időpontok, árak); 
• véleménynyilvánítás. 
 
 

 
BEVEZETÉS 

BALL ROUND - LONDON 
Dobjuk körbe a labdát, s mindenki, aki elkapja, mondjon egy megállapítást Londonról. Addig játsszunk, amíg 
van vállalkozó a labda elkapására. 
  
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

EDDIG TANULTAK ALKALMAZÁSA ÉS BŐVÍTÉSE – PEOPLE IN UNIFORM 
1. Önálló munkával mindenki oldja meg az AB 19/3. gyakorlat keresztrejtvényét. A megoldáshoz 

használhatják az AB 18/2. szövegét. Ellenőrizzük közösen a megfejtést. (Ezt megtehetjük írásvetítő 

segítségével is.) 

 
2. Beszélgessünk London egyenruhásairól. Szemléltetésként használjuk a CB 23/I gyakorlat 
képeit és hanganyagát. 

Every day in front of Buckingham Palace you can see the ceremony of the Changing of the Guard. 
Guardsmen wear their Bearskin uniform – a red coat with black trousers and a helmet.  

 
Look at that policeman. He is wearing his black uniform and a helmet. 
 
The Queen has horse guards too. They wear amazing helmets. You can see a guard sitting on his horse 
at the official entrance to Buckingham Palace. 
 
The warders of the Tower of London have a more colourful uniform – they wear a hat, not a helmet. 
They are the guides at the Tower. They are called Yeomen or Beefeaters. They know everything about 
its history. 

 
Javasolt házi feladat: AB 19/4. 

 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – PROJECT WORK 
1. Megszerzett ismereteinket felhasználva készítsünk angol nyelvű anyagokat egymás számára. 
A gyerekek választhatnak a következő lehetőségek közül: 

• London nevezetességei (turisztikai kiadvány) 
• London Quiz (játékos feladatlap) 
• London Dictionary (egynyelvű képes szótár) 

Forrás: Internet, útikönyvek, TEAM 4, képek, stb. 
Munkaforma: párok vagy 3 fős csapatok 



51 
 

 
 
BEFEJEZÉS 
A végzett munka bemutatása, értékelése 
 
Megjegyzés Gondoskodjunk arról, hogy az elkészült anyagokat a későbbiekben beépítsük a tanulási 

folyamatba. 
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ADVENTURE 2 – 7. foglalkozás   WONDERFUL LONDON  
WALKING OR TRAVELLING? 
 

Nyelvi célok 
• információcsere a tanult nyelv minél aktívabb 

használatával; 
• új nyelvi szerkezet bevezetése. 
Főbb tevékenységek 
• hallott szöveg követése; 
• olvasás szerepek szerint; 
• párbeszéd szerepkártyák alapján; 
• kötetlen beszélgetés; 
• melléknévfokozás. 

Eszközök 
• könyv, hanganyag; 
• szerepkártyák. 

 
Beszédszándékok 
• útbaigazítás kérése és adása. 
 
Nyelvi szerkezetek 
• melléknevek egyszerű fokozásának ismétlése; 
• összetett fokozás bevezetése. 
 

 
BEVEZETÉS 

BINGO 
Diktáljuk le a következő szavakat: 
 WAY, MAP, BRIDGES, HOURS, BUS, BANK, RIVER, SQUARE, LEFT, RIGHT 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy jelöljenek meg hatot a leírt szavak közül. Játsszuk le a CB 24/l gyakorlat 
hanganyagát. A magnót figyelve pipálják a bejelölt szavakat. Akinek megvan mind a hat, BINGO-t kiált. 
 

Tourist  Excuse me, how do I get to the Tower? 
Policeman Have you got a map? Let me see. We are here in Trafalgar Square. Go along the 

Strand and turn right towards the river. At the bank of the Thames turn left and go 
along the river. Don’t go over any bridges. You will see the Tower  
on the left. But it’s a long way. It takes hours and hours.  
It’s better to take a bus or the Tube. 

Tourist  Thank you very much. 
Policeman That’s all right. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

PÁRBESZÉDEK – FINDING THE WAY 
1. Hallgassuk meg a CB 24/L beszélgetést nyitott könyvvel is, s kövessük a párbeszédet. Majd olvassuk el 
szerepek szerint. Emeljük ki az útbaigazítást adó igéket és elöljárószavakat. 
 
2. A könyv mintájára készített szerepkártyák alapján, párokban dolgozva kérjenek és adjanak útbaigazítást 
egymásnak a következő helyszínekre: 

• from Trafalgar Square  to The London Eye; 
• from The London Eye to St Paul’s Cathedral; 
• from St Paul’s Cathedral to Westminster Abbey. 

 

ÚJ NYELVI SZERKEZET BEVEZETÉSE – CITY TRANSPORT 
1. Kezdeményezzünk beszélgetést a városban használatos közlekedési eszközökről.  
 
2. Keressük meg az ellentétpárokat a CB 24/M gyakorlat melléknevei közt, majd a példák 
alapján ismételjük át az egyszerű fokozás formáit, s vezessük be az összetett formákat. (A 
színek segítenek!) 
 

Javasolt házi feladat: AB 20/5. 
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Kiegészítés: alakítsák át a szöveget, s írjanak saját magukról. 
BEFEJEZÉS 

ROLEPLAY 
Párokban játsszuk el a következő szituációt: rendőrautóban bűnügy helyszínére autózunk. Egyikünk vezet, 
társunk navigál: 

Policeman 1 Turn right here. 
Policeman 2 OK. I’m turning right… 
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ADVENTURE 2 – 8. foglalkozás   WONDERFUL LONDON  
WALKING OR TRAVELLING? 

Nyelvi célok 
• új nyelvi szerkezet gyakorlása; 
• olvasás információszerzés céljából. 
Főbb tevékenységek 
• kötetlen beszélgetés; 
• rejtvényfejtés; 
• összehasonlítás szóban és írásban; 
• igaz/hamis megállapítások szétválogatása 

olvasott szöveg alapján; 
• (információgyűjtés); 
• (adatok feldolgozása írásban). 
Eszközök 
• keresztrejtvény fénymásolata; 
• könyv, munkafüzet; 
• (üres kártyák - class records). 

 Beszédszándékok 
• vélemény kifejezése. 
 
Nyelvi szerkezetek 
• melléknévfokozás gyakorlása. 
 

 
 

 
BEVEZETÉS 
Házi feladat alapján kötetlen beszélgetés a tantárgyakról. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

MELLÉKNÉVFOKOZÁS GYAKORLÁSA - OPPOSITES 
1. Oldjuk meg a következő keresztrejtvényt a megadott szavak ellentétének beírásával: 
 
1 E X P E N S I V E           cheap 
    2 S A F E            dangerous 
       3 H E A L T H Y      unhealthy 
     4 Q U I E T          noisy 
     5 U N C O M F O R T A B L E  comfortable 
     6 P O L U T I N G       nature friendly 
      7 R E L A X I N G      tiring 
       8 S L O W         fast 
 
2. Kapcsoljuk a megoldás mellékneveit járművekhez, s mondjunk azokról véleményt: 
 
 Diák 1 I think scooters are slower than cars. 

Diák 2 Buses are more polluting than trams. 
 
3. Oldjuk meg közösen az AB 20/6. gyakorlatát. Kérjük meg a diákokat, hogy adjanak minél 
több ötletet, s mindenki a neki legjobban tetszőt írja le a munkafüzetbe. 
 
4. Párokban dolgozzanak az AB 20/7. gyakorlaton. Köztük sétálva figyeljük kommunikációjukat. 
 

Javasolt házi feladat: AB 20/7. gyakorlat megoldása írásban  
 

BEFEJEZÉS 

OLVASÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE – INTERESTING RECORDS 
A beszélgetést követően dolgozzunk csendesen: olvassunk néhány érdekes rekordról (CB 25/N). 
A megértést ellenőrizzük az igaz/hamis megállapítások megkeresésével. 
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MARADT IDŐNK? 

CLASS RECORDS 
Gyűjtsünk néhány osztály rekordot és készítsünk a CB 25/N gyakorlat kártyáihoz hasonlókat. 
 Who is the most persistent runner in the class? 
 Who has got the most comfortable shoes? 
 Who is reading the most exciting book?



56 
 

ADVENTURE 2 – 9. foglalkozás   WONDERFUL LONDON  
CITY TRANSPORT 

Nyelvi célok 
•  új nyelvi szerkezet gyakorlása; 
• szerepjátékban való aktív részvétel. 
Főbb tevékenységek 
• melléknévfokozás játékos módon; 
• szógyűjtés; 
• ötletgyűjtés; 
• mondatok sorrendezése hallás után; 
• olvasás szerepek szerint; 
• szerepjáték; 
• érdekességek gyűjtése. 
Eszközök 
• könyv, munkafüzet, hanganyag. 

 Beszédszándékok 
• érvelés: előnyök és hátrányok. 
 
Nyelvi szerkezetek 
• melléknévfokozás gyakorlása. 
 
 

 
BEVEZETÉS 

NOUGHTS AND CROSSES 
Játsszunk a már ismert módon az AB 21/8. gyakorlat tábláival. 

1. az első tábláról mondjunk annyi helyes mondatot, amennyit tudunk; 
2. a másodikkal játsszunk frontálisan, két csapatban; 
3. az utolsó két táblán játsszanak a gyerekek párokban. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

BESZÉLGETÉS – CITY TRANSPORT 
Válogassuk össze a városi közlekedésben használatos közlekedési eszközöket. Beszélgessünk arról, kinek 
melyik a kedvenc járműve, s miért. Az ötleteket felírhatjuk a táblára, illetve a füzetbe: 
 

VEHICLES ADVANTAGES DISADVANTAGES 
BIKE It’s fun. 

It makes you fit. 
You mustn’t use it on motorways. 

 
   

Az utolsó példa a busz legyen, hogy így kapcsolódjunk a következő feladathoz. 
 

SZITUÁCIÓK FELDOLGOZÁSA  
1.  Szálljunk buszra: oldjuk meg a CB 26/O gyakorlatot. 
 

Jessica  Is this the right bus to Trafalgar Square? 
Bus driver Yes. 
Jessica  How long does it take us to get there? 
Bus driver More than 15 minutes in the rush hour, I’m afraid. 
Jessica  Two singles to Trafalgar Square, please. 
Bus driver £ 4.20, please. 
Jessica  Here you are. Sorry but I haven’t any change on me. 
Bus driver No problem. 

 
2. A sorrend ellenőrzése után olvassuk el a párbeszédet szerepek szerint, majd annak átalakításával térjünk át a 
CB 26/P szituációira. Ha van időnk, a párok többszöri újraszervezésével mindenki dolgozhat mindhárom 
szituáción. Dönthetünk úgy is, hogy a diákok választhatnak a feladatok között. 
 
BEFEJEZÉS/ MARADT IDŐNK? 

DID YOU KNOW? 
A CB 26. oldalán olvasható információt bővítsük településünk járműveivel kapcsolatos érdekességekkel. 
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 pl.  The oldest bus in our city is decorated with horseshoes. 
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ADVENTURE 2 – 10-11. foglalkozás  WONDERFUL LONDON  
ORGANISE YOUR VOCABULARY AND 
STRUCTURES 

Nyelvi célok 
• eddig tanultak áttekintése, gyakorlása, szituatív 

alkalmazása. 
Főbb tevékenységek 
• szókincs rendszerezése; 
• beszélgetés; 
• nevezetességek azonosítása; 
• közös tervezés; 
• táblázat kitöltése; 
• szöveg kiegészítése írásban; 
• történet írása és eljátszása; 
• értékelés, önértékelés. 
Eszközök 
• londoni képek; 
• könyv, munkafüzet; 
• (angol-magyar szótárak). 

 
Beszédszándékok 
• javaslattétel; 
• vélemény nyilvánítása; 
• útbaigazítás kérése és adása; 
• kötelezettség és tiltás kifejezése. 
 
Nyelvi szerkezetek 
• melléknévfokozás; 
• összehasonlító szerkezetek gyakorlása. 
 
 

 
BEVEZETÉS 

WORD BANK 
Az AB 22/9. gyakorlat szókincsét rendezzük a megfelelő címek alá. A diákok először dolgozzanak önállóan a 
munkafüzetben, addig írjuk fel a három címszót a táblára. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS RENDSZEREZÉSE - PEOPLE 
Írják fel egyenként a kigyűjtött szavakat a tábla megfelelő oszlopába. Kezdeményezzünk beszélgetést az említett 
emberek foglalkozásáról.  
 pl. A lollipop lady is someone who helps people to cross the road safely. 
  She works in the streets, for example in front of schools. 
 

SZITUÁCIÓS JÁTÉK - PLACES 
1. Térjünk át a táblázat következő oszlopára. Kérjük meg a gyerekeket, hogy írják fel a közneveket a táblára, míg 
valaki más kiválasztja a megfelelő képet, s felragasztja azt a szó mellé, harmadik társuk pedig feliratozza a 
képet.  
 
2. Idézzük fel a híres épületekről tanultakat. 
 
3. Osszuk a gyerekeket 3 fős csoportokba. Feladatuk egy londoni délutáni program összeállítása. Ahol tudják, 
vegyék figyelembe az árakat, nyitvatartási időt. Terveiket írják írásvetítő fóliára.  
Készüljenek választásuk indoklására is. 
Munkájuk során használhatják a már tanult szerkezeteket: 
 Where shall we go…? 
 Let’s go… 
 Let’s do something more interesting. 
 Let’s…instead. 
 What about going to…? 
 Good idea./I don’t like that idea. 
 
Határozzuk meg a rendelkezésre álló időt, s kérjük meg, hogy csak címszavakban írjanak. 
Az idő lejárta után mutassák be egyenként terveiket, s közben indokolják meg választásukat. Jegyezzük a táblán 
(pl. a képek kipipálásával) a gyerekek körében legnépszerűbb látványosságokat. 
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4. Párokban dolgozzanak tovább. Kérjenek egymástól útbaigazítást a táblán megjelölt helyekre. 
 

NYELVI SZERKEZETEK RENDSZEREZÉSE – TRANSPORT 
Térjünk vissza a táblázathoz, s nézzük át a középső oszlop szavait. Ennek kapcsán 
beszélgessünk a londoni közlekedésről, s oldjuk meg az AB 22/10-11. gyakorlatait.  
 
TINI ILLEMTAN – PUBLIC TRANSPORT 
1. Olvassuk el a CB 27/R szövegét és beszéljük meg az illemszabályokat. Közben készítsünk táblázatot a 
legfontosabb információról: 

PUBLIC TRANSPORT 
You must You mustn’t 

queue at bus stops; jump the queue; 
 

Biztosítsunk szótárakat az ismeretlen szavak megértéséhez. 
 
2. A CB 27/S két illusztrációja közül válasszuk ki azt, ahol mindenki illemtudóan viselkedik. 
Kezdeményezzünk beszélgetést a diákok tapasztalatairól a másik kép alapján. A 
tevékenységet kiegészíthetjük képleírással is. 
 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – STORY 
A CB 27/T feladatának ismertetése után a gyerekek 3 fős csoportokban megírják történetüket. 
 
BEFEJEZÉS  
ACT IT OUT! 

Kérjük meg a csoportokat történetük előadására, majd értékeljük az előadásokat 
közösen. 
 I like the first story best. It’s funny/exciting. 
 The actors in the second group are very good. 
 The children in the third group speak very good English. 
 I like the body language in the last story. 
 I think our story is good, but next time we must be louder. 
 
MARADT IDŐNK? 
TRANSPORT IN YOUR TOWN/VILLAGE 
Dolgozzuk át szóban vagy írásban az AB 22/11. szövegét úgy, hogy az helyi 
közlekedésünkről szóljon. 
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ADVENTURE 2 – 12. foglalkozás   WONDERFUL LONDON  
THINGS TO EXPERIMENT 

Nyelvi célok 
• kereszttantervi törekvések megvalósítása. 

Főbb tevékenységek 
• rejtvényfejtés; 
• alkotó tevékenység; 
• kísérletezés; 
• értékelés, önértékelés. 

Szükséges eszközök 
• munkafüzet; 
• alapanyagok az AB 23.oldalának ötletei szerint, 

egy lavór víz, rakomány; 
• (háttérzene, magnó). 

 Nyelvi szerkezetek 
• utasítások; 
• melléknévfokozás, összehasonlítás. 
 

 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
Oldjuk meg az AB 23/12. keresztrejtvényét. 
Megfejtés: 
 1 G R A P E F R U I T              
      2 T I N                
        3 S T R A W            
        4 I C E * C U B E         
   5 W O O D E N * B O X            
     6 C O R K                
    7 M A R G A R I N E * T U B        
        8 B O T T L E           
       9 P L A S T I C * T R A Y      
        10 E G G * B O X          

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÍSÉRLET – AN UNSINKABLE BOAT 
Kövessük az AB 23/13. gyakorlat utasításait. Csoportokban készítsünk vízi járművel, s próbáljuk ki 
állóképességét különböző terheléssel. Rögzítsük a tapasztaltakat a gyakorlat táblázatának első oszlopában.  
 
Megjegyzés A foglalkozás előtt érdemes konzultálni fizikát/természetismeretet tanító kollégánkkal, 

teremcserével biztosítani a megfelelő helyszínt, előre gondoskodni a szükséges kellékekről (a 
gyerekek segítségével). Amennyiben a kísérletezés megvalósítható fizika/természetismeret 
órán, nyelvórán figyelmünket a tapasztaltak szóbeli és írásbeli nyelvi kiaknázására 
(összehasonlítás, melléknév fokozott formái) fordíthatjuk. 

 
 
BEFEJEZÉS 
PROJEKTEK BEMUTATÁSA 
A járművekből rendezzünk mini kiállítást, hasonlítsuk össze azokat, s az adatokat rögzítsük a táblázat többi 
oszlopában.  
A beszélgetés során próbáljuk minél többet használni a tanult összehasonlító szerkezeteket.  
 
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 
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3. FEJEZET – ADVENTURE 3 FABULOUS CANTERBURY 
 
 Tartalmi összegzés 

A gyerekek megérkeznek Canterbury buszállomására, ahol vendéglátóik várják őket. 
Bepillantást nyerhetünk egy brit család életébe, s ismerkedhetünk a brit iskolások 
mindennapjaival. Szabadidőnkben felfedezhetjük a várost és környékét. Ellátogatunk a 
nevezetes Canterbury mesék múzeumába, s egy időre mi is a meseíró köntösébe 
öltözünk.  
A fejezet végén (Tini illemtan) az étkezésekre vonatkozó illemszabályokkal 
ismerkedhetünk. 

 
Cél 

- szókincsbővítés (család, iskola, város); 
- részletesebb bemutatkozás gyakorlása; 
- kérdések feltevése - információcsere; 
- lehetőség/megengedés, tiltás kifejezésének felelevenítése; 
- kötelezettség kifejezése: ’have to’ használatának bevezetése; 
- a tanultak segítségével önmagukról információt közvetíteni. 

 
Országismeret  

- Egyesült Királyság: Anglia, Canterbury; 
 - ismereteink bővítése a brit iskolarendszerről; 
 - brit étkezési szokások. 
 
Kereszttantervi törekvések 

- irodalom;  
 - földünk és környezetünk; 
 - ember és társadalom; 

- ember a természetben. 
 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- képekkel illusztrált hosszabb leíró szöveget követni; 
- gazdagabb szókinccsel beszélni családjukról, városukról, iskolájukról; 
- a lehetőség/megengedés, tiltás és kötelezettség kifejezésének formáit szövegben 
felismerni. 
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ADVENTURE 3 – 1. foglalkozás   FABULOUS CANTERBURY 
MEET THE CRAIGS 

Nyelvi célok 
• olvasott és hallott információ alapján ismeretek 

bővítése a célnyelvi országról. 
Főbb tevékenységek 
• képrejtvény, képleírás; 
• olvasott és hallott szöveg összevetése; 
• szókincs bővítése; 
• kötetlen beszélgetés; 
• kép és szöveg összekapcsolása. 

Eszközök 
• Nagy-Britannia térképe; 
• könyv, munkafüzet, hanganyag. 

 
Beszédszándékok 
• érdeklődés mások hogyléte felől. 
 

Nyelvi szerkezetek 
• képleírás során használatos kifejezések. 

 
BEVEZETÉS 
PICTURE PUZZLE  
1. Nézzük meg a CB 28/A gyakorlat képrejtvényét. Kérjük meg a diákokat, hogy válasszák ki a szerintük 
legmegfelelőbb címet a három megadott közül. 
Tanulmányozzuk a térképet, s adjunk általános információt a városról, így bevezetve néhány új kifejezést: 

south-east of Britain, smaller than London, at least as beautiful as the capital city, 
River Stour, go punting/boating, old buildings, a beautiful cathedral, interesting museums 

 
2. Olvassák el a CB 28/B leírásait, s pipálják ki azt, amelyik legjobban illik a képhez. 
Mondjuk el, hogy a leírásokban szereplő minden információ igaz, de a leírás nem mindenhol pontos. 
(Az eredeti kép a CB 76. oldalán található. Az adott feladat hanganyaga tartalmazza a CB 28/B helyes 
megfejtését.) 
 

This is a photo of the Old Weavers’ House in Canterbury. It is on the River Stour.  

You can go punting on the river Pay in the street, go through the building – there is a restaurant inside   

– and wait for your guide down by the river. 

 
Megjegyzés A képleírás minden fejezet bevezető oldalán visszatér, egyre bővülő szókincset és nyelvi 

szerkezeteket bemutatva, illetve gyakoroltatva.  
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMERKEDÉS EGY BRIT CSALÁDDAL - THE CRAIG FAMILY 
 1. Mondjuk el, hogy Tomit és Jessicát Angliában a Craig család látja vendégül. Olvassuk el a 
buszállomáson zajló ismerkedésüket (CB 29/D). Majd hallgassuk meg a hanganyagot és 
vessük azt össze a leírtakkal. Találunk különbséget? 
 

Mr Craig Welcome to Canterbury. How was your journey? 
Tomi  It was fine. We had a pleasant flight. Nobody was sick on the plane. 
Mrs Craig Did you do anything special in the afternoon? 
Tomi  Yes, we went on a sightseeing tour of London. 
Mr Craig Did you have a good time?  

 Tomi  Yes.  
Mrs Craig Did you like it? 
Tomi  Yes, very much. That was the most interesting part of our journey. 
Mr Craig Canterbury is much smaller than London but it is at least as beautiful as the capital. 

You will see. To me, it’s the most beautiful city in the world. 
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My car is over there. Can I help you with your luggage? 
   Do you like travelling?  
 

Javasolt házi feladat: AB 24/1. 
 
2. Ismerkedjünk meg alaposabban a Craig családdal (CB 29/E). A szöveg első részét hallgatva jegyezzük le a 
kulcsszavakat a családtagokról, majd a könyv szövegének segítségével ellenőrizzük munkánkat. A lejegyzett 
adatok segítségével beszélgessünk a családról, értelmezzük az új szókincset. 
 

Mr Craig is the head teacher of a small village school in Ash near Canterbury.  
His wife, Lorraine, is a nurse. She works at a hospital.  
Their sons are like two peas in a pod. 
Nathanael is older than his brother, Alexander.  
They live in a nice cottage not far from Canterbury.  
 

3. Hallgassuk végig a hanganyagot a menüre koncentrálva. 
 
Mr Craig is the head teacher of a small village school in Ash near Canterbury.  
His wife, Lorraine, is a nurse. She works at a hospital.  
Their sons are like two peas in a pod. 
Nathanael is older than his brother, Alexander.  
They live in a nice cottage not far from Canterbury.  
Now they are sitting round the table and having a typical English Sunday dinner: some roast 

beef…..with boiled potatoes…..peas…..and carrots…..and some gravy. The boys like muffins very much. 

You can always find some on their dinner table. 

 
BEFEJEZÉS 
Elevenítsük fel a brit reggeliről tanultakat (TEAM 1 Step 7), majd egészítsük ki ismereteinket az AB 24/3. 
gyakorlat megoldásával. 
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ADVENTURE 3 – 2. foglalkozás   FABULOUS CANTERBURY 
MEET THE CRAIGS 
 

Nyelvi célok 
• beszédértés és olvasás készségének fejlesztése; 
• beszéd- és íráskészség fejlesztése. 
Főbb tevékenységek 
• szókincsbővítés; 
• játékos szövegfeldolgozás; 
• interjú készítése; 
• levélírás. 

Eszközök 
• könyv, munkafüzet. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• kérdő szórend. 
 
 

 
BEVEZETÉS 
AT THE COACH STATION 
Indítsunk a házi feladat (AB 24/1.) ellenőrzésével, így felelevenítve a megérkezés történetét.  
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
SZÓKINCSBŐVÍTÉS - MINI DICTIONARY  
Oldjuk meg önálló munkával a CB 28/C gyakorlatát, majd beszélgessünk arról, ki milyen típusú házban lakik. 
A korábban tanultak alapján bővítsük a szókincset (pl. lighthouse, tent, caravan, cave, cottage, stb.) 
 

BESZÉDÉRTÉS ÉS OLVASÁS KÉSZSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE – MESSAGE READING (AB 
24/2.) 
1. Ismerkedjünk meg egy másik brit családdal: írjuk fel a családtagok nevét, foglalkozását, munkahelyét a 
táblára. A diákok feladata lesz az információ kiegészítése a lakással és hobbikkal kapcsolatban. 
Alkossunk 3-4 fős csapatokat, s mondjuk el, hogy feladatuk egy, a Brown családról szóló szöveg követése és 
minél pontosabb lejegyzése lesz a következő módon: tanáruk kiül a folyosóra a tanterem elé, s fennhangon 
olvasni kezdi az AB 24/2. gyakorlat szövegét. Közben minden csapatból egy játékos kimegy a szöveget hallgatni 
és memorizálni. Amint megjegyzett valamennyit, visszafut társaihoz lediktálni a megjegyzett információt. 
Közben valaki más mehet hallgatni a felolvasást. A tanár közben már máshol jár a szövegben, de mivel azt 
egymás után többször felolvassa, az információ többször fog ismétlődni. 
 
6-8 felolvasás után adjunk egy kis időt a mondatok kiegészítésére, összerendezésére, majd olvassuk fel még 
egyszer a szöveget a teljes osztály előtt. Adjunk egy utolsó lehetőséget a korrigálásra, majd hallgassuk meg az 
„eredményt”.  
 
2. Vessék össze a leírtakat a munkafüzet szövegével. Értékeljük a legpontosabb munkákat. 
 

BESZÉDKÉSZSÉG FEJLESZTÉSE – YOUR TEACHER’S LIFE 
1. Önállóan vagy párokban szerkesszenek kérdéseket az AB 24/2. szövege alapján. 
 
2. Készítsenek interjút tanárukkal, majd meséljék el, amit megtudtak. 
 
KREATÍV ÍRÁS – YOUR FAMILY  
1. Elevenítsük fel a levél formáját, majd kérjük meg a gyerekeket, hogy írjanak levelet saját családjukról az AB 
24/2. alapján. 
 
Megjegyzés Ha az előző tevékenységek elhúzódása miatt nem jut idő a levélírásra, adjuk azt otthoni 

feladatnak. 
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BEFEJEZÉS/ MARADT IDŐNK? 

LETTERS 
Olvassunk fel 1-2 levelet a nevek említése nélkül. Vajon ki tudják találni, ki írta a sorokat? 
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ADVENTURE 3 – 3. foglalkozás   FABULOUS CANTERBURY 
SCHOOL LIFE 

Nyelvi célok 
• olvasás általános tájékozódás céljából; 
• olvasott szöveg részletes megértése. 
Tevékenységek 
• tanultak játékos felelevenítése; 
• kérdésfeltevés információszerzés céljából; 
• képekkel illusztrált szöveg feldolgozása; 
• szókincsbővítés; 
• brit és magyar iskola összehasonlítása; 
• kérdésekre válaszadás emlékezetből; 
• (keresztrejtvény készítése). 

Eszközök 
• labda; 
• könyv.  

 
Beszédszándékok 
• magyarázatkérés. 

 

Nyelvi szerkezetek 
• melléknévfokozás, összehasonlítás; 
 
 
 
 
 

 
BEVEZETÉS 
BALL ROUND 
Dobjuk körbe a labdát. Mindenki mondjon magáról valamit az előző órán vagy otthon írt 

levélből idézve. 
Lehetőleg senki se ismételjen már elhangzott szerkezetet. Ha elakadnak, kérdezzünk.  
Kérdéseinkkel tereljük a beszélgetést az iskola témára. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ORSZÁGISMERETI INFORMÁCIÓ FELDOLGOZÁSA KÉPEK SEGÍTSÉGÉVEL – SCHOOL 
LIFE 
1. Kérjük meg a diákokat, hogy párokban írjanak kérdéseket az iskolai életről. 5 perc áll rendelkezésükre. 
 
2. Próbáljanak választ keresni kérdéseikre a CB 30/F gyakorlat első hat képéhez tartozó szövegét olvasva. 
Beszéljük meg közösen, miről olvastak. A szöveg által meg nem válaszolt kérdésekre próbáljunk magunk felelni. 
 
3. Bátorítsuk a diákokat, hogy kérdezzenek rá az általuk nem ismert szavakra. Magyarázzuk azok jelentését 
szinonimákkal, körülírással.  
 
4. Képről képre haladva hasonlítsuk össze a brit iskolát sajátunkkal. Bátorítsuk a gyerekeket a 
korábban tanult összehasonlító szerkezetek használatára. 
 pl. Our school is much bigger than the Ash school/theirs. 
  I think it’s more modern. 
  But their playground is more exciting than ours. 
 
BEFEJEZÉS 
Tekintsék át a szöveget alaposan, néma olvasással. Csukják be könyvüket, s emlékezetből 
válaszoljanak néhány összefoglaló tanári kérdésre. 
 
MARADT IDŐNK? 

CROSSWORD PUZZLE 
Készítsenek egymás számára rejtvényt a brit iskoláról. 
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ADVENTURE 3 – 4-5. foglalkozás   FABULOUS CANTERBURY 
SCHOOL LIFE 

Nyelvi célok 
• új nyelvi szerkezet bemutatása; 
• olvasás ismeretszerzés céljából. 
Főbb tevékenységek 
• tanultak játékos felelevenítése; 
• kötetlen beszélgetés; 
• új nyelvi szerkezet bemutatása párbeszéden 

keresztül; 
• színezés olvasott szöveg alapján; 
• igaz és hamis információ különválasztása; 
• kulcsszavak gyűjtése; 
• szövegfeldolgozás csoportokban; 
• játékszabályok értelmezése és írása. 

Eszközök 
• labda; 
• könyv, munkafüzet; 
• szókártyák (országok neve); 
• üres lapok kulcsszavak gyűjtéséhez. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• kötelezettség kifejezése: ’have to’ bevezetése. 
 
 

 
BEVEZETÉS 
BALL ROUND 
Dobjuk körbe a labdát. Mindenki mondjon magáról valamit az iskolai életről. Lehetőleg senki 

se ismételjen 
már elhangzott szerkezetet. Ha elakadnak, kérdezzünk.  
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

TANULTAK FELIDÉZÉSE – SCHOOL LIFE: UNIFORMS 
1. Kezdeményezzünk beszélgetést a CB 30/F gyakorlatának szövege alapján a brit gyerekek iskolai életéről. 
 
2. Elevenítsük fel az egyenruhásokról tanultakat, s mondjuk el, hogy a brit iskolások is egyenruhát hordanak.  
A CB 30-31.oldalain látható képek megmutatják a kötelező színeket. 
(Az egyenruhát nem viselők magyar látogatók.) 
A sárgával keretezett részben bővebb információt találunk erről. 
 

KÖTELEZETTSÉG KIFEJEZÉSE: A ’HAVE TO’ BEVEZETÉSE 
1. A bekeretezett rész megállapításainak segítségével beszéljük meg a ’have to’ használatát. Kiterjesztésként 
olvassuk el a gyerekek és az igazgató párbeszédét. Itt fordítsuk figyelmünket a kérdő és tagadó formákra. 
Rögzítsünk néhány mintamondatot a táblán és a füzetben. 
 
2. Gyakorlásként oldjuk meg az AB 26/7-8. feladatait. 

Javasolt házi feladat: AB 25/4. 
 

KIEGÉSZÍTŐ ANYAG FELDOLGOZÁSA – SCHOOLS AROUND THE WORLD (AB Appendix 64-65) 
Feldolgozás során végezzük el az AB 65-65. oldalainak egymásra épülő feladatait, mely segítségével nem csak 
érdekes dolgokat tudhatunk meg más országok iskolásainak életéről, de az új nyelvtani szerkezetet is 
gyakorolhatjuk.  
 
Variáció  1. Osszuk a gyerekeket 5 csoportba és húzassunk velük egyet-egyet a 64.oldalon említett 

országok nevéből. A csoportok olvassák el a húzott országról szóló információt, majd gyűjtsék 
ki egy papírlapra a megértés szempontjából legfontosabb kulcsszavakat, de ne említsék az 
ország nevét. 
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2. Ezt követően osszák meg az információt a többi csoporttal. Használják ehhez a gyűjtött 
kulcsszavakat. 
3. A csoportok beszámolója után szedjük össze a szavakat tartalmazó lapokat.  
Minden csoport húzzon egy új lapot, s az azon olvasható kulcsszavak segítségével idézzék fel 
az előbb hallottakat, és nevezzék meg az adott országokat. 

 
BEFEJEZÉS/MARADT IDŐNK? 

RULES 
A játékszabályok ismertetésekor is használhatjuk az új szerkezetet. Az AB 25/5. a ’Guess who?’ szabályainak 
szókincsét tartalmazza.  
Kérjük meg a diákokat, hogy gondoljanak egy általuk kedvelt játékra, s gyűjtsék össze az utasításokhoz 
szükséges szókincset, majd írják le a játék szabályait a ’have to” szerkezetet használva (AB 25/6). 
Majd 3 fős csoportokban ismertessék egymásnak az általuk leírt játékot. 
Beszéljük meg, van-e kedvük kipróbálni valamelyik játékot. Ha igen, iktassuk azt be a tanulási folyamatba. 
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ADVENTURE 3 – 6-7. foglalkozás   FABULOUS CANTERBURY 
EXPLORING CANTERBURY 

Nyelvi célok 
• ismeretek bővítése és készségfejlesztés 

autentikus anyagok feldolgozásán keresztül;  
• olvasás általános tájékozódás céljából. 
Főbb tevékenységek 
• rejtvényfejtés; 
• hirdetések olvasása; 
• szókereső megfejtése; 
• szövegfeldolgozás hallás után; 
• szöveg kiegészítése; 
• hirdetés megfogalmazása; 
• vélemény kifejezésének gyakorlása 

szituációban; 
• autentikus anyag feldolgozás. 

Eszközök 
• rejtvény fénymásolatai; 
• könyv, munkafüzet hanganyag; 
• mondatkártyák; 
• térkép a lakóhelyről; 
• diákok által gyűjtött kiegészítő anyag Chaucer 

koráról (anyanyelven). 

 
Beszédszándékok 
• véleménynyilvánítás; 
• egyetértés, egyet nem értés kifejezése; 
• útbaigazítás kérése és adása. 
 
 

 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
A CB 30/F szövege alapján töltsük ki a következő keresztrejtvényt: 
 
1 P R I M A R Y * S C H O O L            
       2 P L A Y G R O U N D         
   3 B R I T A I N                
         4 T O Y S             
        5 R E L A X             
        6 A R R I V E            
    7 A S S E M B L Y              
  8 R E L I G I O U S * E D U C A T I O N     
        9 P R A C T I S E          
   10 L I B R A R Y                
 
Olvassuk fel a gyerekeknek a szöveget, s a rejtvénybe beírandó szó helyén koppintsunk ceruzánkkal az asztalon. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

AUTENTIKUS ANYAG FELDOLGOZÁSA - ADVERTS 
1. Tomi naplójának elolvasása után látogassunk mi is Canterbury központjába. 
Olvassuk át a hirdetéseket (CB 32/G) és keressük meg az említett helyszíneket a térképen. Beszéljük meg, 
melyik hirdetés mit kínál. 
 
2. A szókincset gyakoroljuk az AB 27/9. szókeresőjének megoldásával. (Adjuk meg a rendelkezésre álló időt!) 
 
3. Hallgassuk meg, Jessicáék melyik lehetőséget választják. 
 

Jessica  Hey Tomi. Look at these adverts: ”The Best Ways to Explore Canterbury”. 
Tomi  Let me see. Wow! I want to go on a ghostly tour. 
Jessica  When does it start? 
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Tomi  At 8 o’clock. 
Jessica  Where do we have to meet? 
Tomi  In St Margaret’s Street. 
Jessica  Oh, we can’t go on that tour. It’s Sunday today.  

They only do it on Fridays and Saturdays. 
Tomi  What a pity! Let’s go round the city by horse-drawn carriage then.  
Jessica  I’d rather go on a punt trip. It’s more exciting and less expensive. 
Tomi  How much do we have to pay? 
Jessica  Only £3. 
 

4. A párbeszéd második meghallgatása alkalmával egészítsük ki az AB 27/10. gyakorlatának 
szövegét. 
 
5. Kérjük meg a diákokat arra, hogy párokban beszélgessenek arról, ők melyik lehetőséget választanák.  
Segítsük munkájukat néhány minta mondattal: 
 We want to go on the ghost tour. 
 It sounds exciting.  
 I’m interested in tales of the supernatural. 

I think it’s a good choice. 
I agree/I don’t agree. 
I don’t like ghost stories. 
I don1t believe in ghosts. 
I want to explore Canterbury by horse-drawn carriage. 

 

6. Toljunk össze néhány padot és üljünk köréjük. Terítsük ki a térképet, s 
keressük meg településünk látnivalóit. Kérjük meg a diákokat, hogy párokban 
írjanak hirdetést e látnivalók felfedezési lehetőségeiről. Mintaként használhatják 
a könyv szövegét. 
 
7. Olvassák fel az elkészült hirdetéseket, s ki-ki válasszon közülük kedve szerint. Kezdeményezzünk az 5. 
ponthoz hasonló beszélgetést. 

Javasolt házi feladat: AB 27/11. 

 

INFORMÁCIÓSZERZÉS AUTENTIKUS ANYAG SEGÍTSÉGÉVEL – CANTERBURY TALES 
MUSEUM 
1. Kérjünk útbaigazítást a múzeumba a CB 32/H szituációs kártyái alapján. 
2. Olvassunk a múzeumról a CB 33/I gyakorlat kiadványából. A gyakorlat célja az információszerzés, szókincse 
tekinthető receptívnek. 
  
BEFEJEZÉS 

HISTORICAL BACKGROUND 
Meséljünk a gyerekeknek az adott történelmi korról (magyarul). Amennyiben a gyerekek hoztak gyűjtőmunkát, 
adjuk át nekik a szót.
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ADVENTURE 3 – 8-9. foglalkozás   FABULOUS CANTERBURY 
EXPLORING CANTERBURY 

      IN THE STREETS OF CANTERBURY 

Nyelvi célok 
• kreatív írás; 
• gyakorlati, célirányos együttműködés 

csoportmunkában. 
Főbb tevékenységek 
• szavak jelentésének körülírása; 
• történetírás előre megadott szavakkal; 
• történet követése hallás után; 
• módbeli segédigék jelentésének tisztázása. 

Eszközök 
• színkártyák; 
• „szóbank” kártyák színes lapokon; 
• könyv; 
• előzetesen megírt történet; 
• labda. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• lehetőség (can/can’t);  
• kötelezettség, szükségesség (have to/ don’t 

have to/needn’t); 
• tiltás (mustn’t). 
 

 
BEVEZETÉS 

FORMING GROUPS 
Alakítsunk három csapatot úgy, hogy minden diák húz egy színt: zöldet, sárgát vagy lilát. Az 
azonos színt húzók alkotnak majd egy csapatot. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KREATÍV ÍRÁS - STORIES 
1. Másoljuk le a CB 33/J gyakorlatának szólistáit a könyvvel azonos színű lapokra.  
A lila csapat szólistáját mutassuk meg a másik két csapatnak. Az ő feladatuk, hogy elmagyarázzák vagy 
eljátsszák a lila játékosoknak a listán olvasható szavakat/kifejezéseket úgy, hogy az adott szavakat nem ejthetik 
ki. Miután a lilák kitalálták és helyesen leírták szavaikat, a zöld csapatra, majd a sárga csapatra kerül a sor. 
Miután mind a három csapat listája elkészült, vessék azt egybe a CB 33/J gyakorlatban foglaltakkal. 
 
2. Ezt követően minden csapat hozzákezd egy olyan rövid történet megírásához, melyben a listájukon szereplő 
szavak mind szerepelnek. 
Figyeljük munkájukat, s szükség esetén nyújtsunk segítséget. 
 
3. Hallgassuk meg az elkészült történeteket.  
 
FELIRATOK ÉRTELMEZÉS - SIGNS 
1. Mi is írjunk egy történetet, melyben a következő szavak szerepelnek: 
  bus, bus driver,  have a rest, get off, footpath, dangerous, take, service station 
Olvassuk fel a gyerekeknek a történetet, s kérjük meg őket, hogy írják le, szerintük melyek 
lehettek a megadott kulcsszavak. Megmondhatjuk, hogy 4 főnév, 1 melléknév és 3 ige 
szerepelt a listán. 
 
2. Alkossunk mondatokat az így összeállított lista szavaival. 
 
3. A szavakat megtalálhatjuk a CB 34/K gyakorlatban. Kapcsoljuk a képekhez a megfelelő 
mondatokat. Beszéljük meg az egyes segédigék jelentését. 

 
Javasolt házi feladat: CB 34/L 
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BEFEJEZÉS/MARADT IDŐNK? 

BALL ROUND 
Dobjuk körbe a labdát, s mondjunk egy segédigét. A gyerekeknek mindig az éppen elhangzó 
segédigével kell mondatot mondaniuk. 
 pl. MUST  I must go home now. 
  CAN’T  I can’t go to the cinema, I haven’t got any pocket money. 
  MUSTN’T You mustn’t cross the road here. etc. 
 

 
ADVENTURE 3 – 10-11. foglalkozás  FABULOUS CANTERBURY 

ORGANISE YOUR VOCABULARY AND 
STRUCTURES 

Nyelvi célok 
• eddig tanultak áttekintése, gyakorlása, szituatív 

alkalmazása. 
Főbb tevékenységek 
• szókincs rendszerezése; 
• szerepjáték; 
• kötetlen beszélgetés; 
• segédigék használatának gyakorlása; 
• képleírás; 
• történet írása és eljátszása; 
• értékelés, önértékelés. 

Eszközök 
• könyv, munkafüzet. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• lehetőség (can/can’t);  
• kötelezettség, szükségesség (have to/ don’t 

have to/needn’t); 
• tiltás (mustn’t); 
• utasítások; 
• vélemény kifejezése. 

 
 

 
BEVEZETÉS 

WORD BANK 
Az AB 28/12. gyakorlat szókincsét rendezzük a megfelelő címek alá. A diákok először dolgozzanak önállóan  
munkafüzetükben, addig írjuk fel a három címszót a táblára. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZEREPJÁTÉK – MEETING SOMEONE 
1. Írják fel egyenként a kigyűjtött kifejezéseket a tábla megfelelő oszlopába. Próbáljuk közösen befejezni a 
megkezdett mondatokat. 
 
2. Dolgozzunk az AB 28/13. gyakorlat szituációs kártyái szerint. Egyik diákunk vállalja a brit gyerek szerepét, 
egy másik pedig a magyar gyerekét. Játsszák el a csoport előtt a reptéri találkozást. 

 
3. Ezt követően az AB 28/13. második szituációjának megfelelően a magyar gyerek mutassa 
be brit barátját osztálytársainak, akik kérdéseket tesznek fel neki, hogy minél többet 
megtudjanak róla és családjáról (lásd 2. foglalkozás vázlata). 
 

BESZÉLGETÉS – TALKING ABOUT SOMEONE 
A diákok mondják el, amit megtudtak a levelezőtársról. Ehhez használhatják az AB 28/12 második oszlopába 
beírt kifejezéseket, melyeket e tevékenység közben felírunk a táblára. Így a gyerekek ellenőrizhetik a 
munkafüzetükben végzett munkát. 
 
NYELVI SZERKEZETEK GYAKORLÁSA – MODALS (AB 28/14-15.) 
1. Vegyük át a felsorolt segédigék jelentését és használatát, majd oldjuk meg a feladatokat, a képek és 
párbeszédek összekapcsolását, valamint a szöveg kiegészítését. 
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2. Beszélgessünk hasonló módon Mr és Mrs Craig foglalkozásáról is.  
 
TINI ILLEMTAN – ROUND THE TABLE 
1. Írjuk le a Craig családot ábrázoló fényképet (CB 29.oldal). 
 
2. Olvassuk el a CB 35/M szövegét és beszéljük meg az illemszabályokat. Közben készítsünk táblázatot a 
legfontosabb információról: 

ROUND THE TABLE 
USE DON’T USE 

a fork to eat salad; a fork to eat fruit salad; 
 

Biztosítsunk szótárakat az ismeretlen szavak megértéséhez. 
 
3. A CB 35/N két illusztrációja közül válasszuk ki azt, ahol mindenki illemtudóan viselkedik. 
Kezdeményezzünk beszélgetést a diákok tapasztalatairól a másik kép alapján.  
 
KÉPLEÍRÁS – TALKING ABOUT A PICTURE 
1. Az AB 28/12. harmadik oszlopába írt kifejezések segítségével írjuk le CB 35/N képeit. 
  
2. Játsszunk párokban. Az egyik játékos kiválasztja a könyv egyik képét úgy, hogy társa ne lássa azt. Beszéljen a 
képről részletesen a tanult kifejezésekkel. Társa a könyvet lapozgatva igyekszik megtalálni a kérdéses képet. 
Kétségek esetén tegyen fel kérdéseket. Ha megtalálta a képet, szerepcserével folytatódjon a tevékenység. 
 
Megjegyzés Adjuk meg a rendelkezésre álló időt! 

 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – STORY WRITING 
A CB 35/O feladatának ismertetése után a gyerekek 3 fős csoportokban megírják történetüket. 
 
BEFEJEZÉS  
ACT IT OUT! 

Kérjük meg a csoportokat történetük előadására, majd értékeljük az előadásokat 
közösen. 
 I like the first story best. It’s funny/exciting. 
 The actors in the second group are very good. 
 The children in the third group speak very good English. 
 I like the body language in the last story. 
 I think our story is good, but next time we must be louder. 
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ADVENTURE 3 – 12. foglalkozás   FABULOUS CANTERBURY 
THINGS TO EXPERIMENT 

Nyelvi célok 
• kereszttantervi törekvések megvalósítása. 

Főbb tevékenységek 
• rejtvényfejtés; 
• kísérletezés; 
• értékelés, önértékelés. 

Szükséges eszközök 
• munkafüzet; 
• képeslap; 
• egy pohár víz, jégkocka, só, vastagabb cérna 

vagy fonal; 
• (háttérzene, magnó).  

 Nyelvi szerkezetek 
• utasítások. 
 
 

 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
Oldjuk meg az AB 29/16. keresztrejtvényét. 
Megfejtés: 
 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16  
 B I O L O G Y & C H E M I S T R Y  
 O N W E S L A  A E X O N C I U A  
 O S L A T U R  L A P D K I M L R  
 K E  R R E D  C D E E  S E E D  
  C  N I    U P R L  S T R   
  T  I C    L H I   O A    
    N H    A O M   R B    
    G     T N E   S L    
         O E N    E    
         R S T        
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÍSÉRLETEK – BIOLOGY AND CHEMISTRY 
Kövessük az AB 29/17. gyakorlat utasításait két csoportban dolgozva. A csoportok végezzék el a választott 
kísérletet. A ’Did you know?’ rész magyarázata segítségünkre lesz a kísérletek értelmezésében. Ha az a célunk, 
hogy a diákok teljesen önállóan dolgozzanak, biztosítsunk angol-magyar szótárakat is a magyarázó szövegek 
megértéséhez. 
 
Megjegyzés A foglalkozás előtt érdemes konzultálni fizikát/természetismeretet, illetve kémiát tanító 

kollégánkkal, teremcserével biztosítani a megfelelő helyszínt, előre gondoskodni a szükséges 
kellékekről (a gyerekek segítségével).  

 A biológiai kísérletet végző csapat hamarabb fog végezni. Adjunk nekik kiegészítő feladatot 
(pl. készítsenek rejtvényt MATHEMATICS megfejtéssel, s ismertessenek társaikkal egy 
logikai feladatot).  

 
 
BEFEJEZÉS 
KÍSÉRLETEK BEMUTATÁSA 
Osszuk meg tapasztalatainkat egymással. 
 
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 
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4. FEJEZET – ADVENTURE 4 AN ENTERTAINING MIX 
 
Tartalmi összegzés 

Ez a fejezet a szabadidő eltöltéséről szól. Beszélgetünk kirándulásokról, szabadtéri és 
benti tevékenységekről, zenéről és filmekről.  
A fejezet végén (Tini illemtan) a moziba, színházba, koncertre járás néhány 
illemszabályával ismerkedhetünk. 
 

Cél 
- szókincsbővítés (szabadidős tevékenységek);  
- érdeklődés kifejezése, tetszésnyilvánítás; 
- tanácsadás; 
- részvétel mindennapi beszélgetésekben; 
- írásbeli és szóbeli kommunikációs készségek fejlesztése; 
- múlt idejű cselekvések: folyamatos múlt bevezetése. 
 

 
Kereszttantervi törekvések 
 - művészetek: médiaismeret; 
 - művészetek: ének-zene; 

- informatika. 
 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- hobbijukról, kedvenc szabadidős tevékenységükről gazdagabb szókinccsel 
beszélgetni, azokról egymást kérdezni; 
- beszélgetést kezdeményezni kedvenc zenészekről, színészekről, s abban aktívan részt 
venni; 
- beszámolni kedvenc filmjükről. 
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ADVENTURE 4 - 1. foglalkozás   AN ENTERTAINING MIX 
A FREE AFTERNOON 

Nyelvi célok 
• új nyelvi szerkezet bevezetése 

szövegkörnyezetben. 
Főbb tevékenységek 
• képrejtvény, képleírás; 
• kép és mondat összekapcsolása; 
• rejtvényfejtés; 
• új nyelvi szerkezet megfigyelése 

szövegkörnyezetben; 
• új nyelvi szerkezet játékos gyakorlása. 

Eszközök 
• könyv; 
• rejtvény fénymásolata. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• folyamatos jelen idő átismétlése; 
• folyamatos múlt idő bevezetése. 
 
 

 
BEVEZETÉS 
PICTURE PUZZLE  
1. Nézzük meg a CB 36/A gyakorlat képrejtvényét. Kérjük meg a diákokat, hogy válasszák ki a szerintük 
legmegfelelőbb címet a három megadott közül.  
 
2. Olvassák el a CB 36/B leírásait, s pipálják ki azt, amelyik legjobban illik a képhez. 
Mondjuk el, hogy a leírásokban szereplő minden információ igaz, de a leírás nem mindenhol pontos. 
(Az eredeti kép a CB 76. oldalán található. Az adott feladat hanganyaga tartalmazza a CB 36/B helyes 
megfejtését.) 
 

In the picture you can see a girl. She is resting on a bench in a rockery. On the left there is a Japanese 
stone bridge. In the middle of the photo you can see a big tree with colourful leaves and some nice 
flowers under it. If you walk over the bridge you will get to the woods. 

 
Megjegyzés A képleírás minden fejezet bevezető oldalán visszatér, egyre bővülő szókincset és nyelvi 

szerkezeteket bemutatva, illetve gyakoroltatva.  
   
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

CSELEKVÉSEK KIFEJEZÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE – A FREE AFTERNOON 
1. Nézzük meg, mit csinálnak a gyerekek a délutáni program során készített fényképeken (CB 37/D). Írjuk a 
megfelelő kép számát a mondatok elé. 
 
2. A képek alapján (cselekvések) töltsük ki a következő keresztrejtvényt: 

Megfejtés: 
   1  H   G         1 C H A N G I N G 

  2 W A L K I N G   
   3 S H O W I N G  
4 W A I T I N G     
  5 P L A Y I N G   
    E        

 

  2 W   K        
   3  H O        
4 W A     G       
  5   A Y        
    E          
 

ÚJ NYELVI JELENSÉG MEGFIGYELÉSE – FOLYAMATOS MÚLT IDŐ 
1. Olvassuk el Tomi naplójának részletét, s hallgassuk a hanganyagot. Figyeljük a hallott és 
olvasott anyag különbségeit. 
 

Tomi It was a nice spring day. The sun was shining but the sky was a bit cloudy.  
The wind was blowing – we were near the sea where it is always windy.  
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We were waiting for our guide by the castle wall. Everybody was wearing raincoats. Some 
people were taking photos, others were sitting on the grass or standing under the trees. The 
guide was late. At first nobody was angry. 
But by the time he arrived, we felt tired, cold and thirsty. 

 
2. Olvassuk végig alaposan a szöveget, s hívjuk fel a gyerekek figyelmét az új nyelvi jelenségre – a múltban 
adott pillanatban folyamatosan tartó cselekvések kifejezésére.  
Vessük össze a D és E gyakorlat mondatait, azaz a jelen és múlt idő formáit, valamint az egyes és többes szám 
kifejezését.  
A naplórészlet mintájára beszéljünk arról, mit csináltak a turisták abban a pillanatban, mikor az idegenvezető 
megérkezett (CB 37/F). 
 
BEFEJEZÉS 

WHAT WERE THEY DOING? 
Küldjünk ki egy önként jelentkezőt az osztályból. A többieket kérjük meg, hogy imitáljanak valamilyen 
cselekvést. Hívjuk be a kiküldött diákot, s kérjük meg, hogy nézzen körül alaposan, majd mondja el, ki mit 
csinált abban a pillanatban, amikor belépett.  
 pl. When I entered the room, Laci and Zoli were playing cards. 
A többiek közben abbahagyják a tevékenységet, s figyelnek. Ők is hozzászólhatnak: 
 pl. When Linda entered, I was reading a comic. 
 
Megjegyzés A folyamatos múlt idő további gyakorlása a következő fejezetekben is biztosított. 
 
MARADT IDŐNK? 
Játsszunk több fordulót. 
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ADVENTURE 4 - 2. foglalkozás   AN ENTERTAINING MIX 
A FREE AFTERNOON 

Nyelvi célok 
• előző foglalkozáson megismert nyelvi szerkezet 

gyakorlása szóban és írásban. 
Főbb tevékenységek 
• szöveg kiegészítése hallás után; 
• igaz/hamis mondatok megfogalmazása; 
• kérdések megfogalmazása; 
• információcsere; 
• kitalálós játék párokban. 

Eszközök 
• feladatlap; 
• könyv, munkafüzet, hanganyag; 
• régi fénykép(ek). 

 
Nyelvi szerkezetek 
• folyamatos múlt idő gyakorlása. 
 
 
 

 
BEVEZETÉS 

WHAT WERE THEY DOING? 
Indítsunk az előző foglalkozás záró tevékenységével. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

FOLYAMATOS MÚLT IDŐ - GYAKORLÁS 
1. Készítsünk és fénymásoljunk kiegészítendő szöveget a CB 37/E hanganyaga alapján, s a 
gyakorlás első lépéseként oldjuk meg a feladatot. 
 
2. Ellenőrzésként vessük össze a feladatlapok megoldását a könyv szövegével. Ezt követően kérjük meg a 
gyerekeket, mondjanak igaz/hamis mondatokat a CB 37/F képéről (folyamatos múlt idő). 
Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a füzetben rögzítsünk néhány példát: 
 pl. When the guide arrived, one of the tourists was eating a sandwich. She wasn’t sitting.  

She was standing on the grass. 
Was she wearing her jumper? 
Yes, she was. 

 
3. Az AB 30/1. gyakorlatot önállóan oldják meg. 
 

4. Az AB 30/2. gyakorlatot szerepjáték formájában, párokban ellenőrizhetjük, az írásbeli 
munkát szóbelivel kiegészítve. 
 
BEFEJEZÉS 

WERE YOU…? 
1. Hozzunk órára egy régi fotót, de ne mutassuk meg a gyerekeknek. Próbálják meg kitalálni, mit csináltunk 
éppen, mikor a kép készült: 
 Diák 1 Were you dancing? 
 Tanár Yes, I was. 
 Diák 2 Were dancing at the disco? 
 Tanár No, I wasn’t. 
 Diák 3 Were you dancing at a party? 
 Tanár  Yes, I was. 
 Diák 4 Were you wearing…? 
 
2. Játsszuk párokban az AB 30/3. játékát.  
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ADVENTURE 4 - 3. foglalkozás   AN ENTERTAINING MIX 
INTERESTING OR BORING? 
 

Nyelvi célok 
• szókincs ismétlése és bővítése; 
• szóbeli készségek fejlesztése. 
Főbb tevékenységek 
• szógyűjtés; 
• kötetlen beszélgetés a gyűjtött szavak alapján; 
• táblázat kitöltése; 
• beszélgetés párokban; 
• gyakorlás képek és szókártyák segítségével; 
• játékos gyakorlás párokban. 

Eszközök 
• szókártyák; 
• rajzok/képek (jellegzetes arcok); 
• mondatkártyák; 
• páronként 2 dobókocka; 
• könyv. 

 
Beszédszándékok 
• érdeklődés, tetszés és nem tetszés kifejezése; 
• vélemény kifejezése. 
 
Nyelvi szerkezetek 
• like, enjoy, be interested in, mind, hate + az 

ige ing-es alakja; 
• want + to 

 
BEVEZETÉS 

WORD BANK 
1. Gyűjtsünk szavakat a következő címek alá: 

INDOOR ACTIVITIES OUTDOOR ACTIVITIES 
watching sport on TV window shopping 

A gyerekek által gyűjtött szavakat egészítsük ki a CB 38/G táblázatának új kifejezéseivel. 
Használhatunk előre elkészített szókártyákat.  
 
2. Kezdeményezzünk beszélgetést a gyűjtött szavakkal: 
 pl. Do you like window shopping? 

 Do you find browsing Web pages interesting? 
 What do you think of watching sport on TV? 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

NYELVI RENDSZEREZÉS ÉS GYAKORLÁS - INTERESTS 
1. Kérjük meg a gyerekeket, hogy töltsék ki a CB 38/G táblázatát, majd beszélgessenek egymással a megadott 
példák szerint. 
 
2. Előzetesen készítsünk mondatkártyákat tanítványaink általunk feltételezett érdeklődési köréről. Mindenki 
húzzon egy kártyát, s olvassa azt fel. Közösen próbálják eldönteni, igaz-e az illetőről az állítás. 
 pl. Diák 1 Fixing things is interesting for Zsolti. 
  Diák 2 I think it’s true. 
  Zsolti Yes, I like fixing things. 
  
3. Előzetesen rajzoljunk (gyűjtsünk) karakteres arcokat ábrázoló képeket és készítsünk szókártyákat.  
Írjuk fel a táblára a következő kifejezéseket egymás alá: 
 LIKE, ENJOY, BE INTERESTED IN, MIND, HATE, WANT 
Tegyük fel a képeket a táblára. Adjunk a személyeknek beszélő neveket, majd kezdeményezzünk beszélgetést a 
szókártyák segítségével.  
 

driving sports cars I think Professor Egghead doesn’t like driving sports cars. 
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BEFEJEZÉS 

FORTUNE WHEELS (CB 38/H) 
Beszéljük meg a szabályokat, közben sort keríthetünk az AB 25/5-6. utasításainak felidézésére. Játsszunk 
párokban 2-2 dobókockával a példa alapján. 
 
 
ADVENTURE 4 - 4. foglalkozás   AN ENTERTAINING MIX 

INTERESTING OR BORING? 

Nyelvi célok 
• szókincsbővítés; 
• gyakorlati, célirányos együttműködés. 
Főbb tevékenységek 
• kötetlen beszélgetés; 
• memória játék (mondatok képekhez kapcsolása, 

új kifejezések jelentésének tisztázása); 
• tanult szókincs személyre vonatkoztatása; 
• apróhirdetés írása. 

Eszközök 
• memória kártyák (CB 39/I); 
• könyv; 
• A5 méretű üres lapok. 

 
Beszédszándékok 
• érdeklődés, tetszés és nem tetszés 

kifejezése. 
 

 
BEVEZETÉS 
FREE TIME ACTIVITIES 
Kezdeményezzünk kötetlen beszélgetést a szabadidőről (CB 38/G-H) 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCSBŐVÍTÉS – MEMORY GAME 
Előzetesen másoljuk le a CB 39/I oldalát, ragasszuk rajzlapra, majd vágjuk fel kártyákra. Toljunk össze néhány 
padot, s üljünk körbe. 
1. Először játsszunk hagyományos memória játékot a képek és a középső oszlop mondatkártyáinak 
felhasználásával. Játék közben sajátítsuk el az új kifejezéseket. 
 
2. A párok megismerése után keverjük a lapok közé a CB 39/I első oszlopának kártyáit is, s játsszunk újra. A 
feladat ezúttal a 3-3 összetartozó lap megtalálása.  
Új szabály tehát: akinek sikerül két összeillő lapot megtalálnia, harmadik lapot is fordíthat.  
 
3. Rögzítsük az új kifejezéseket a szótárban. 
 
4. Adjunk lehetőséget arra, hogy a gyerekek a most megismert kifejezések segítségével beszéljenek magukról 
(CB 39/J). 
 

Javasolt házi feladat: AB 31/7. 
CB 39/I 

BEFEJEZÉS 

PEN-FRIEND COLUMN 
Kérjük meg a diákokat, hogy írjanak magukról apróhirdetést egy tini magazin levelező 
rovatába.  
Ne a füzetükbe, hanem papírlapokra dolgozzanak, s ne írjanak nevet a szövegbe. 
A lapokat szedjük össze, majd olvassunk fel néhányat. A többiek próbálják meg kitalálni, ki írta a hirdetést. 
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MARADT IDŐNK? 

PEN-FRIEND COLUMN 
Nézzük át az összes apróhirdetést, s próbáljunk levelezőtársakat találni. Választásunkat indokoljuk meg. 
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ADVENTURE 4 - 5. foglalkozás   AN ENTERTAINING MIX 
MUSIC 

 

Nyelvi célok 
• szóbeli kommunikációs készségek fejlesztése. 
Főbb tevékenységek 
• szókincs gyakorlása; 
• kérdésszerkesztés; 
• szókincs bővítése kép és hanganyag 

segítségével; 
• kitalálós játék közösen és párokban. 

Eszközök 
• könyv.              

 
Nyelvi szerkezetek 
• kérdő szórend (eldöntendő és kérdőszavas 

kérdések). 
 

 
BEVEZETÉS 

BINGO 
Játsszunk a CB 38. oldalának szókincsével a már ismert módon. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

GYAKORLÁS – HOT CHAIR GAME 
1. Ültessünk „forró székbe” egy önként jelentkezőt. Mondjuk el, hogy ő ebben a székben most más valakinek a 
bőrébe bújhat (nevezzünk meg egy másik tanulót a csoportból). A többiek a szabadidős tevékenységekről 
kérdezgetik a játékost, aki megpróbál társa nevében válaszolni. A „társ” is kérdezhet, de nem segíthet a 
válaszokban. Ő a játék végén értékeli a válaszadót.  
 

SZÓKINCS BŐVÍTÉSE - MUSIC 
1. Bővítsük szókincsünket a CB 40/K gyakorlat segítségével. A hanganyag alapján azonosítsuk a személyeket. 
 

This is my favourite band. The musicians are on stage now.  
The singer is in the middle.  
There are two guitarists in the band. They are standing behind microphones on the left and on the right 
of the stage. The keyboard player is sitting behind one of the guitarists. 
The drummer is playing at the back of the stage. He has got an expensive drum kit. 
The audience is very happy. 
Some teenagers are waving and cheering. They are having a good time. They think the concert is great. 
There’s a cameraman in front of the stage. He is filming the musicians. 

 
2. Szótározzuk ki az új szavakat. 
 

Ajánlott házi feladat: AB 32/8. 
Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy most csak az első listát kell megírniuk.  

A második listát egy hét múlva töltsék ki, s rögzítsék az eltéréseket, ha vannak. 
 
BEFEJEZÉS 

20 QUESTIONS 
Gondoljunk valakire a CB 40/K illusztrációján látható személyek közül. A diákok maximum 20 eldöntendő 
kérdést tehetnek fel, hogy megtalálják az illetőt.  
(Ismétlés: folyamatos cselekvések, helyhatározó szerkezetek, személyleírás, stb.) 
 
MARADT IDŐNK? 
Játsszunk párokban. Az a győztes, aki kevesebb kérdésből kitalálja, kire gondolt játékostársa.  
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Kérjük meg a gyerekeket, hogy a következő foglalkozásra hozzanak képeket kedvenc énekeseikről, 
együtteseikről, s hangfelvételt kedvenc számaikkal.
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ADVENTURE 4 – 6-7. foglalkozás   AN ENTERTAINING MIX 
MUSIC 

Nyelvi célok 
• szóbeli kommunikációs készségek fejlesztése; 
• információszerzés autentikus anyag 

segítségével. 
Főbb tevékenységek 
• logikai játék (szókincs gyakorlása); 
• interjú készítése párokban; 
• poszter készítése; 
• poszter bemutatása; 
• szöveg kiegészítése; 
• cím és tartalom összekapcsolása. 

Eszközök 
• gyerekek által hozott képek; 
• ív csomagolópapír, olló, ragasztó, filcek; 
• CD lejátszó és/vagy magnó; 
• könyv, munkafüzet, hanganyag. 

 Beszédszándékok 
• személyekről, zenéről alkotott vélemény 

összefoglalása. 
 
 
 

 
BEVEZETÉS 

LOGICAL WORD GAME 
1. Gyűjtsünk közösen a tábla egyik részén szavakat ’At a concert’ témában. Válasszunk ki 8 szót, amivel játszani 
szeretnénk. 
 
2. Küldjünk ki egy önként jelentkezőt, majd válasszunk ki négyet a 8 szó közül, s írjuk le őket tetszőleges 
sorrendben egy lapra. 
Játékosunk feladata, hogy kitalálja a négy választott szót, s leírja azokat az általunk meghatározott sorrendben. 
Dolgozzon táblázatban a táblán, segítsük munkáját a következő jelölésekkel: 

 megfelelő szó megfelelő helyen 
X a szó nincs a listán 
* megfelelő szó nem megfelelő helyen 

pl.  a kiválasztott 8 szó: 
 singer, drummer, guitarist, teenager, cameraman, concert, stage, music 

  Az ebből kiválasztott 4 szó (amit a játékosnak ki kell találnia): 
  concert, singer, stage, music 
 

singer * guitarist x stage  teenager x 
drummer x singer  stage  concert * 
concert  singer  stage  cameraman x 
concert  singer  stage  music  

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZITUATÍV GYAKORLÁS – SURVEY  
1. Írjuk fel a CB 40/L címszavait (zöld kártya) a táblára, s beszéljük meg, melyikre hogyan kérdezünk. 
 
2. Nyissuk ki a könyvet, s kérjük meg a diákokat, hogy párokban készítsenek egymással interjút a CB 40/L 
feladatnak megfelelően.  
 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – PROJECT WORK 
1. Készítsünk közös posztert kedvenceinkről. Toljunk össze néhány padot. Üljenek egymás 
mellé azok, akik ugyanarról az énekesről/együttesről hoztak képeket. Ők közösen dolgoznak 
majd. Vágják ki a képeket, s készítsenek hozzá feliratokat, rövid ismertetőt külön papírlapra. 
Amennyiben nem tudnak személyes adatokat a hírességekről, írják le röviden, miért kedvelik 
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őket. Sorolják fel néhány kedvenc számukat is. Ha elkészültek, próbáljuk közösen elhelyezni 
a képes és szöveges anyagot egy ív csomagolópapíron. Ha mindenki egyetért az elhelyezéssel, 
ragasszunk fel mindent a lapra. Gondoskodjunk címről is! 
 
2. Mutassuk be a posztert: mindenki meséljen saját részletéről. Ehhez adhatunk segítséget: 

My favourite singer is… 
I think he/she is… 
He/she can….well. 
I like his/her hits/lyrics… 
I often spend my pocket money on his/her CDs. 
I often browse Web pages to find information…. 

(Ha szükséges, adjuk meg a többes számú 
formákat is.) 

Hallgassunk meg néhányat az előző egység során készített interjúkból. 
 

BESZÉDÉRTÉS FEJLESZTÉSE – JESSICA’S FAVOURITE SINGLE 
Hallgassuk Jessicát és Tomit, amint a zenéről beszélgetnek (AB 32/9), és egészítsük ki a párbeszédet. 

 
Tomi  What are you listening to?  
Jessica  It’s my favourite single. Listen.  
Tomi  Cool. I like it. 
Jessica  Me too. It’s their latest hit. 
Tomi  What’s it about? I don’t understand it. 
Jessica  It’s about music, singing and dancing and just fiddling around. 
Tomi  Help me with the text. Let’s write down the words. 
Jessica  All right. Have you got a piece of paper? 

 
Kiegészítő gyakorlás: Készíthetünk beszédértést fejlesztő feladatot  

tanítványaink által hozott dalszövegek felhasználásával. 
BEFEJEZÉS 

MUSICALS 
A téma lezárásaként olvassunk néhány híres zenés darabról a CB 41/N gyakorlatban. 
 
Megjegyzés A kazetta kiegészítésként tartalmazza e gyakorlat hanganyagát: 
   

“Fame” is a musical about young people, going to New York’s legendary High School for the 
Performing Arts. It is about the hopes and dreams of young stars. 

 
The story of the “Return to the Forbidden Planet” takes us to the future. It’s a fantastic rock 
‘n’ roll show. 

 
“Les Miserables” is a modern opera that makes history. It’s one of the world’s most popular 
musicals, an adaptation of Victor Hugo’s novel. 

 
The “Lion King” is the powerful and moving story of Simba – the adventure of his journey 
from wide-eyed cub to his role as King of the Pridelands. 

 
 
 
MARADT IDŐNK? 
Beszélgessünk arról, melyik darabot szeretnénk megnézni a színházban, illetve javasolni 
rokonainknak, ismerőseinknek. 
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ADVENTURE 4 – 8. foglalkozás   AN ENTERTAINING MIX 
FILMS 

Nyelvi célok 
• olvasás általános tájékozódás céljából; 
• szerepjátékban való aktív részvétel. 
Főbb tevékenységek 
• kötetlen beszélgetés; 
• rejtvényfejtés; 
• szövegfeldolgozás; 
• szerepjáték. 

Eszközök 
• könyv; 
• szókereső fénymásolata. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• kötelezettség kifejezésének gyakorlása 

kérdésben, rövid válaszokban. 
 
 

 
BEVEZETÉS 
ARE YOU A THEATREGOER? 
Kezdeményezzünk beszélgetést arról, ki milyen gyakran jár színházba, moziba, koncertekre. 

How often do you go to…? 
Do you prefer listening to music at home? (TV channels, radio, CD player, computer, 
etc.) 
Do you prefer watching films at home? (TV, DVD, computer, etc.) 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
SZÖVEGFELDOLGOZÁS – MODERN INVENTIONS 
1. Olvassuk el a CB 42/O szövegét, majd beszélgessünk arról, mire használhatók napjaink 
számítógépei (CB 42/P), s ki milyen gépeket szokott használni szórakozás és ismeretszerzés 
céljából. 
 
2. A szókeresőben a CB 42/O bizonyos szavai találhatók. Ha megjelölik ezen szavakat, s sorrendben 
összeolvassák a megmaradt betűket, megtudják, kikről fogunk tanulni: 
         STUNT DOUBLES 
(Itt vastaggal szedtük a megfejtés betűit.) 
E N T E R T A I N M E N T 
X S E I N T E R N E T T S 
P U L I N V E N T I O N H 
L N E W S N M A T H S T O 
O D V L A N G U A G E S P 
R F I N D C O R E A D U P 
E B S T A D I U M S I T I 
C D I D O R L I S T E N N 
L Y O U C O M P U T E R G 
C A N E S M C O N C E R T 
 
 
2. Ismerkedjünk a kaszkadőrök munkájával (CB 42/Q). 
 
3. Kérjünk meg egy önként jelentkezőt, hogy válasszon ki egy feltételezhetően mindenki által ismert akciófilmet, 
s képzelje magát a főszereplő helyébe. 
A többiek úgy próbálják kitalálni a film címét (ami megadható magyarul is), hogy kérdéseket tesznek fel a film 
veszélyes jeleneteiről: 
 pl. Do you have to jump out of a burning aeroplane? 
  Do you have to save someone’s life? 
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BEFEJEZÉS/ MARADT IDŐNK? 
Játsszunk csapatokban. 
 

Kiegészítő gyakorlás: CB 83.oldal 
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ADVENTURE 4 – 9. foglalkozás   AN ENTERTAINING MIX 
FILMS 

Nyelvi célok 
• hatékony együttműködés csoportmunkában; 
• tanultak felhasználásával saját kedvencekről 

mesélni. 
Főbb tevékenységek 
• beszélgetés kedvenc színészekről, filmekről; 
• információ vadászat; 
• válaszok megbeszélése; 
• táblázat kitöltése; 
• adatok keresése (otthoni munka).  

Eszközök 
• munkafüzet; 
• kérdés kártyák minden csapatnak; 
• információs kártyák (AB 33/11). 

 Beszédszándékok 
• személyekről, filmekről alkotott 

vélemény összefoglalása. 
 
 

 
BEVEZETÉS 
TOP NINE 
Térjünk vissza az AB 32/8. táblázataira, s vessük össze a két listát. Kérjünk egyéni 
beszámolókat. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ÚJ ANYAG FELDOLGOZÁSA – FAVOURITE STARS 
1. A kedvenc zenészekkel kapcsolatban használt kifejezések segítségével kezdeményezzünk beszélgetést a 
kedvenc színészekről. 

My favourite actor/actress is… 
I think he/she is… 
He/she can….well. 
I like his/her films… 
I often spend my pocket money on his/her DVDs. 
I often browse Web pages to find information…. 

 
2. Ismerkedjünk Mel Gibson életével az AB 33/11. gyakorlatának segítségével. 
Előzetesen fénymásoljuk az oldal szövegét, vágjuk szét tartalmi egységenként 4-5 részre, s ragasszuk a 
szövegeket kartonlapra. Készítsünk kérdéskártyákat – 3-5 azonos sorozatot más-más színnel jelölve.  
Helyezzük a kérdéskártyákat asztalunkra 3-5 kupacban, a kartonlapokat pedig a terem (folyosó) falára. 
Osszuk a gyerekeket 3-5 csapatba, s jelöljük meg a csapatok színét. 
Feladatuk a kérdések megválaszolása a következő módon: 
Egy-egy játékos húz a megfelelő színű kérdéskártyák közül, s a csapat értelmezi a kérdést. A csapat egy másik 
játékosa megkeresi a választ a kartonokon, memorizálja azt, s a csapatához visszatérve lediktálja a választ. 
Amint kész, mehetnek a következő kérdésért. 
A játék akkor ér véget, mikor az első csapat megválaszolja az összes kérdését. 
 
3. Beszéljük meg a kérdéseket-válaszokat, minden helyes válaszra adjunk pontokat, majd értékeljük a csapatok 
munkáját. 
 
4. Olvassuk el a Mel Gibsonról szóló szöveget, s töltsük ki a gyakorlat táblázatát. 
 
BEFEJEZÉS 
Írjunk be annyi adatot saját kedvenc színészünkről a táblázat utolsó oszlopába, amennyit tudunk. A többi adatnak 
próbáljunk meg utánanézni otthon vagy a könyvtárban (folyóiratok, Internet, stb.).  
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ADVENTURE 4 – 10-11. foglalkozás  AN ENTERTAINING MIX 
ORGANISE YOUR VOCABULARY AND 
STRUCTURES 

Nyelvi célok 
• eddig tanultak áttekintése, gyakorlása, szituatív 

alkalmazása. 

Főbb tevékenységek 
• feladat készítése csoportokban; 
• szókincs rendszerezése; 
• képek és szöveg összekapcsolása; 
• beszélgetés a kedvenc időtöltésről; 
• írásbeli összefoglaló készítése; 
• szöveg kiegészítése; 
• események elbeszélése hanghatások 

segítségével; 
• tanácsadás. 

Szükséges eszközök 
• labda; 
• könyv, munkafüzet, hanganyag; 
• közösen készített poszter. 

 
Beszédszándékok 
• érdeklődés, tetszés és nem tetszés 

kifejezése; 
• vélemény kifejezése; 
• tanácsadás. 
 

Nyelvi szerkezetek 
• folyamatos múlt idő áttekintése. 
 
 
 

 
BEVEZETÉS 

WORD BANK 
Kérjük meg a gyerekeket, hogy ezúttal ők készítsenek az AB 28/12. gyakorlatához hasonló, a 4. fejezet 
szókincsét témánként rendszerező feladatot. A témák:  

FREE TIME ACTIVITIES MUSIC  FILMS 
Segítsék egymás munkáját kis 3-4 fős csoportokban. Dolgozzanak külön lapokra. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

WORD BANK 
Az elkészült feladatokat adják tovább egy másik csoportnak tagjainak, akik ellenőrzik a szavak helyesírását, 
majd egy újabb csoportnak, akik feladata a szavak megfelelő címek alá rendezése.  

 

NYELVI SZERKEZETEK RENDSZEREZÉSE – FREE TIME ACTIVITIES 
1. Egyeztessük a gyerekek által ide sorolt szókincset, s egészítsük azt ki, amennyiben szükséges. 
Oldjuk meg az AB 34/12. feladatát: kapcsoljuk a képeket a leírásokhoz, illetve egészítsük ki a leírásokat, s 
rajzoljuk meg a hiányzó képet. 
 
2. A labda segítségével kezdeményezzünk beszélgetést a diákok kedvenc időtöltéséről, s 
elevenítsük fel a CB 38.oldalán tanultakat.  

Tanár I think Évi is interested in History and she likes watching historical films. 
(Évinek dobja a labdát.) 

 Évi Yes, that’s right.  
  I think Ádám hates doing jigsaw puzzles. (Ádám kapja a labdát.) 
 Ádám No, I don’t mind doing jigsaw puzzles. 
 

LÉNYEG ÖSSZEFOGLALÁSA ÍRÁSBAN – MUSIC 
1. Egyeztessük a gyerekek által ide sorolt szókincset, s egészítsük azt ki, amennyiben szükséges (AB 32/10). 
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2. Vegyük elő a közösen készített posztert, s írjunk rövid összefoglalót a csoport 
kedvenceiről. 
Kezdjük a fogalmazást közösen, majd hagyjuk a diákokat önállóan dolgozni. Munkájukat 
olvassuk majd el, s adjunk egyéni visszacsatolást. 
 
ÚJ NYELVI SZERKEZET GYAKORLÁSA – FOLYAMATOS MÚLT IDŐ 
1. Az AB 34/13. gyakorlata lehetőséget nyújt a folyamatos múlt idő felelevenítésére. Kérjük meg a diákokat, 
hogy önállóan oldják meg a feladatot.  
 
2. Beszéljük meg a megoldást a hanganyag segítségével, s tisztázzuk a felmerülő 
problémákat. 
 

Yesterday evening Dad came home late. When he arrived we were having a party. We 

weren’t playing games. We were singing and dancing. My cousin was the DJ. He was 

standing in the corner by the music centre. He was playing some great music. Grandma 

was making sandwiches in the kitchen. Grandpa wasn’t listening to our loud music. He 

was sleeping in front of the TV in the other room. Mum wasn’t at home. She was still 

working in her office. I was having a great time. I think everybody was having a fantastic 

time. 

 
3. A hanganyag második részében hangokat hallunk, melyek segítségével felidézhetjük a buli eseményeit. A 
hang után állítsuk meg a magnót, hogy a diákok elmondhassák a megfelelő mondatot. A megoldást a magnóról is 
hallhatjuk. 
 

További gyakorlási lehetőség: AB 34/14. 
valamint a következő fejezetek gyakorlatai, szituációi 

 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – FILMS 
1. Egyeztessük a gyerekek által ide sorolt szókincset, s egészítsük azt ki, amennyiben szükséges. 
 
2. A CB 43/T feladatában olvasható kérdések és minta alapján mindenki írjon önállóan pár sort kedvenc 
filmjéről. Visszacsatolásként olvassuk el a fogalmazásokat úgy, hogy körbeadjuk a füzeteket. 
Miután mindenki elolvasott minden írást, beszéljük meg, kik szeretik ugyanazokat a filmeket, miknek hasonló az 
ízlése.  
 
BEFEJEZÉS 
TINI ILLEMTAN – AT THE THEATRE, AT THE CINEMA, AT A CONCERT 
1. Olvassuk el a CB 43/R szövegét és beszéljük meg az illemszabályokat. Közben készítsünk táblázatot a 
legfontosabb információról: 

AT THE THEATRE, AT THE CINEMA, AT A CONCERT 
YOU SHOULD YOU SHOULDN’T 

wear smart clothes at the 
theatre; 

eat noisily; 
 

Beszéljük meg, hogy a ’SHOULD/SHOULDN’T’ szavak használatával tanácsokat 
adhatunk/kaphatunk, míg a ’MUSTN’T’ tiltást fejez ki. 
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2. A CB 43/S két illusztrációja közül válasszuk ki azt, ahol mindenki illemtudóan viselkedik. 
Kezdeményezzünk beszélgetést a diákok tapasztalatairól a másik kép alapján.  
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ADVENTURE 4 – 12. foglalkozás   AN ENTERTAINING MIX 
THINGS TO EXPERIMENT 

Nyelvi célok 
• kereszttantervi törekvések megvalósítása. 

Főbb tevékenységek 
• rejtvényfejtés; 
• kísérletezés; 
• értékelés, önértékelés. 

Szükséges eszközök 
• munkafüzet; 
• csoportonként 5-5 azonos méretű és alakú 

pohár, víz 5 kancsóban vagy üvegben, 5 
fémkanál; 

• kellékek az AB 35/17 ötletei szerint. 

 Nyelvi szerkezetek 
• utasítások; 
• melléknévfokozás. 
 
 

 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
Oldjuk meg az AB 35/15. keresztrejtvényét. 
Megfejtés: 
      1 S A X O P H O N E            
  2 H A R M O N I C A                
    3 T R U M P E T                
 4 V I O L I N                    
 5 R E C O R D E R                  
       *                    
      6 O R G A N                
      7 F L U T E                
       *                    
   8 D R U M                    
     9 G U I T A R                
      10 S Y N T H E S I Z E R          
     11 P I A N O                 
  12 M U S I C A L * I N S T R U M E N T S      
 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÍSÉRLET – MUSICAL INSTRUMENTS 
1. Kövessük az AB 35/16. gyakorlat utasításait kis csoportokban dolgozva.  
 
2. Készítsünk más hangszereket is az AB 35/17. ötletei alapján. Adjunk időt, hogy a zenekarok próbálhassanak.  
 
Megjegyzés Fontos teremcserével biztosítani a megfelelő helyszínt, előre gondoskodni a szükséges 

kellékekről (a gyerekek segítségével).  
 
 
BEFEJEZÉS 
ELŐADÁS 
Mutatkozzanak be a zenekarok, s adják elő műsorukat. 
 
ÉRTÉKELÉS, ÖNÉRTÉKELÉS 
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5. FEJEZET – ADVENTURE 5  

MOUNTAINOUS SCOTLAND 
 
Tartalmi összegzés 

Tomi és Jessica Skóciában tölt pár napot a vendéglátó családdal. Így lehetőségünk van 
arra, hogy többet megtudjunk az Egyesült Királyságról, a skót tájról, az ország 
állatvilágáról és hagyományairól. 
Tomi naplójában olvashatunk egy kalandos biciklitúráról is. 
A fejezet végén (Tini illemtan) a beteglátogatással kapcsolatos illemszabályokkal 
ismerkedhetünk. 
 

Cél 
- szókincsbővítés (kirándulás, balesetek, orvosnál); 
- ismeretek bővítése képek, térkép segítségével, autentikus anyagok feldolgozásával; 
- összehasonlító szerkezetek felelevenítése; 
- egyszerű és folyamatos múlt idő használata összefüggő történetben; 

 - tanultak párbeszédekben való alkalmazása. 
 
Országismeret  

- Egyesült Királyság: Skócia. 
 

 
Kereszttantervi törekvések 
 - földünk és környezetünk; 
 - irodalom. 
 
 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- hosszabb szöveget követni és annak lényegét megérteni; 
- párbeszédekben aktív szerepet vállalni; 
- a tanult témakörben beszélgetésben részt venni; 
- panaszkodni, ha nem érzik jól magukat; 
- érdeklődni mások hogyléte felől. 
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ADVENTURE 5 - 1. foglalkozás   MOUNTAINOUS SCOTLAND 
THE BRITISH ISLES 

Nyelvi célok 
• országismereti anyag közvetítése.  
Főbb tevékenységek 
• képrejtvény, képleírás; 
• beszélgetés térképről; 
• hallott adatok megkeresése térképen; 
• keresztrejtvény készítése. 

Eszközök 
• könyv. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• képleírásnál használatos szerkezetek. 
 

 
BEVEZETÉS 
PICTURE PUZZLE  
1. Nézzük meg a CB 44/A gyakorlat képrejtvényét. Kérjük meg a diákokat, hogy válasszák ki a szerintük 
legmegfelelőbb címet a három megadott közül.  
 
2. Olvassák el a CB 44/B leírásait, s pipálják ki azt, amelyik legjobban illik a képhez. 
Mondjuk el, hogy a leírásokban szereplő minden információ igaz, de a leírás nem mindenhol pontos. 
(Az eredeti kép a CB 77. oldalán található. Az adott feladat hanganyaga tartalmazza a CB 44/B helyes 
megfejtését.) 
 

There is a lovely Scottish cottage in the left of the picture. It has got typical windows with a view of 
Loch Lomond – one of the most famous lakes in Scotland. 
In the background you can see the snow-capped Ben Lomond.  

 
Megjegyzés A képleírás minden fejezet bevezető oldalán visszatér, egyre bővülő szókincset és nyelvi 

szerkezeteket bemutatva, illetve gyakoroltatva.  
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMERETEK BŐVÍTÉSE –THE BRITISH ISLES 
Ismerkedjünk a Brit-szigetekkel a CB 45/D-E-F gyakorlatainak segítségével. 

1. A térképet nézve beszéljünk a felmerülő földrajzi nevekről. Határozzuk meg az Egyesült Királyság és Nagy-
Britannia határait. 
 
Megjegyzés A könyv térképén Wales és a Snowdonia National Park feliratok délebbre kerültek, nyilazzuk 

azokat a megfelelő helyre! 
 
2. Hallgassuk meg a CB 45/E hanganyagát, s keressük meg az említett helyeket a térképen. 

 
The British Isles are north-west of the European mainland. There are two big islands, 

Great Britain and 

Ireland, and some small ones. 

There are three countries in Great Britain: England, Scotland and Wales.  
 
There are three national parks in Wales. The best-known is Snowdonia National Park. Snowdon is the 
highest peak in Wales. 
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Britain’s highest peak is in Scotland. It is called Ben Nevis (1343 m).  
Scotland’s largest city is Glasgow. The capital is Edinburgh. 
 
There is a big wall on the border of Scotland and England. The Romans built it to defend themselves 
from the Celts. It’s called Hadrian’s Wall. 
 
There are a lot of interesting places in England too. 
Dover is famous for its White Cliffs. On a clear day you can see France from the top.  

There is a lighthouse on the rocks at Land’s End, Britain’s most western place. 
 
3. Összegezzük a hallottakat a CB 45/F kérdésein keresztül. 
 
BEFEJEZÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
Kérjük meg a diákokat, hogy készítsenek egymás számára keresztrejtvényt a Brit-szigetekről. 
 
Kérjünk meg mindenkit, következő foglalkozásra hozza magával földrajzi atlaszát is. 
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ADVENTURE 5 - 2. foglalkozás   MOUNTAINOUS SCOTLAND 
THE BRITISH ISLES 

Nyelvi célok 
• előző órán tanultak elmélyítése, gyakorlása; 
• olvasás- és íráskészség fejlesztése. 
Főbb tevékenységek 
• szókincs felidézése; 
• térkép tanulmányozása; 
• feliratok készítése; 
• szöveg kiegészítése; 
• szóvadászat; 
• tanultak játékos felidézése. 

Eszközök 
• földrajzi atlasz; 
• fali térkép; 
• A5 üres lapok, filcek információs kártyák 

készítéséhez; 
• Blu-tack; 
• (labda). 

 
Nyelvi szerkezetek 
• tájak leírásánál használatos szerkezetek. 
 

 
BEVEZETÉS 

WORD BANK 
Egyenként ültessük le a gyerekeket azzal, hogy mindenki mond egy szót a Brit-szigetekről. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ELŐZETESEN SZERZETT INFORMÁCIÓ ELMÉLYÍTÉSE – THE UK 
1. Tanulmányozzuk az Egyesült Királyság térképét, s oldjuk meg az AB 36/1. feladatát. 
 
2. Készítsünk közösen feliratokat, melyeket elhelyezhetünk az Egyesült Királyság fali térképén. 
 
Megjegyzés A feliratok nyelvezete szószinttől mondatszintig variálható, az adott nyelvi csoport 

képességeinek függvényében. 
 
3. Beszélgessünk az országról a feliratok segítségével.  

 
4.  Ismereteinket rendszerezzük az AB 36/2. gyakorlatával, majd keressük ki a szövegből az AB 36/3. képeihez 
tartozó szövegrészeket. 

1. White Chalk Cliffs 
2. Land’s End 
3. Hadrian’s Wall 

Olvassuk fel a teljes szöveget, a részletes megértésre törekedve. Beszéljük meg az esetleges új 
szavakat, kifejezéseket. 
 
BEFEJEZÉS 

HUNT FOR WORDS 
Emeljünk ki a szövegből (AB 36/2.) bizonyos szavakat. A diákok keressék meg ezeket, s 
olvassák fel a teljes mondatot. 
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MARADT IDŐNK? 

MEMORY GAME 
Tekintsük át a Brit-szigetekről szóló szöveget néma olvasással, s igyekezzünk jó néhány információt 
megjegyezni. A labdát egymásnak adva idézzük fel a megjegyzett megállapításokat. 
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ADVENTURE 5 – 3-4. foglalkozás   MOUNTAINOUS SCOTLAND 
THE BRITISH ISLES  
HILLY BACKDROPS 

Nyelvi célok 
• országismereti anyag közvetítése; 
• olvasás általános tájékozódás céljából; 
• közölt információra irányuló tartós figyelem 

erősítése; 
• célirányos együttműködés csoportmunkában. 
Főbb tevékenységek  
• igaz/hamis információ különválasztása; 
• szituációs játék; 
• szöveg feldolgozása szótár segítségével; 
• (hallott szöveg követése); 
• kérdések és címszavak összekapcsolása; 
• (kérdésszerkesztés); 
• nyelvi feladatok készítése csoportokban; 
• kulcsszavak gyűjtése, rövid fogalmazás írása; 
• (két ország összehasonlítása). 

Eszközök 
• igaz/hamis mondatkártyák; 
• feliratozott fali térkép; 
• könyv, munkafüzet, hanganyag; 
• angol-magyar szótárak. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• összehasonlítás. 
 

 
BEVEZETÉS 

TRUE OR FALSE? 
Előzetesen készítsünk igaz/hamis mondatkártyákat a Brit-szigetekről. Sétáljunk körbe, s húzassunk a diákokkal 
kártyát. Hallgassuk meg a megállapításokat, s közösen döntsük el, melyik igaz, melyik nem. A hamis 
megállapításokat javítsuk. (E feladat lehetőséget kínál a tagadás gyakorlására.) 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

A TANULTAK ALKALMAZÁSA SZITUÁCIÓBAN 
Képzeljük el, hogy földrajz órán vagyunk, ahol egy brit vendégtanár mesél hazájáról. Az ő 
szerepét egy önként jelentkező vállalja. „Előadásához” biztosítsuk a korábban feliratokkal 
ellátott fali térképet. A többiek kérdéseket tehetnek fel neki a témával kapcsolatban. 
 
KÉPEKKEL ILLUSZTRÁLT ISMERETTERJESZTŐ SZÖVEG FELDOLGOZÁSA – 
HILLY BACKDROPS 
1. Olvassuk el önállóan a CB 46/G Skóciáról szóló szövegét, s illesszük be abba a feladatban 
megadott címszavakat. 
Az ismeretlen szavakat tartalmazó részek értelmezéséhez biztosítsunk angol-magyar 
szótárakat. 
 
Megjegyzés A szöveghez hanganyag is tartozik, melynek segítségével gyakorolhatjuk az 

ismeretlen szavak kiejtését. A beszédértés fejlesztésére készíthetünk kiegészítő 
feladatokat a hanganyaghoz, amennyiben e rész szókincsét produktívvá 
kívánjuk tenni. Amennyiben a szókincset receptívként akarjuk kezelni, e 
feladatok feldolgozása során törekedjünk a lényeg megértésére, az információ 
átvitelére. 
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2. A CB 47/H hanganyagának kérdéseire válaszként jelöljük meg a megfelelő bekezdések 
címszavait. 

What is the traditional Scottish musical instrument? 
How old is the oldest living tree in Europe? 
What is the best-known Scottish traditional sport? 
What are the most popular free time activities in Scotland? 
Can you sing a song by Robert Burns? 
Is cycling popular in Scotland? 

 
         További gyakorlás: CB 
47/I 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – PROJECT WORK 
1. Dolgozzunk csoportokban, s készítsünk feladatokat a CB 46/G szövegéhez. 
Lehetőségünk van differenciálásra a feladatok nehézségi fokának megválasztásával: 

• quiz show Skóciáról (TV vagy rádió műsor); 
• quiz Skócáról (tini magazinba, utazási magazinba); 
• illusztrált angol-magyar szótár Skóciáról; 
• rejtvények Skóciáról. 

 
Megjegyzés A választott projektek függvényében el kell döntenünk, hogyan mutathatják be 

a csapatok az elkészült munkákat. Mindenképpen kerítsünk sort az értékelésre s 
a projekt bemutatóra (kiállítás, feladatmegoldás, rejtvényfejtés, szituációs 
játék). 

 
BEFEJEZÉS 

TANULTAK KREATÍV ALKALMAZÁSA – MAGYARORSZÁG 
A Skóciáról szóló szöveg alapján beszéljünk/írjunk Magyarországról (AB 37/5). 
 
MARADT IDŐNK? 
Hasonlítsuk egymáshoz a két országot (CB 47/J). 
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ADVENTURE 5 – 5-6. foglalkozás   MOUNTAINOUS SCOTLAND 
A CYCLING HOLIDAY 

Nyelvi célok 
• korábban tanultak felidézése és az új anyaghoz 

kapcsolása; 
• egyszerű és folyamatos múlt idő felismerése és 

értelmezése összefüggő szövegben. 
Főbb tevékenységek 
• kötetlen beszélgetés; 
• ötletgyűjtés; 
• fél mondatok összeillesztése; 
• olvasott és hallott szöveg összevetése; 
• projekt munka; 
• történet megértése és elmesélése képek és 

szókártyák segítségével; 
• szóvadászat. 

Eszközök 
• (TEAM 3 könyv); 
• félbevágott mondatkártyák; 
• projekt munkához szükséges írószerek; 
• nagyított illusztrációk (CB 49/N); 
• szókártyák; 
• könyv, hanganyag. 

 
Beszédszándékok 
• javaslattétel. 
 
Nyelvi szerkezetek 
• egyszerű és folyamatos múlt idő. 
 
 

 
BEVEZETÉS 

CYCLING 
Kezdeményezzünk beszélgetést a kerékpározás előnyeiről (lásd Adventure 2). 
 

Kiegészítés: biztonságos közlekedés (TEAM 3 Trip 1 CB 18.)  
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZITUÁCIÓ MEGÉRTÉSE, PÁRBESZÉD FELDOLGOZÁSA – CYCLING HOLIDAY PACKAGE 
1. Képzeljük el, hogy hosszabb skóciai kerékpáros kirándulásra készülünk. Mit vinnénk magunkkal, hol 
szállnánk meg, mit szeretnénk megnézni? 
Nézzük meg a CB 48/K hirdetésében, Tomiéknak mire kínálkozik lehetőségük? 
 
2. Előzetesen készítsünk fél mondatokat tartalmazó kártyákat a CB 48/K hanganyaga alapján. (Vigyázzunk, a 
könyv szövege több ponton eltér a hanganyagétól!) 
Hallgassuk meg beszélgetésüket vendéglátóikkal, s párosítsuk a táblán elhelyezett fél mondatokat. 
 

Tomi  Let’s go on this package tour and explore Scotland on bikes. 
Jessica  It must be exciting. Why don’t we plan our own weekend? 
Tomi  Don’t you think it’s dangerous to travel round on bikes? 
Jessica  We have got good guidebooks and we can ride along small country roads. We can 

hire good racing bikes. We can take our tents and stay in campsites. 
Tomi  I still don’t think it’s safe. Mum won’t let me go. 
 
Mr Craig Children! Tomorrow we are going to Scotland by train for two weeks.  
  We are staying at my father’s cottage. 

We can hire scooters there and ride along one of the mountain roads. 
Tomi, Jessica Hurray! 
Mrs Craig Let’s go shopping. 

 
3. Második meghallgatás alkalmával dolgozzunk nyitott könyvvel, és koncentráljunk az olvasott és hallott 
szöveg eltéréseire. 
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4. Beszéljük meg, hogyan készülődnek az utazásra, s mely üzletekben fogják beszerezni a CB 48/L listáján 
szereplő dolgokat. 
 
ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – PROJECT WORK (CB 48/M) 
Kis csoportokban dolgozva egészítsük ki a család bevásárló listáját, s állítsuk össze úti csomagjukat. 
 

TÖRTÉNET MEGÉRTÉSE ÉS ELMESÉLÉSE - DIARY ABOUT THE TRIP 
1. Üljünk körül néhány padot, s helyezzük középre a CB 49/N kinagyított illusztrációit. A képekhez kapcsolódó 
szókártyákat (képeket leíró régi és új szókincs) tegyük a képek mellé. Közösen rendezzük a szavakat a megfelelő 
képekhez, s próbáljuk rekonstruálni az eseményeket. 
Kérdésekkel segítsünk a gyerekeknek mondandójuk fogalmazásában, a helyes múlt idejű formák használatában. 
 
2. Idézzük fel újra a történetet, ezúttal kevesebb segítséget nyújtva.  
 
3. Írjuk ki a szótárba az új szavakat és kifejezéseket. 
 

Javasolt házi feladat. CB 49/N 
BEFEJEZÉS 
Keressük meg a szótárba írt szavakat a CB 49/N szövegében, s olvassuk fel a teljes 
mondatokat. 
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ADVENTURE 5 – 7. foglalkozás   MOUNTAINOUS SCOTLAND 
A CYCLING HOLIDAY 

Nyelvi célok 
• egyszerű és folyamatos múlt idő 

felismerése és értelmezése 
összefüggő szövegben; 

• tanultak gyakorlása, alkalmazása. 
Főbb tevékenységek 
• történet elmesélése képek és szókártyák 

segítségével; 
• hangos olvasás; 
• egyszerű és folyamatos múlt idejű formák 

elkülönítése; 
• szabály megfogalmazása példák alapján; 
• mondatok képekhez kapcsolása; 
• mini történetek írása megadott mondatokból; 
• beszélgetés képekről; 
• (kreatív írás párokban). 
Eszközök 
• képek és szókártyák (kerékpáros kirándulás); 
• könyv, munkafüzet. 

 Nyelvi szerkezetek 
• egyszerű és folyamatos múlt idő. 
 

 
BEVEZETÉS 
TOMI’S DIARY 
Elevenítsük fel a kerékpáros kirándulás történetét a korábban használt képek és szókártyák segítségével. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

NYELVTANI SZERKEZETEK GYAKORLÁSA – EGYSZERŰ ÉS FOLYAMATOS MÚLT IDŐ 
1. Ellenőrizzük a házi feladatot (CB 49/N), közben olvassuk a szöveget hangosan. 
 
2. Kérjük meg a diákokat, hogy olvassák a naplót némán, s húzzák alá kékkel az egyszerű múlt idejű formákat, 
zölddel a folyamatos múlt idejű formákat. 
Beszéljük meg a két igeidő használata közötti különbséget. Rögzítsük a megbeszélteket néhány példamondattal a 
füzetben. 
 
3. Gyakorlásképp oldjuk meg az AB 38/6-7-8. feladatokat 
 

Javasolt házi feladat: AB 39/9.11. 
 
BEFEJEZÉS 

MINI STORIES 
Az AB 38/6. gyakorlat képeiről a 7. gyakorlat mondatainak variációival újabb mini történeteket mesélhetünk. 
 
MARADT IDŐNK? 
ON THE RUN 
Az AB 38/6 gyakorlat 3. és 4. képéről írjunk párokban történetet ’On the Run’ címmel. 
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ADVENTURE 5 – 8. foglalkozás   MOUNTAINOUS SCOTLAND 
FEELING BETTER? 

Nyelvi célok 
• szókincs bővítése új témakörben; 
• egyszerű és folyamatos múlt idő használata 

írásbeli és szóbeli feladatok megoldása során. 
Főbb tevékenységek 
• múlt idő használatának gyakorlása; 
• szókincs bővítése kép és hanganyag alapján; 
• némajáték. 

Eszközök 
• könyv, munkafüzet, hanganyag. 

 Beszédszándékok 
• magyarázat kérése. 
 
Nyelvi szerkezetek 
• egyszerű és folyamatos múlt idő. 

 
BEVEZETÉS 

ENDLESS STORY 
Az AB 39/10. ötlete szerint alkossunk végtelen története. Kezdjük a munkafüzetben látható 
három mondattal, majd folytassák a sort a diákok. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

NYELVTANI SZERKEZETEK GYAKORLÁSA - EGYSZERŰ ÉS FOLYAMATOS MÚLT IDŐ  

1. Hallgassunk meg néhány választ a házi feladat kérdéseire (AB 39/9), majd a gyerekek 
párokban tegyék fel egymásnak is a kérdéseket. 
 
2. Oldjuk meg közösen az AB 39/12. gyakorlatot. 
 

SZÓKINCS BŐVÍTÉSE - AT THE SURGERY 
1. Elevenítsük fel a hegyekben történteket a következő kérdések alapján: 

What were the children doing when they noticed the squirrels? 
What were the squirrels doing? 
What happened suddenly? 
 
What were the others doing when Tomi woke up? 
 
What happened to Tomi when they were cycling up some hills? 
What did Mr Craig do? 
When did the ambulance arrive? 

 
2. Kísérjük el Tomit a kórházba. A CB 50/O illusztrációja és hanganyaga segítségével 
bővítsük szókincsünket: 
 

My arm hurts. Yesterday I fell off my bike and broke it.  
My shoulder hurts. I went to the park with my classmates after school. I slipped over on a 
stone when we were roller-blading.  
I feel awful. I think I’ve got a temperature. 
I’ve got a sore throat. It hurts when I talk. 
Ouch! My ear! 
My tooth really hurts! Why am I sitting here? I’d better go to the dentist’s. 
My wrist hurts. Ouch! It is swollen! 
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A szöveg meghallgatása közben keressük meg az említett betegeket, majd ismételjük el az új 
szavakat, kifejezéseket, s tisztázzuk jelentésüket. Bátorítsuk a diákokat arra, hogy angolul 
kérdezzenek rá a számukra nehezen érthető szavakra: 
 pl. Excuse me. What does ‘sore’ mean? 
  Sorry, I don’t understand. 
 
BEFEJEZÉS 

WHAT’S THE MATTER? 
Némajátékkal mutassuk meg, hogy fáj a fülünk. Aki leghamarabb kimondja, mi a probléma, játszhatja a 
következő „betegséget”. 
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ADVENTURE 5 – 9. foglalkozás   MOUNTAINOUS SCOTLAND 
FEELING BETTER? 

Nyelvi célok 
• új szókincs alkalmazása párbeszédekben; 
• a tanult nyelv aktív használata. 
Főbb tevékenységek 
• szókincs felelevenítése szóban és írásban; 
• párbeszéd meghallgatása és olvasása; 
• szerepjáték; 
• képeslap olvasása (szókincs bővítése). 

Eszközök 
• könyv, hanganyag; 
• mondatkártyák.  

 Beszédszándékok 
• érdeklődés mások hogyléte felől. 

 
 
 

 
BEVEZETÉS 

MISSING LETTERS 
Ki tudja leghamarabb helyesen kiegészíteni a szavakat a hiányzó betűkkel? 
_ A _ A _ _ _ (earache); _ E _ _ E _ _ _ _ _ E (temperature);  _ O O _ _ _ _ _ _ (toothache) 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS ISMÉTLÉSE 
1. Hallgassuk meg újra a CB 50/O hanganyagát, s ismételjük át a múlt órán tanult új szavakat. 
 

ÚJ SZÓKINCS ALKALMAZÁSA PÁRBESZÉDEKBEN 
1. Hallhassuk meg a CB 50/P hanganyagát, és kövessük a szöveget a könyvben. 

 
Doctor  How are you feeling? 
Tomi  Not very well. I’ve got a headache and I feel dizzy. And my right ankle hurts. 
Doctor  It’s swollen. You sprained it when you fell off your bike.  

I’m putting a crepe bandage round it.  
Take this medicine 2 times a day and you will feel better soon.  

Tomi  Attishooo.  
Doctor  Have you got a cold? 
Tomi  No. It’s just my hay fever. It makes me sneeze a lot. 
Doctor  All right. You must rest now. 

 
2. Olvassunk magnó után szerepenként, majd magnó nélkül szerepjátékszerűen. 
 
3. Játsszuk el a többi beteg szerepét is, tetszőleges sorrendben.  
Az első párbeszédet frontálisan játsszuk el, az átalakítást a táblára helyezett mondatkártyák segítik. 
A második párbeszédet párokban írásban készítsék el a gyerekek. 
Annak felolvasása után szóban, párokban dolgozzanak továbbra is a táblán lévő szókártyák segítségével.  
(A kreatívabb tanulók természetesen egyéni ötleteket is megvalósíthatnak.) 
A mondatkártyák: 

I hurt it when I fell down the stairs. 
I hurt it when I was eating my hamburger. 
I broke it when I fell off my/a horse. 
I ate too much ice-cream yesterday. 
I sprained it when I was fighting with my brother. 
I was playing outside in the rain. 

 
Javasolt házi feladat: Írjanak 2-3 párbeszédet a kép és az órai munka alapján.  

A beszélgetés szereplői a szülők/barátok legyenek, valamint a beteg személy. 
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BEFEJEZÉS 

THE 10TH DAY CB 50. 
Olvassuk el a képeslapot, amit Jessicáék küldtek Tominak. 
Ki érzi magát rosszabbul, Tomi vagy ők? 
Az új szavak jelentését magyarázzuk testbeszéddel. 
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ADVENTURE 5 – 10-11. foglalkozás  MOUNTAINOUS SCOTLAND 
ORGANISE YOUR VOCABULARY AND 
STRUCTURES 

Nyelvi célok 
• eddig tanultak áttekintése, gyakorlása, szituatív 

alkalmazása. 
Főbb tevékenységek 
• némajáték; 
• szókincs rendszerezése; 
• szerepjáték; 
• beszélgetés képek alapján; 
• mondatok és képek összekapcsolása; 
• múlt idő használatának gyakorlása képek és 

szöveg alapján; 
• történet írása és eljátszása; 
• értékelés, önértékelés. 

Eszközök 
• könyv, munkafüzet; 
• kellékek a párbeszédekhez (pl. spatula, 

sztetoszkóp, receptek, gyógyszeres üvegek, 
stb.); 

• TEAM 2 poszter (What are the neighbours 
doing?); lásd még TEAM 2 CB 37. 

 Beszédszándékok 
• érdeklődés mások hogyléte felől; 
• tanácsadás; 
• vélemény kifejezése. 
 
Nyelvi szerkezetek 
• egyszerű és folyamatos múlt idő. 

 
BEVEZETÉS 

WHAT’S THE MATTER? 
Némajátékkal játsszuk el, hogy fáj a torkunk. Aki leghamarabb kimondja, mi a probléma, játszhatja a következő 
„betegséget”. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
SZÓKINCS ISMÉTLÉSE, HASZNÁLATA MONDATOKBAN – WHAT’S THE MATTER WITH YOU? 
1. Az AB 40/13. gyakorlat szókincsét rendezzük a megfelelő oszlopokba. A diákok először dolgozzanak 
önállóan a munkafüzetben, addig írjuk fel a három mondat kezdetet a táblára. 
 
2. A diákok egyenként jöjjenek ki a táblához, és írják fel a szavakat a megfelelő helyre. 
Közben olvassák fel az egész mondatot. 
 
3. Hallgassunk meg néhányat a házi feladat párbeszédeiből. 
 
4. Játsszunk el hasonló, otthon és az orvosi rendelőben zajló párbeszédeket kellékeket is használva. 
 
TINI ILLEMTAN – VISITING ILL PEOPLE 
1. Olvassuk el a CB 51/Q szövegét és beszéljük meg az illemszabályokat. Közben készítsünk táblázatot a 
legfontosabb információról: 

VISITING ILL PEOPLE 
YOU SHOULD YOU SHOULDN’T 

take something with you; take sweets when your friend 
has got a stomach ache; 

 
2. A CB 51/R két illusztrációja közül válasszuk ki azt, ahol mindenki illemtudóan viselkedik. 
Kezdeményezzünk beszélgetést a diákok tapasztalatairól a másik kép alapján.  
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3. Mondjuk el a gyerekeknek, hogy Nagy-Britanniában szokás üdvözlőlapot küldeni a beteg rokonoknak, 
ismerősöknek. Egy példát láthatunk a CB 51/S gyakorlatában. Oldjuk meg a képhez kapcsolódó feladatot. (Több 
megoldás is elfogadható.) 
 
NYELVI SZERKEZETEK GYAKORLÁSA – MÚLT IDEJŰ CSELEKVÉSEK KIFEJEZÉSE 
1.  Elevenítsük fel a formai tudnivalókat (AB 40/14). 
 
2. Gyakoroljunk szóban: What happened when the lights went out? 
Mutassunk egy olyan képet a gyerekeknek, amelyen több ember egy épületen, szobán belül tevékenykedik. 
Megfelelő a célra a TEAM 2 ’What are the neighbours doing?’ című posztere. 
Néhány példát rögzítsünk írásban is. 
 pl. When the lights went out, the little boy in the lift was eating an apple. 
 
3. A közös beszélgetést kövesse önálló írásbeli munka (AB 40/15). 

 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – STORY 
A CB 51/S feladatának ismertetése után a gyerekek háromtagú csoportokban megírják történetüket. 
 
BEFEJEZÉS  
ACT IT OUT! 

Kérjük meg a csoportokat történetük előadására, majd értékeljük az előadásokat közösen. 
 I like the first story best. It’s funny/exciting. 
 The actors in the second group are very good. 
 The children in the third group speak very good English. 
 I like the body language in the last story. 
 I think our story is good, but next time we must be louder. 
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ADVENTURE 5 – 12. foglalkozás   MOUNTAINOUS SCOTLAND 
THINGS TO EXPERIMENT 

Nyelvi célok 
• kereszttantervi törekvések megvalósítása. 

Főbb tevékenységek 
• rejtvényfejtés; 
• kísérletezés; 
• értékelés, önértékelés. 

Szükséges eszközök 
•  munkafüzet; 
• csapatonként 1-1 vízzel töltött pohár, textil 

zsebkendő, befőttes gumi; 
• (háttérzene, magnó). 

 Nyelvi szerkezetek 
• utasítások. 
 
 

 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
Oldjuk meg az AB 41/16. keresztrejtvényét. 
Megfejtés: 
     1 B L O W * H I S * N O S E 
   2 S N E E Z E          
     3 E A R A C H E       
   4 B R O K E N * A R M      
     5 D I Z Z Y         
 6 S P R A I N E D * S H O U L D E R 
   7 C O U G H           
       *            
      8 T O O T H A C H E    
 9 H A Y * F E V E R         
10 S W O L L E N * W R I S T      
      11 T E M P E R A T U R E  

 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÍSÉRLET – PHYSICS 
Kövessük az AB 41/17. gyakorlat utasításait kis csoportokban dolgozva. A csoportok végezzék el a kísérletet, és 
válaszoljanak a kérdésekre.  
A ’Did you know?’ rész magyarázata segítségünkre lesz a kísérlet értelmezésében. Ha az a célunk, hogy a 
diákok teljesen önállóan dolgozzanak, biztosítsunk angol-magyar szótárakat is a magyarázó szöveg 
megértéséhez. 
 
Megjegyzés A foglalkozás előtt érdemes konzultálni fizikát/természetismeretet tanító kollégánkkal, 

teremcserével biztosítani a megfelelő helyszínt, előre gondoskodni a szükséges kellékekről (a 
gyerekek segítségével).  

   
 
BEFEJEZÉS 
KÍSÉRLET BEMUTATÁSA 
Osszuk meg tapasztalatainkat egymással. 
 
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 
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6. FEJEZET – ADVENTURE 6  LEGENDARY WALES 
 
Tartalmi összegzés 

Ez a fejezet Wales tájait mutatja be. Olvashatunk néhányat a híres legendák közül. 
A fejezet végén (Tini illemtan) megismerkedhetünk néhány walesi kifejezéssel is. 

 
Cél 

- szókincsbővítés (tájak, mesék, mesehősök); 
- múltbeli képesség kifejezése; 
- jövőbeli cselekvések kifejezésének bevezetése – egyszerű jövő idő; 
- kívánság kifejezésének bevezetése; 
- ismeretek bővítése olvasott és hallott szövegek feldolgozásával; 
- képregény alapján meseírás; 
- hatékony együttműködés pár- és csoportmunkában; 
- a tanult nyelv aktív használata. 

 
Országismeret  

- Egyesült Királyság: Wales. 
 
Kereszttantervi törekvések 
 - földünk és környezetünk; 
 - irodalom; 
 - művészetek; 
 - életvitel és gyakorlati ismeretek. 
 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- összefüggő szöveget képek és tanáruk segítségével önállóan vagy társaikkal 
értelmezni; 
- a jövőről beszélgetni, s kívánságokat kifejezni. 
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ADVENTURE 6 - 1. foglalkozás   LEGENDARY WALES 
SNOWDONIA NATIONAL PARK 

Nyelvi célok 
• országismereti anyag közvetítése. 
Főbb tevékenységek 
• képrejtvény, képleírás; 
• játékos szókincsbővítés; 
• beszélgetés térképről; 
• szavak értelmezése angol nyelvű meghatározás 

alapján; 
• szóalkotó játék. 

Eszközök 
• könyv; 
• memória kártyák. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• képleírásnál használatos szerkezetek. 

 
 

 
BEVEZETÉS 
PICTURE PUZZLE  
1. Nézzük meg a CB 52/A gyakorlat képrejtvényét. Kérjük meg a diákokat, hogy válasszák ki a szerintük 
legmegfelelőbb címet a három megadott közül.  
 
2. Olvassák el a CB 52/B leírásait, s pipálják ki azt, amelyik legjobban illik a képhez. 
Mondjuk el, hogy a leírásokban szereplő minden információ igaz, de a leírás nem mindenhol pontos. 
(Az eredeti kép a CB 77. oldalán található. Az adott feladat hanganyaga tartalmazza a CB 52/B helyes 
megfejtését.) 
 

This is a picture of a beautiful Welsh castle. You can see the mighty walls and towers 

from the bay. In 

the left of the picture you can see the Eagle Tower. There are yachts and fishing boats 

on the water in 

front of the castle. 

 
Megjegyzés A képleírás minden fejezet bevezető oldalán visszatér, egyre bővülő szókincset és nyelvi 

szerkezeteket bemutatva, illetve gyakoroltatva.  
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS ISMÉTLÉSE ÉS BŐVÍTÉSE  - JELZŐS SZERKEZETEK  
1. Előzetesen készítsünk memória kártyákat a következő szókincs felhasználásával: 

wonderful London fabulous Canterbury mountainous Scotland 
endless moorlands rocky coasts  sandy beaches 
dramatic mountains exciting hairpin bends historical castles 
mighty walls  thick forests  mysterious lakes 
high peaks  long tunnels  well-known places 
 
pl. 

 
WONDERFUL 

  
W _ _ _ _ _ _ _ _  

LONDON 
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Játsszunk a már ismert módon.  
 
2. A kártyapárok segítségével elevenítsük fel a Brit-szigetekről és Skóciáról tanultakat, s beszélgessünk egy 
kicsit Walesről is. Használjunk térképet! 

 
BEFEJEZÉS 

MAP READING 
Böngésszük Wales térképét (CB 53/E), válaszoljunk a kérdésekre: 

Is there a museum? 
Can you have a nice cup of coffee at Boston Lodge? 
Where can you have a picnic? 
Are there any bridges? 
How many tunnels can you see? 
Can you get to Caernarfon Castle by train? 
What’s the name of the national park?  etc. 

 
 
 
MARADT IDŐNK?/SZORGALMI FELADAT 

MINI DICTIONARY (CB 52/C) 
A gyakorlat szókincse a várakhoz kapcsolható. Bevezethetjük szógyűjtéssel, majd 
megoldhatjuk a könyv feladatát. Végül játszhatunk a SAND CASTLE szóval úgy, hogy a két 
szó betűit felhasználva párokban alkotunk szavakat. Az a páros győz, amelyik a legtöbb szót 
tudja leírni a megadott idő alatt, s minden szó helyesírása hibátlan. 
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ADVENTURE 6 - 2. foglalkozás   LEGENDARY WALES 
SNOWDONIA NATIONAL PARK 

Nyelvi célok 
• országismereti anyag közvetítése; 
• új nyelvi szerkezet bevezetése és gyakorlása. 
Főbb tevékenységek 
• információ kategorizálása; 
• hallott és olvasott szöveg összevetése; 
• szöveg kiegészítése hallás után; 
• beszélgetés jövő idejű cselekvésekről térkép 

alapján; 
• kitalálós játék párokban; 
• rejtvényfejtés. 

Eszközök 
• mondatkártyák; 
• könyv, munkafüzet, hanganyag. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• jövőbeli cselekvések kifejezése – egyszerű 

jövő idő. 
 
 

 
BEVEZETÉS 

ENGLAND, SCOTLAND, WALES 
Előzetesen készítsük el a táblán a következő táblázatot, de a mondatokat kártyákra írjuk. A diákok húzzanak a 
kártyák közül, olvassák fel a mondatokat, s helyezzék el azokat a táblázat megfelelő oszlopában. 
 

ENGLAND SCOTLAND WALES 
 
 

  

 
The Canterbury Tales Museum takes us back to the 14th century. 
Buckingham Palace is the home of the Royal family. 
Shakespeare was born in Stratford-upon-Avon. 
The Highlands are beautiful. 
The highest peak is Ben Nevis. 
Loch Lomond is a well-known lake. 
Caernarfon Castle is in the north-east. 
There are exciting hairpin bends. 
You can visit Snowdonia National Park  

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ÚJ NYELVI SZERKEZET BEVEZETÉSE – WHAT DO YOU THINK THEY WILL DO? 
1. Tomi hazatelefonál a baleset után (CB 53/D). Hallgassuk meg a hanganyagot és húzzuk alá a szövegben 
azokat a szavakat, amelyek a hanganyagban nem szerepelnek. 
 

Tomi  Hello, Mum. 
Mum  Hello, Tomi! How are you, Darling? 
Tomi   I feel better, Mum, don’t worry. We are having a good time.  

I think we will go to Wales next weekend. 
Mum  Will you visit the capital? 
Tomi  No, we won’t. I think we will travel along the coast. 
Mum I hope you will visit Snowdonia National Park. I saw a documentary about it last 

night. 
It’s famous for its forests, mysterious lakes, tunnels and mountains.  
The hairpin bends are really exciting.  

Tomi  I will ask Mr Craig to take us there. 
Mum  Don’t forget to buy some postcards. And take care. 
Tomi  I will, Mum. Bye. 
Mum  Bye-bye. 
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2. Hallgassuk meg a beszélgetés munkafüzet hanganyagában található változatát, s egészítsük ki az AB 42/1. 
szövegét. 
 

Tomi We’re having a very good time. I think we will go to Wales next weekend. 
Mum  Will you visit the capital city? 
Tomi  No, we won’t. I think we will travel along the coast. 
Mum  I hope you will visit Snowdonia National Park. It’s famous for its forests, mysterious 

lakes, waterfalls, tunnels and mountains. The hairpin bands are exciting. I saw an 
interesting documentary about it last night. 

Tomi  I will ask Mr Craig to take us there. 
Mum  Don’t forget to buy some postcards. And take care. 
Tomi  I will, Mum. Bye. 

 
Variáció  Választhatjuk a munkafüzet által javasolt (nehezebb) megoldási módot is: először emlékezetből 

írják be a hiányzó szavakat, majd ellenőrizzék munkájukat a hanganyag segítségével. 
 
3. Vezessük be az új nyelvi szerkezetet. (A ’will’ szó már ismerős a TEAM 3 fejezet bevezető oldalairól.) 
Beszélgessünk az utazásról a CB 53/E térképének és minta mondatainak segítségével. 
 
4. Az AB 42/2. ötlete alapján játsszunk párokban. 

 
BEFEJEZÉS 

WORDSEARCH (AB 42/3.) 
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ADVENTURE 6 - 3. foglalkozás   LEGENDARY WALES 
SNOWDONIA NATIONAL PARK 

Nyelvi célok 
• jövőbeli cselekvések kifejezésének gyakorlása; 
• kreatív írás (egyéni munka). 
Főbb tevékenységek 
• szókincs ismétlése (jelzős szerkezetek); 
• írásbeli gyakorlás; 
• párbeszéd; 
• alkotó tevékenység; 
• páros játék és beszélgetés; 
• kötetlen frontális beszélgetés. 

Eszközök 
• könyv, munkafüzet; 
• (AB 43/7. nagyított játéktáblája); 
• üres A4 méretű lapok minden diáknak. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• jövőbeli cselekvések kifejezése – 

egyszerű jövő idő. 
 

 
 
BEVEZETÉS 

WHAT DO YOU THINK THEY WILL DO? 
Írjuk fel az AB 42/3. szókeresőjében talált szavakat a táblára. Csatoljuk hozzájuk az AB 43/4. feladat 
mellékneveit, ügyelve a szórendre. A gyakorlat példája és szókincse alapján beszélgessünk arról, szerintünk mit 
fognak csinálni Jessicáék Walesben. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

NYELVI SZERKEZET GYAKORLÁSA – WILL/WON’T 
1. Oldjuk meg az egymáshoz kapcsolódó AB 43/5-6. feladatokat. 
 
2. Beszélgessünk Maggie napirendjéről (AB 43/7.) a képek alapján, majd játsszunk párokban ’NOUGHTS AND 
CROSSES’ játékot a már ismert szabályokat követve. A mezőt akkor kapják meg a játékosok, ha helyes 
mondatot alkotnak arról, mit fog Maggie másnap csinálni: 
 pl. I think she will go to the music school. 
 
Megjegyzés Amennyiben csoportunknak több segítségre van szüksége, ne párokban, hanem két csapatban 

játsszunk egy kinagyított fénymásolat segítségével. 
 

Javasolt házi feladat: 43/7. írásban 

 

KREATIVITÁSRA ÉPÍTŐ GYAKORLÁS - FORTUNE TELLER (CB 79) 
Jósoljunk egymásnak! 
1. Kapcsoljuk az oldalon megnevezett témákat a mondatokhoz. Kérdezzünk rá, ki érzi úgy, hogy az ő életében be 
fognak következni az említett események. 

Do you think you will…? 
Yes. I think I will…and… 
No. I don’t think I will…. 

 
2. Hajtogassunk sótartót. Írjunk évszámokat, rajzoljunk színes karikákat a megjelölt mezőkre.  
 
3. Előzetesen egyeztetve mindenki válasszon egyet-egyet a lap tetején megadott témákból, s írjon az elkészített 
játék ceruzával megjelölt helyeire egy-egy mondatot a választott témán belül. A felsorolt példák ötletadók. 
 
4. Sétáljunk körbe, s folyamatosan új párokat alakítva jósoljunk egymásnak elkészített eszközünk segítségével. 
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BEFEJEZÉS 
Mindenki számoljon be arról, amit megtudott jövőjéről. 
Vajon mindenki elégedett? 
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ADVENTURE 6 – 4-5. foglalkozás   LEGENDARY WALES 
I WISH I COULD… 

Nyelvi célok 
• új nyelvi szerkezet bevezetése és gyakorlása. 
Főbb tevékenységek 
• rejtvényfejtés; 
• kötetlen beszélgetés a rejtvény igéivel; 
• képek és mondatok összekapcsolása; 
• táblázat kitöltése; 
• információcsere párokban; 
• történet követése párokban (játékos 

szövegértés); 
• történetek elmesélése; 
• történetírás párokban vagy csoportokban. 

Eszközök 
• könyv, munkafüzet. 

 
Beszédszándékok 
• képesség kifejezése jelen időben; 
• múltbeli képesség kifejezése. 

 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
Töltsük ki a rejtvényt közösen a táblán. A beírandó szavak jelentését mutogassuk el a 
gyerekeknek. 
 
   1 W R I T E 
   2 H E L P  
  3 R E A D   
4 P A I N T    
    *     
  5 S I N G   
    *     
6 D R A W     
 7 P L A Y    
  8 U S E    
    *     
   9 S W I M  
  10 R I D E   
 11 F I X     
 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÉPESSÉG KIFEJEZÉSE JELEN ÉS MÚLT IDŐBEN 
1. Kezdeményezzünk beszélgetést a rejtvény igéivel: 

pl.  Can you write beautifully? 
Could you write when you were six? 
What could you do when…? 

 
2. Kapcsoljuk össze az AB 44/8. fotóit és mondatait. 
 
3. Töltsék ki az AB 44/9. táblázatának első oszlopát, majd két osztálytársukkal beszélgetve a 2-3. oszlopot.  
Ezt követően mindenki válasszon egy harmadik beszélgetőtársat, akinek elmesél két-három dolgot egyik korábbi 
beszélgetőtársáról.  
 pl. Did you know that Marika could swim when she was 5 years old? 
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Adjunk pár percet a „pletykálásra”. 
Kérjük meg a diákokat, hogy mondják el, mit tudtak meg egymásról. Senki nem beszélhet olyan osztálytársáról, 
akivel a táblázat kitöltése alatt dolgozott. 
 
4. Végül oldjuk meg az AB 44/10. gyakorlatot. 
 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – THE KEY PROBLEM 
1. Játsszunk a CB 85. oldalának ötlete alapján. 
 
Megjegyzés A párok nem egyszerre fogják befejezni a tevékenységet, ezért előre mondjuk 

el a játékhoz tartozó kiegészítő feladatot (lásd 2.pont). Menjünk oda azokhoz, 
akik már végeztek, s érdeklődjünk, hogyan oldották meg a „kulcsproblémát”, 
azaz kérjünk visszacsatolást. 

 
2. Minden páros válasszon egyet a lap alján megadott két téma közül, s próbáljon hasonló történetet írni. 
 
Variáció  Két-két pár alkot egy-egy történetíró csapatot. 
 
 
BEFEJEZÉS/MARADT IDŐNK? 
Próbáljuk ki az elkészült játékokat. 
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ADVENTURE 6 – 6-7. foglalkozás   LEGENDARY WALES 
I WISH I COULD… 

Nyelvi célok 
• hatékony együttműködés pár- és 

csoportmunkában; 
• közölt információra irányuló tartós figyelem 

fejlesztése; 
• a tanult nyelv aktív használata. 
Főbb tevékenységek 
• szókincsbővítés kép és hanganyag segítségével; 
• beszélgetés a mesékről; 
• meseillusztrációk készítése; 
• illusztrációk alapján meseírás; 
• képregény befejezése; 
• hallott szöveg követése és értelmezése; 
• kívánság kifejezésének bevezetése és 

gyakorlása. 

Eszközök 
• könyv, hanganyag; 
• illusztrációk készítéséhez szükséges írószerek. 

 
Beszédszándékok 
• múltbeli képesség kifejezése; 
• kívánság kifejezésének bevezetése. 
 
 

 
BEVEZETÉS 
TOMI’S DIARY 
Olvassuk el Tomi naplójának részletét (CB 54) és válaszoljunk a kérdésekre: 

Why couldn’t he go to Wales? 
What did he do instead? 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMERETSZERZÉS: NÉPEK MESÉI – WELSH AND HUNGARIAN FOLK TALES 
1. Tudjunk meg minél többet a walesi legendákról a CB 54/F szövegéből. Hallgassuk a hanganyagot és találjuk 
meg a mesehősöket: 
 

Look at these characters: a dragon….a fairy…..a goblin…..an evil knight….. 
and a noble knight… a prince and a princess…. a serpent …and a dwarf. 

  DID YOU KNOW? 
The Welsh are excellent storytellers. They have more folk-tales than in “The Lord of the Rings”.  

It all started when their Celtic ancestors passed on tales by word of mouth.  
Then people wrote down the stories in a book called the “Mabinogion” about a thousand years ago. These stories paint 
a picture of a heroic Wales with princes, knights and supernatural creatures. 

 
2. Hasonlítsuk össze a walesi mesék hőseit a magyar népmesék szereplőivel. 
 

ALKOTÓ MUNKA – PROJECT WORK 
1. Dolgozzunk 5-6 fős csoportokban. A csoport tagjai válasszanak egy jól ismert magyar népmesét, és mondják 
el annak történetét 5-6 képbe sűrítve. Választásukról a többi csoport nem tudhat. 
Adjuk meg a rendelkezésre álló időt, s javasoljuk, hogy minden csapattag egy képet rajzoljon meg (képeslap 
méret). Így jobban tudnak gazdálkodni az idővel. 
 
2. Az idő lejártával a csoportok cseréljék ki az elkészült képsorokat. A gyerekek nézzék végig az illusztrációkat, 
és írják meg a mesét dióhéjban. 
 
3. A képeket felmutatva meséljék el a történetet. Vajon az eredeti mesét halljuk-e? 

 
TÖRTÉNET BEFEJEZÉSE ÉS KÖVETÉSE HALLÁS UTÁN – TOMI’S DREAM 
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1. Tomi elaludt a függőágyban, s Walesbe álmodja magát. Kövessük a CB 55/I képsora alapján, majd fejezzük 
be álmát. 
2. Hallgassuk meg a történetet: 
 

I was walking along a stream in the forest when I heard something. Somebody was shouting for help.  

I looked round and I saw a tiny goblin in the middle of the water. He was holding onto a branch. He 
looked very frightened.  
I helped him out and soon the little creature was sitting on my shoulder, whispering into my ear: 
“Now you can have three wishes.”  
Then we said goodbye to each other and I walked on. 
Soon I arrived at a ravine. It was too deep. I couldn’t jump over it, I couldn’t climb down and up again 
the other side. “I wish I could fly”, I thought. 
The wind began to blow and it lifted me up in the air and YES, I could fly. Soon I landed on the other 
side of the ravine where the tiny goblin was waiting for me. He was sitting on a stone and he was 
laughing. Then he disappeared. 
As I was walking on, I saw a cave. I went in and I found a chest. It was big and heavy. I couldn’t open 
it. “’I wish I could open this chest”, I said. 
I felt the wind again and the chest opened.  
But at the same moment a huge dragon appeared and attacked me. 
“I wish I could go back to the ravine and meet the goblin again”, I thought. At that very moment the 
dragon and the chest disappeared, I wasn’t in the cave any more. I was sitting by the ravine. The goblin 
was sitting on my shoulder. He was laughing. I could feel the wind again… 
“Hey, Tomi! Wake up! It’s getting windy. Let’s go inside.” 
It wasn’t a goblin. It was Jessica. 

 
3. Értelmezzük a ’could’ segédigét új jelentésében:  

I wish I could fly. 
 
BEFEJEZÉS 
ÚJ NYELVI SZERKEZET GYAKORLÁSA 
Gyakoroljuk a kívánság kifejezését az AB 45/11-12. feladataival. 
 

További gyakorlási lehetőség: AB 45/13. 
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ADVENTURE 6 – 8. foglalkozás   LEGENDARY WALES 
THE EMBLEM OF WALES 

Nyelvi célok 
• általános ismeretek bővítése: egy legenda 

feldolgozása; 
• szövegértés készségének fejlesztése. 
Főbb tevékenységek 
• BINGO játék; 
• olvasás szórakozásból (walesi legenda); 
• (szöveg követése hanganyag segítségével); 
• képek információhoz kapcsolása; 
• igaz/hamis megállapítások szétválogatása; 
• történet elmesélése. 

Eszközök 
• könyv, (hanganyag); 
• angol-magyar szótárak; 
• labda. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• elbeszélésbe illesztett párbeszédek. 
 

 
BEVEZETÉS 

BINGO 
Diktáljuk az alábbi szavakat, s a diákok leírják azok múlt idejű alakjait a játéktábla tetszőleges mezőjébe: 
 build, defend, disappear, find, kill, question, dig, fight, win, leave, become, sprinkle 
 

    
    
    

(A játék megkezdése előtt célszerű megbeszélni meg az új szavak jelentését. Ezeket írjuk is fel a táblára.) 
 
Mikor mindenki elkészült, olvassuk fel a szavakat újra, tetszőleges sorrendben. A gyerekek figyelnek és 
pipálnak. Az a győztes, aki először tud kipipálni egy teljes vízszintes sort. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ORSZÁGISMERETI ANYAG FELDOLGOZÁSA – A WELSH LEGEND 
Olvassunk el egy walesi legendát arról, miért vörös sárkány az ország szimbóluma (CB 56/K). 
 
1. A diákok dolgozzanak önállóan. Biztosítsunk számukra szótárakat, de kérjük őket, hogy a szöveg szó szerinti 
megértése helyett az események megértésére törekedjenek. Az illusztrációk segítenek ebben. Olvasás 
közben/után állítsák sorrendbe az illusztrációkat. 
 
2. Párokban ellenőrizzék a végzett munkát, majd oldják meg a CB 57/L gyakorlatot. 

 
3. Beszélgessünk közösen a történetről a CB 57/M alapján. 
 
Megjegyzés A kazetta tartalmazza a szöveget, így azt hallás után is feldolgozhatjuk, ami nehezebb feladat 

elé állítja a diákokat. Ha ezt a megoldást választjuk, készítsünk szövegértést segítő feladatsort 
számukra. 

 
BEFEJEZÉS 

STORYTELLING GAME 
Játsszunk a CB 57/N ötlete szerint. 
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ADVENTURE 6 – 9. foglalkozás   LEGENDARY WALES 
POSTCARDS FROM WALES 

Nyelvi célok 
• ismeretek bővítése játékos formában; 
• hatékony együttműködés csapatmunkában. 
Tevékenységek 
• ismeretek felelevenítése; 
• instrukciók követése; 
• információcsere – játékos vetélkedő; 
• értékelés, összegzés. 

Eszközök 
• képeslapok fénymásolatai 4-4 részre vágva (CB 

58/O; AB 83); 
• könyv. 

 
Beszédszándékok 
• utasítások. 
 

 
BEVEZETÉS 

WORD CHAIN 
Ahogy leülnek, mondjanak egy-egy mondatot Walesről. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 
POSTCARDS FROM WALES 
Előzetesen fénymásoljuk a CB 58/O képét, s vágjuk fel apró képekre. A 16 kis képet össze 
lehet rakni 4 walesi képeslappá. A játék célja az összeillő darabok megszerzése és a képeslap 
összerakása. Közben áttekintjük és játszva bővítjük ismereteinket az országról. A válaszok és 
eredeti képeslapok az AB 83.oldalán találhatók. 
 
Alakítsunk 4 csapatot, s egy dobókockával döntsük el a játékban való részvétel sorrendjét. Az 
a csapat kezd, s választ először képeslapot, amelyik a legnagyobb számot dobta.  
A csapat a megfelelő betű és szám megjelölésével kéri az egyik darabot, amit akkor kaphat meg, ha helyesen 
megválaszolja a kódhoz tartozó kérdést. Ebben az esetben adjuk át a megfelelő fénymásolatot. 
 
A játékot a második legnagyobb számot dobott csapat folytatja. Addig játszunk, míg minden kérdés 
megválaszolásra nem került. 
Az a csapat győz, amelyik összegyűjtötte mind a négy részt, s kirakta a képeslapot. 
 
Megjegyzés A kérdések egy része nem tananyagra kérdez. A játékosok támaszkodhatnak korábbi 

ismereteikre, vagy tippelnek. 
 
BEFEJEZÉS 
Eredményhirdetés, munka értékelése 
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ADVENTURE 6 – 10-11. foglalkozás  LEGENDARY WALES 
ORGANISE YOUR VOCABULARY AND 
STRUCTURES 

Nyelvi célok 
• eddig tanultak áttekintése, gyakorlása, szituatív 

alkalmazása. 
Főbb tevékenységek 
• színezés; 
• szókincs rendszerezése egynyelvű szótár és a 

tanultak segítségével; 
• igaz/hamis megállapítások írása és megoldása; 
• ismerkedés walesi kifejezésekkel; 
• nyelvi szerkezetek gyakorlása; 
• beszélgetés párokban; 
• rövid fogalmazás írása; 
• kívánságok írása; 
• mondatíró verseny; 
• (történet meghallgatása és továbbadása játékos 

formában); 
• (fordítás). 

Eszközök 
• könyv, munkafüzet, hanganyag. 

 
Beszédszándékok 
• köszönések; 
• múltbeli képesség kifejezése; 
• kívánság kifejezése. 
 

Nyelvi szerkezetek 
• jövőbeli cselekvések kifejezése – 

egyszerű jövő idő. 

 
 

 
BEVEZETÉS 

COLOURS 
Ismerkedjünk az Egyesült Királyság zászlóival (AB 68/Appendix) 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ORSZÁGISMERETI ANYAG RENDSZEREZÉSE – THE UK 

1. Az AB 68/1. gyakorlat szókincsét rendezzék a megfelelő címek alá. 
 
2. A szavak felhasználásával 3 csapatban írjanak igaz/hamis mondatokat a 3 országról a tanultak alapján. 
Segítségként használhatják a könyvet, munkafüzetet, atlaszt/térképet. 
 
3. A csapatok cseréljék ki a mondatokat, és oldják meg a feladatot. A megoldásokat juttassák vissza értékelésre 
annak a csapatnak, amelyik készítette az adott feladatsort. 
 
TINI ILLEMTAN – TALKING TO PEOPLE 
Hallgassuk meg a CB 59/P mini szótárának szövegét, s ismerkedjünk meg néhány walesi 
köszönéssel. 
 

NYELVI SZERKEZETEK GYAKORLÁSA – COULD – WILL 
1. Beszélgessünk a CB 59/Q gyakorlat illusztrációja alapján: 

Where are they from? 
What language do they speak? 
What about you? 
What language do you speak? 
Could you speak English 2/3/5 years ago? 

 
2. Olvassunk Maggie-ről (AB 46/14), majd beszélgessünk egymásról párokban és írjuk meg társunk történetét. 
 

Kiegészítő gyakorlás: fényképekkel illusztrált önéletrajz készítése és ismertetése  
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3. Osszunk ki lapokat. Mindenki írjon fel három kívánságot a nyárra vonatkozóan. Tegyük a 
kívánságokat borítékba és zárjuk le azt. A következő tanév elején nyissuk ki a borítékot, és 
nézzük meg, teljesültek-e a kívánságok. 
 
BEFEJEZÉS 
SENTENCE GAME (AB 46/16.) 
 
MARADT IDŐNK? 
STORY – CB 59/R 
Variáció 1 Küldjünk ki 3 önként jelentkezőt. A többiekkel együtt hallgassuk meg a ’Cardigan Bay’ 

történetéről szóló walesi legendát, majd hívjuk be az első játékost. Kérjük meg a többieket, 
hogy meséljék el neki, mit hallottak. 
Ezt követően behívjuk a második játékost. Neki az első játékos adja tovább a hallottakat. A 
harmadik játékos a másodiktól hallja a mesét, majd elmondja az osztálynak, amit megértett és 
megjegyzett. 

 
Variáció 2 Hirdessünk műfordítói versenyt. 
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ADVENTURE 6 – 12. foglalkozás   LEGENDARY WALES 
THINGS TO EXPERIMENT 

Nyelvi célok 
• kereszttantervi törekvések megvalósítása. 

Főbb tevékenységek 
• rejtvényfejtés; 
• alkotó tevékenység; 
• értékelés, önértékelés. 

Szükséges eszközök 
• munkafüzet; 
• csapatonként egy-egy vödör víz, hulladék papír, 

mixer gép, keret, itatós, nyújtófa; 
• lyukasztógép és szalag/tűzőgép;  
• (háttérzene, magnó).  

 Nyelvi szerkezetek 
• utasítások. 
 
 
 

 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
Oldjuk meg az AB 47/17. feladat keresztrejtvényét. 
Megfejtés: 
    1 P R I N C E   
   2 M A G I C I A N  
    3 P R I N C E S S 
   4 S E R P E N T   
   5 D R A G O N    

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – MAKING PAPER 
Kövessük az AB 47/18. gyakorlat utasításait kis csoportokban dolgozva.  
 
Megjegyzés A foglalkozás előtt érdemes konzultálni a gyakorlati ismereteket tanító kollégánkkal, 

teremcserével biztosítani a megfelelő helyszínt, előre gondoskodni a szükséges kellékekről (a 
gyerekek segítségével).  

 A munka nem végezhető el egy óra alatt, ezért célszerű együttműködnünk kollégánkkal. 
   
 
BEFEJEZÉS 
Fűzzük össze az elkészült lapokat, s készítsünk osztályalbumot személyes adatokkal, fényképekkel, közös 
események leírásával, stb.  
 
Megjegyzés Az album készítését folyamatosan végezhetjük, mindig kiegészítve azt újabb képekkel, rövid 

történetekkel, stb. 
 
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 
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7. FEJEZET – ADVENTURE 7  

THE CROWDED SEAFRONT 
Tartalmi összegzés 

Ebben a fejezetben egy tengerparti városba látogatunk a gyerekekkel. Sétálunk 
Hastings utcáin, vásárolunk boltjaiban. Részt veszünk egy nyomozásban is. 
A fejezet végén (Tini illemtan) az ajándékozással kapcsolatos illemszabályokkal 
ismerkedhetünk. 

 
Cél 

- szókincsbővítés (nyaralás, üzletek, vásárlás); 
- udvarias kérés gyakorlása mindennapi helyzetekben; 
- a ’some/any’ használatának ismétlése, további gyakorlása; 
- megszámlálható és megszámlálhatatlan fogalmának további gyakorlása; 
- egyszerű és folyamatos múlt idő használata párbeszédekben; 
- hatékony együttműködés pármunkában. 

 
Országismeret  

- Egyesült Királyság: Anglia: Hastings. 
 
Kereszttantervi törekvések 

- földünk és környezetünk; 
 - ember és társadalom; 
 - életvitel és gyakorlati ismeretek. 
 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- ruházati boltban, ajándékboltban vásárolni; 
- szituációs játékokban beszélgetést kezdeményezni, s arra reagálni; 
- a múltban történt eseményekről kérdezni és mások érdeklődésére reagálni. 
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ADVENTURE 7 - 1. foglalkozás   THE CROWDED SEAFRONT 
BY THE SEA 

Nyelvi célok 
• szókincsbővítés; 
• cselekedtetve tanulás. 
Főbb tevékenységek 
• képrejtvény, képleírás; 
• szókincs bővítése képek segítségével; 
• szóháló készítése csoportokban; 
• képes kártyák készítése; 
• kártyázás csoportokban; 
• (BINGO); 
• mondatbővítés. 

Eszközök 
• könyv; 
• A3 méretű lap/csoport, filcek; 
• CB 61/D illusztrációjának nagyított másolata 

minden csoportnak; 
• rajzlap, olló, ragasztó minden csoportnak. 

 
Beszédszándékok 
• kívánság kifejezése. 
 

Nyelvi szerkezetek 
• képleírásnál használatos szerkezetek. 
 

 
BEVEZETÉS 
PICTURE PUZZLE  
1. Nézzük meg a CB 60/A gyakorlat képrejtvényét. Kérjük meg a diákokat, hogy válasszák ki a szerintük 
legmegfelelőbb címet a három megadott közül.  
 
2. Olvassák el a CB 60/B leírásait, s pipálják ki azt, amelyik legjobban illik a képhez. 
Mondjuk el, hogy a leírásokban szereplő minden információ igaz, de a leírás nem mindenhol pontos. 
(Az eredeti kép a CB 77. oldalán található. Az adott feladat hanganyaga tartalmazza a CB 60/B helyes 
megfejtését.) 
 

In the foreground you can see the beach in Hastings. Some people are sunbathing but nobody is 
swimming. You can’t see anybody playing in the water. It must be cold!  
In the background you can see East Hill. You can go up there by cable car. 

 
Megjegyzés A képleírás minden fejezet bevezető oldalán visszatér, egyre bővülő szókincset és nyelvi 

szerkezeteket bemutatva, illetve gyakoroltatva.  
 

Javasolt házi feladat: részletes képleírás  
az összes információ felhasználásával (CB 60/A)  

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCSFEJLESZTÉS – BY THE SEA 
1. Először oldjuk meg a CB 61/D feladatát. 

 
2. Alakítsunk négytagú csapatokat. Minden csapat készítse el a hat cselekvéshez tartozó szóhálót: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

diving 

BY THE SEA 
 

sailing 
sightseeing 

fishing 

shopping 
sunbathing 
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A kis vonalak mellé kell beírniuk a témákhoz tartozó 4-4 szót. 
 
3. Készítsünk minden csapatnak egy nagyított fénymásolatot a CB 61/D illusztrációjából. Osszunk ki 
rajzlapokat, ollót, ragasztót, s kérjük meg a diákokat, hogy készítsenek kártyákat a gyakorlat szókincséből a CB 
61/E játékához. 
 
4. Játsszunk a leírás szerint körben ülve, a kézben lévő kártyákat takarva, a közösen készített szóhálókat középre 
helyezve (így könnyebb követni, mely kártyákat kell összegyűjteniük a játékosoknak egy-egy tevékenységhez). 
 

Megjegyzés Ha egy csapat hamarabb kész, bingózzon a kártyákkal. Több fordulót is 

játszhatnak, mindig más-más játékmesterrel. 

 
BEFEJEZÉS 
SNAKE GAME 
Folyamatosan bővített mondatban soroljuk el, mi a kívánságunk: 
 I want to go to the seaside. I wish I had a beach chair. 
 I want to go to the seaside. I wish I had a beach chair and some money. 
 I want to go to the seaside. I wish I had a beach chair, some money and a pair of goggles. 
 
MARADT IDŐNK? 

MEMORY CHECK 
A játék befejeztével mindenki írjon le a felsorolt tárgyak közül annyit, amennyire emlékszik. 
A legügyesebbek a sorrendet is tudják tartani. 
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ADVENTURE 7 - 2. foglalkozás   THE CROWDED SEAFRONT 
BY THE SEA 

Nyelvi célok 
• szókincs aktív használata; 
• olvasott információra irányuló tartós figyelem 

fejlesztése. 
Főbb tevékenységek 
• szó és meghatározás összekapcsolása (BINGO); 
• beszélgetés; 
• bizonyos információ megszerzése hallás után; 
• hallott és olvasott információ összefoglalása 

szóban; 
• történet rekonstruálása párokban; 
• végzett munka ellenőrzése hanganyag 

segítségével;  
• olvasás szereposztásban. 

Eszközök 
• (múlt órán készített kártyák); 
• könyv, munkafüzet, hanganyag; 
• Nagy-Britannia térképe. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• elbeszélésbe illesztett párbeszédek. 
 

 
BEVEZETÉS 

BINGO 
Játsszunk a CB 61/D szókincsével. A gyerekek válasszanak ki 8 szót, írják le azokat a 
füzetükbe. Adjuk meg a szavak definícióját tetszőleges sorrendben, a gyerekek pedig pipálják 
a szavakat: 
 pl. It’s a long object. You can catch fish with it. You can’t catch butterflies with it. 
  (fishing rod) 
 
Megjegyzés A játék során használhatjuk az előző foglalkozáson készült kártyákat. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

BESZÉLGETÉS – WHERE DO YOU WANT TO GO? 
1. Vezessük be a tevékenységet egy rövid szókincs rendszerező beszélgetéssel: 

pl.  What do you need when you want to go sailing? 
What do you take when you go sightseeing? 

 
2. A CB 61/F hanganyaga alapján figyeljük meg, hová akarnak menni Tomiék. 
 

Tomi  What shall we do? 
Jessica  I’m hungry. Let’s eat something. 
Tomi  Look. There’s a nice restaurant. 
Jessica  But it’s too expensive. Let’s find a cheaper place.  
Mr Craig Let’s walk along the seafront. There are some nice little shops where you can try 

seafood. 
 Then we can take the cable car up East Hill and enjoy the breathtaking view of the 

sea.  
Tomi What are those ruins on the top? 
Mr Craig Those are the walls of Hastings Castle. It has an interesting history. I will tell you 

about it on the way. 
 
Megjegyzés Mind a két képeslap Hastings nevezetességeit ábrázolja: 

1. East Hill 
2. Hastings Castle 
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3. Foglaljuk össze, amit Hastings városáról megtudtunk (CB 60/B; CB 61/F) Keressük meg a várost a térképen. 
 

Kiegészítő anyag: AB 70-71.oldal 
1066 Country Walk 

 

ISMERT ELEMEKET TARTALMAZÓ ISMERETLEN SZÖVEG FELDOLGOZÁSA - A STORY 
A gyerekek újabb kalandjáról olvashatunk az AB 48.oldalán. . 
1. Az első feladat önálló megoldása után diákjaink párokban próbálják meg összerakni a történetet. Az első két 
egységet keressük meg közösen, a többit bízzuk a gyerekekre.  
 
2. 2-2 pár üljön össze a megoldások ellenőrzésére. 
 
3. Végül hallgassuk meg a történetet magnóról: 
 

Daniel didn’t go sightseeing. He followed his friends because he wanted to make a video about their 
adventures by the sea. 

The seafront was crowded with tourists. He was walking towards the beach when he noticed a snorkel on a 
bench. 

“Isn’t that Mark’s snorkel? He wanted to go snorkelling. It must be his,” he thought. 
While he was picking up the snorkel, he noticed a small American flag on it. He put the snorkel into his 
rucksack. 
While he was walking past a sweet shop, he saw a small box near the steps. He looked at it carefully 
and noticed Tomi’s name on it. 
“Hey, this is Tomi’s box! What’s inside?”, he asked and opened the box. 
 “Yuk! Worms! He can’t catch any fish without his creepy crawly creatures!” 
He put the box into his rucksack next to the snorkel. 
Then he heard a strange noise. It was a car. It was stopping because the driver had noticed a sun hat on 
the road. He didn’t want to run it over. 
“That’s my sister’s hat”, Daniel thought. He picked it up and put it into his rucksack 
next to the snorkel and the box. 
Finally he got to the beach. What a crowd! 
Then he saw his friends. They were sitting near a fishing boat. They weren’t doing anything. 
“Why aren’t you fishing, snorkelling and sunbathing? I want to video you.” 
“Because I can’t find my snorkel”, Mark said. 
“ And I can’t catch any fish without my worms”, Tomi said. 
“And I don’t know where my sun hat is”, Jessica answered. 
“Are you looking for these things?”, Daniel asked and he fished the snorkel, the box and the hat out of 
his rucksack. 

  
BEFEJEZÉS 
Olvassuk fel a történetet szereposztásban. 
 
MARADT IDŐNK? 

RÁDIÓJÁTÉK 
Készítsünk rádiójátékot a történetből. Osszuk ki a szerepeket, majd szervezzünk egy műszaki csapatot a 
háttérzajok megvalósítására. Gondoskodjunk aláfestő zenéről is.
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ADVENTURE 7 – 3-4-5. foglalkozás  THE CROWDED SEAFRONT 
GOING SHOPPING 

Nyelvi célok 
• Korábban tanultak aktivizálása, bővítése és 

alkalmazása új szituációkban. 
Főbb tevékenységek 
• problémára reagálás, 
• térképolvasás; 
• kötetlen beszélgetés; 
• szerepjáték; 
• rajzos alaprajz kiegészítése és feliratozása 

olvasott információ alapján; 
• olvasás szerepenként; 
• szókincs bővítése (kifejezések); 
• memória játék; 
• új kifejezések kategorizálása; 
• vásárlási párbeszédek írása megadott 

mondatokból; 
• keresztrejtvények készítése. 

Eszközök 
• labda; 
• könyv, munkafüzet, hanganyag; 
• szerepkártyák; 
• memória kártyák; 
• dobókocka. 

 
Beszédszándékok 
• segítségnyújtás; 
• lehetőség kifejezése; 
• útbaigazítás kérése és adása; 
• udvarias kérés. 
 
Nyelvi szerkezetek 
• egyes és többes szám használata. 
 

 
BEVEZETÉS 

BALL ROUND 
Mini párbeszédeket kezdeményezve elevenítsük fel a CB 8/F szókincsét. 

Tanár   I’ve got a terrible headache. I need some painkillers. 
Diák 1  Go to the chemist’s. 
Tanár  I’m hot. I want to buy some ice-cream. 
Diák 2  Find an ice-cream bar. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS BŐVÍTÉSE, SZITUATÍV ALKALMAZÁSA – SHOPS IN HASTINGS 
1. Keressük meg a mondatokban szereplő üzleteket a CB 62/G rajzos térképén.  
 
Variáció  A könyv feladatát hanganyag egészíti ki, mely több kérdést tartalmaz: 
 

You can buy sportswear in Claremont Street. 
There is a toyshop in the High Street. 
There’s a market in George Street. 
You can buy fresh fish in Rock-a-Nore Street. 
If you lose your key, go to Wellington Place. 
If you have a headache, find the chemist’s in Queens Road and buy some 

painkillers. 

 
The seafront in Hastings is always very crowded. People go in and out of gift 

shops, cafes,  
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Ice-cream bars and toyshops. 

 
What can you buy at the jeweller’s? 
Where’s the gift shop? 
Can you find a music shop here? 
What can you buy at the fishmonger’s? 
Where can you have a nice cup of tea or coffee? 
 
Did you know? Hastings rock is a kind of candy stick. You can buy it nearly everywhere in 
Hastings. 

 
2. Kezdeményezzünk beszélgetést arról, mit lehet csinálni a városban és a strandon, majd szótározzuk ki az új 
szavakat. 
 

Javasolt házi feladat: igaz/hamis mondatok írása a rajzos térképről 
 
3. Kérjünk meg két diákot arra, hogy olvassák fel a CB 62/H gyakorlat párbeszédét. A többiek 
takarják le a szöveget, és csak a térképet nézzék. Derítsék ki, hol folyik a beszélgetés. 
 
4. Adjunk meg újabb kiindulópontokat és célokat szerepkártyákon, s játsszunk párokban. 
 
5. Kérjük meg a diákokat, hogy ismerkedjenek önállóan egy új bevásárlóközponttal (AB 49/3), s az olvasottak 
szerint egészítsék ki a térképet rajzokkal és feliratokkal. 
(Ellenőrizzünk közös beszélgetés során, vagy szedjük be a munkákat.) 
 
Megjegyzés Aki hamarabb elkészül, oldja meg az AB 49/4. feladatot. 
 
VÁSÁRLÁSI SZITUÁCIÓK – SHOPPING FOR CLOTHES 
1. Induljunk ki a CB 62/H párbeszéd utolsó mondatából, s alkossunk mondatláncot a 62.oldal rajzos térképéről: 
 (We are in the car park in Priory Street.) 
 Tanár Zoli, how long does it take to get to Castle Hill? 
 Zoli I think it takes about an hour. 
 Tanár Kati, how long does it take to get to the key cutter? 
 Kati It must take only a few minutes. etc. 
 
2. Beszélgessünk Tomi naplója alapján: 

Where did they walk? 
Did they like the place? 
What were the tourists doing when they got there? 
What did Tomi notice? 

 
3. Lépjünk be mi is a boltba. Olvassuk fel a beszélgetést (CB 63/I), s válaszoljunk a kérdésre, hogy melyik pólót 
veszik meg a gyerekek. 
 
4. Bővítsük szókincsünket a CB 63/J mondataival. 
Készítsünk memória kártyákat a következő módon, s játsszunk néhány padot körülülve, csapatokban a már 
ismert módon: 
 

What _ _ _ _ 
do you need? 

  
size 

 
 

Megjegyzés Ha a kártyákat előre elkészítjük, időt takarítunk meg a foglalkozás többi 

tevékenysége számára. Ha a kártyákat a gyerekek órán készítik el, munkamegosztásban, 
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egymással egyeztetve kell dolgozniuk, s a mondatok leírásával könnyebben megjegyzik a 

kifejezéseket. 

 
5. A játékot követően oldjuk meg a könyv feladatát (CB 63/J). 
 
Variáció Olvassuk fel azokat a kifejezéseket, amelyek a színre, méretre vonatkoznak, 

amelyek fizetéskor hangzanak el. 
 

Kiegészítő gyakorlás: CB 63/K 
 

NYELVI SZERKEZETEK RENDSZEREZÉSE – SHOPPING SITUATIONS 
1. Gyűjtsünk szavakat a következő táblázatba: 
 

A/AN A PAIR OF 
swimsuit 
T-shirt 

goggles 
sandals 

 
2. Oldjuk meg az AB 50/5. gyakorlatát. Ellenőrizzük a megoldást a hanganyag segítségével, majd tisztázzuk a 
két beszélgetés közti különbséget az egyes és többes számú formákra koncentrálva. 
 

Shop assistant Can I help you? 
Customer I’d like to buy a baseball cap. 
Shop assistant What colour? 
Customer Black. It’s my favourite colour. 
Shop assistant I’m sorry. We’ve got only dark blue and yellow ones. 
Customer Can I have a blue one, please? 
Shop assistant Here you are. Try it on. Oh, it suits you. 
Customer I’ll take it. How much is it? 
Shop assistant It’s £ 4.99.  
 
Shop assistant Can I help you? 
Customer I want to buy a pair of football boots. 
Shop assistant What size do you take? 
Customer Size 39. 
Shop assistant Here you are. 
Customer Can I try them on? 
Shop assistant Certainly. 
Customer They are nice and comfortable. I like them. 

How much are they? 
Shop assistant £ 59.99 

 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – CROSSWORD PUZZLES 
1. Az AB 49/4. gyakorlat hat témáját osszuk el a diákok közt egy dobókocka segítségével. A diákok, mint 
boltosok, készítsenek rejtvényt boltjuk árulistájáról (a megoldás lehet az üzlet neve). 
 
2. Az elkészült rejtvényeket cseréljék ki és oldják meg. 
 
BEFEJEZÉS 
ROLEPLAY 
A rejtvények szókincséből válogatva játsszunk el néhány vásárlási helyzetet. 
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MARADT IDŐNK? 
ROLEPLAY (AB 50/6.) 
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ADVENTURE 7 – 6. foglalkozás   THE CROWDED SEAFRONT 
AT A GIFT SHOP 

Nyelvi célok 
• beszédkészség fejlesztése szerepjátékok 

segítségével. 
Főbb tevékenységek 
• kitalálós játék; 
• képleírás; 
• szituációs játék: kirakat tervezés, tervek 

értékelése; 
• szerepjáték. 

Eszközök 
• ajándékboltban kapható apró tárgyak; 
• könyv; 
• tervek készítéséhez írószer. 

 
Beszédszándékok 
• összehasonlítás; 
• vélemény kifejezése; 
• tetszés, nem tetszés kifejezése; 
• érvelés; 
• udvarias kérés. 
 

Nyelvi szerkezetek 
• képleírásnál használatos szerkezetek. 

 
 

 
BEVEZETÉS 

WHAT’S IN MY BAG? 
Hozzunk órára egy táskában ajándékboltban kapható apró tárgyakat, s játsszunk kitalálós játékot. 
Megmutathatjuk a tárgy egy részletét (pl. bögre fülét, persely tetejét, stb.), vagy a diákok megtapinthatják a 
tárgyakat anélkül, hogy megnéznék azokat.  
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

KÉPLEÍRÁS – AT A GIFT SHOP 
1. A PICTURE PUZZLE feladatokban tanultak szerint írjuk le részletesen a CB 64/L boltját.  
 
2. A blokk alapján nézzük meg, mit vásárolt a zöld pólós lány. 
 
3. Képzeljük el, hogy kirakatrendezőként dolgozunk. Feladatunk a képen látható ajándékbolt kirakatának 
megtervezése. Készítsünk terveinkről vázlatot. 4 fős csoportokban dolgozva vessük össze a terveket, 
beszélgessünk a képről, s formáljunk véleményt. Végül válasszuk ki a leginkább tetszőt. 
„Versenyeztessük” a csapatok által kiválasztott legjobbakat az előbbi véleményező folyamatot végigjátszva.  
 

BESZÉDKÉSZSÉG FEJLESZTÉSE PÁROKBAN– ROLEPLAY  
Dolgozzunk a CB 64/M szerepkártyái alapján. 
 
BEFEJEZÉS 
Hallgassunk meg 1-1 párost mindkét szituációban.  
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ADVENTURE 7 – 7. foglalkozás   THE CROWDED SEAFRONT 
AT A GIFT SHOP 

Nyelvi célok 
• memóriafejlesztő, írás- és 

beszédkészség fejlesztő 
tevékenységekben való aktív részvétel; 

• nyelvi szerkezetek gyakorlása szituációs 
játékban. 

Főbb tevékenységek 
• kitalálós játék; 
• kérdések írása kép alapján; 
• válaszadás párokban; 
• személyek azonosítása kép és hanganyag 

alapján; 
• szituációs játék; 
• írásbeli összefoglaló készítése. 

Eszközök 
• könyv, hanganyag. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• folyamatos jelen idő; 
• folyamatos múlt idő; 
• egyszerű múlt idő. 
 

 
BEVEZETÉS 
GUESS WHO? 
A gyerekek párokban játszanak. Egyikük kiválaszt egy személyt a CB 64/L illusztrációjáról, míg társa kérdések 
segítségével megpróbálja őt megtalálni. A kérdések irányulhatnak a cselekvésekre, helyszínekre, öltözékre, 
személyleírásra. 
 
Megjegyzés A ’HE/SHE’ személyes névmások helyett használjuk a ’PERSON’ szót, így nagyobb a kihívás. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

MÚLT IDŐ HASZNÁLATA SZITUÁCIÓS JÁTÉKBAN - SHOPLIFTING 
1. A CB 65/N gyakorlat a szituációs játék bevezetője, memóriafejlesztő, írás- és 
beszédkészség fejlesztő tevékenység. 
 
2. Ismertessük a szituációt a CB 65/O feladatleírása szerint, majd a hanganyagot is hallgatva kövessük a 
nyomozó és Jessica beszélgetését. 
 

Officer  Where were you when you noticed the shoplifter? 
Jessica  I was standing by the shelf near the cash desk. 
Officer  What were you doing? 
Jessica  I was looking at some bookmarks. 
Officer  What was the shoplifter doing? 
Jessica  He was putting a video cassette in his pocket. 
Officer  Can you describe him? 
Jessica  Well, I didn’t see him very well. I think he was wearing dark clothes. 

 
3. Hallgassuk és olvassuk a többi párbeszédet is, s azonosítsuk a beszélőket a képen. 
 

Officer  What were you doing when you noticed the shoplifter? 
Man  I was looking at some postcards. 
Officer  What was the shoplifter doing? 
Man  He was standing by the video cassettes.  
Officer  Can you describe him? 
Man Yes, of course. He was a short man with a brown beard. He was wearing a hat and a 

long coat. 
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Officer  What were you doing when you noticed the shoplifter? 
Man  I was reading a book. 
Officer  What was the shoplifter doing? 
Man  He was looking around and he was putting something in his pocket.  
Officer  Can you describe him? 
Man  Yes…he was wearing a jacket…no, he was wearing something long… 

Yes, he was wearing a brown coat. Or was it a blue coat? 
 
 Officer  What were you doing when you noticed the shoplifter? 
 Boy  Sorry, I didn’t see anything. I was standing by the cash desk. 
 
4. Azonosítsuk az egyszerű és folyamatos múlt idejű formákat a beszélgetésekben, s beszéljük meg 
használatukat. 
 

5. Hallgassuk ki a másik eladót is. Majd számoljunk be az esetről főnökünknek a CB 65/P 
szerepkártyáinak segítségével. 

 
Kiegészítő gyakorlás: Képzeljük el, hogy otthon is elmeséljük a történteket. 

 
BEFEJEZÉS 
Készítsünk írásbeli jelentést a boltban tapasztaltakról. 
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ADVENTURE 7 – 8-9. foglalkozás   THE CROWDED SEAFRONT 
AT A GIFT SHOP 

Nyelvi célok 
• az egyszerű és folyamatos múlt idő 

használatának áttekintése és gyakorlása; 
• komplex készségfejlesztés. 
Főbb tevékenységek 
• kötetlen beszélgetés; 
• képleírás két csapatban; 
• igaz/hamis megállapítások írása és 

szétválogatása; 
• képes történet elmesélése és befejezése; 
• képregény készítése csoportokban; 
• értékelés, önértékelés. 

Eszközök 
• könyv, munkafüzet, hanganyag; 
• üres papírcsíkok; 
• képregény készítéséhez szükséges írószerek. 

 
Beszédszándékok 
• vélemény kifejezése. 
 

Nyelvi szerkezetek 
• folyamatos múlt idő; 
• egyszerű múlt idő. 

 
 

 
 
BEVEZETÉS 

ON HOLIDAY 
Kezdeményezzünk beszélgetést a CB 9/H szókincse és kérdései alapján. (Ha szükséges, készítsünk előzetesen 
táblaképet a beszélgetés stimulálására.) 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

NYELVI SZERKEZETEK GYAKORLÁSA: FOLYAMATOS MÚLT IDŐ – AT THE CAMPSITE 
(CB 80.) 
1. Alkossunk két csapatot. A játékosok felváltva mondanak mondatokat a CB 80. oldal képéről a példák szerint, 
a folyamatos múlt időt használva. A játék addig folytatódik, amíg az egyik játékos meg nem ismétel egy már 
elhangzott mondatot. 
 
2. Osszunk ki üres papírcsíkokat a diákoknak, és kérjük meg őket, hogy írjanak igaz/hamis mondatokat a képről. 
 
3. Szedjük össze a mondatokat, s mindenki csukja be a könyvét. A diákok húzzanak egy-egy cédulát, olvassák 
fel az adott mondatokat. Közösen döntsük el, melyik mondat igaz, illetve javítsuk a téves információt. 
 
NYELVI SZERKEZETEK GYAKORLÁSA:  
EGYSZERŰ ÉS FOLYAMATOS MÚLT IDŐ – ON PIRATE ISLAND (CB 81.) 
1. A képek alapján meséljük el a történetet, majd 3 fős csoportokban néhány mondattal fejezzék be a történetet. 
 
2. Kérjük meg a diákokat, hogy csoportokban készítsenek képregényt a 81.oldalon található 
két téma egyikéről. A történetet lássák el szóbuborékokkal, vagy képaláírásokkal. 
 
BEFEJEZÉS 
A csoportok cseréljék ki egymás közt a képregényeket, s olvassák el a többi történetet. 
Közösen értékeljük a végzett munkát. 
 

 
MARADT IDŐNK? 

DISPLAY 
Rendezzünk kiállítást az elkészült munkákból. 
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Kiegészítő gyakorlás: AB 51/7-8-9-10. 

51/7. hanganyag forgatókönyv: 
Jessica Where was the baby when Grandpa took the 

photo? 
Grandma She was in the bedroom. 
Jessica  What was she doing? 
Grandma She was lying in her bed. She was sleeping. 
Jessica  And what about this photo? 
Grandma The baby was just waking up. 
 
Jessica  And where were they? 
Grandma They were in the garden. 
Jessica  What were they doing? 
Grandma They were working. The girl was setting up her 

tent and her father was helping her.. 
 
Jessica  Where was the girl when Grandpa took the photo? 
Grandma She was in the living room. 
Jessica  What was she doing? 
Grandma She was listening to music. 
 
Jessica  Where was she when Grandpa saw her? 
Grandma In the kitchen with me. 
Jessica  What were you doing? 
Grandma We were making some biscuits. 
 
Jessica  Tell me about this photo, Grandma. 
Grandma We were on holiday in the hills. We stopped at a 

campsite for the night.  
We were frying some sausages for dinner, look. 
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ADVENTURE 7 – 10-11. foglalkozás  THE CROWDED SEAFRONT 
ORGANISE YOUR VOCABULARY AND 
STRUCTURES 

Nyelvi célok 
• eddig tanultak áttekintése, gyakorlása, szituatív 

alkalmazása. 
Főbb tevékenységek 
• szókincs (mondatok) rendszerezése; 
• mini párbeszédek alkotása; 
• rejtvényfejtés; 
• kötetlen beszélgetés; 
• áruk véleményezése; 
• reklámok készítése; 
• szómagyarázat – memória kártyák készítése; 
• memória játék; 
• történet írása és eljátszása; 
• értékelés, önértékelés; 
• szóvadászat. 

Eszközök 
• könyv, munkafüzet; 
• különböző márkájú áruk; 
• üres lapok memória kártyák készítéséhez. 

 
Beszédszándékok 
• vélemény kifejezése; 
• tetszés, nem tetszés kifejezése; 
• tanácsadás. 
 

Nyelvi szerkezetek 
• egyszerű és folyamatos múlt idő. 
 

 
 

 
BEVEZETÉS 

PLACES 
1. Válogassuk háromfelé az AB 52/11. mondatait a megadott helyszínek szerint. 
 
2. A diákok írjanak mini párbeszédeket a mondatok felhasználásával, majd olvassák fel azokat. A többiek 
döntsék el, hol hallhatjuk a beszélgetéseket: az utcán, boltban vagy strandon? 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÓKINCS RENDSZEREZÉSE – WORDSEARCH (AB 52/12.) 
 

A) SHOPS 
1. Kezdeményezzünk beszélgetést a vásárlási szokásokról a CB 66/Q kérdései alapján. 
 
2. Hozzunk a foglalkozásra különböző márkájú árukat, illetve azok üres dobozait (gyümölcslé, reggeliző pehely, 
sampon, tusfürdő, stb.). Beszéljünk róluk a dobozokon látható információk alapján, hasonlítsuk össze a 
különböző gyártmányokat (ár, méret, csomagolás, íz, stb.). 
 
3. Párokban beszélgetve mindenki töltse ki a CB 66/Q táblázatát. 
 
4. Reklámozzuk a hozott tárgyakat. A diákok csoportokban dolgozva gyűjtsék össze a választott tárgy legjobb 
tulajdonságait, majd készítsenek rövid TV, illetve rádió reklámot. (ötletekért lásd CB 84.) 
 
TINI ILLEMTAN – BUYING PRESENTS 
1. Olvassuk el a CB 67/S szövegét és beszéljük meg az illemszabályokat. Közben készítsünk táblázatot a 
legfontosabb információról: 

BUYING PRESENTS 
SHOULD SHOULDN’T 

take off the price label;  
 

A táblázat második oszlopát töltsük ki közösen a gyerekek ötleteivel. 
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2. A CB 67/T két illusztrációja közül válasszuk ki azt, ahol mindenki illemtudóan viselkedik. 
Kezdeményezzünk beszélgetést a diákok tapasztalatairól a másik kép alapján.  
 

B) OTHER PLACES 
1. A szókeresőben talált szavakat definiáljuk a 13. gyakorlat példáinak segítségével, majd közösen készítsünk a 
szavak és definíciók felhasználásával memória kártyákat (AB 52/14). Játék során rögzíthetjük a szókincset és az 
adott nyelvi szerkezeteket. 
 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – STORY WRITING 
A CB 67/U feladatának ismertetése után a gyerekek 3 fős csoportokban egészítsék ki a történetet ott, ahol a 
pontok szerepelnek, valamint a szóbuborékban. 
 
BEFEJEZÉS  
ACT IT OUT! 

Kérjük meg a csoportokat történetük előadására, majd értékeljük az előadásokat közösen. 
 I like the first story best. It’s funny/exciting. 
 The actors in the second group are very good. 
 The children in the third group speak very good English. 
 I like the body language in the last story. 
 I think our story is good, but next time we must be louder. 
 
BEFEJEZÉS 

WORD HUNT 
Játsszunk szóvadászatot. Mondjunk egy szót, s kérjük meg a gyerekeket, hogy keressék azt 
meg a szövegben, majd olvassák fel a mondatot. 
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ADVENTURE 7 – 12. foglalkozás   THE CROWDED SEAFRONT 
THINGS TO EXPERIMENT 

 

Nyelvi célok 
• kereszttantervi törekvések megvalósítása. 

Főbb tevékenységek 
• rejtvényfejtés; 
• alkotó tevékenység; 
• értékelés, önértékelés. 

Szükséges eszközök 
•  munkafüzet; 
• karton, fehér lap, díszes csomagoló, cellux 

ragasztószalag, ragasztó, olló, ceruza, kis 
jegyzettömb, szalag minden diáknak; 

• (háttérzene, magnó). 

 Nyelvi szerkezetek 
• utasítások. 
 
 
 
 

 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
Oldjuk meg az AB 53/15. keresztrejtvényét. 
Megfejtés: 
1 S H O P * A S S I S T A N T    
     2 S H O P         
    3 T R O L L E Y       
      4 P U R S E       
      5 P L A S T I C * B A G 
     6 L I S T         
    7 M O N E Y         
    8 B A G           

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – AJÁNDÉK KÉSZÍTÉSE 
Kövessük az AB 53/16. gyakorlat utasításait. A diákok önállóan készítik el az ajándékot, de az utasítások 
értelmezése során az egymás közelében ülők segíthetnek egymásnak. 
 
Megjegyzés A foglalkozás előtt érdemes konzultálni a gyakorlati ismereteket tanító kollégánkkal, 

teremcserével biztosítani a megfelelő helyszínt, előre gondoskodni a szükséges kellékekről (a 
gyerekek segítségével).  

 
 
BEFEJEZÉS 
INSTRUCTIONS 
Gyűjtsünk a könyv többi fejezetéből példákat az utasítások, kötelezettség, tanácsadás kifejezésére.  
 
Variáció Az AB 53/16. ötletének megvalósítása helyett a rejtvényfejtés után játszhatunk a CB 82.oldalán 

található táblán. A téma itt is az ajándékkészítés.  
 
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 
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8. FEJEZET – ADVENTURE 8  SPECIAL DAYS 
 
Tartalmi összegzés 

Ebben a fejezetben ismeretterjesztő szövegeket olvashatunk néhány brit ünnepről, s 
beilleszthetjük azokat a nevezetes napok sorába. 
Képeslapok és fényképek segítségével mesélhetünk angliai, skóciai és walesi 
tapasztalatainkról. 
 
Amennyiben erre a fejezetre nem jut időnk, mert kis óraszámban, túl nagy létszámú 
csoportban vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyerekekkel dolgozunk, az témája 
miatt egyszerűen átvihető a következő tanévre. 
 

Cél 
- szókincsbővítés (nevezetes napok, ünnepek); 
- szokások elmesélése (húsvét); 
- szokások eredetéről ismeretszerzés (múlt idejű cselekvések, történések); 
- beszélgetés szerzett tapasztalatokról (Present Perfect Tense bevezetése); 
- forrásanyagok felhasználásának képessége önálló tanulás során; 
- hatékony együttműködés csoportmunkában, közös tervezés. 

 
Országismeret  

- nevezetes napok a brit kalendáriumban; 
 - nevezetes napok a magyar kalendáriumban; 

- Egyesült Királyság: London, Madame Tussaud’s Wax Museum. 
 

 
Kereszttantervi törekvések 

- ember és társadalom;  
- magyar nyelv. 

 
A fejezet végére a diákok képesek lesznek   

- a múltban történt események megértésére hallott és olvasott információ alapján; 
- ismert elemeket tartalmazó összefüggő szöveget kérdések segítségével értelmezni. 
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ADVENTURE 8 - 1. foglalkozás   SPECIAL DAYS 
THE BRITISH YEAR 

Nyelvi célok 
• országismereti anyag közvetítése. 
Főbb tevékenységek 
• képrejtvény, képleírás; 
• számok átismétlése (BINGO); 
• dátum és esemény kártyák készítése; 
• párkereső játék. 

Eszközök 
• könyv; 
• üres lapok dátum és esemény kártyák 

készítéséhez. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• képleírásnál használatos szerkezetek; 
• mennyiségi viszonyok: dátumok. 
 

 
BEVEZETÉS 
PICTURE PUZZLE  
1. Nézzük meg a CB 68/A gyakorlat képrejtvényét. Kérjük meg a diákokat, hogy válasszák ki a szerintük 
legmegfelelőbb címet a három megadott közül.  
 
2. Olvassák el a CB 68/B leírásait, s pipálják ki azt, amelyik legjobban illik a képhez. 
Mondjuk el, hogy a leírásokban szereplő minden információ igaz, de a leírás nem mindenhol pontos. 
(Az eredeti kép a CB 77. oldalán található. Az adott feladat hanganyaga tartalmazza a CB 860/B helyes 
megfejtését.) 
 

In June each year London celebrates the Queen’s official birthday. The ceremony is called 

‘Trooping 

the Colour’. The Royal Family is watching the ceremony from the window. 

 
Megjegyzés A képleírás minden fejezet bevezető oldalán visszatér, egyre bővülő szókincset és nyelvi 

szerkezeteket bemutatva, illetve gyakoroltatva.  
 

Javasolt házi feladat: részletes képleírás  
az összes információ felhasználásával (CB 68/A)  

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÁMOK ISMÉTLÉSE - LOTTERY 
1. Írjuk fel az alábbi számokat a táblára, s kérjük meg a diákokat, hogy válasszanak ki ötöt. 
Próbáljanak olyat választani, amiről tudják, mire vonatkozik.  
 
2. Soroljuk a meghatározásokat tetszőleges sorrendben. A diákok írják azt a megfelelő, 
füzetükben szereplő szám mellé. 
Azé a főnyeremény, akinek öt találata van. 
 

1283  Edward I started building Caernarfon Castle. 
64.5 m  the tallest tree in Scotland 
1759  Robert Burns was born. 
1,355 km The New York subway is 1,355 km long. 
£37.50  family ticket to the Tower of London 
11.30 am Changing of the Guard 
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June 24th Midsummer’s Day 
February 14th Valentine’s Day 

 
ORSZÁGISMERETI ANYAG – IMPORTANT EVENTS IN THE BRITISH YEAR 
A CB 69/D táblázatának első két oszlopa alapján előzetesen készítsünk dátum és esemény 
kártyákat. Helyezzük azokat két külön csomagban az asztalra. Üljük körbe az asztalt 
(összetolt padokat). Az első játékos felfordít egy-egy lapot a csomagok tetejéről. Ha 
összeillenek a lapok, megtarthatja a párt: 
 eg. June 24th is Midsummer’s Day. 
Ha nem alkot párt a két lap, becsúsztatja azokat a csomagokba tetszőleges helyre. 
 eg.  Pancake Day is not on February 14th. 
Első körben segítsünk nekik a párok megtalálásában, s a mondatok megszövegezésében.  
 
BEFEJEZÉS 

DO YOU REMEMBER? 
Próbáljunk válaszolni a CB 69. oldalán található kérdésekre. 
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ADVENTURE 8 - 2. foglalkozás   SPECIAL DAYS 
THE BRITISH YEAR 

Nyelvi célok 
• országismereti anyag közvetítése.. 
Főbb tevékenységek 
• dátum és esemény összekapcsolása; 
• szövegfeldolgozás kérdések alapján; 
• rajzok és események összekapcsolása; 
• sorrendezés hallott információ alapján; 
• információcsere; 
• szöveg kiegészítése hallott információ alapján; 
• beszélgetés az ünnepekről.  

Eszközök 
• dátum és esemény kártyák; 
• könyv, munkafüzet, hanganyag. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• mennyiségi viszonyok: dátumok. 

 
 

 
BEVEZETÉS 

WHEN IS…? 
Mutassuk fel egyenként az esemény kártyákat, s próbáljuk felidézni a hozzájuk tartozó dátumokat. Segítsünk 
eldöntendő kérdésekkel. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

SZÖVEGFELDOLGOZÁS – INTERESTING FACTS 
1. A CB 69/D szövegét dolgozzuk fel közösen, tanári kérdések alapján: 
 pl. When do people listen to music at the Royal Albert Hall? 
   Where do people celebrate Midsummer’s Day? 
   What does ’first footing’ mean? etc. 
Törekedjünk a lényeges információ megértésére, de az ismeretlen szavak jelentését segítsünk tisztázni. 
 
2. Oldjuk meg az AB 54/1. feladatot. Kapcsoljuk az ünnepeket a rajzokhoz, majd a hanganyag alapján 
számozzuk be azokat. 
 

The marathon route is from Greenwich to Westminster and the Tower of London. 
Some people run for fun and some to raise money for charities. 

  
It’s the longest day of the year. People go to Stonehenge to celebrate. Stonehenge is one of Europe’s 
biggest stone circles. It’s nearly 5,000 years old. 

  
Traditionally, during the Harvest Festival people give thanks for a good harvest. 

 
The last night of October was the last day of the year in the Celtic calendar. They made fires to protect 
the sun from the attacks of darkness and cold.  
Children in the USA make pumpkin lanterns. They dress up as witches, ghosts or skeletons. 

 
On 5th November 1605 Guy Fawkes tried to blow up the Houses of Parliament and kill the king. To 
remember this night, people set off fireworks and light bonfires. 

 
3. Olvassunk részletesebben erről az öt ünnepről a könyvből, majd két csapatban tegyünk fel 
kérdéseket egymásnak. A kérdezettek próbáljanak emlékezetből válaszolni. A csapattagok 
segítsenek egymásnak a válaszok megfogalmazásában. 
 
4. Bővítsük ismereteinket, és fejlesszük a beszédértés készségét az AB 54/2. feladat alapján. 
 

People eat pancakes on Shrove Tuesday. They make pancakes to use up their flour, eggs and milk.  
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They eat them with fresh lemon juice and sugar. The next day, on Ash Wednesday, they start fasting for 
the 40 days up to Easter. 

 
Javasolt házi feladat: AB 54/3. 

Kiegészítő anyag: AB 55/4-5. 
BEFEJEZÉS 

SPECIAL DAYS IN HUNGARY 
Beszélgessünk arról, a fenti ünnepek közül mit ünnepelünk Magyarországon. Melyek nálunk a legfontosabb 
hagyományokat felelevenítő ünnepek? 
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ADVENTURE 8 – 3-4-5. foglalkozás  SPECIAL DAYS 
THE BRITISH YEAR 

Nyelvi célok 
• ismeretterjesztő szöveg feldolgozása 

csoportokban; 
• szerzett ismeretek megosztása a többiekkel; 
• autonóm tanulás. 
Főbb tevékenységek 
• igaz/hamis állítások szétválogatása; 
• csoportok megalakítása; témaválasztás, 
• önálló szövegfeldolgozás; 
• feladatok kidolgozása; 
• ünnepek bemutatása; 
• tanultak rendszerezése. 

Eszközök 
• dátum és esemény kártyák; 
• (dobókocka vagy névkártyák); 
• könyv, munkafüzet;  
• hanganyag és magnó minden csoportnak; 
• feladatok készítéséhez szükséges írószerek. 

 
Beszédszándékok 
• vélemény kinyilvánítása. 
 

 
BEVEZETÉS 

SPECIAL DAYS 
Beszéljük meg a házi feladat megoldását (AB 54/3). 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

ISMÉTLÉS – DATES AND EVENTS 
Mutassuk fel egyenként a dátumkártyákat, s próbáljuk felidézni a hozzájuk tartozó eseményeket. Segítsünk 
eldöntendő kérdésekkel. 
 
ISMERETTERJESZTŐ SZÖVEG FELDOLGOZÁSA CSOPORTOKBAN  
– SPECIAL DAYS FOR YOUNG PEOPLE 
A CB 70-71-72. oldalain olvasható ismeretterjesztő szövegeket 3 órában 3, párhuzamosan tevékenykedő  
csoportban dolgozzuk fel. A téma kiválasztását bízhatjuk a szerencsére (sorsolás, dobókocka, stb.), vagy a 
gyerekekre. 
A termet rendezzük be úgy, hogy a csoportok munkája zavartalanul folyhasson. Minden csoportnak biztosítsunk 
magnót és hanganyag másolatot. 
(Ha ez nem oldható meg, a csoportok hangolják össze munkájukat és az eszközöket adják tovább egymásnak.) 
A csoportok dolgozzák fel a könyv anyagát a feladatok segítségével. Irányvonalként adjuk meg a következőt: 
 
TASKS TO SOLVE: 
Valentine’s Day Easter May Day 
CB 70/E.F. 
AB 56/7.8. 

CB 71/H.I. 
CB 71/J. 

CB 72/K.L. 
Did you know? 

 
A csapatok készüljenek arra, hogy általuk készített szemléltetéssel és feladatokkal beszámoljanak a többieknek 
arról, amit megtudtak. 
 
PROJECT WORK: 
Valentine’s Day Easter May Day 
Valentine’s cards: CB 70/G 
Memory cards: AB 56/8. 

Quiz 
Memory cards: CB 71/J. 

Gap-filling: CB 72/ Did you know? 
Wordsearch 
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A sorozat utolsó órája a csapatoké. 10-10 percben mutassák be az általuk feldolgozott ünnepet, s oldják meg 
közösen az elkészített feladatokat. 
 
BEFEJEZÉS 
A CB 73/N képeslapjaival rendszerezzük, foglaljuk össze ismereteinket. 
 
Megjegyzés Az ünnepekről szóló részeket beilleszthetjük a tananyagba tanév közben a megfelelő 

hónapokban, napokon. 
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ADVENTURE 8 – 6-7. foglalkozás  SPECIAL DAYS 
WHAT HAVE YOU SEEN IN BRITAIN? 
POSTCARD ALBUM 

 

Nyelvi célok 
• új nyelvi szerkezet bevezetése játékos módon. 
Tevékenységek 
• képleírás; 
• képek felismerése hallott információ alapján; 
• az ige harmadik alakjának bevezetése játékos 

módon; 
• képek és szókártyák összekapcsolása; 
• memória játék. 

Eszközök 
• könyv, hanganyag; 
• a CB 76-77 képeslapjait lefedő lapok; 
• (magazinokból kivágott képek); 
• szókártyák (igék) 

 
Nyelvi szerkezetek 
• Present Perfect Tense: az ige három alakja; 
• a ’Have you ever…?’ kérdés és a rövid 

válaszok bevezetése. 
 

 
 
BEVEZETÉS 

POSTCARD ALBUM 
Beszélgessünk a CB 76-77. oldalainak már ismert képeslapjairól, fotóiról a példák alapján. Törekedjünk gazdag 
szókincs és nyelvezet használatára. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

BESZÉDÉRTÉS ÉS BESZÉDKÉSZSÉG FEJLESZTÉSE – FIND THE POSTCARD 

1. Hallgassuk a képekhez tartozó hanganyagot, s keressük meg a megfelelő képet. 

 
An open-top bus is waiting for more tourists outside a London hotel.  
It is a sightseeing bus. It takes tourists around the city.  
It stops in front of famous buildings. You can get off and visit the places, then take another bus to go on. 

 
In June each year London celebrates the Queen’s official birthday. The ceremony is called 

‘Trooping 

the Colour’. The Royal Family is watching the ceremony from the window. 

 
In the picture you can see a girl. She is resting on a bench in a rockery. On the left there is a Japanese 
stone bridge. In the middle of the photo you can see a big tree with colourful leaves and some nice 
flowers under it. If you walk over the bridge you will get to the woods. 
 
This is a picture of a beautiful Welsh castle. You can see the mighty walls and towers from the bay. In 

the left of the picture you can see the Eagle Tower. There are yachts and fishing boats on the water in 

front of the castle. 
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This is a photo of the Old Weavers’ House in Canterbury. It is on the River Stour.  

You can go punting on the river Pay in the street, go through the building – there is a restaurant inside   

– and wait for your guide down by the river. 

 
In the foreground you can see the beach in Hastings. Some people are sunbathing but nobody is 
swimming. You can’t see anybody playing in the water. It must be cold!  
In the background you can see East Hill. You can go up there by cable car. 

 
The children are sitting in the waiting lounge. Regina is making her last phone call before leaving.  

Eila and Jessica have their passports and flight tickets ready for boarding. Sandra is very excited.  

This is her first flight. 

 
There is a lovely Scottish cottage in the left of the picture. It has got typical windows with a view of 
Loch Lomond – one of the most famous lakes in Scotland. 
In the background you can see the snow-capped Ben Lomond.  

 

2. Játsszunk párokban kitalálós játékot. Válasszunk egy képet, s társunk eldöntendő 
kérdések alapján próbálja azt azonosítani. 
 

ISMERKEDÉS AZ IGÉK 3 ALAKJÁVAL - POSTCARD ALBUM 
Előzetesen vágjunk ki rajzlapokból akkora lapokat, melyekkel a képeslapokat pontosan le tudjuk fedni. Blu-tack 
ragasztót használva fedjük le a képeket. Üljünk körül néhány padot, s helyezzük a könyvet középre. 
Amennyiben a csoport létszáma miatt ez nem oldható meg úgy, hogy mindenki jól lásson, használjunk nagyobb, 
magazinokból kivágott képeket. 
 
1. Kérdezgessük a gyerekeket, s vezessük be néhány ige 3. alakját és az új nyelvi szerkezetet: kérdéseket és rövid 
válaszokat. Beszélgetés közben egyenként fedjük fel a képeket. 
 

Have you ever flown by plane? 
Have you ever taken a photo of a rockery? 
Have you ever been to Canterbury? 
Have you ever travelled on an open-top bus? 
Have you ever seen a Welsh castle? 
Have you ever heard Scottish pipers? 
Have you ever swum in the English Channel? 
Have you ever met Queen Elizabeth II? 

Yes, I have/No I haven’t. 
 
2. Mikor minden képet felfedtünk, osszunk ki a gyerekeknek igéket tartalmazó kártyákat, s kérjük meg őket, 
hogy helyezzék azokat a megfelelő képre. Idézzük fel ezen igék jelen és múlt idejű alakjait. (Készítsünk ehhez is 
szókártyákat.) 
 
3. Ismételjük közösen a szavakat a kiejtés gyakorlása és a könnyebb memorizálás érdekében, majd szótározzunk. 
 
4. Szedjük össze a szókártyákat, s így is próbáljuk meg felidézni a szavakat. 
Kezdjük azzal, hogy kiválasztunk egy képet, s elmondjuk a hozzátartozó ige három alakját, majd letakarjuk a 
képet a tevékenység elején levett lapok egyikével. 
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A sort folytassa a tőlünk balra ülő diák. 
Mikor minden képet újra lefedtünk, kezdjünk új kört. Úgy fedjük fel újra a képeket, hogy – megpróbálva 
emlékezni, melyik lap melyik képet takarja - kérdezgessük egymást. 
 pl. Tanár Have you ever swum in the English Channel, Peti? (felfedi a megfelelő képet) 
  Peti No, I haven’t. 
  Nóri Have you ever seen a Welsh castle, Zoli? (felfedi a megfelelő képet) 
  Zoli Yes, I have. 
 
Ha nem a megfelelő képet rejti a lap, a diák kérdezzen újra, a felfedett képnek megfelelően. 
 
BEFEJEZÉS 
Rögzítsünk néhány példát a füzetben. A mondatokat a diákok írják fel a táblára. Bátorítsuk 
őket arra, hogy a már ismert igéket új szövegkörnyezetben használják. 
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ADVENTURE 8 – 8. foglalkozás  SPECIAL DAYS 
WHAT HAVE YOU SEEN IN BRITAIN? 

Nyelvi célok 
• az előző órán tanultak gyakorlása és bővítése; 
• szóbeli kommunikációs készségek fejlesztése. 
Főbb tevékenységek 
•  igék harmadik alakja: összetartozó alakok 

megkeresése; 
• körkérdés; 
• táblázat kitöltése; 
• információcsere; 
• visszajelzés a megszerzett információról. 

Eszközök 
• szókártyák (igék); 
• munkafüzet. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• Present Perfect Tense: az ige három alakja; 
• a ’Have you ever…?’ kérdés és a rövid 

válaszok gyakorlása. 
• állító és tagadó mondatok: az ’already’ és ’yet’ 

használatának bemutatása. 

 
BEVEZETÉS 

QUESTION ROUND 
1. Bővítsük az előző órákon tanult igék körét 7 újabbal (lásd AB 57/10). Írjuk fel mind a 14 ige első két alakját a 
táblára, és készítsük el a hiányzó szókártyákat az igék második és harmadik alakjával. 
A diákok helyezzék a szókártyákat a megfelelő igék mellé. 
 
2. Kérdezzék egymást az előző órai tevékenységhez hasonlóan: 
 Have you ever…? 
 Yes, I have/No, I haven’t. 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

GYAKORLÁS – AB 57/10-11. 
1. Olvassuk végig a kérdéseket, majd mindenki válaszoljon saját nevében. 

 

2. Mindenki beszélgessen a mellette ülővel, s töltse ki a táblázat második oszlopát. 
 
3. Keressenek olyan társat, akivel már régen dolgoztak együtt, s töltsék ki a harmadik oszlopot. 
 
4. Következzen a tanári interjú (AB 57/11). 
Válaszadás közben vezessük be az ’ALREADY’ és ’YET’ használatát: 

Have you ever…? 
Yes. I have already… 
No. I haven’t ….yet. 

Írjunk a táblára minta mondatot. 
 
5. Kérjünk visszajelzést a táblázat alapján a beszélgetőtársakról: 

Linda has already… 
Márk hasn’t …yet. 

 
BEFEJEZÉS 
Rögzítsünk néhány példát egyes szám harmadik személyben is. 
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ADVENTURE 8 – 9. foglalkozás  SPECIAL DAYS 
WHAT HAVE YOU SEEN IN BRITAIN? 

Nyelvi célok 
• az előző órán tanultak gyakorlása és bővítése. 
Tevékenységek 
• rejtvényfejtés; 
• beszélgetés képekről, majd saját 

tapasztalatokról; 
• párbeszéd követése hanganyag segítségével. 

Eszközök 
• szókereső fénymásolt példányai; 
• könyv, hanganyag. 

 
Nyelvi szerkezetek 
• Present Perfect Tense: az ige három alakja; 
• a ’Have you ever…?’ kérdés és a rövid 

válaszok gyakorlása. 
• az ’already’ és ’yet’ használatának gyakorlása; 
• ’yet’ használata kérdésekben; 
• ’never’ szó használatának bevezetése. 
 
 

 
BEVEZETÉS 
WORDSEARCH 

Megoldás: 
S E E N N H E A R D M  

S E E N  H E A R D  
W          G 
U  B O U G H T   O 
M        M E T 
  E  S  F  A  G 
T R A V E L L E D  O 
A  T  N  O B E E N 
K  E  T  W    E 
E  N    N     
N    V I S I T E D 

    
 

W Q D F G H J K L U G 
U B B O U G H T I U O 
M R T Z U H J K M E T 
Q D E F S F F J A M G 
T R A V E L L E D G O 
A G T H N H O B E E N 
K Y E C T H W N J G E 
E W N V B B N T Z H J 
N R T Z V I S I T E D 
 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

NYELVI SZERKEZETEK GYAKORLÁSA, BŐVÍTÉSE  
1. Kössük össze a CB 74/P képeit és kifejezéseit és beszélgessünk a példák segítségével. 
Vezessük be a ’NEVER’ szó használatát. 
 
2. A gyakorlást kiterjeszthetjük a CB 74/Q kérdéseivel. Kerüljön sor a ’YET’ kérdésekben 
történő használatára is: 

Have you ever been abroad? 
Which countries have you visited? 
Have you been to Germany yet? 

 
3. Hallhassuk meg Tomi és nagypapája telefonbeszélgetését és oldjuk meg a CB 74/O feladatát. 
 

Grandpa Have you been to London yet? 
Tomi  Yes, we have. 
Grandpa Did you see the Changing of the Guard? 
Tomi  No, we didn’t. 
Grandpa Have you been to Scotland yet? 
Tomi  Yes, we have. 
Grandpa Did you swim in one of the lakes there? 
Tomi  No, we didn’t. 
Grandpa Have you been to Wales? 
Tomi  No, I haven’t. But I’d love to go there. 
Grandpa Have you been to the English Channel? 
Tomi  Yes, we have. 
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Tomi We went to Hastings. I have taken a lot of photos and bought some postcards too.  
Have you ever been to Britain, Grandpa? 

Grandpa No, I haven’t. But I’m very interested.  
 
Megjegyzés A beszélgetés múlt idejű mondatokat is tartalmaz. A két igeidő használata közti 

különbség megértése nem egyszerű. Diákjaink tudása és képessége szerint 
döntsünk, milyen mélységben dolgozzuk fel ezt a nyelvtani jelenséget. A 
következő kötet anyaga biztosít lehetőséget ismétlésre és továbblépésre. 
Javaslom, hogy itt a jelenség bevezetése legyen a célunk.  

 
 
BEFEJEZÉS  
Zárjuk a foglalkozást a CB 75/R gyakorlattal. Írjunk kérdéseket a képekről kiegészítő 
gyakorlásként. 
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ADVENTURE 8 – 10-11. foglalkozás  SPECIAL DAYS 
ORGANISE YOUR VOCABULARY AND 
STRUCTURES 

Nyelvi célok 
• eddig tanultak áttekintése, gyakorlása, szituatív 

alkalmazása; 
• országismereti anyag közvetítése: olvasás 

információszerzés céljából. 
Főbb tevékenységek 
• tapasztalatok megosztása; 
• igealakok rendszerezése; 
• kérdések és válaszok összekapcsolása; 
• beszélgetés minta alapján; 
• szöveg átalakítása írásban; 
• kérdések megválaszolása olvasott szöveg 

alapján; 
• igaz/hamis információ szétválogatása; 
• szavak és meghatározások összekapcsolása; 
• mondat felek összekapcsolása; 
• tartalom összegzése szóban; 
• társasjáték párokban. 

Eszközök 
• labda; 
• mondatkártyák; csomagolópapír; 
• könyv, munkafüzet; 
• bábuk és érme a társasjátékhoz; 
• (memória kártyák). 

 
Nyelvi szerkezetek 
• az ige 3 alakjának használata: egyszerű jelen 

idő, egyszerű múlt idő, Present Perfect Tense. 
 

 
 
BEVEZETÉS 

YOUR EXPERIENCES 
Dobjuk a labdát a gyerekeknek, s mondjunk egy-egy igét. Cserébe mondjanak mondatot: 

Tanár swim 
Diák 1 I have never swum in the ocean. 
Tanár meet 
Diák 2 I have already met my favourite handball player. 
Tanár eat 
Diák 3 I haven’t eaten seafood yet. 

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

NYELVI SZERKEZETEK RENDSZEREZÉSE – IGEIDŐK 
1. Az AB 58/13. gyakorlat igéit rendezzük a megfelelő címek alá. A diákok először dolgozzanak önállóan a 
munkafüzetben, 
 
2. Készítsünk mondat kártyákat, s helyezzük azokat a táblára óra előtt, majd takarjuk le egy ív 
csomagolópapírral.  
Fedjük fel a kártyákat, s kérjük meg a gyerekeket, kapcsolják össze a kérdéseket a megfelelő válaszokkal.  

Where do you usually eat at the weekend? 
At home.  
Did you eat at home last weekend? 
No, we didn’t. We went to a restaurant. 
Have you ever eaten at a Greek restaurant? 
No, I haven’t. 
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Kezdeményezzünk hasonló beszélgetéseket a táblázat igéivel. Először tanári kérdésekre 
válaszoljanak, majd dolgozzanak párokban. 
 

Kiegészítő gyakorlás: AB 58/14. 
3. Oldjuk meg az AB 58/15. gyakorlatot írásban a füzetben.  
 

ISMERETEK BŐVÍTÉSE A CÉLNYELVI ORSZÁGRÓL – AN INTERESTING PLACE TO VISIT 
1. Beszélgessünk arról, milyen országokban jártak már a gyerekek, s milyen érdekes helyeket látogattak meg. 
 
2. Olvassunk London egy érdekes múzeumáról, Madame Tussaud viaszmúzeumáról. Kövessük az AB 62-63. 
oldalain található feladatokat. 
 
BEFEJEZÉS/MARADT IDŐNK? 

SITUATION GAME 
Játsszunk a CB 87.oldalának tábláján az utasításnak megfelelően 3 fős csoportokban. 
 

Kiegészítő gyakorlás: CB 86/Memory game 
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ADVENTURE 8 – 12. foglalkozás   SPECIAL DAYS 
THINGS TO EXPERIMENT 

Nyelvi célok 
• tanultak kreatív alkalmazása; 
• kommunikatív készségek fejlesztése. 

Tevékenységek 
• rejtvény kitöltése; 
• interjúk készítése angol, illetve magyar nyelven; 
• cikk megírása angol nyelven; 
• értékelés, önértékelés. 

Szükséges eszközök 
• munkafüzet, jegyzettömb vagy füzet; 
• (számítógép). 

 Beszédszándékok 
• köszönés; 
• érdeklődés mások hogyléte felől; 
• udvarias kérés. 
 
Nyelvi szerkezetek 
• kérdő mondatok szórendje. 
 
 

 
BEVEZETÉS 

CROSSWORD PUZZLE 
Oldjuk meg az AB 59/16. keresztrejtvényét. 
Megfejtés: 
      1 C H R I S T M A S   
     2 E A S T E R       
    3 S Y L V E S T E R * D A Y 
     4 N E W * Y E A R     
   5 C A R N I V A L       
  6 M A Y * D A Y         
     7 H A R V E S T      
 8 M O T H E R ’ S * D A Y     

 
FŐ TEVÉKENYSÉGEK 

TANULTAK KREATÍV ALKALMAZÁSA – SURVEY ABOUT SPECIAL DAYS IN HUNGARY 
Az AB 59/17. gyakorlat szerint készítsünk interjút diáktársakkal, tanárokkal, az iskola más dolgozóival. Az 
interjúk alapján, az eddig tanultak és a keresztrejtvény segítségével írjunk cikket az angol terem faliújságjára. 
A munkaformát válasszuk meg közösen.  
 
BEFEJEZÉS 
ARTICLES 
Olvassuk el az elkészült cikkeket, s értékeljük a diákok munkáját. 
 
Megjegyzés Az interjúk készítésével korábban bízzuk meg a gyerekeket, hogy legyen alkalmuk az 

osztálytársak mellett másokkal is beszélgetniük.  
 
ÉRTÉKELÉS/ÖNÉRTÉKELÉS 
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MY SONG BOOK 

TAPESCRIPT 
 
 

Introduction 
Activity book page 74.  
MY NAME IS ….. (English traditional song without end) 
 
 My name is Bill Foster, my home is in Gloucester, 

I work in a textile mill there. 
When I walk down the street, 
All the people I meet say, “Hello, what’s your name?” 
And I say… 

 
 
Adventure 1 
Activity book page 75.  
I KNOW WHERE I’M GOING (Irish love song) 
 
  I know where I’m going, 

And I know who’s going with me. 
And I know who I love, 
But the dear knows who I’ll marry. 

 
Adventure 2 
Activity book page 76. 
IT’S A LONG WAY TO TIPPERARY  (Irish folk song) 
 

It’s a long way to Tipperary 
It’s a long way to go, 
It’s a long way to Tipperary 
To the sweetest girl I know. 
Goodbye, Piccadilly, 
Farewell, Leicester Square! 
It’s a long, long way to Tipperary, 
But my heart’s right there. 

 

Adventure 2  
Activity book page 76.  
LONDON’S BURNING (English traditional song) 
 
 London’s burning, 

London’s burning, 
Fetch the engines, 
Fetch the engines, 
Fire, fire, fire, fire, 
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Pour on water, pour on water. 
 

Adventure 3 
Activity book page 77.   
LONG, LONG AGO  (English love ballad) 
 
 Tell me the tales that to me were so dear, 

Long, long ago, long, long ago. 
Sing me the songs I delighted to hear,  
Long, long ago, long ago. 
Now you are come all my grief is removed, 
Let me forget that so long you have roved, 
Let me believe that you love as you loved, 
Long, long ago, long ago. 

 
MY LOVE IS LIKE A RED, RED ROSE 

 
O my love is like a red, red rose, 
That’s newly sprung in June; 
O my love is like the melody, 
That’s sweetly played in tune. 
 
As fair are you, my bonnie lass, 
So deep in love am I; 
And I will love you still, my dear 
Till all the seas go dry. 
 
Till all the seas go dry, my dear, 
And the rocks melt with the sun; 
And I will love you still, my dear, 
While the sands of life shall run. 
 
And fare you well, my only love! 
And fare you well a while; 
And I will come again, my love, 
Though it were ten thousand mile. 
 
R.Burns (1759-1796) 

 

Adventure 4 
Activity book page 78.  
BILLY BOY (parody on love songs) 
 
 Oh, where have you been, Billy Boy, Billy Boy, 

Oh where have you been, charming Billy? 
I have been to seek a wife, 
She’s the joy of my life, 
She’s a young thing that cannot leave her mother. 
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Did she ask you to come in? 
Yes, she asked me to come in, 
There’s a dimple in her chin. 
 
Did she set for you a chair? 
Yes, she set for me a chair, 
She has ringlets in her hair. 
 
Can she bake a cherry pie? 
She can bake a cherry pie 
In the twinkling of an eye. 
 
How old is she? 
Three times six and four times seven, 
Twenty-eight and eleven. 

 

Adventure 5 
Activity book page 79  
LOCH LOMOND  (Scottish traditional song) 
 
  By yon bonnie banks and by yon bonnie braes, 

Where the sun shines bright on Loch Lomond, 
Where me and my true love were ever won’t to gae, 
On the bonnie, bonnie banks of Loch Lomond. 

 
Oh! Ye’ll take the high road and I’ll take the low road, 
And I’ll be in Scotland afore ye, 
But me and my true love we’ll never meet again 
On the bonnie, bonnie banks of Loch Lomond. 

 

Adventure 6 
Activity book page 80.  
LOUDLY PROCLAIM O’ER LAND AND SEA    (Welsh historical song) 
 
 Loudly proclaim o’er land and sea: 

This is the home of liberty. 
Tyrants beware! 
Ye would but try in vain, 
Hallowed rights to curb with your hated chain. 
Dearer than life is our love to be free. 
Loudly proclaim o’er land and sea:  
This is the home of liberty. 

 

Adventure 7 
Activity book page 81.  
THE WORLD MUST BE COMING TO AN END (Scottish folk song) 
 
 I sent her for cheese, oh then, oh then, 
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I sent her for cheese, oh then,  
I sent her for cheese, 
But she fell and broke her knees, 
Oh the world must be coming to an end, oh then. 
 
I sent her for eggs, oh then, oh then, 
I sent her for eggs, oh then,  
I sent her for eggs, 
But she fell and broke her legs, 
Oh the world must be coming to an end, oh then. 
 
I sent her for bread, oh then, oh then, 
I sent her for bread, oh then,  
I sent her for bread, 
But she fell and broke her head, 
Oh the world must be coming to an end, oh then. 
 
I sent her for meat, oh then, oh then, 
I sent her for meat, oh then,  
I sent her for meat, 
But she fell and broke her feet, 
Oh the world must be coming to an end, oh then. 

 

Adventure 8 
Activity book page 82.  
SILENT NIGHT  (Christmas carol) 
 
  Silent night, Holy night! 

All is calm, all is bright, 
Round yon Virgin mother and child. 
Holy Infant so tender and mild, 
Sleep in heavenly peace, 
Sleep in heavenly peace. 

 
Silent night, Holy night! 
Shepherds first saw the light, 
Heard resounding clear and long, 
Far and near the angel song: 
Christ the Saviour is here, 
Christ the Saviour is here. 
 
Silent night, Holy night! 
Son of God, oh how bright, 
Love is smiling from Thy face, 
Peals for us the hour of grace. 
Christ our Saviour is born, 
Christ our Saviour is born. 
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ADVENTURE 1 PACKING 
 
AB 12/1. Do this crossword puzzle. 
     8        
   1 P A S S P O R T  
  2 S U I T C A S E   
  3 P U R S E      
    4 P E N K N I F E 
   5 M O N E Y     
6 C A M E R A       
 7 D I C T I O N A R Y  

     
ADVENTURE 1 THINGS TO EXPERIMENT 
 
AB 17/13. Do this crossword puzzle about flying objects. 
      1 B A L L O O N        
2 H A N G - G L I D E R          
 3 H O T - A I R * B A L L O O N     
   4 H E L I C O P T E R        
     5 A E R O P L A N E       
      6 P A R A G L I D E R     
       7 F L Y I N G * S A U C E R 
     8 K I T E            
 

 
ADVENTURE 2 GUARDS IN LONDON 
 
AB 19/3. Can you see the man in uniform? He is a London policeman on guard in front of 10, 
Downing Street. Who lives here? Do the crossword puzzle and you will get the answer. 
 
    1 S T * P A U L ’ S * C A T H E D R A L 
   2 T O W E R * B R I D G E         
      3 B I G * B E N           
 4 P A R L I A M E N T             
5 L O N D O N * E Y E              
        *                
 6 G U A R D S M A N              
   7 B U C K I N G H A M * P A L A C E    
  8 Y E O M A N * W A R D E R         
  9 W E S T M I N S T E R * A B B E Y     
    10 H O R S E * G U A R D         
       11 T H A M E S           
12 T H E * T O W E R               
      13 T R A F A L G A R * S Q U A R E  
 
 
ADVENTURE 2 THINGS TO EXPERIMENT 
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AB 23/12. Do this crossword puzzle. It is about things that can float on water. 
 
1 G R A P E F R U I T         
     2 T I N           
       3 S T R A W       
       4 I C E * C U B E    
  5 W O O D E N * B O X       
    6 C O R K           
   7 M A R G A R I N E * T U B   
       8 B O T T L E      
      9 P L A S T I C * T R A Y 
       10 E G G * B O X     
 
ADVENTURE 3 EXPLORING CANTERBURY 
 
AB 27/9. Can you find 12 words about sightseeing?  
 
R E L A X I N G R I V E R T R I P  
       U          G 
S I G H T S C I T Y T R I P S   H 
       D     P     O 
  B O A T M E N    U     S 
       D     N     T 
T A L E S   T     T     L 
      L O C A L H I S T O R Y 
       U     N     T 
P I C N I C T R I P S  G     O 
                 U 
 G A R D E N S  M U S E U M S  R 
 
ADVENTURE 3 THINGS TO EXPERIMENT 
 
AB 29/16. Do this crossword puzzle about school. 
 
 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 B I O L O G Y & C H E M I S T R Y 
 O N W E S L A  A E X O N C I U A 
 O S L A T U R  L A P D K I M L R 
 K E  R R E D  C D E E  S E E D 
  C  N I    U P R L  S T R  
  T  I C    L H I   O A   
    N H    A O M   R B   
    G     T N E   S L   
         O E N    E   
         R S T       
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ADVENTURE 4 INTERESTING OR BORING? 
 
AB 31/7. Do this crossword puzzle. 
 
  1 G O O D * S L E E P E R        
     2 H A N D Y M E N         
         3 F O O T B A L L * F A N 
     4 C O U C H * P O T A T O     
        5 E A R L Y * B I R D    
 6 G R E E N * F I N G E R S        
 
Who is a redcoat?  A. someone who organise entertainment at holiday camps 
    B. a bodyguard 
    C. the little girl in one of the Grimm fairy tales 
Who is a redhead? A. someone who gets angry very often 
   B. a person with red hair 
   C. a native American Indian 
 
ADVENTURE 4 MUSIC 
 
AB 32/10. How many words can you find here about music? 
 
 C L A S S I C A L M U S I C  
          U   J  O 
 R O C K    M U S I C A L R 
  P   P O P   I   Z  C 
  E        C   Z S H 
 D R U M M E R   I    I E 
  A        A    N S 
 G U I T A R I S T N    G T 
              E R 
 K E Y B O A R D P L A Y E R A 
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ADVENTURE 4 THINGS TO EXPERIMENT 
 
AB 35/15. Do this crossword puzzle about musical instruments. 
 
     1 S A X O P H O N E       
 2 H A R M O N I C A           
   3 T R U M P E T           
4 V I O L I N               
5 R E C O R D E R             
      *               
     6 O R G A N           
     7 F L U T E           
      *               
  8 D R U M               
    9 G U I T A R           
     10 S Y N T H E S I Z E R     
    11 P I A N O            
 12 M U S I C A L * I N S T R U M E N T S 
 
 
ADVENTURE 5 HILLY BACKDROPS 
 
AB 37/4. How many words can you find here about Scotland?  
 
W I N D S U R F I N G  
M D   S A I L I N G  
O O     D E E R C C 
O L U  O  I    Y A 
R P  N T  N  G  C N 
L H   T  G  E  L O 
A I  B E A C H E S I E 
N N   R  I  S  N I 
D S   S   N E  G N 
S    F O R E S T S G 
G O L D E N E A G L E S 
C O A S T L I N E    
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ADVENTURE 5 THINGS TO EXPERIMENT 
 
AB 41/16. Do this crossword puzzle about people with problems. 
 
     1 B L O W * H I S * N O S E 
   2 S N E E Z E          
     3 E A R A C H E       
   4 B R O K E N * A R M      
     5 D I Z Z Y         
 6 S P R A I N E D * S H O U L D E R 
   7 C O U G H           
       *            
      8 T O O T H A C H E    
 9 H A Y * F E V E R         
10 S W O L L E N * W R I S T      
      11 T E M P E R A T U R E  
 
 
ADVENTURE 6 SNOWDONIA NATIONAL PARK 
 
AB 42/3. How many words can you find here about Wales?  
 
 H A I R P I N B E N D S I S 
 T       C      H 
 U W A T E R F A L L S   T 
 N     S  S    C  A 
 N     E S T S E R O F P 
 E     K  L    A  T 
S L A T E C A V E R N S S  O 
 S     L  S    T  O 
              F 
 M O U N T A I N S S L L I H 
 
 
ADVENTURE 6 THINGS TO EXPERIMENT 
 
AB 47/17. Do this crossword puzzle about fairy tale characters. 
 
 1 P R I N C E   
2 M A G I C I A N  
 3 P R I N C E S S 
4 S E R P E N T   
5 D R A G O N    
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ADVENTURE 7 ORGANISE YOUR VOCABULARY AND STRUCTURES 
 
AB 52/12. How many words can you find here? 
 
P O L I C E S T A T I O N  
H       S  O    K 
A R T G A L L E R Y R   E 
R  B     A  S A   Y 
M  A     F  H E  S C 
A  K     R  O W  T U 
C  E     O T P S  S T 
Y  R     N E  T  I T 
F  S     T K  R  R E 
S U R G E R Y  R  O  O R 
P O H S T F I G A  P  L  
  S R E G N O M H S I F  
 
 
ADVENTURE 7 THINGS TO EXPERIMENT 
 
AB 53/15. Do this crossword puzzle about shopping. 
 
1 S H O P * A S S I S T A N T    
     2 S H O P         
    3 T R O L L E Y       
      4 P U R S E       
      5 P L A S T I C * B A G 
     6 L I S T         
    7 M O N E Y         
    8 B A G           
 
 
ADVENTURE 8 SPECIAL DAYS FOR YOUNG PEOPLE 
 
AB 56/6. Can you find 11 words here about Valentine’s Day? 
 
  F         E V O L           
   E   N O T E   A             
  N  S    S    L  W           
  A   T  N E M   E  O           
  M    I  R    N  M           
  E     V R    T  E           
  S    T R A D I T I O N           
         L   N             
  D A U G H T E R   E             
   S T R A E H T E E W S            
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AB 56/8 How many words can you find here? 
 

honeymoon, bluebell, sweetheart, sunshine, songbird, love letter, girlfriend, springtime, moonlight, boyfriend 

 
ADVENTURE 8 THINGS TO EXPERIMENT 
 
AB 59/16. Make a classroom calendar about the special days and events of the  
HUNGARIAN YEAR. This crossword puzzle will help you. 
 
     1 C H R I S T M A S   
    2 E A S T E R       
   3 S Y L V E S T E R * D A Y 
    4 N E W * Y E A R     
  5 C A R N I V A L       
 6 M A Y * D A Y         
    7 H A R V E S T      
8 M O T H E R ’ S * D A Y     
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	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	BEFEJEZÉS
	NOUGHTS AND CROSSES
	MARADT IDŐNK?


	AB 11/21. Activity cards 1-2. INTRODUCTION – 5. foglalkozás  HOLIDAY STORIES
	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	BEFEJEZÉS
	NOUGHTS AND CROSSES
	MARADT IDŐNK?


	AB 11/21. Activity cards 2-3.
	INTRODUCTION – 6-7. foglalkozás  HOLIDAY STORIES
	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	Rendszerezzük a megismert igeidőket használatuk szerint az AB 8/12-13-14. feladatainak segítségével.
	BEFEJEZÉS
	MARADT IDŐNK?


	Játsszunk újabb mondatokkal írásban. Mindenki kapjon egy A5 méretű lapot, melyre ráírjuk az első mondatot. Azt egy szó megváltoztatásával leírják, majd hátrahajtják az eredeti mondatot és továbbadják a lapot. 7-8 variáció után megállíthatjuk a játékot...

	BEVEZETÉS
	SNAKE GAME

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	BEFEJEZÉS
	1. FEJEZET – ADVENTURE 1  A PLEASANT FLIGHT

	Országismeret
	Kereszttantervi törekvések
	A fejezet végére a diákok képesek lesznek
	ADVENTURE 1 - 1. foglalkozás   A PLEASANT FLIGHT

	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	SZÓKINCS BŐVÍTÉSE - PACKING

	BEFEJEZÉS
	WHAT DO YOU NEED?

	MARADT IDŐNK?
	WHAT HAVE YOU GOT?
	Kérjük meg a gyerekeket, tegyék el a hozott tárgyakat, majd próbáljuk felidézni, ki mit hozott.
	ADVENTURE 1 - 2. foglalkozás   A PLEASANT FLIGHT

	BEVEZETÉS
	MEMORY GAME - SZÓKINCS ISMÉTLÉSE

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	SZÓKINCS GYAKORLÁSA - SURVIVAL KIT
	BEFEJEZÉS
	BINGO
	MARADT IDŐNK?
	ADVENTURE 1 - 3. foglalkozás   A PLEASANT FLIGHT


	BEVEZETÉS
	CROSSWORD PUZZLE

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	SZÓKINCSBŐVÍTÉS - PLACES AT THE AIRPORT

	BEFEJEZÉS/ MARADT IDŐNK?
	MEMORY CHECK

	Adjunk 30 másodpercet arra, hogy a diákok megfigyeljék a CB 14/G gyakorlat képét, s memorizálják a részleteket. Ezt követően dolgozzanak párokban. Először egyikük tesz fel kérdéseket, s nyitott könyvvel ellenőrzi társa válaszait. Egy idő után, tanári ...
	ADVENTURE 1 - 4. foglalkozás   A PLEASANT FLIGHT

	BEVEZETÉS
	WORD BANK

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	KREATÍV ÍRÁS - PICTURE DESCRIPTION
	BEFEJEZÉS
	FIND THE DIFFERENCES

	MARADT IDŐNK?
	WHICH PICTURE?
	Hallgassuk az AB 13/5. gyakorlatának hanganyagát, s figyeljük, melyik információ melyik képhez tartozik.
	There’s a man in front of the newspaper stand. He’s wearing a jacket.
	I can see three trolleys in the picture.
	ADVENTURE 1 – 5-6. foglalkozás   A PLEASANT FLIGHT


	BEVEZETÉS
	THINK IT OVER

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	KREATÍV ÍRÁS - TOMI’S DREAM
	SZÓKINCSBŐVÍTÉS - REALITY
	LÉNYEG KISZŰRÉSE HALLOTT INFORMÁCIÓBÓL - BOARDING
	BEFEJEZÉS
	Bízzuk a diákokra, melyik feladatot szeretnék elvégezni a CB 16/L gyakorlat két lehetősége közül: SMS-t szeretnének írni, vagy telefonbeszélgetést folytatni.

	MARADT IDŐNK?
	Man  Flight MA 660 to Amsterdam will take off from gate number 14 at 07.10.
	Please check in at desks 8 to 11.
	MA 660 to Amsterdam, gate number 14, 07.10.
	Flight MA 92 to New York is delayed. It will take off from gate number 19 at 14.50.
	Please check in at desks 31 to 36.
	MA 92 to New York, gate number 19, 14.50.
	Flight MA 620 to Dublin will take off from gate number 7 at 17.15.
	Please check in at desks 17 to 20.
	MA 620 to Dublin, gate number 7, 17.15.
	Flight M 220 to Cairo is cancelled.
	ADVENTURE 1 - 7. foglalkozás   A PLEASANT FLIGHT



	BEVEZETÉS
	X-RAY SCANNER

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS KÖVETÉSE, LÉNYEG MEGÉRTÉSE – SAFETY INSTRUCTIONS
	Good morning Ladies and Gentlemen. Welcome on board.
	BEFEJEZÉS
	ROLEPLAY

	MARADT IDŐNK?
	WORDSEARCH
	ADVENTURE 1 – 8-9. foglalkozás   A PLEASANT FLIGHT


	BEVEZETÉS
	WORDSEARCH
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	SZÓKINCS ALKALMAZÁSA – SENTENCE BUILDING
	SZÓKINCS ALKALMAZÁSA  – DUBBING
	TANULTAK BŐVÍTÉSE – LANDING

	BEFEJEZÉS
	BINGO
	Bingózzunk kis csoportokban az 5. foglalkozásra készített kártyákkal. Előzetesen a sorozatot egészítsük ki a CB 18/O szókincsével.  A képeket osszuk ki egyenlően a csapatoknak. A szöveges kártyákat keverjük össze, majd egyenként olvassuk fel azokat. A...

	MARADT IDŐNK?
	Ajánlott házi feladat: AB 16/12.
	ADVENTURE 1 – 10-11. foglalkozás  A PLEASANT FLIGHT


	BEVEZETÉS
	SILLY TENNIS

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	ISMÉTLÉS, RENDSZEREZÉS –AT THE AIRPORT
	Javasolt házi feladat: eseménysor leírása a CB 16/J és a CB 18/Oképsora alapján feladatlap segítségével.
	BESZÉDÉRTÉS FEJLESZTÉSE – AT THE LUGGAGE RECLAIM


	BEFEJEZÉS
	ROLEPLAY
	ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – STORY

	THINGS TO EXPERIMENT
	BEVEZETÉS
	CROSSWORD PUZZLE

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	KÍSÉRLET – MAKE AND TEST AN AIRCRAFT

	BEFEJEZÉS
	2. FEJEZET – ADVENTURE 2 WONDERFUL LONDON

	Országismeret
	- Egyesült Királyság: London, London nevezetességei;
	Kereszttantervi törekvések
	A fejezet végére a diákok képesek lesznek
	A SIGHTSEEING BUS TOUR

	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	ISMÉTLÉS – WHAT DO YOU KNOW ABOUT GREAT BRITAIN?
	ÚJ INFORMÁCÓ KÖZVETÍTÉSE - A SIGHTSEEING BUS TOUR
	BEFEJEZÉS
	MARADT IDŐNK?

	A SIGHTSEEING BUS TOUR
	BEVEZETÉS
	HÁZI FELADAT ELLENŐRZÉSE – LONDON SIGHTS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	HALLOTT SZÖVEG KÖVETÉSE – MAP READING

	Ha a megszólított játékos csapatánál van ilyen kártya, kötelesek azt átadni.
	GYAKORLÁS ÍRÁSBAN – SIGHTS

	BEFEJEZÉS/ MARADT IDŐNK?

	GUARDS IN LONDON
	BEVEZETÉS
	PICTURE DESCRIPTION
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	ISMERETEK BŐVÍTÉSE AUTENTIKUS ANYAG SEGÍTSÉGÉVEL - LONDON SIGHTS
	AUTENTIKUS ANYAG FELDOLGOZÁSA - ROLEPLAY

	BEFEJEZÉS
	SZÁMOK GYAKORLÁSA – NOUGHTS AND CROSSES
	MARADT IDŐNK?

	GUARDS IN LONDON
	BEVEZETÉS
	BALL ROUND - LONDON

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	EDDIG TANULTAK ALKALMAZÁSA ÉS BŐVÍTÉSE – PEOPLE IN UNIFORM

	BEFEJEZÉS

	WALKING OR TRAVELLING?
	BEVEZETÉS
	BINGO

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	PÁRBESZÉDEK – FINDING THE WAY
	ÚJ NYELVI SZERKEZET BEVEZETÉSE – CITY TRANSPORT

	BEFEJEZÉS
	ROLEPLAY


	WALKING OR TRAVELLING?
	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	MELLÉKNÉVFOKOZÁS GYAKORLÁSA - OPPOSITES

	BEFEJEZÉS
	OLVASÁSI KÉSZSÉG FEJLESZTÉSE – INTERESTING RECORDS

	A megértést ellenőrizzük az igaz/hamis megállapítások megkeresésével.
	MARADT IDŐNK?
	CLASS RECORDS


	CITY TRANSPORT
	BEVEZETÉS
	NOUGHTS AND CROSSES

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	BESZÉLGETÉS – CITY TRANSPORT
	SZITUÁCIÓK FELDOLGOZÁSA

	BEFEJEZÉS/ MARADT IDŐNK?
	DID YOU KNOW?


	ORGANISE YOUR VOCABULARY AND STRUCTURES
	BEVEZETÉS
	WORD BANK

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	SZÓKINCS RENDSZEREZÉSE - PEOPLE
	SZITUÁCIÓS JÁTÉK - PLACES
	NYELVI SZERKEZETEK RENDSZEREZÉSE – TRANSPORT
	ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – STORY

	BEFEJEZÉS
	Kérjük meg a csoportokat történetük előadására, majd értékeljük az előadásokat közösen.

	MARADT IDŐNK?

	THINGS TO EXPERIMENT
	BEVEZETÉS
	CROSSWORD PUZZLE

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	KÍSÉRLET – AN UNSINKABLE BOAT

	BEFEJEZÉS
	3. FEJEZET – ADVENTURE 3 FABULOUS CANTERBURY

	Országismeret
	- Egyesült Királyság: Anglia, Canterbury;
	- ismereteink bővítése a brit iskolarendszerről;
	Kereszttantervi törekvések
	A fejezet végére a diákok képesek lesznek
	MEET THE CRAIGS
	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	ISMERKEDÉS EGY BRIT CSALÁDDAL - THE CRAIG FAMILY
	BEFEJEZÉS

	MEET THE CRAIGS
	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	BESZÉDÉRTÉS ÉS OLVASÁS KÉSZSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE – MESSAGE READING (AB 24/2.)
	BESZÉDKÉSZSÉG FEJLESZTÉSE – YOUR TEACHER’S LIFE
	BEFEJEZÉS/ MARADT IDŐNK?
	LETTERS


	SCHOOL LIFE
	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	ORSZÁGISMERETI INFORMÁCIÓ FELDOLGOZÁSA KÉPEK SEGÍTSÉGÉVEL – SCHOOL LIFE
	BEFEJEZÉS
	MARADT IDŐNK?
	CROSSWORD PUZZLE


	ADVENTURE 3 – 4-5. foglalkozás   FABULOUS CANTERBURY
	SCHOOL LIFE
	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	TANULTAK FELIDÉZÉSE – SCHOOL LIFE: UNIFORMS
	KÖTELEZETTSÉG KIFEJEZÉSE: A ’HAVE TO’ BEVEZETÉSE
	BEFEJEZÉS/MARADT IDŐNK?
	RULES


	EXPLORING CANTERBURY
	BEVEZETÉS
	CROSSWORD PUZZLE

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	AUTENTIKUS ANYAG FELDOLGOZÁSA - ADVERTS
	6. Toljunk össze néhány padot és üljünk köréjük. Terítsük ki a térképet, s keressük meg településünk látnivalóit. Kérjük meg a diákokat, hogy párokban írjanak hirdetést e látnivalók felfedezési lehetőségeiről. Mintaként használhatják a könyv szövegét.
	INFORMÁCIÓSZERZÉS AUTENTIKUS ANYAG SEGÍTSÉGÉVEL – CANTERBURY TALES MUSEUM
	BEFEJEZÉS
	HISTORICAL BACKGROUND


	EXPLORING CANTERBURY
	IN THE STREETS OF CANTERBURY
	BEVEZETÉS
	FORMING GROUPS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	KREATÍV ÍRÁS - STORIES

	FELIRATOK ÉRTELMEZÉS - SIGNS
	1. Mi is írjunk egy történetet, melyben a következő szavak szerepelnek:
	BEFEJEZÉS/MARADT IDŐNK?
	BALL ROUND

	Dobjuk körbe a labdát, s mondjunk egy segédigét. A gyerekeknek mindig az éppen elhangzó segédigével kell mondatot mondaniuk.

	ORGANISE YOUR VOCABULARY AND STRUCTURES
	BEVEZETÉS
	WORD BANK

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	SZEREPJÁTÉK – MEETING SOMEONE
	BESZÉLGETÉS – TALKING ABOUT SOMEONE
	ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – STORY WRITING
	BEFEJEZÉS
	Kérjük meg a csoportokat történetük előadására, majd értékeljük az előadásokat közösen.


	BEVEZETÉS
	CROSSWORD PUZZLE

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	KÍSÉRLETEK – BIOLOGY AND CHEMISTRY

	BEFEJEZÉS
	4. FEJEZET – ADVENTURE 4 AN ENTERTAINING MIX

	Kereszttantervi törekvések
	- művészetek: ének-zene;
	- informatika.
	A fejezet végére a diákok képesek lesznek
	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	CSELEKVÉSEK KIFEJEZÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE – A FREE AFTERNOON
	ÚJ NYELVI JELENSÉG MEGFIGYELÉSE – FOLYAMATOS MÚLT IDŐ
	BEFEJEZÉS
	WHAT WERE THEY DOING?

	MARADT IDŐNK?

	BEVEZETÉS
	WHAT WERE THEY DOING?

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	FOLYAMATOS MÚLT IDŐ - GYAKORLÁS
	4. Az AB 30/2. gyakorlatot szerepjáték formájában, párokban ellenőrizhetjük, az írásbeli munkát szóbelivel kiegészítve.
	BEFEJEZÉS
	WERE YOU…?


	BEVEZETÉS
	WORD BANK

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	NYELVI RENDSZEREZÉS ÉS GYAKORLÁS - INTERESTS
	BEFEJEZÉS
	FORTUNE WHEELS (CB 38/H)


	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	SZÓKINCSBŐVÍTÉS – MEMORY GAME
	BEFEJEZÉS
	PEN-FRIEND COLUMN

	MARADT IDŐNK?
	PEN-FRIEND COLUMN


	BEVEZETÉS
	BINGO

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	GYAKORLÁS – HOT CHAIR GAME
	SZÓKINCS BŐVÍTÉSE - MUSIC

	BEFEJEZÉS
	20 QUESTIONS

	MARADT IDŐNK?

	BEVEZETÉS
	LOGICAL WORD GAME

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	SZITUATÍV GYAKORLÁS – SURVEY
	ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – PROJECT WORK
	BESZÉDÉRTÉS FEJLESZTÉSE – JESSICA’S FAVOURITE SINGLE
	BEFEJEZÉS
	MUSICALS

	MARADT IDŐNK?

	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	BEFEJEZÉS/ MARADT IDŐNK?

	ADVENTURE 4 – 9. foglalkozás   AN ENTERTAINING MIX
	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	ÚJ ANYAG FELDOLGOZÁSA – FAVOURITE STARS
	BEFEJEZÉS

	ORGANISE YOUR VOCABULARY AND STRUCTURES
	BEVEZETÉS
	WORD BANK

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	WORD BANK
	NYELVI SZERKEZETEK RENDSZEREZÉSE – FREE TIME ACTIVITIES
	LÉNYEG ÖSSZEFOGLALÁSA ÍRÁSBAN – MUSIC

	2. Vegyük elő a közösen készített posztert, s írjunk rövid összefoglalót a csoport kedvenceiről.
	ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – FILMS

	BEFEJEZÉS

	BEVEZETÉS
	CROSSWORD PUZZLE

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	KÍSÉRLET – MUSICAL INSTRUMENTS

	BEFEJEZÉS
	5. FEJEZET – ADVENTURE 5
	MOUNTAINOUS SCOTLAND

	- tanultak párbeszédekben való alkalmazása.
	Országismeret
	- Egyesült Királyság: Skócia.
	Kereszttantervi törekvések
	A fejezet végére a diákok képesek lesznek
	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	ISMERETEK BŐVÍTÉSE –THE BRITISH ISLES
	BEFEJEZÉS
	CROSSWORD PUZZLE


	BEVEZETÉS
	WORD BANK

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	ELŐZETESEN SZERZETT INFORMÁCIÓ ELMÉLYÍTÉSE – THE UK
	BEFEJEZÉS
	HUNT FOR WORDS

	MARADT IDŐNK?
	MEMORY GAME


	BEVEZETÉS
	TRUE OR FALSE?

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	A TANULTAK ALKALMAZÁSA SZITUÁCIÓBAN
	ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – PROJECT WORK
	BEFEJEZÉS
	TANULTAK KREATÍV ALKALMAZÁSA – MAGYARORSZÁG

	MARADT IDŐNK?

	BEVEZETÉS
	CYCLING

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	SZITUÁCIÓ MEGÉRTÉSE, PÁRBESZÉD FELDOLGOZÁSA – CYCLING HOLIDAY PACKAGE
	TÖRTÉNET MEGÉRTÉSE ÉS ELMESÉLÉSE - DIARY ABOUT THE TRIP
	BEFEJEZÉS

	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	NYELVTANI SZERKEZETEK GYAKORLÁSA – EGYSZERŰ ÉS FOLYAMATOS MÚLT IDŐ
	BEFEJEZÉS
	MINI STORIES

	MARADT IDŐNK?

	BEVEZETÉS
	ENDLESS STORY

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	NYELVTANI SZERKEZETEK GYAKORLÁSA - EGYSZERŰ ÉS FOLYAMATOS MÚLT IDŐ
	1. Hallgassunk meg néhány választ a házi feladat kérdéseire (AB 39/9), majd a gyerekek párokban tegyék fel egymásnak is a kérdéseket.
	SZÓKINCS BŐVÍTÉSE - AT THE SURGERY
	BEFEJEZÉS
	WHAT’S THE MATTER?


	BEVEZETÉS
	MISSING LETTERS

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	SZÓKINCS ISMÉTLÉSE
	ÚJ SZÓKINCS ALKALMAZÁSA PÁRBESZÉDEKBEN
	BEFEJEZÉS
	THE 10TH DAY CB 50.


	ORGANISE YOUR VOCABULARY AND STRUCTURES
	BEVEZETÉS
	WHAT’S THE MATTER?

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – STORY
	BEFEJEZÉS
	Kérjük meg a csoportokat történetük előadására, majd értékeljük az előadásokat közösen.


	BEVEZETÉS
	CROSSWORD PUZZLE

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	KÍSÉRLET – PHYSICS

	BEFEJEZÉS
	6. FEJEZET – ADVENTURE 6  LEGENDARY WALES

	Országismeret
	- Egyesült Királyság: Wales.
	Kereszttantervi törekvések
	A fejezet végére a diákok képesek lesznek
	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	SZÓKINCS ISMÉTLÉSE ÉS BŐVÍTÉSE  - JELZŐS SZERKEZETEK
	BEFEJEZÉS
	MAP READING

	MARADT IDŐNK?/SZORGALMI FELADAT
	MINI DICTIONARY (CB 52/C)


	BEVEZETÉS
	ENGLAND, SCOTLAND, WALES

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	ÚJ NYELVI SZERKEZET BEVEZETÉSE – WHAT DO YOU THINK THEY WILL DO?
	BEFEJEZÉS
	WORDSEARCH (AB 42/3.)


	BEVEZETÉS
	WHAT DO YOU THINK THEY WILL DO?

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	NYELVI SZERKEZET GYAKORLÁSA – WILL/WON’T
	KREATIVITÁSRA ÉPÍTŐ GYAKORLÁS - FORTUNE TELLER (CB 79)

	BEFEJEZÉS

	BEVEZETÉS
	CROSSWORD PUZZLE

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	KÉPESSÉG KIFEJEZÉSE JELEN ÉS MÚLT IDŐBEN
	ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – THE KEY PROBLEM
	BEFEJEZÉS/MARADT IDŐNK?

	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	ISMERETSZERZÉS: NÉPEK MESÉI – WELSH AND HUNGARIAN FOLK TALES
	ALKOTÓ MUNKA – PROJECT WORK

	BEFEJEZÉS

	BEVEZETÉS
	BINGO

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	ORSZÁGISMERETI ANYAG FELDOLGOZÁSA – A WELSH LEGEND
	BEFEJEZÉS
	STORYTELLING GAME


	BEVEZETÉS
	WORD CHAIN

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	ORGANISE YOUR VOCABULARY AND STRUCTURES
	BEVEZETÉS
	COLOURS

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	ORSZÁGISMERETI ANYAG RENDSZEREZÉSE – THE UK
	1. Az AB 68/1. gyakorlat szókincsét rendezzék a megfelelő címek alá.
	NYELVI SZERKEZETEK GYAKORLÁSA – COULD – WILL

	BEFEJEZÉS
	MARADT IDŐNK?

	BEVEZETÉS
	CROSSWORD PUZZLE

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – MAKING PAPER

	BEFEJEZÉS
	7. FEJEZET – ADVENTURE 7
	THE CROWDED SEAFRONT

	Országismeret
	- Egyesült Királyság: Anglia: Hastings.
	Kereszttantervi törekvések
	- ember és társadalom;

	A fejezet végére a diákok képesek lesznek
	BEVEZETÉS
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	SZÓKINCSFEJLESZTÉS – BY THE SEA
	BEFEJEZÉS
	SNAKE GAME
	MARADT IDŐNK?
	MEMORY CHECK


	BEVEZETÉS
	BINGO

	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	BESZÉLGETÉS – WHERE DO YOU WANT TO GO?
	ISMERT ELEMEKET TARTALMAZÓ ISMERETLEN SZÖVEG FELDOLGOZÁSA - A STORY
	BEFEJEZÉS
	MARADT IDŐNK?
	RÁDIÓJÁTÉK


	BEVEZETÉS
	BALL ROUND

	Mini párbeszédeket kezdeményezve elevenítsük fel a CB 8/F szókincsét.
	Tanár   I’ve got a terrible headache. I need some painkillers.
	FŐ TEVÉKENYSÉGEK
	SZÓKINCS BŐVÍTÉSE, SZITUATÍV ALKALMAZÁSA – SHOPS IN HASTINGS
	Zoli I think it takes about an hour.
	2. Beszélgessünk Tomi naplója alapján:
	NYELVI SZERKEZETEK RENDSZEREZÉSE – SHOPPING SITUATIONS
	ALKOTÓ TEVÉKENYSÉG – CROSSWORD PUZZLES

	BEFEJEZÉS
	ROLEPLAY
	MARADT IDŐNK?
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