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Contents – Course book
UNITS

TOPICS/VOCABULARY

FUNCTIONS

Introduction

Appearance

Greeting each other
Talking about people
Talking about Interests
and favourite activities

CHILDREN AROUND

Personality
Interests and hobbies

STRUCTURES
Present Simple Tense
Present Continuous Tense
Questions

THE WORLD
(Revision)

p8
Unit 1
HOME SWEET HOME

Houses
Rooms
Furniture

Giving opinions
Making comparison
Talking about past
events

Comparative and
superlative adjectives
Past Simple Tense
(+, –, ? short answers)

Giving instructions
Talking about past
events
Sequencing events
Talking about ability
in the past

Past Simple Tense
(+, –, ? short answers)
could/couldn’t

p 15

Unit 2
TRUE STORIES

Directions
In the desert
Actions

p21

Revision 1 – The Ninth Wonder of the Ancient World
Unit 3
AS FIT AS A FIDDLE

At the doctor’s
Medicine
Keeping fit and healthy

p 27

Making excuses
Complaining
Giving advice

p 31

Unit 4
BEING ADVENTUROUS

Conjunctions: as, so,
because
Modals:
must/needn’t
mustn’t
should/shouldn’t
Adverbs of manner

Useful things
Flying machines
News

Requests and responses
Asking for things
Asking for permission
Story telling

too and enough
Past Continuous Tense
(+, –, ? short answers)

p 37

Revision 2 – The Origin of Big Horn Hot Springs

p 43
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SKILLS AND COMPETENCES IN FOCUS

CROSS-CURRICULAR LINKS

Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: What are you like?
Project work: Doing research in the library
Being organised and ready to learn
Intercultural competences

Geography
Literature

CULTURE

Friendship in novels

1. 2. 5. 6. 7. 8.
Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Be picture smart.
Project work: Sharing tasks while making a model
Intercultural competences

History
Excavations in Turkey

2. 4. 5. 6. 7. 8.
Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Be body smart.
Project work: Doing research and making a time line
Intercultural competences

History
Literature
Clever inventions

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Be self smart.
Project work: Recording feelings
Ability to cooperate
Intercultural competences

Geography
History
Art and Crafts
The power of salt

2. 4. 5. 6. 7. 8.
Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Be word smart.
Project work: Learning through experimenting
Intercultural competences

Sport
Geography
Science
BT Global Challenge

2. 4. 5. 6. 7. 8.

5
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CHAPTERS

TOPICS/VOCABULARY

FUNCTIONS

STRUCTURES

Unit 5

Natural environment
Typical British weather
versus Hungarian
weather

going to for prediction
(+, –, ?, short answers)

FEELING UNDER THE

Describing the weather
Comparing climates
Expressing preferences

Map reading
Talking about changes
and results
Asking about each
other’s life

Large numbers
Present Perfect Tense
(+, –, ?, short answers)
ever – never
already – yet
since – for

Talking about holiday
plans
Asking for information
Expressing wishes and
preferences

Future Simple Tense)
(+, –, ?, short answers)

Describing own
personalities
Talking about future
events
Tips for writing
compositions
(structures, points to
keep in mind)

Future Simple Tense
(+, –, ?, short answers)
Conditional 1
Conditional 2

WEATHER

Greenpeace

Passive Voice (present
and past forms)

p 47
The Earth

Unit 6

Changes in our life

PERSONAL

Famous places

EXPERIENCES

p 53
Revision 3 – On the Land of Legends

p 59

Unit 7

Planning a holiday

GOING ON A HOLIDAY

A package holiday
in New York
Booking a hotel room

p 63

Personbality

Unit 8

Modern inventions

TRAVELLING IN TIME

The uninhabited island

p 70

Revision 4 – Ausable Chasm
Minisecrets of English
Dictionary

p 75

p 79

p 99

Everyday English
Irregular Verbs

p 106
p 108

Key competences
1. Communication in the mother tongue
5. Learning to learn

2. Communication in the foreign language
6. Interpersonal and civic competences
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SKILLS AND COMPETENCES IN FOCUS

CROSS-CURRICULAR LINKS

Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Be nature smart.
Project work: Creative writing
Intercultural competences

ICT
Geography
Biology

CULTURE

The story of Greenpeace
Endangered animals
The Meteoras

2. 4. 5. 6. 7. 8.
Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Be number smart.
Project work: Doing research and making a poster
Intercultural competences

Maths
Geography
World Heritage Sites
Festivals all over the world

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Be people smart.
Project work: Learning by cooperating with others
Intercultural competences

Geography
The Big Apple – NYC
Wealthy people in the world

2. 4. 5. 6. 7. 8.
Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Are you word smart or music
smart?
Project work: Learning through cooperation
Intercultural competences

Science
Literature
Robinson Crusoe
Gadgets and inventions

2. 4. 5. 6. 7. 8.

3. Numeracy, Maths, Science and Technology
7. Entrepreneurship

4. ICT
8. General culture
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Bevezető

•

Introduction

Élő idegen nyelv oktatása 12–13–14 éves korosztály számára
Készült a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó
helyi tantervjavaslata alapján.
Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető nyelvi
készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése
idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás
és az interakció szóban és írásban. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is
támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése.
A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismereteket,
valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasználónak
el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát.
A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti
kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.

ALAPELVEK, CÉLOK
Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei határozzák meg,
összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.
Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:
– a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;
– a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;
– a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;
– saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.
A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE
A kommunikatív kompetencia fejlesztése
A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző
területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.
A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról
szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek
mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.
A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése
A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezésére,
váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása
a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.
A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása
Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a NAT 2012 célkitűzéseivel
összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-tanulás többek
között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja a
tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy
más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok.
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Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése
A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák
felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást.
Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak a
nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen kapcsolatra.
A nyelvtanulási stratégiák kialakítása
Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek elsajátítására:
az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos, együttműködő
tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának felismerésére.
A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE
Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funkciója, hogy
motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon elsősorban
pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt.
A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a
tanórán, mind a tanórán kívül folytatott idegen nyelvi kommunikáció során.

A kompetenciaalapú nyelvoktatás a SECRETS tankönyvcsalád
harmadik kötetében
Célok és feladatok
(6–7. évfolyam)

SECRETS: A célok elérésének lehetősége a tankönyv
és a munkafüzet segítségével

A társakkal végzett közös
tevékenységek élményének
megerősítése

Pár- és csoportmunkára épülő feladatok
és társasjátékok, szerepjáték

A személyes képességekbe
vetett hit és önbizalom
erősítése, az önismeret
fejlesztése

Az írásbeli értékelést kiegészítő tanári visszacsatolás,
fejlesztő értékelés
Anyanyelven történő visszajelzésre tanári reagálás

Project work
Learning to learn

Secret Treasure Chest
Az idegen nyelv tanulása
iránti érdeklődés felkeltése
és megőrzése, a tanuló
életkorából ösztönösen adódó
megismerési és tanulási vágy
fenntartása

A tevékenységre épülő nyelvelsajátítás elve: a nyelv felépítése egy
„megfejtendő titok” a tanulók számára, ami szorosan kapcsolódik
az adott nyelv kultúrájához; valamint az általuk már „birtokolt”
magyar nyelvvel való játékos összevetés
Minisecrets
Interkulturális aspektus: magyar, illetve külföldi (európai, ázsiai
és afrikai) gyermekek életpillanatainak összevetése
Culture
Illusztrációk (rajzok, térképek, fotók)
Tantárgyközi kapcsolódás: az angolórán megszerzett tudás más
műveltségterületeken való hasznosítása, illetve fordítva; az önálló
művelődésre való ösztönzés
A korosztály érdeklődésének megfelelő témakörök, harmonizálva
a NAT 2012 követelményeivel
Contents
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Az önálló tanuláshoz
szükséges motívumok
kialakítása, ismerkedés
néhány alapvető nyelvtanulási
stratégiával, azok alkalmazása
részben tanári segítséggel,
részben önállóan

Tanulói önállóság fejlesztése

Learning to Learn

Információ keresése, összegyűjtése és feldolgozása (digitális és nem
digitális források, szótárhasználat, könyvtárhasználat stb.)
Project work
Kooperatív tanulás – munkamegosztás másokkal együttműködve,
a korábban és a folyamat során megszerzett ismeretek megosztása,
korábbi tanulási és élettapasztalatok felhasználása
Project work

A narratív, a lényegkiemelő
és szabálykövető képességek
kialakítása és folyamatos
fejlesztése

Készségfejlesztő tevékenységek
Kreatív feladatok és játékok

A szóbeli (majd az írásbeli)
nyelvhasználathoz szükséges
alapkészségek fejlesztése,
gyakoroltatása

Nyelvikészség-fejlesztő tevékenységek
Autentikus szövegek és képes anyagok
A hanganyag beszédértést fejlesztő feladatai

Course book + CD
Activity book + CD
Tanári kézikönyv óravázlatai, kiegészítő anyagok (Resources)

Course book + CD
Activity book + CD

Kommunikatív szemlélet (a hangsúly a beszédértés, a beszéd
képességének fejlesztésén van; a begyakorolható párbeszédek valódi
élethelyzeteket utánoznak)
Hasznos szókincs
Dictionary
Everyday English
Elemi ismeretek közvetítése
a természetről, a világról,
a művészetekről

Nem tananyagszerű, de a tananyag témáihoz kapcsolódó kiegészítő
források

A tanuláshoz, a közös
tevékenységekben való
részvételhez szükséges
együttműködési, koncentrációs
képességek és akarati
tulajdonságok fejlesztése

Különböző tanulásszervezési formák (az egész osztályt érintő
tevékenységek, pár- és csoportmunka, egyéni munka) kombinációja

Egyszerű minták és
sokoldalú lehetőségek
adása az önkifejezéshez, az
ismeretszerzéshez, a feladatés problémamegoldáshoz

Példamondatok, mintapárbeszédek és szituációs játékok
Egyénre szabható hiányos szövegek, interjúk
Kész és a diákok által készíthető rejtvények

A tartalomjegyzékben olvasható, hogy az egyes fejezetekben mely
kulcskompetenciák fejlesztése kerül előtérbe.
Contents
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Óravázlatok

•

Lesson plans

INTRODUCTION – CHILDREN AROUND THE WORLD
1. óra
Az óra célja

• Az idegen nyelvi atmoszféra megteremtése, ráhangolás a tanulásra
• Személyleírás: szókincs felelevenítése és bővítése
• Képleírás követése hallott szöveg alapján, kép segítségével

Eszközök

Tankönyv + CD, személyeket ábrázoló képek (pl. újságkivágások, rajzszakos
kollégától kért gyerekmunkák, netről letöltött képek stb.), munkafüzet + CD,
üres A5-ös lap minden csoportnak

Az óra menete

GREETINGS

Tankönyv 8. oldal

Bevezető feladat 1. feladat Kezdeményezzünk beszélgetést arról, ki merre járt a nyári
szünetben, vagy milyen országokba látogatott már el korábban. Az 1. feladathoz
tartozó hanganyag segítségével megtudhatjuk, mely országokból érkeztek a 2. feladat
képén látható gyerekek.
Hanganyag 2
TEENAGERS

Tankönyv 8. oldal

• Ráhangoló feladat PÁRMUNKA A párok előre meghatározott idő alatt igyekeznek
minél több szereplőről személyleírást adni.
• Az adott idő elteltével meghallgatunk néhány személyleírást. Az osztály többi tagja
kitalálja, kiről esik szó.
• 2. feladat Bővítsük a szókincset! Nézzük meg a 2. feladat fotóját, és hallgassuk meg
a hanganyagot! A gyerekek feladata a személyek megkeresése a hallottak alapján.
Hanganyag 3
• Elolvassuk az első fiatalt bemutató szöveget, majd a minta alapján leírjuk a többieket
is. A feladat megkezdése előtt célszerű a VOCAB és SENTENCE CHEST anyagát
áttekinteni, az új szavakat szemléltetni.
• A gyakorlás játékos formában folyik tovább a most megismert, és a korábban
tanult jelzős szerkezetek bekapcsolásával, eldöntendő kérdések és rövid válaszok
formájában.
A diákoknak közösen kell kitalálniuk, hogy a táblán elhelyezett képeken látható
személyek közül kire gondoltunk.
Munkafüzet 4. oldal
• 1. feladat Ebben a feladatban az új szavak a korábban tanultakkal együtt
szerepelnek. Cél a személyleírás mellett a képleírás gyakorlása. A diákok feladata
a szöveg kiegészítése hallás után.
Hanganyag 2
A feladat megoldását ellenőrizzük az illusztráció segítségével párokban, majd
közösen! Ha szükséges, hallgassuk meg újra a hanganyagot!
• CSOPORTMUNKA Célunk a szókincs további gyakorlása mellett azok mondatban
való alkalmazása. A diákok feladata a képről hamis információt tartalmazó
mondatok írása csoportokban. Erre 5 perc áll rendelkezésükre. Közben használhatják
a könyvet és a munkafüzetet. Majd a csoportok kicserélik mondataikat, és a kapott
lapon megoldják a feladatot, azaz megkeresik és javítják a hamis információt.
Variáció: A feladat ismertetésekor hívjuk fel a figyelmüket, hogy a javítást csukott
könyvvel és munkafüzettel kell elvégezniük. Így rövid távú memóriájuk is fejlődik.
Záró feladat Búcsúzóul mindenki mond egy szót vagy kifejezést, amit a mai órán
tanult.
A TANANYAG ÓRÁKRA BONTOTT FELDOLGOZÁSI JAVASLATA
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Javasolt
házi feladat

Mf. 4. oldal 2. és 3. feladat: hamis információ javítása, személyleírás adása
Különböző életkorú személyeket ábrázoló képek gyűjtése a Tk. 3. feladatának
megoldásához.

INTRODUCTION – CHILDREN AROUND THE WORLD
2. óra
Az óra célja

• Tulajdonságok: szókincs gyakorlása és bővítése
• A tanultak alkalmazása: bemutatkozás, információcsere párokban (komplex
készségfejlesztés)

Eszközök

diákok által gyűjtött képek (lásd előző házi feladat), tankönyv + CD, Gapped text
(Resources 1)

Az óra menete

GUESS WHO?

Tankönyv 8. oldal

Bevezető feladat 3. feladat CSOPORTMUNKA Alkossunk vegyes csoportokat!
Közben azt is figyelembe kell vennünk, hogy minden csoportnak elegendő kép álljon
rendelkezésére a játékhoz. Helyezzük a csoport tagjai által hozott képeket középre!
Az egyik játékos gondolatban kiválaszt egy képet. A többiek eldöntendő kérdések
segítségével igyekeznek azt megtalálni.
Variáció: Megfelelő méretű képekkel frontálisan is játszhatunk. Ha szükséges,
előzetesen készíthetünk szóbankot.
SISTERS

Tankönyv 9. oldal

• A Bevezető feladat során használt szófordulatok segítségével írjuk le a 4. feladat
képén látható lányokat.
• 4. feladat Hallgassuk meg a hanganyagot! A gyerekek feladata a hallottak alapján
megtalálni az igaz információt a kép melletti mondatsorban.
Hanganyag 4
• Munkájukat ellenőrizhetik önállóan vagy párokban a szöveg elolvasása során.
Visszacsatolásként pedig kijavítják a hamis információt.
• Keressük meg a szövegben a belső tulajdonságokat leíró szavakat, beszéljük meg
jelentésüket!
pl. Emma is sociable.
She likes being with other people.
• További gyakorlás lehet a szöveg egészére, vagy adott részeire épülő kiegészítéses
feladat (Gapped text, Resources 1)
Hanganyag 4

(újra)

Differenciálás lehetősége: A nehézségi fok változtatható a szöveg terjedelmének,
a kihagyott szavak mennyiségének és minőségének segítségével, a lejátszások
számának növelésével, illetve csökkentésével.
• 5. feladat PÁRMUNKA A diákok a kérdések és a mintaválaszok segítségével
beszélgetnek egymással.
Záró feladat EXTRA TASK FRONTÁLIS vagy PÁRMUNKA A diákok a tanultakat
felhasználva, a tankönyv kérdéseinek segítségével szóban bemutatják barátaikat.
Javasolt
házi feladat

12

Rövid bemutatkozó fogalmazás írása a Tk. 9/5 feladat alapján
Megjegyzés: A gyerekek írásbeli munkájára érdemes egyéni visszacsatolást adni.
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INTRODUCTION – CHILDREN AROUND THE WORLD
3. óra
Az óra célja

• Érdeklődési körök: szókincs gyakorlása és bővítése
• Tetszés és nem tetszés kifejezése
• Eldöntendő kérdések és rövid válaszok gyakorlása
• A tanultak kreatív alkalmazása (komplex készségfejlesztés)

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet

Az óra menete

Bevezető feladat Egy táblára írt szórejtvény segítségével ismételjük át az előző órák
szókincsének egy részét:
sl _ _ _ er, ch _ _ r _ _ l, m _ _c _ _ ar, w _ ll- _ _ i _t, p _ _ e, sp _ _ y,
am _ _ _ _ ou _, pr _ _ _ y, h _ _ d- w _ _ _ _ ng, s _ r _ ou _
Megoldás: slender, cheerful, muscular, well-built, pale, spiky, ambitious,
pretty, hard-working, serious
Variáció: Nehezíthetjük a fejtörőt több betű elhagyásával. A szókincset is variálhatjuk,
bővíthetjük. Kiegészíthetjük a gyakorlást a szavak mondatba foglalásával.
FAVOURITE ACTIVITIES

Tankönyv 10–11. oldal

• 6. feladat A bevezető feladat szókincséből válogassuk ki a belső tulajdonságokat
jelölő szavakat, majd egészítsük ki a sort az alábbi melléknevekkel:
1. sporty
2. adventurous
3. artistic
4. musical
Adjuk meg az alábbi szómagyarázatokat, a diákok pedig keressék meg a hozzájuk
illő mellékneveket:
a. a person who likes doing sports
b. a person who is good at playing a musical instrument or singing
c. a person who enjoys trying out new and exciting things
d. a person who is good at drawing or painting
• Hallgassuk meg a hanganyagot, és keressük meg a szövegekhez illő képeket a
tankönyvben!
Hanganyag 5
• EXTRA TASK Beszélgessünk a 3. és 6. képről az előzőleg hallott és olvasott minta,
valamint a VOCAB CHEST szókincse alapján! Hívjuk fel a figyelmet a megfelelő
igeformák használatára!
• A diákok önállóan rövid leírást készítenek a képekhez. Visszacsatolásként kérjünk
példákat az alábbi kifejezésekkel:
He is / they are interested in …
He is / they are (pretty) good at …
His / their favourite activity is …
He enjoys / they enjoy … etc.
Adjunk lehetőséget az önálló hibajavításra, majd hallgassunk meg néhány teljes
fogalmazást!
• 7. feladat PÁRMUNKA A diákok a kérdések és a mintaválaszok segítségével
beszélgetnek egymással.
GUESS WHO?

Munkafüzet 5. oldal

• 5. feladat CSOPORTMUNKA Kiegészítő gyakorlásként játsszunk a képek
segítségével vegyes csoportokban! Az egyik játékos gondolatban kiválaszt egy
személyt. A többiek eldöntendő kérdések segítségével igyekeznek őt megtalálni.
Záró feladat Az előző lépésben leírt szabályok szerint játszunk, de most az
osztálytársak közül gondolunk valakire.
Javasolt
házi feladat

Mf. 5. oldal 4. feladat: keresztrejtvény megoldása, új szavak memorizálása, gyakorlása
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INTRODUCTION – CHILDREN AROUND THE WORLD
4. óra
Az óra célja

• Érdeklődési körök: szókincs gyakorlása és bővítése
• Tetszés és nem tetszés kifejezése
• Azonos tartalomnak különböző nyelvi eszközökkel való kifejezése

Eszközök

Tankönyv + CD, üres lapok minden csoportnak, doboz

Az óra menete

Bevezető feladat A házi feladat ellenőrzését követően a diákokra alkalmazva
gyakoroljuk tovább az új szókincset (Mf. 5/4 és Tk. 9/4, 10/6):
Teacher: I think Rita is adventurous.
Rita: Yes, I am. I like hiking and camping. I think Zsolti is musical.
Zsolti: Yes, I play the piano. I like music very much.
ACTIVITY

Tankönyv 11. oldal

• Előkészítő feladatok PÁRMUNKA A párok 2 percig szavakat gyűjtenek hobbikról,
szabadidős tevékenységekről.
• Az adott idő elteltével minden pár felolvassa a gyűjtött szavakat. A legkevesebb szót
gyűjtő páros kezdi, majd az ő listájukat egészítik ki a többiek.
• CSOPORTMUNKA Két-két páros alkot egy-egy csoportot, feladatuk a gyűjtött
szavak mondatba foglalása. Segítségként írjuk fel a táblára a következőket:
☺ love(s)
don’t / doesn’t like
☺ like(s)
hate(s)
☺ am / is / are fond of
can’t stand
don’t / doesn’t mind
A mondatokat kis üres kártyákra írják, az elkészült mondatkártyákat kis dobozban
összegyűjtjük.
Megjegyzés: A fentieket néhány példamondat kíséretében a füzetben is érdemes
rögzíteni.
• 8. feladat CSOPORTMUNKA Az előkészítés után játsszunk két csapatban!
Az egyik csapat játékosa húz egy kártyát, majd egyedül vagy társaival eljátssza
a kártyán lévő mondat jelentését. A másik csapat tagjai igyekeznek kitalálni, mi az
eredeti mondat.
Variáció: A találgatás történhet kérdés-felelet formájában is.
Megjegyzés: Fontos előre átgondolni, mennyi időt szánunk erre a tevékenységre.
SAY IT IN ANOTHER WAY

Tankönyv 11. oldal

• 9. feladat A diákok önállóan dolgozva átolvassák a feladat bal oszlopában
láthatókat, s próbálják megtalálni a másik oszlop azon mondatait, amelyek jelentése
hasonló. Ezzel megmutathatjuk a nyelv gazdagságát, s hogy már ők is képesek
ugyanannak a gondolatnak más-más módon való megfogalmazására. Ha szükséges,
a hanganyagot nem csak ellenőrzésre, hanem a megoldás segítésére is használhatjuk.
Hanganyag 6
Záró feladat PÁRMUNKA Adjunk a diákoknak 2 percet a 9. feladat mondatainak
alapos átolvasására, és a szerkezetek memorizálására az alábbi módon: a páros egyik
tanulója a bal oldali oszlop mondatain dolgozik, míg társa a jobb oldalon látható
mondatokat olvassa.
Az adott idő elteltével felváltva idéznek a mondatokból. Társuk feladata a hallottak
tartalmának kifejezése más megfogalmazásban.
Differenciálás lehetősége: a könnyen memorizáló diákok csukott könyvvel játszanak,
míg azok, akiknek az olvasást kell gyakorolniuk, vagy nehezebben megy a mondatok
könyv nélküli felidézése, nyitott könyvvel dolgoznak.
Javasolt
házi feladat

14

Mf. 6. oldal 6. és 7. feladat: mondatok átfogalmazása
Mf. 6. oldal 8. feladat: e-mail írása
Megjegyzés: A 7., 8. feladatra érdemes egyéni visszacsatolást adni.
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INTRODUCTION – CHILDREN AROUND THE WORLD
5. óra
Az óra célja

• Azonos tartalomnak különböző nyelvi eszközökkel való kifejezése
• Érdeklődési körök: Szókincs további bővítése
• Nyelvi tevékenységekben való aktív részvétel

Eszközök

Sentence cards: Say it in another way (Resources 2), munkafüzet + CD, tankönyv

Az óra menete

Bevezető feladat Készítsünk elő a tanulók létszámának megfelelő mondatkártyát,
ügyelve arra, hogy mindegyiknek a párja is benne legyen a csomagban (Resources 2).
Páratlan számú tanuló esetén mi is vegyünk részt a tevékenységben! Minden diák
húz egy kártyát. A mondatok egyenkénti felolvasásával próbálják közösen megtalálni
a megfelelő párokat.
WRITE IT IN A DIFFERENT WAY

Munkafüzet 6. oldal

• 6. feladat A házi feladat megoldásait a hanganyag segítségével ellenőrizzük.
Hanganyag 3
INTERESTS AND HOBBIES

Tankönyv 12. oldal

• 10. feladat A szövegek gyors áttekintésével keressük meg a választ a feladat
kérdéseire!
• Újabb, ezúttal alapos átolvasás után beszélgethetünk a szereplőkről egyes szám
harmadik személyben.
• Minden tanuló kiválaszt és írásban bemutat egy szereplőt. Közben igyekszik minél
több helyen más kifejezéseket, mondatokat alkalmazni úgy, hogy a szöveg tartalma
ugyanaz marad.
• 11. feladat CSOPORTMUNKA A diákok két csoportban információt cserélnek a
szereplőkről igaz és hamis mondatok formájában.
WHAT’S DIFFERENT?

Tankönyv 13. oldal

• 12. feladat A feladat célja az egyszerű és a folyamatos jelen idő használata
közti különbség feltárása. A példamondatok elolvasása után, azok mintájára
beszélgetünk a portugál fiúkról és a török kislányról. Hangsúlyozzuk ki a
különböző szerkezetek eltérő jelentését! A megértés ellenőrzéseként rögzítsük
mindezt a diákokról szóló, saját példamondatokban! (További példasor és
magyarázat olvasható a Tk. 79–80. oldalán.)
Záró feladat CSOPORTMUNKA Alkossunk két csoportot és játsszunk NOUGHTS
AND CROSSES játékot a már ismert szabályok szerint! A táblára felrajzolt 3x3-as
táblázatba beírjuk az alábbi mondatokat. A mezőt akkor nyerhetik el a játékosok,
ha átalakítják az adott helyen olvasható mondatot a zárójelben lévő szót/szavakat
helyesen felhasználva.

Javasolt
házi feladat

Are you writing emails?
(How often?)

I’m riding my bike in the
park. (sometimes)

We are playing basketball.
(three times a week)

They are swimming fast.
(always)

He isn’t having breakfast
now. (never)

I’m not watching TV at the
moment. (never)

She is reading in the
bedroom. (always)

I’m walking down the street
with my friend. (often)

Is he playing golf at the
moment? (How often?)

Mf. 7. oldal: 9. és 10. feladat: egyszerű jelen idő gyakorlása
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INTRODUCTION - CHILDREN AROUND THE WORLD
6–7. óra
Az órák célja

• Nyelvi tudatosítás: egyszerű és folyamatos jelen idő használata
• Hatékony munkavégzés csoportokban

Eszközök

Word / phrase cards (Resources 3), munkafüzet + CD

Az órák menete Bevezető feladat Állítsuk sorrendbe az alábbi, gyakoriságot kifejező időhatározó
szavakat (Resouces 3):
sometimes, never, always, often, usually, rarely
A megoldás megtalálható és tükörrel ellenőrizhető: Tk. 80. oldal
A diákok párokban kérdezgetik egymást szabadidejük eltöltéséről. A táblán előzetesen
elrendezett szavakat használva válaszolnak.
How often do you read adventure stories / newspapers / novels…?
How often do go skating / hiking / swimming…?
PRESENT SIMPLE OR CONTINUOUS?

Munkafüzet 7–8. oldal

• 9–10. feladat + EXTRA TASK A házi feladat megoldásának ellenőrzése után
a diákok párokban interjút készítenek a görög fiúról a feladatokban található
információra építve.
• 11. feladat A feladat a szöveg hallás után történő kiegészítése, s egyben az egyszerű
jelen használatának további gyakorlása. A megfelelő képek kipipálásával a
szövegértést is ellenőrizhetjük. Szükség esetén építhető transzformációs gyakorlat is
a mondatokra.
Hanganyag 4
• A két jobb oldali képen látható cselekvés leírásával áttérünk a folyamatos jelen
használatára.
• 12. feladat Vessük össze a képen látottakat a CD-n hallott információval, majd
beszélgessünk arról, ki mit csinál éppen. A tanulócsoport igényei szerint ez történhet
leíró módon, vagy kérdés-felelet formájában. Kitérhetünk a szereplők öltözékének
leírására is, bővíthetjük mondandónkat helymeghatározással.
Hanganyag 5
• 13. feladat A diákok önállóan, írásban dolgoznak tovább, a kép alapján kell a
szöveget kiegészíteniük. Az ellenőrzés először párokban, majd frontálisan történik.
Munkafüzet 8–9. oldal
CSOPORTMUNKA A foglalkozás további részében a diákok csoportokban fognak
dolgozni. A csoportalakítást előre át kell gondolni, hogy a feladatokat a lehető
leghatékonyabban oldhassák meg.
Heterogén csoportok: a diákok azonos feladatokat kapnak, tevékenység közben
segíthetik egymást, az eredményes munkáért közösen vállalnak felelősséget.
Képességek szerint kialakított csoportok: a segítségnyújtás mértékével differenciálunk.
• Ráhangoló feladat Egészítsük ki a 6. óra elején használt szókártyákat az alábbiakkal
(Resouces 3):
at the moment, twice a week, on Saturdays, now, at weekends,
Look. Listen.
Keverjük össze a kártyákat, majd egyenként mutassuk azokat fel! A csoportok
feladata azok két külön oszlopba rendezése:
ONGOING ACTIONS
REGULAR ACTIVITIES
16
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• 14. feladat A mondatok számát be kell írni a megfelelő oszlopba. A munkát segíti a
ráhangoló feladat során készített táblázat.
• 15. feladat Itt már a diákoknak kell eldönteni, melyik mondatban melyik igeidőt kell
használni.
• 16. feladat A kérdésszerkesztéshez segítséget ad a korábban megoldott Mf. 7/10
feladat.
Záró feladat EXTRA TASK SENTENCE GAME A diákok a megadott szavakkal
mondatokat alkotnak. Nem az a cél, hogy minél többet írjanak, hanem hogy minél
több mondatuk legyen helyes. Saját tempójukban dolgozhatnak, így könnyebb a
pontosságra törekedniük.
Javasolt
házi feladat

Azok a feladatok, amelyekre órán nem jutott idő az eltérő haladási tempó miatt
Szorgalmi feladat: Tk. Photo Gallery 110/2 vagy 111/4 fénykép részletes leírása

INTRODUCTION – CHILDREN AROUND THE WORLD
8–9. óra
Az órák célja

• Tanulásmódszertan: többszörös intelligencia: ki hogyan tanul?
• Beszélgetés a barátságról irodalmi művek alapján
• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Tankönyv, Word search (Resources 4), szótárak, érme és bábuk minden csoportnak

Az órák menete Bevezető feladat Egy szókereső megoldásával hangolódunk rá az óra első felének
beszélgetésére (Resources 4).
LEARNING TO LEARN

Tankönyv 13. oldal

• 13. feladat Beszélgessünk arról, hogy a szókeresőben talált szavak által jelölt dolgok,
személyek, fogalmak milyen szerepet töltenek be életünkben.
My favourite school subjects are Biology and Geography.
I’m musical. I play the violin.
There are lots of pictures in my room.
Maths is difficult for me.
I’m sociable. I like spending my free time with my friends.
My favourite activity is reading.
A 13. feladatban arról olvashatunk, milyen eltérő módokon tanulhatunk. Adjunk
időt a diákoknak arra, hogy átgondolhassák, melyik áll hozzájuk a legközelebb.
Beszéljük meg, hogy ha valaki megtalálja a megfelelő tanulási technikákat,
könnyebben megérti, átlátja, alkalmazhatja a ’tananyagot’.
Haladó csoportban felvethetjük a kérdést, vajon milyen tanuló mondhatja az
alábbiakat:
‘I learn best, when I do it for myself.’
’I am able to explain difficult topics.’
’I enjoy puzzles and logical problems.’
‘Charts and pictures are important for my learning.’
‘When listening to music, I feel more relaxed.’
‘I know myself well.’
‘I enjoy community activities.’
‘I like writing stories and poems.’
CULTURE – FRIENDSHIP IN NOVELS

Tankönyv 14. oldal

• 14. feladat A tanulás egyik módja az olvasás. Az irodalmi művekből vett idézetek
megértéséhez használhatunk szótárakat. A megadott mondatok kiegészítése és azok
értelmezése után a diákok a következő feladatok közül választhatnak:
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• 14. feladat EXTRA TASK: közmondások értelmezése és továbbiak gyűjtése
http://www.kidsgen.com/events/friendshipday/proverbs.htm
• 15. feladat CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A projekttevékenység során a diákok
barátságról szóló könyveket gyűjtenek, és ideiglenes kiállítást rendeznek.
A könyvekhez pár soros ajánlót készítenek, vagy rövid, elolvasásra érdemes
gondolatokat idéznek a művekből. A kiállítás értékét emeli a többnyelvűség.
Megjegyzés: A projekttevékenységet a két foglalkozásra tervezett egység első
órájában érdemes elkezdeni, hogy a diákoknak legyen elég idejük elkészülni.
LEARNING TO LEARN

Munkafüzet 10. oldal

• 17–18. feladat CSOPORTMUNKA A társasjáték összegzi a bevezető fejezetben
tanultakat, szabálykövetésre ösztönöz, s komplex módon fejleszti a nyelvi
kommunikációs és szociális kompetenciákat. A játékosok az érme segítségével
haladnak a pályán, és válaszolnak a mezők kérdéseire.
Záró feladat CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A diákok bemutatják kiállított
könyveiket, illetve összegyűjtött közmondásaikat.
Javasolt
házi feladat

18
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Mf. 11. oldal 19. és 20. feladat: szókincs áttekintése, mondatok átfogalmazása
Self-reflection rész kitöltése
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UNIT 1 – HOME SWEET HOME
10. óra
Az óra célja

• Beszélgetés különböző házakról – szókincsbővítés
• Vélemény kinyilvánításának gyakorlása

Eszközök

Tankönyv + CD, Gapped text (Resources 5), Sentence cards (Resources 6), Word search:
houses (Resources 7)

Az óra menete

Bevezető feladat Kezdeményezzünk beszélgetést a lakóhelyről, a gyerekek otthonáról!
What is your address?
What is there in your street?
Is it a quiet place?
Are there any shops nearby?
Is there a park where you can ride your bike or meet your friends? etc.
WHOSE HOMES?

Tankönyv 15. oldal

• 1. feladat Az illusztráció és a hanganyag segítségével bővítsük a diákok házakkal
kapcsolatos szókincsét! Először csak figyelik a hanganyagot, és megkeresik a
megfelelő részleteket. Másodszori meghallgatáskor elismétlik a hallottakat.
Hanganyag 7

első rész

A hanganyag második részének meghallgatása során a diákoknak el kell dönteniük,
melyik házról hallanak éppen.
Hanganyag 7

második rész

Kiegészítő gyakorlás: a szöveg kiegészítése hallás után (Resources 5)
• 2. feladat Ráhangolásként olyan mellékneveket gyűjtünk, amelyekkel az 1. feladat
házait jellemezhetjük. Ötleteiket a diákok maguk írják fel a táblára gondolattérkép
vagy táblázat formájában. Javasolt altémák:
building, garden, street
Segítséget nyújt a VOCAB CHEST szókincse.
• Vezessük be a véleménykifejezés, egyetértés és egyet nem értés módjait!
What do you think of the detached house?
I think it’s nice and spacious.
I don’t agree. I think it’s too small for my family.
Beszélgetés közben helyezzük el a kinyomtatott mondatkártyákat (Resources 6) az
alábbi táblázat megfelelő oszlopába!
☺
I agree (with …)

I’m not sure.

I think you’re right.

I don’t agree.
I don’t think you’re right.
I (totally) disagree.

Záró feladat PÁRMUNKA A diákok párokban igyekeznek megkeresni a
szókeresőben elrejtett szavakat (Resources 7). Aki hamarabb elkészül, megpróbálja
mondatokba fűzni a szavakat. Ellenőrzés során a felolvasott szavakhoz kapcsolva
hallgassuk meg a mondatokat is! Amennyiben erre nem jut idő, páronként egy füzetet
beszedünk, így adunk személyre szóló visszacsatolást.
Javasolt
házi feladat

Mf 12. oldal 1. feladat: a szavak beírása és memorizálása
Mf. 12. oldal 2. feladat: véleményalkotás írásban
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UNIT 1 – HOME SWEET HOME
11. óra
Az óra célja

• Tanult szókincs gyakorlása és új szituációban való használata
• Szobák: szókincsbővítés
• Képleírás gyakorlása

Eszközök

Munkafüzet, színes képek házakról, szobákról, előző órán használt mondatkártyák
(Resources 6), Tankönyv + CD

Az óra menete

Bevezető feladat Miután elhelyeztük a házakat ábrázoló színes képeinket a táblán, a
diákok láncjátékot játszanak a szókincs ismétlése céljából. Megpróbálnak minél több
szót gyűjteni a képekről úgy, hogy a már elhangzottakat nem ismétlik meg.
HOUSES

Munkafüzet 12. oldal

• 1. feladat A házi feladatot ellenőrizzük párokban, a nehéz helyesírású szavakat
betűzzük el!
• 2. feladat Hallgassunk meg néhány véleményt, majd kezdeményezzünk hasonló
beszélgetést a táblán látható képekről! Emlékeztetőként szemléltethetünk az előző
órán használt mondatkártyákkal (Resources 6).
Variáció: CSOPORTMUNKA Alkossunk csoportokat! Adjunk ki több képet, és
kérjük meg a diákokat, hogy válasszák ki a szerintük legszebb/legkényelmesebbnek
tűnő/nagy vagy kis családok számára legideálisabb stb. lakóépületet! Az adott
időkeret elteltével a csoportok bemutatják egymásnak a választott épületeket,
megindokolva döntésüket. Kérhetünk a többiektől egyetértésük vagy egyet nem
értésük kinyilvánítását.
IN THE HOUSE

Tankönyv 16. oldal

• 3. feladat Az illusztráció és a hanganyag segítségével bővítsük a diákok házakkal
kapcsolatos szókincsét! Először csak figyelik a hanganyagot, és megkeresik a
megfelelő helyiségeket. Másodszori meghallgatáskor elismétlik a hallottakat.
Hanganyag 8
• 4. feladat PÁRMUNKA A diákok párokban dolgoznak. Felváltva próbálják
beazonosítani a leíró mondatoknak megfelelő helyiségeket a 3. feladat
illusztrációján.
Záró feladat CSOPORTMUNKA Próbáljuk meg a 4. feladatot „visszafelé” játszani!
Az „A” csoport egyik tagja megnevez egy helyiséget, amit a „B” csapat játékosainak
közösen kell körülírniuk. Majd a ’B’ csapat kéri egy másik helyiség körülírását az „A”
csapattól.
Variáció: A fenti tevékenység izgalmasabbá tehető a már jól ismert Nougths and Crosses
játékkal.
Javasolt
házi feladat
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Mf. 12. oldal 3. feladat: keresztrejtvény kitöltése
Mf. 18. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, és magyar jelentésük beírása
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UNIT 1 – HOME SWEET HOME
12. óra
Az óra célja

• Szókincsbővítés – lakóházak jellemzői
• Összehasonlítás: a korábban tanultak felelevenítése
• Információcsere, vélemény kifejezése

Eszközök

Munkafüzet + CD, tankönyv + CD, Listening task (Resources 8)

Az óra menete

Bevezető feladat Az otthon kitöltött keresztrejtvény szavait körülírással hívjuk elő.
Tetszőleges sorrendben adjuk a meghatározásokat, először a tanár, majd a diákok.
You have a bath and a shower here.
Across 2: bathroom
Variáció: Ha előző óra végén nem maradt idő a záró feladatra, indíthatjuk azzal ezt a
foglalkozást.
HOUSES FOR SALE

Tankönyv 17. oldal

• 6. feladat Osszuk ki a feladatlapokat (Resources 8), és körülírás segítségével
ismerkedjünk meg az új kifejezésekkel, szavakkal! Majd mondjuk el, hogy három
lakóházról fogunk hallani, a feladat a szavak csoportba rendezése lesz.
Hanganyag 9
• Második meghallgatás alkalmával a diákok nyitott könyvvel, párokban ellenőrzik
megoldásukat.
Végül hallgassuk meg a szöveget még egyszer, majd beszélgessünk a házakról!
• 7. feladat PÁRMUNKA A diákok párokban keresik az igaz információt tartalmazó
mondatokat, majd kijavítják a hamis információt. A csoport vagy a párok tanulási
igényeinek megfelelően kell eldöntenünk, hogy a megoldás szóban vagy írásban
történjen.
Megjegyzés: E feladattal felmérhetjük, mennyire emlékeznek a gyerekek a
melléknévfokozásra. Ennek megfelelően a Mf. gyakorlatait felhasználhatjuk a
fokozás újratanítására, gyakorlásra vagy összegzésre.
Munkafüzet 13. oldal
• 4. feladat A tankönyv első házának részletes leírását kell kiegészítenünk a hallott
információ alapján.
Hanganyag 6
Záró feladat Láncjáték: Az első, önként jelentkező diák mond egy szót, amit ezen az
órán ismert meg. A második mondatba foglalja azt, majd mond egy újabb szót.
A kört a játékot indító diák zárja egy mondattal.
Javasolt
házi feladat

Mf. 13. oldal 5. feladat: a képen látható ház leírása a 4. feladat mintájára, az adatok
felhasználásával
Mf. 18. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, és magyar jelentésük beírása

A TANANYAG ÓRÁKRA BONTOTT FELDOLGOZÁSI JAVASLATA

Secrets 3 tkk. 1-22.indd 21

21

2013.12.14. 16:45:37

UNIT 1 – HOME SWEET HOME
13. óra
Az óra célja

• Előző órákon megismert szókincs gyakorlása
• Vélemény kifejezésének gyakorlása, összehasonlítás
• Csoport- és pármunkában való aktív részvétel

Eszközök

Munkafüzet + CD, Dialogue (Resources 9)

Az óra menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Bemelegítésként játsszunk szóteniszt! Két
csoportra bontjuk az osztályt. Az a csoport kezd, amelyik hosszabb, házakkal
kapcsolatos szót tud mondani. A játék során a két csapat tagjainak felváltva kell
szavakat és kifejezéseket mondaniuk (lakóházak, szobák, házak jellemzői). A táblán
vonalakkal jelezzük a gyűjtött pontokat. Ha egy csapat ismétel, nem kap pontot.
Ha „elfogynak” a szavak, megszámoljuk a pontokat. Jutalomként a nyerő csapat
választhat egy újabb játékot a következő órára.
BUYING A HOUSE

Munkafüzet 13. oldal

• 5. feladat Beszélgessünk az épületről a házi feladat mondatainak segítségével!
• 6. feladat PÁRMUNKA A felvételt hallgatva kell kiderítenünk, melyik házról szól a
beszélgetés.
Hanganyag 7
• A feladatlap (Resources 9) alaposabban megismertet a párbeszéd szövegével.
A feladat a kérdések beillesztése. A hanganyag segítségével ellenőrizzük a
megoldást.
• A párok kiválasztanak egy lakóházat a Mf 13. oldalán vagy a Tk. 17. oldalán,
és a szerepkártyák szerint beszélgetnek egymással.
STRANGE BUILDINGS

Munkafüzet 14. oldal

• 7. feladat A megadott összehasonlító kifejezések segítségével mindenki önállóan
leírja néhány gondolatát a három épületről.
Megjegyzés: Amennyiben a gyerekeknek alaposabb magyarázatra, több gyakorlásra
van szükségük, célszerű frontálisan dolgozni, vagy differenciáltan munkáltatni
képességek szerint kialakított csoportokban.
Záró feladat 8. feladat A rövid leírások segítségével megtudhatjuk, hol találhatók a 7.
feladatban látható épületek.
Megoldás: 1. Norway, 2. the USA, 3. Wales
Javasolt
házi feladat

Párbeszéd írása a fénymásolt anyag (Resources 9) segítségével: párbeszéd a diákok saját
lakásáról
Szorgalmi: Mf. 14. oldal 9. feladat - képek gyűjtése érdekes házakról

UNIT 1 – HOME SWEET HOME
14. óra
Az óra célja

• Összehasonlítás gyakorlása
• Az egyszerű múlt idő: nem rendhagyó igék múlt idejű formáinak bevezetése
• Nyaralás: múltban történt események elbeszélése

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, a gyerekek által gyűjtött képek
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Az óra menete

Bevezető feladat Ha a diákok gyűjtöttek érdekes házakat ábrázoló képeket,
beszélgessünk azokról. Ha nem hozott senki képet, bingózzunk a munkafüzet
15/10. feladatának alapfokú mellékneveivel a már ismert szabályok szerint!
Ezzel bevezetjük az óra első felének témáját, a melléknévfokozás további gyakorlását.
Megjegyzés: Az előző óra bemelegítő tevékenysége során „nyert” játékot ne felejtsük
beilleszteni az óra menetébe!
COMPARISON

Munkafüzet 15. oldal

• 10. feladat Egészítsük ki a táblázatot! Hívjuk fel a figyelmet a rendhagyó formákra!
• 11. feladat A táblázatban szereplő melléknevek felhasználásával megfogalmazhatjuk
véleményünket az adott dolgokról.
Megjegyzés: Mint azt már korábban megjegyeztük, fontos figyelembe venni a diákok
egyéni igényeit, s annak megfelelően megválasztani a munkaformát.
• További gyakorlás PÁRMUNKA A diákok adott idő alatt további összehasonlító
mondatokat írnak társaik számára a tankönyvben látható lakóházakról.
Mindenki dolgozzon a saját füzetében! A rendelkezésre álló idő leteltével
a párok füzeteket cserélnek. Megkeresik a téves információt, és javítják azt a könyv
képeinek megfelelően.
ON HOLIDAY IN ITALY

Tankönyv 18. oldal

• 8. feladat Továbbra is az összehasonlítás a feladat, de ezúttal hallott és olvasott
szöveget kell összevetni. Az előkészítést és az új szavakkal való ismerkedést egy
párkereső feladat szolgálja. Írjuk fel a táblára az alábbi szavakat két oszlopban, majd
kérjük meg a diákokat, hogy alkossanak kifejezéseket. Közben magyarázzuk meg az
új szavakat!
travel
start
stay
rent
unpack
explore
play
cook

the area
dinner
in a campsite
to Italy
in the water
a caravan
very early
the car

• Hallgassuk meg Peter elbeszélését a nyári szünetéről nyitott könyvvel! A feladat
azon szavak aláhúzása, amelyek eltérnek a hallottaktól.
Hanganyag 10
• A megoldás megbeszélését követően keressük meg az előkészítő feladat igéit a
szövegben! Beszéljük meg, hogy az igék végén látható –ed és –d toldalék a múlt idő
jele. (Tk. 84. oldal)
• 9. feladat A szöveg újabb áttekintésével eldönthetjük, a feladat mondatai közül
melyik igaz, és melyik nem. A kijelentésekre reagáljunk a tankönyv példái alapján,
ezzel gyakorolva az igenlő és a tagadó rövid válaszokat.
SOUND CHEST

Munkafüzet 16. oldal

Záró feladat 13. feladat A hanganyag segítségével gyakoroljuk a múlt idejű igealakok helyes
kiejtését.
Hanganyag 8
Javasolt
házi feladat

Mf. 15. oldal 12. feladat: a mondatok magyarra fordítása
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UNIT 1 – HOME SWEET HOME
15. óra
Az óra célja

• Az egyszerű múlt idő: állító és tagadó mondatok
• Kempingben: szókincs gyakorlása és bővítése
• Együttműködés csoportokban

Eszközök

Tankönyv + CD, Sentence building (Resources 10)

Az óra menete

Bevezető feladat A házi feladat ellenőrzését párokban kezdjük: az egyik diák felolvassa
magyar fordítását, társa pedig megkeresi és felolvassa a megfelelő angol mondatot.
Szükség esetén önmaguk kijavítják tévedéseiket. Beszéljük meg
a fordításokat közösen is!
ON HOLIDAY IN ITALY

Tankönyv 18. oldal

• Készítsük elő a Sentence building (Resources 10) szókártyáit az alábbi mondatokhoz
annyi példányban, ahány csoportot szeretnénk foglalkoztatni:
Last summer, we travelled to Italy by car.
My dad rented a caravan there for 10 days.
My parents unpacked the car and we explored the area.
My brother and I played beach volleyball with some other children.
Differenciálás lehetősége: A gyorsabban és segítség nélkül dolgozóknak szavakra
vágjuk a mondatokat (A), míg a több segítséget igénylők számára hagyjunk néhány
kifejezést egészben pl. the car, to Italy stb (B).
• CSOPORTMUNKA Alakítsunk képesség szerinti csoportokat, majd adjuk át minden
csoportnak a megfelelő szókészletet! A résztvevők feladata múlt idejű eseményeket
leíró mondatok formálása. A tankönyv 18. oldal 8. feladatának szövege segítségével
ellenőrizhetjük a mondatok helyességét. Több variáció is lehetséges. Segítsünk
eldönteni, helyesek-e a diákok által kirakott mondatok.
OUR CARAVAN

Tankönyv 18. oldal

• 10. feladat Foglaljuk össze röviden, amit Peter nyaralásáról tudunk, majd bővítsük a
szókincset lakóhelyük leírásával! Először csak figyelik a hanganyagot, és megkeresik
a megfelelő részleteket. Másodszori meghallgatáskor elismétlik a hallottakat.
Hanganyag

11

• Gyakoroljuk a szókincset az alábbi szavak összekevert betűinek sorba állításával:
petrac, tansiruc, recoko, degfir, belta, bardpuoc
Megoldás: carpet, curtains, cooker, fridge, table, cupboard
A POSTCARD

Tankönyv 19. oldal

• 11. feladat Olvassuk el közösen a szöveget, s néhány kérdés segítségével
győződjünk meg arról, mindenki érti-e a tartalmát. Keressük meg a szövegben
említett „szobákat” a 10. feladat illusztrációján!
Záró feladat PÁRMUNKA A diákok segítik egymást a szavak megjegyzésében (a jobb
oldali szólistát csak az ellenőrzéshez szabad használniuk).
Student 1 What is number 3?
Student 2 It’s a fridge.
Differenciálás lehetősége: a számok helyett meghatározásokat használnak:
Student 1 It’s a piece of furniture. Two people can sleep on it.
Student 2 It’s a double bed.
Javasolt
házi feladat
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Fogalmazás írása Péter nyaralásáról a Tk. 18/8 és 19/11 szövegének segítségével.
Elevenítsük fel a létige múlt idejű alakjairól tanultakat!
Differenciálás lehetősége:
• a nyelvet magabiztosabban használók az adott információ alapján, szabadon
fogalmaznak,
• a több segítséget igénylők a két feladat mondatai közül a leglényegesebb információt
tartalmazókat kiválasztva írnak egy rövid szöveget.
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UNIT 1 – HOME SWEET HOME
16. óra
Az óra célja

• Az egyszerű múlt idő: állító és tagadó mondatok gyakorlása
• Eldöntendő kérdések bevezetése
• Tanulásmódszertan: többszörös intelligencia: képi-térbeli

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet

Az óra menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA A diákok kis csoportokban meghallgatják
egymás fogalmazását. Szükség esetén javítják hibáikat. Minden csoportban
kiválasztanak egyet, amit annak írója vagy egy másik jelentkező felolvas.
ON RAINY AFTERNOONS

Tankönyv 19. oldal

• 12. feladat A VOCAB CHEST szavainak felhasználásával beszélgessünk közösen
arról, mit csináltak Péterék az esős délutánokon, amikor nem lehetett strandolni.
Elevenítsük fel az állító és tagadó múlt idejű igeformákat!
On rainy afternoons they didn’t walk on the beach.
They listened to music instead. etc.
Variáció gazdagabb szókincsű diákok számára: PÁRMUNKA A párok 5 percen át
ötletelnek, majd leírnak néhány mondatot. Az adott idő letelte után minden páros
felolvas egy-egy ötletet.
WHAT HAPPENED?

Munkafüzet 16. oldal

• 14. feladat A diákok a példa alapján dolgoznak, feladatuk a jelen idejű
megállapítások múlt idejűvé alakítása. Szükség esetén először szóban oldjuk meg
a feladatot.
• Rögzítsük a formai változásokat! Írjuk fel a táblára:
You paint nice pictures.
 Last week you painted a picture of a horse.
Travolta dances very well.
 When he was younger, he danced even better.
• A tagadó mondatok alkotását a zárójelben megadott szavak és a példa segítségével
gyakoroljuk:
Yesterday I walked to school with my mum. (friends)
I didn’t walk to school with my friends.
Yesterday we arrived at school at ten minutes to 8. (quarter to 8)
Last week you painted a picture of a horse. (a picture of a cottage)
Last Sunday grandma cooked tomato soup. (fish soup)
Yesterday my friends played handball well. (football)
• 15. feladat CSOPORTMUNKA Játékos formában kerül sor az eldöntendő kérdések
bevezetésére és gyakorlására. Mindegyik oszlopból kiválasztunk 1-1 szót. A diákok
célja, hogy eldöntendő kérdésekkel megtalálják ezeket a szavakat, majd végül
összerakják a mondatot.
e.g. You danced with your friends on the beach last June.
A játék frontális bemutatása után csoportokban gyakorolunk tovább.
LEARNING TO LEARN – BE PICTURE SMART

Tk. 19. oldal és Mf. 17. oldal

Közösen felidézzük, amit a bevezető fejezetben a különféle tanulási stílusokról
tanultunk. Az első fejezet a képi információt jobban megragadó diákok számára kínál
tevékenységet.
• Tk. 19. oldal 13. feladat A diákok egyénileg dolgoznak. Két perc áll rendelkezésükre
a kép apró részleteinek memorizálására. Ezt követően könyvüket be kell csukniuk,
és a munkafüzetben kell folytatniuk munkájukat.
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• Mf. 17. oldal 17. feladat Az itt látható rajz a tankönyvi kép másolata, de néhány
részlet hiányzik. Ezeket kell emlékezetből berajzolni.
• Kiegészítő tevékenységként adjunk részletes leírást a képről!
Záró feladat Levezetésként beszéljük meg, mennyire találták egyszerűnek vagy
nehéznek ezt a feladatot.
Javasolt
házi feladat

Mf. 18. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, és magyar jelentésük beírása

UNIT 1 – HOME SWEET HOME
17. óra
Az óra célja

• Olvasáskészség: lényeges információ kiszűrése
• Élet a múltban: ásatások Törökországban
• Az egyszerű múlt idő: kérdések gyakorlása

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, szótárak minden párnak, két eltérő színű vagy
méretű dobókocka (Internet-hozzáférés)

Az óra menete

Bevezető feladat Felelevenítjük az eldöntendő kérdések használatát az előző órán
kipróbált GUESS WHAT? játékkal (Mf. 16. oldal 15. feladat).
INFORMATION GAP

Munkafüzet 17. oldal

• Előkészítésként gyűjtsük össze a táblán a már tanult kérdőszavakat! Szükség esetén
beszéljük meg újra a jelentésüket!
• A 16. feladat hiányos mondatokat tartalmaz. A diákok feladata, hogy a hiányzó
információt kérdések segítségével megszerezzék.
• EXTRA TASK A hanganyagból megtudják a válaszokat a kérdésekre.
Hanganyag 9
CULTURE – EXCAVATIONS IN TURKEY

Tankönyv 20. oldal

• A Hangman játék variációjának segítségével a diákok kitalálhatják az olvasmány
témáját: EXCAVATIONS IN TURKEY
Annyi üres vonalat húzunk a táblán, ahány szóból áll a megfejtés. A szóközöket
jelölhetjük csillaggal. Alá rajzolunk egy 12 fokból álló lépcsőt, aljára egy emberkét,
tetejéhez egy repülőgépet. A diákok felváltva kérik az ábécé betűit. Ha szerepel
a kifejezésben a kért betű, beírjuk azt / azokat, és egy fokkal feljebb rajzoljuk az
emberkét. Ha nem, nem léphetünk feljebb. A játék addig folytatódik, míg ki nem
találták a szót. Remélhetőleg el is érjük a gépet, és elrepülhetünk Törökországba.
• 14. feladat A hanganyag segítségével időutazást tehetünk az írott történelem
előtti időkbe, s bepillantást nyerhetünk egy több ezer évvel ezelőtt élt közösség
mindennapjaiba.
Hanganyag 12
• Differenciált munkáltatás: PÁRMUNKA A párok az olvasmány szókincsén
dolgoznak. Feladatuk a következő szavak megtalálása a szövegben a
meghatározások és a megadott betűk és betűszám segítségével: lowlands, marshland,
climate, excavation, wild boar, settle, hunter, prehistoric, inhabitant, create, ladder.
A feladat nehezíthető vagy könnyíthető a megadott betűszám változtatásával.
Segítségül biztosítsunk szótárt minden pár számára.
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l _ _ la _ ds: the part of a country that is very low and flat
m_ _ _ _ la _ d: an area of soft wet land
cl_ _ _ te: the type of weather that a country or a region has
_ x _ _ va _ _ _ n: the process of digging in the ground to find things from the past
w _ _ _ b _ _ _: wild pig
s _ _ _ _ e: go to live somewhere
h _ _ t _ _ : a person who chases and kills wild animals
pre _ _ _ _ _ _ _ _ : relating to the period of time before history was first written down
in _ _ _ _ _ ant: a person who lives in a particular place
_ _ ea _ e: make something new
_ _ dd _ _ : an object you can climb up to reach high places
(Macmillan English Dictionary2002)
Internet-hozzáférés esetén keressünk bővebb információt az alábbi honlapon:
www.smm.org/catal/top.php
Záró feladat CSOPORTMUNKA Alkossunk vegyes képességű csoportokat!
Feladatuk a szöveg alapján eldöntendő és kérdőszavas kérdéseket írni. Az adott idő
eltelte után egymás kérdéseire csukott könyvvel kell válaszolniuk. Izgalmasabb a
játék, ha dobókockával dobjuk ki a kérdező és a válaszadó csoportot.
Javasolt házi
feladat

Mf. 18. oldal 18. feladat: a szövegben szereplő szavak megkeresése, és magyar
jelentésük beírása

UNIT 1 – HOME SWEET HOME
18–19. óra
Az órák célja

• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Crossword puzzle (Resources 11), 2 + 1 kép, amely lakóépületeket és környezetüket
ábrázolja, Sentence cards (Resources 6), Sentence halves (Resources 12), Task sheet
(Resources 13), munkafüzet

Az órák menete

Bevezető feladat Szógyűjtéssel melegítünk be. A tevékenységet szóban végezzük,
láncjáték formájában, de játszhatunk szóteniszt a már ismert módon. Témák: házak, a
ház körül, helyiségek a házban, berendezés.
Szókincs ismétlése A diákok megoldják a keresztrejtvényt (Resources 11), ezzel a
témához kapcsolódó szókincset írásban is gyakorolják.
Megjegyzés: Aki hamarabb végez, elkezdheti saját rejtvényének megtervezését. Ennek
megfejtésére pármunkában kerülhet sor a következő óra bevezető részében.
Beszédszándékok ismétlése CSOPORTMUNKA Két csoportban dolgozunk tovább.
Mindkét csoport kap egy-egy képet. Egymásét nem láthatják. Cél, hogy kérdések
segítségével minél többet megtudjanak a másik csoport képéről. Az idővel jobban
tudunk gazdálkodni, ha limitáljuk a kérdések számát. Ezt követően mindkét csoport
összefoglalja, amit megtudott, majd ellenőrzésként megtekintik a képeket.
A tanult kifejezések, nyelvi szerkezetek átismétlése után összehasonlítjuk a két képet.
Majd mutatunk egy harmadikat is, a diákok kiválasztják a nekik tetszőt, s indokolják
is választásukat összehasonlító mondatok alkotásával.
Segítheti a munkát a melléknevek körének megadása (pl. spacious, modern, expensive,
beautiful, quiet, comfortable, many + ellentétpárok), és néhány mondatkártya (Resources
6). További gyakorlási lehetőséget nyújt a fél mondatok összeillesztésére készült
feladat (Resources 12).
Nyelvi szerkezetek ismétlése Feladatlappal dolgozunk tovább. Először az igék
egyszerű múlt idejű alakjait kell a szókeresőben önállóan megkeresni (Resources 13).
PÁRMUNKA Ezt követően párokban kell beilleszteni a szókeresőben talált igéket a
feladatlap hiányos mondataiba. Aki hamarabb elkészült, megoldja a lap 2. feladatát.
Megjegyzés: A mondatsorra építhetünk további transzformációs gyakorlatokat.
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A tagadó mondatok alkotását ismételjük át hamis mondatok javításával! Kérjünk néhány teljes
mondatos tagadást a forma átismétlésére, a többi esetben elég a tagadó rövid válasz és a helyes
információ:
9,000 years ago, the climate in the Konya lowlands was drier.
People worked in the mountains. They were hunters.
They lived in tents. They painted their tents. They used black paint.
SECRET TREASURE CHEST

Munkafüzet 19. oldal

Végül mindenki önállóan megoldja a Mf. feladatsorának első és harmadik részét, majd az
ellenőrzést követően a mosolygós fejek beszínezésével jelzi, mennyire érzi biztosnak tudását.
A szerepjáték idejére párokat alakítunk. A tevékenység végén a párok is értékelik egymás
munkáját.
Záró feladat: Question game CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A feladat minél több helyes
kérdés írása a tankönyv 20. oldalán található Minisecrets of English rész mondataira.
Javasolt
kiegészítés

A dupla órán esetleg fennmaradó időt kiegészítő gyakorlásra, a tanultak
elmélyítésére, vagy nyelvi játékokra fordíthatjuk.

Megjegyzés: A 18–19. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat. További gyakorlásra és elmélyítésre adnak
lehetőséget a tankönyv Minisecrets részei, a munkafüzet 18. oldala, a Feladatlapok megfelelő fejezete.
Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás valósítható meg a tankönyv projektötletének
segítségével (20. oldal 15. feladat).
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UNIT 2 – TRUE STORIES
20. óra
Az óra célja

• Utasítások, útbaigazítás adása és követése
• Szerepjátékban való aktív részvétel
• Együttműködés párokban, csoportokban

Eszközök

Tankönyv + CD, 2 db A4-es lap minden párnak

Az óra menete

Tankönyv 21. oldal
Bevezető feladat A diákok közösen szavakat gyűjtenek a képről, majd megpróbálnak
egyszerű mondatokban teljes leírást adni arról.
INSTRUCTIONS

Tankönyv 21. oldal

• 1. feladat Meghallgatjuk a felvételt, miközben diákjaink a könyvükben követik a
hallottakat. Második alkalommal szüneteket iktatunk be, hogy ismételni tudják a
szavakat.
Hanganyag 13

első része

• A hanganyag második részében követhetjük az útvonalat.
Hanganyag 13

második része

• Gyakoroljuk az utasításokat az alábbi, táblára és füzetbe írt szöveg kiegészítésével,
majd ellenőrizzünk a CD újabb meghallgatásával!
Walk _____________ the fence and climb _____________ it. Turn right and go
_____________ the river. Walk _____________ the trees. Go _____________ the
house and then walk _____________ the shed. Jump _____________ the pond and
swim _____________ it. Climb _____________ _____________ the water and walk
_____________ _____________the pond, _____________ _____________ _____________
the brick wall. Climb _____________ its top and then jump _____________.
• 2. feladat PÁRMUNKA Célunk az út leírása visszafelé haladva. A páros egyik tagja
adja az utasításokat az út első felén, társa követi azokat a képen. Majd szerepcserével
fejezik be a tevékenységet.
Variáció: Az utasításokat végrehajtó diák folyamatos jelen időt használva ismétli az
utasításban szereplő cselekvéseket:
e.g. Climb up the wall.
Okay, I’m climbing up…hugh, it’s a bit high.
• 3. feladat PÁRMUNKA Cél a tanultak kreatív alkalmazása. Mindenki választ
magának egy társat, akivel szívesen és hatékonyan dolgozik együtt. A párok vázlatot
készítenek egy útvonalról, majd utasításokat írnak a terep bejárásához a feladatban
megadott szókincs segítségével. Szabjuk meg a tevékenység időkeretét!
• CSOPORTMUNKA A továbbiakban 2–2 pár dolgozik együtt. Kölcsönösen
elmondják egymásnak az utasításokat, amelyek alapján lerajzolják az adott (a másik
pár által megtervezett) útvonalat. Majd összevetik a rajzokat és az utasításokat.
Minél kevesebb a lényegi eltérés, annál eredményesebb volt az együttműködés.
Megjegyzés: Szedjük be a jól sikerült rajzokat következő órai felhasználásra!
Záró feladat Egy önként jelentkező csoport mutassa be munkáját: az egyik páros tagjai
felváltva adják az utasításokat, míg a másik pár diákjai felváltva rajzolják az útvonalat
a táblára.
Javasolt
házi feladat

Mf. 20. oldal 1. feladat: a rajzoknak megfelelő elöljárószók beírása, a tanultak
memorizálása
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UNIT 2 – TRUE STORIES
21. óra
Az óra célja

• Utasítások, útbaigazítás adása és követése
• A mozgást jelentő elöljárók és igék körének bővítése, alkalmazása

Eszközök

Munkafüzet + CD, a diákok előző órán készített rajzai

Az óra menete

Bevezető feladat A táblára előzetesen rajzoljuk fel a Mf. 20. oldal 1. feladatában látható
kis ábrákat. A diákok egyenként jönnek ki a táblához, hogy feliratozzák a rajzokat.
Ezzel ellenőrizzük a házi feladatot, valamint a helyesírást és az emlékezetet is.
THE ADVANTURE TRAIL

Munkafüzet 21. oldal

• Rávezetésként az előző órán készült és beszedett rajzokat osszuk ki más-más
pároknak, hogy azokon gyakorolhassák a mozgást jelentő igéket és elöljárószókat.
Szükség esetén használhatják az előző lépésben készített táblaképet is.
• 4. feladat Az e-mail segítségével új szituációban gyakorolhatunk. Önálló olvasás
közben a diákok aláhúzzák a mozgást jelentő igéket kékkel, az elöljárószókat
zölddel. Ennek megbeszélése után megkeresik a választ az alábbi kérdésekre:
Where does Tracy work?
Does she like her job?
Why do people visit the park?
Which are the most important parts of the trail?
• Kiegészítő gyakorlásként mindenki megírja az utasításokat a pálya bejárásához.
• Hallgassunk meg néhányat!
YOUR TRAIL

Munkafüzet 21. oldal

• 5. feladat A következő tevékenység célja a tanultak követése és megértése hallás
alapján. Először érdemes külön meghallgatni a szöveg első részét, és lejegyezni a
pálya főbb részeit.
Hanganyag 10

első része

• A második rész első meghallgatása során felvázolható a mozgás iránya.
Hanganyag 10

második része

• Végezetül következik a második rész összefüggő egységenkénti meghallgatása és a
pálya megrajzolása. A diákok kis csoportokban, párokban összevetik munkájukat,
majd értékeljük a tevékenységet.
Variáció az ellenőrzéshez, illetve további gyakorlás: PÁRMUNKA Gyakoroljuk a
szókincset kérdés-felelet formájában:
What shall I do? Shall I walk along the jetty?
Exactly.
Shall I jump into the water?
No way. Climb into the boat.
Záró feladat Bingózzunk a 4. feladat aláhúzott kifejezéseivel. Egy 4x3-as táblázat
mezőibe a diákok beírják a kifejezéseket, tetszőleges sorrendben. Majd felolvassuk
azokat szintén tetszőleges sorrendben, közben a gyerekek pipálják az elhangzottakat.
Az a nyertes, aki először tud kipipálni egy teljes vízszintes sort.
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ride out of
the yard

step across
the stream

get on
the horses

get off
the horses

go into
the caves

ride along
another path

go towards
the forest path

flow through
the valley

get over
a bridge

ride through
the trees

ride as far as
the caves

move away
from the caves
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Variáció: Játszhatunk csoportokban is, minden csoportban egy-egy diák játékmestert
kinevezve, akinek a feladata a kifejezések felolvasása lesz.
Javasolt
házi feladat

Mf. 20. oldal 2. feladat: a párbeszéd kiegészítése
Mf. 20. oldal 3. feladat: a mondatok magyarra fordítása
UNIT 2 – TRUE STORIES
22–23. óra

Az órák célja

• Gyakorlás: irányok kifejezése
• Beszélgetés múltban történt eseményekről, események sorrendjének követése
• Egyszerű múlt idő: rendhagyó igék

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet, Verb cards (Resources 14), földrajzi atlasz

Az órák menete

Bevezető feladat Készítsük elő a szókártyákat a mozgást jelentő igék gyakorlására
(Resources 14). Helyezzük azokat egyenként a táblára. A diákok feladata a kifejezések
jelentésének megfelelő kis ábrák felrajzolása (Mf. 20/1). Ezzel egyúttal a házi feladat
ellenőrzését is előkészítjük.
Majd két önként jelentkező felolvassa a Mf. 20. oldal 2. feladatának párbeszédét, végül
ellenőrizhetjük a fordítást is (Mf. 20/3).
ACROSS THE DESERT

Tankönyv 22. oldal

• 4. feladat Először az új szókincset próbáljuk megérteni a rajz számozott részleteinek
segítségével.
• Meghallgatjuk a felvételt, amelyen néhány adat hamis. A feladat ezek kiszűrése.
Megjegyzés: Mondjuk el a diákoknak, hogy a könyvben szereplő adatok a valósak.
Hanganyag 14
Megoldás: an engineer → a pilot; in November → in December; cold → dark;
Saigon → Cairo; juice → coffee; some chocolate → some grapes;
by the lighthouse → by the plane
• A szöveget önállóan újra átolvasva a diákok megállapítják, melyik mondat igaz,
melyik hamis.
• 5. feladat CSOPORTMUNKA Kis csoportokban dolgozva a diákok újra elolvassák
a szöveget, s közben követik az útvonalat a térképen. Céljuk a mondatlánc
folytatása. Az a csoport a legkreatívabb, amelyik a legtöbb kiegészítést tudja
hozzáfűzni az eredeti mondathoz. (Mindegyiknek mozgást és irányt kell
tartalmaznia.)
• 6. feladat A szövegben megjelennek a rendhagyó igék múlt idejű alakjai. A diákok
önállóan, vagy párokban segítve egymást megpróbálják megkeresni a táblázatban
szereplő igék múlt idejű párjait. Munkájukat a Tk. 108. oldalán ellenőrizhetik.
• Kezdeményezzünk beszélgetést a szereplőkről és a történtekről!
DID THEY SURVIVE?

Tankönyv 23. oldal

• 7. feladat A történet folytatódik. Az eseményeket a hanganyag alapján kell
sorrendbe állítani. A szövegértést segítik a VOCAB CHEST kis rajzai,
szómagyarázatai.
Hanganyag 15
Variáció a kihívást kedvelő diákok számára: Kérjük meg őket, hogy a szöveg logikai
felépítését és tartalmát figyelembe véve próbálják megállapítani a bekezdések
sorrendjét. A hanganyagot csak ellenőrzésre használjuk.
• A 8. feladat a 6. feladat folytatása, megoldása is történhet hasonlóan.
• Kezdeményezzünk beszélgetést a szereplőkről és az eseményekről!
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Záró feladat 9. feladat A hanganyagról hallott szavak megkeresésével és a mondatok
felidézésével újra áttekinthetjük Saint-Exupéry sivatagi kalandját.
Differenciálás lehetősége:
1. Ha az olvasást kell inkább gyakorolnunk, a diákok a könyvükben keresik meg az
elhangzó szavakat tartalmazó mondatokat, és szépen hangsúlyozva felolvassák
azokat.
2. A nyelvileg magabiztosabb diákok megpróbálkozhatnak a mondat felidézésével,
ők a könyv szövegét csak ellenőrzésre, rögzítésre használják.
3. A kreatívabb tanulók önálló mondatalkotással is próbálkozhatnak.
Javasolt
házi feladat

Mf. 22. oldal 6. és 7. feladat
A most megismert rendhagyó igék jelen és múlt idejű alakjainak megtanulása
(Tk. 108. o.)

UNIT 2 – TRUE STORIES
24. óra
Az óra célja

• Beszélgetés múltban történt eseményekről (rendhagyó és nem rendhagyó igék)
• Információcsere

Eszközök

Munkafüzet + CD

Az óra menete

Bevezető feladat Előzetesen írjuk fel a Mf 22. oldal 6. feladatában szereplő igék jelen
idejű alakjait. Bemelegítésként inspiráljuk a diákokat a múlt idejű párok felírására!
Ők egyenként, tetszőleges sorrendben kiegészítik a táblán lévő listát.
PAST FORMS

Munkafüzet 22–23. oldal

• 6. feladat A munkafüzetben a diákok önállóan ellenőrzik házi feladatuk
megoldását a bevezető feladat táblaképének segítségével.
• 7. feladat Ezt a feladatot párokban ellenőrzi mindenki. Majd a mondatokra további
gyakorlást építünk, az alábbi példák alapján variálva azok tartalmát:
I saw a good adventure film yesterday. → comedy film
I saw a good comedy film yesterday.
She came to school by bus today. → walk
Yesterday she walked to school.
Próbáljunk minél több variációt előcsalni!
• 8. feladat Beszélgessünk Greg tavalyi naptára alapján arról, mit csinált akkor a fiú!
Ha szükséges, megadhatunk néhány igét: play, do, go, take, have.
• Ezt követően a diákok a példa alapján önállóan megoldják a naptárhoz kapcsolódó
igaz / hamis feladatot.
• További gyakorlásként mindenki készít egy naptárlapot formázó táblázatot a
füzetébe, majd kitölti az elmúlt heti programjairól. Végül igaz / hamis mondatokat
írnak a tevékenységekről társaik számára.
• PÁRMUNKA A párok kicserélik füzeteiket, és megoldják az igaz / hamis
feladatot, majd egymás emlékezetét és figyelmét ellenőrizve beszélgetnek:
Student1: Did I go to the gym on Friday?
Student2: Yes, you did…if I remember well.
Student1: Did I visit my uncle at the weekend?
• A 9. feladat a kérdésszerkesztést gyakoroltatja. A diákok kérdéseket írnak a
megadott kérdőszókkal a képen látható férfi nyári szabadságával kapcsolatban.
A hanganyag segítségével válaszolhatják meg kérdéseiket szóban.
Hanganyag 11
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Záró feladat EXTRA TASK A megismert válaszok segítségével írják le a teljes
történetet.
Differenciálás lehetősége: A kreatív, nyelvet magabiztosabban, pontosabban használók
önállóan dolgoznak, esetleg ki is egészíthetik a már ismert adatokat.
Megjegyzés: A gazdag tartalomért dicsérjünk, a hibákat ne most emeljük ki! Adjunk
egyéni visszacsatolást, az esetleges típushibákra pedig építsünk további gyakorlást!
A több segítséget igénylők számára hasznos lehet az alábbi feladat:
Complete the text with wanted (2x), were, went, saw, chatted, put, had
A young man, Brian, ________ to fly to Canada on holiday. He ________ to the airport by
taxi after lunch. He ________ his luggage near the check-in desk. Then he ________ two
young people coming towards him. They ________ his old friends, Peter and Nick. They
________ to travel to Ottawa to visit another friend. So they ________ a pleasant flight
together and ________ about the good old times for long hours.
Megjegyzés: Nehezítésként az igéket megadhatjuk jelen időben is.
Javasolt
házi feladat

Mf. 23. oldal 10. és 11. feladat

UNIT 2 – TRUE STORIES
25. óra
Az óra célja

• A szabadidős szókincs gyakorlása, bővítése
• Beszélgetés múltbéli képességekről

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet

Az óra menete

Bevezető feladat Mondatonként haladva hallgassuk meg a diákok által otthon
írt kérdéseket. Kezdhetjük az eldöntendő kérdésekkel, majd haladhatunk
mondatrészenként, s befejezhetjük a sort a „valódi” kérdésekkel, amelyekre maga
a mondat nem ad választ, de felkeltik az érdeklődést. Igény esetén a 11. feladat
mondatai is felhasználhatók gyakorlásra.
WHAT COULD YOU DO?

Tankönyv 24. oldal

• 10. feladat Kezdeményezzünk beszélgetést arról, mire képesek a gyerekek.
Can you climb a rope?
Can you play a musical instrument?
Can you do martial arts? etc.
Bővítsük a szókincset a hanganyag segítségével! Meghallgatjuk a szavakat, közben
a képek segítségével követjük a jelentést.
Hanganyag 17

első rész

• Újabb meghallgatás során megismétlik a szavakat kórusban, majd áttérünk a kép
alatti párbeszédre.
Hanganyag 17

második rész

• A példa alapján beszélgetünk múltbeli képességeinkről:
Could you speak English when you were only 6?
What could you do when you were 8 years old?
Could you play the piano?
Could you help your mum with the housework?
What could you do at the age of 12? etc.
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• 11. feladat PÁRMUNKA Lehetőleg olyan diákok dolgozzanak együtt, akik
kevésbé ismerik egymást. A példa segítségével bevezetjük az igenlő és tagadó
rövid válaszokat, majd megkérjük a diákokat, hogy 5-6 percig felváltva
találgassanak egymásról. Az adott idő elteltével mindenki mond egy mondatot
beszélgetőpartneréről.
WHAT ABOUT YOUR PET?

Munkafüzet 24. oldal

• 13. feladat CSOPORTMUNKA Az „A” csoportot azok a diákok alkotják, akiknek
van otthon vagy a nagyszülőknél kis házi kedvence. Az ő feladatuk, hogy igéket
gyűjtsenek arról, mit tud és mit nem tud az állatuk. A csoporton belül az azonos
állattal bíró gyerekek alcsoportokba tömörülhetnek. Igény esetén biztosítsunk
szótárakat!
A „B” csoportban az állatokkal nem rendelkezők kérdéseket írnak szerepkártyájuk
segítségével.
• PÁRMUNKA A két csoport tagjai ezután AB párokat (nem megfelelő szám esetén
AB vegyes csoportokat) alkotnak, és az előzetes felkészülés szerint beszélgetnek.
Ügyeljenek arra, hogy most egy beszélgetésen belül kell használniuk a jelen (can /
can’t) és múlt idejű (could / couldn’t) formákat.
• A tevékenységet közösen fejezzük be a legérdekesebb információ megosztásával.
Záró feladat Válasszunk egyet az óra elején megismert kifejezésekből, de ne áruljuk
el, melyiket! A diákok kérdések segítségével megpróbálják kitalálni a választ.
Teacher: What do you think I could do when I was 14 years old?
Dorka: Could you sew on a button?
Teacher: No, I couldn’t.
Gergő: Could you use the washing machine?
Teacher: Yes, I could. Well done.
A következő körben a tanár szerepét egy diák veszi át.
Variáció: PÁRMUNKA Ha van elég időnk, a diákok párokban is játszhatnak.
Javasolt
házi feladat

Mf. 24. oldal 12. feladat: szöveg kiegészítése
Mf. 26. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, és magyar jelentésük beírása

UNIT 2 – TRUE STORIES
26. óra
Az óra célja

• Gyakorlás: múltbeli képességek kifejezése, múltbeli események elmesélése
• Rendhagyó igék: múlt idejű alakok helyes kiejtése

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet + CD

Az óra menete

FIND SOMEONE WHO COULD…

Munkafüzet 24. oldal

Bevezető feladat Első lépésben közösen gyűjtünk képességeket kifejező igéket,
lehetőleg annyit, hogy mindenkinek jusson egy. Ezzel kell egy-egy kérdést írniuk:
Could you run fast when you were 4 years old?
Could you sing English songs when you were 12 years old? etc.
A diákok körbejárnak, és megpróbálják minél több társuknak feltenni kérdésüket. Az
adott idő elteltével leülnek helyükre, és beszámolnak arról, amit megtudtak. Célszerű
mindenkitől 1-1 mondatot meghallgatni. Figyelik, meghallgatják egymást, majd
leírnak 3 mondatot a munkafüzetükbe – lehetőleg eltérő cselekvésekről és más-más
gyermekről.
ON SKYPE…

Tankönyv 25. oldal

• 12. feladat Mindenki önállóan elolvassa az üzenetváltás válaszait, és megpróbálja
beilleszteni a megadott kérdéseket a beszélgetésbe. Ellenőrzésként két önként
jelentkező felolvassa a beszélgetést.
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• Bingózzunk a szöveg múlt idejű igéivel! Először aláhúzzuk a múlt idejű igéket,
majd a már ismert módon, tetszőleges sorrendben minden diák beírja azokat egy
4x3-as táblázatba:
flew

walked

was

bought

got on

stayed

didn’t mind

couldn’t go in

went

had

could see

took

Egyenként, tetszőleges sorrendben olvassuk az igék jelen idejű alakját, a gyerekek
pipálják az elhangzó igék megfelelő múlt idejű alakjait. Az a szerencsés nyertes,
akinek először gyűlik össze egy vízszintes sorban 4 pipa.
Variáció: A táblázatot jelen időben töltjük ki, az igék viszont múlt időben
hangzanak el.
SOUND CHEST

Munkafüzet 25. oldal

• 15. feladat Gyakoroljuk a rendhagyó igék múlt idejű alakjainak helyes kiejtését a
hanganyag segítségével!
Hanganyag 12
Megjegyzés: Ennek a gyakorlatnak itt összegző szerepe van. Korábban is
beiktathatjuk az órák menetébe
LEARNING TO LEARN – BE BODY SMART

Munkafüzet 25. oldal

Közösen felidézzük, amit a bevezető fejezetben a különféle tanulási stílusokról
tanultunk. A második fejezet a mozgással, tevékenységgel kísért információt jobban
megjegyző diákok számára kínál tevékenységet.
• 17. feladat A feladat tulajdonképpen egy kísérlet, amely során két egymástól
eltérő módon próbálnak egy rövid szöveget memorizálni. Egy útvonalleírást
kell a diákoknak önálló olvasás útján megérteni, majd felidézni. A kontrollfeladat ugyanez, de itt tanári segítséget is kapnak, és az útirány memorizálását
mozdulatokkal kísérik.
Záró feladat Levezetésként beszéljük meg, mennyiben segítette a tanulási folyamatot
a mozdulatok társítása.
Javasolt
házi feladat

Mf. 25. oldal 16. feladat: jelen idejű mondatok átírása múlt idejűvé
Az eddig tanult rendhagyó igék átismétlése

UNIT 2 – TRUE STORIES
27. óra
Az óra célja

• Olvasáskészség: globális szövegértés, komplex információ kezelése
• Találmányok: közlekedéstörténet
• Egyszerű múlt idő gyakorlása

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Word cards (Resources 15), borítékok, egy- és
kétnyelvű szótárak igény szerint, ABC Task sheet (Resources 16), dobókocka

Az óra menete

WHAT HAPPENED?

Munkafüzet 25. oldal

Bevezető feladat A Mf. 25/16 feladata alapján készített szókártyákat (Resources 15)
borítékba rendezve kiosztjuk a csoportoknak. A diákok adott idő alatt próbálnak
minél több helyes mondatot kirakni. A megoldást felolvasással ellenőrizzük, majd a
hanganyag segítségével a házi feladatra is visszacsatolást adunk.
Hanganyag 13
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CULTURE – CLEVER INVENTIONS

Tankönyv 26. oldal

• 14. feladat Először néma olvasás útján ismerkedünk a szövegekkel, amely során
a feladat megtalálni a leírásokhoz illő címet. Az ismeretlen szavakat önálló
szótározással kereshetik meg a diákok.
• A hanganyag meghallgatásával még egyszer áttekintjük az anyagot, és
ellenőrizzük, megbeszéljük a megoldást.
Hanganyag 18
• CSOPORTMUNKA Alakítsunk 3 csoportot: A: Apollo 11; B: Flyer; C: Rocket. Ehhez
használhatunk a csapatneveket tartalmazó kártyákat, vagy egyszerűen kiszámoljuk
a gyerekeket a csapatneveket ismételgetve, egyenként rájuk mutatva.
• Saját csoportjukban alaposan átolvassák az adott közlekedési eszközről szóló
szöveget, s szóhálót készítve megpróbálnak minél több információt megjegyezni.
• PÁRMUNKA Több körben AB, AC, BC párokat alkotva, a szóhálókat használva
mesélnek egymásnak a tanultakról. A párcserés beszélgetést addig folytatjuk, míg
mindenki minden információt meg nem szerez a három találmányról.
• CSOPORTMUNKA ABC csoportokban kitöltik a rövid feladatlapot (Resources 16).
Záró feladat CSOPORTMUNKA A csoportok feladata a szöveg (Tk. 26/14) alapján
eldöntendő és kérdőszavas kérdéseket írni. Az adott idő eltelte után egymás
kérdéseire csukott könyvvel kell válaszolniuk. Izgalmasabb a játék, ha dobókockával
dobjuk ki a kérdező és a válaszadó csoportot.
Javasolt
házi feladat

Mf. 26. oldal 18. feladat: a szövegben szereplő szavak megkeresése, és magyar
jelentésük beírása
Mf. 26. oldal 19. feladat: mondatalkotás

UNIT 2 – TRUE STORIES
28–29. óra
Az órák célja

• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Crossword puzzle (Resources 17), 2 rajzos térkép, amelyek a tanult szókincsre épülnek,
Past Simple Tense Task sheet (Resources 18), munkafüzet

Az órák menete

Bevezető feladat Szógyűjtéssel melegítünk be. A tevékenységet szóban végezzük,
láncjáték formájában, de játszhatunk szóteniszt a már ismert módon. Témák:
akadálypálya, természeti táj részei (pl. wall, or path, river), cselekvések (mozgást
jelentő igék és képességet kifejező igék).
Szókincs ismétlése A diákok megoldják a keresztrejtvényt (Resources 17), ezzel a
témához kapcsolódó szókincset írásban is gyakorolják.
Megjegyzés: Aki hamarabb végez, elkezdheti saját rejtvényének megtervezését. Ennek
megfejtésére pármunkában kerülhet sor a következő óra bevezető részében.
Beszédszándékok ismétlése A tanult kifejezések átismétlése után beszélgetést
kezdeményezünk a rajzos térkép(ek)ről. Segítheti a munkát az elöljárószók
összegyűjtése, néhány fontos jelentésbeli eltérés tisztázása (pl. across, through, over;
along, across, towards, as far as, past esetében)
CSOPORTMUNKA Két csoportban dolgozunk tovább. Mindkét csoport kap egy
rajzot vagy térképet. Ezek lehetnek egymással azonosak, vagy egymástól eltérőek
a csoport szintjének és igényeinek, valamint a gyakorlás fókuszának megfelelően.
Mindkét csoportnak más kiindulópontot és célt adunk meg, így gyakoroltatva az
utasítások adását és az instrukciók követését.
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Nyelvi szerkezetek ismétlése Feladatlappal dolgozunk tovább. A rendhagyó igék
egyszerű múlt idejű alakjainak beírása egyéni feladat (Resources 18).
PÁRMUNKA Ezt követően párokban kell beilleszteni a múlt idejű igéket a feladatlap
hiányos mondataiba. Aki hamarabb elkészül, hozzáfoghat a lap 3. feladatához.
Megjegyzés: A mondatsorra építhetünk további transzformációs gyakorlatokat,
amennyiben ezt szükségesnek ítéljük.
A tagadó mondatok alkotását ismételjük át hamis mondatok javításával. Kérjünk
néhány teljes mondatos tagadást a forma átismétlésére, a többi esetben elég a tagadó
rövid válasz és a helyes információ (Tk. 26/14):
In 1989, Neil Armstrong and two other astronauts flew to the Moon.
No, they didn’t. They flew to the moon in 1969.
Their spaceship was Apollo 13.
They had a moonwalker called the Rocket.
The Great Western went across the Pacific Ocean.
It left London in April 1838.
It arrived in New York two months later.
SECRET TREASURE CHEST

Munkafüzet 27. oldal

Végül mindenki önállóan megoldja a Mf. feladatsorának első és harmadik részét,
majd az ellenőrzést követően a mosolygós fejek beszínezésével jelzi, mennyire érzi
biztosnak tudását.
A szerepjáték idejére párokat alakítunk. A tevékenység végén a párok is értékelik
egymás munkáját.
Záró feladat: Question game CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A feladat minél több
helyes kérdés írása Saint-Exupéry történetéről (Tk. 22–23. oldal).
Javasolt
kiegészítés

A dupla órán esetleg fennmaradó időt kiegészítő gyakorlásra, a tanultak
elmélyítésére, vagy nyelvi játékokra fordíthatjuk.

Megjegyzés: A 28–29. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat. További gyakorlásra és elmélyítésre adnak
lehetőséget a tankönyv Minisecrets részei, a munkafüzet 26. oldala, a Feladatlapok megfelelő fejezete.
Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás valósítható meg a tankönyv projektötleteinek
segítségével (25. oldal 13. feladat és 26. oldal 15. feladat).
Kiegészítő projekt: Learning to learn • Be body smart Tk. 25. oldal 13. feladat
A feladat alternatívát kínál tantermi és tantermen kívüli megvalósításra. A csoportokban végzett
tevékenység a nyelvi kommunikációs kompetenciák mellett a szociális kompetenciák fejlesztésére is
alkalmat teremt.
A játék helyszínének kiválasztása után a csoportok megtervezik a tevékenységeket és megírják az
utasításokat. Építhetünk a gyermekek kreativitására, de nagyon kell vigyáznunk testi épségükre.
Kisorsolhatjuk, hogy az egyes utasításokat mely csapatok hajtják végre.
Variáció: A feladatot egy önként jelentkező hajtja végre, csapattársai megfigyelők, a feladatot írók pedig
felváltva adják az utasításokat.
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REVISION 1
30. óra
Az óra célja

• A tanult szókincs ismétlése: lakóházak, szobák, berendezési tárgyak
• Vélemény kifejezése
• Olvasott szöveg értelmezése

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet

Az óra menete

HOMES

Tankönyv 27. oldal

Bevezető feladat A diákok önállóan vagy párokban szavakat gyűjtenek az 1. feladat
képeiről.
WHO IS TALKING?

Tankönyv 27. oldal

• 2. feladat A névjegykártyák tulajdonosait halljuk mesélni otthonukról. A hallottak
alapján kell összekapcsolni a neveket az 1. feladat épületeivel. Példaként az első
szöveget írott formában is követhetjük a könyvben.
Hanganyag 19
• 3. feladat Itt a tanulók választanak lakóhelyet a 2. feladat szereplői számára.
Választásukat meg is kell indokolniuk. A példa néhány korábban tanult
szófordulatot is felelevenít, ezzel segítve a diákok véleményének megfogalmazását.
Munkafüzet 28. oldal
• 1. feladat Az apróhirdetésekben négy házról olvashatunk. A feladatot néhány
kérdéssel készítsük elő:
How many bedrooms are there in the house in Cathedral Canyon Road?
Where is the house with a big front and back garden?
Which house has got new flooring?
Where can you find a dishwasher in the kitchen? etc.
• Emeljünk ki néhány kifejezést, és beszéljük meg jelentésüket:
a house for rent
back yard with a lawn
2-car garage
new flooring
freshly painted

updated kitchen
brick fireplace
yard with mountain views
close to the supermarket
new solar panels
(yard (US) = garden (GB)

• Végül a hirdetések alapján egészítsük ki a feladathoz tartozó szöveget!
Záró feladat Rövid idő alatt mindenki átgondolja, melyik házat venné meg, ha lenne
pénze, és Amerikában lakna. A kiválasztott ház hirdetésében húzza alá a döntését
befolyásoló kulcsszavakat (ezek kereshetők összehasonlítás esetén a másik három
szövegben is). Óra végéig folytassunk a témáról kötetlen beszélgetést! Kérjük meg a
hozzászólókat, hogy indokolják véleményüket.
Megjegyzés: Újra feleleveníthetők az összehasonlító szerkezetek. Szituációban
gyakorolható a tetszés és nem tetszés, az egyetértés és egyet nem értés kifejezése.
Javasolt
házi feladat

Mf. 28. oldal 2. feladat: igaz és hamis információ megtalálása, hamis részek javítása
a füzetben
Mf. 29. oldal 3. feladat: hirdetés és leírás elkészítése a kép alapján
Szorgalmi feladat Mf. 28. oldal EXTRA TASK
Megjegyzés: A leírásokra adjunk egyéni visszacsatolást!
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REVISION 1
31. óra
Az óra célja

• Szövegfeldolgozás: a tanultak alkalmazása más szövegkörnyezetben
• Pár- és csoportmunkában való aktív részvétel

Eszközök

Tankönyv + CD, térkép, szótárak, Reading task (Resources 19)

Az óra menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Játsszunk a kérdőszókkal Noughts and crosses
játékot két csoportban az ismert szabályok szerint!
Did?

When?

How?

How often?

Where?

Why?

What?

Who?

What time?

THE 9TH WONDER OF THE ANCIENT WORLD

A mezőt helyes múlt idejű
kérdés szerkesztésével lehet
megnyerni.
Tankönyv 28–29. oldal

• Ismertessük, hogy egy ősi föld alatti városról fogunk olvasni ezen a foglalkozáson.
Keressük meg a helyet Törökország térképén!
• 4. feladat A szöveg elolvasása után be kell illeszteni a kérdéseket a megfelelő
bekezdések elé.
Hanganyag EL 65
• 5. feladat A diákok feladata az új szavak jelentésének szövegösszefüggésekből való
kikövetkeztetése, majd a körülírásnak megfelelő szavak kiválasztása. Optimális
esetben a rendelkezésre álló szótárakat csak ellenőrzésre használják majd.
• A 6. feladat hamis mondatait szóban javítják ki a 4. feladat szövegének
segítségével.
• Kiegészítő gyakorlás A föld alatti lakóhelyen folyó életről megoldhatjuk a
feladatlap (Resources 19) rejtvényét. A diákok használhatják a könyv vagy
a CD szövegét. A kihívást kedvelők próbálkozhatnak a hiányzó szavak
szövegkörnyezetből való kikövetkeztetésére. Ők a segédanyagokat csak
ellenőrzésként használják majd.
• 7. feladat PÁRMUNKA Az illusztráció bemutatja a föld alatti város járatait,
helyiségeit, amelyeket a számozott szavak és részletek segítségével lehet jobban
megismernünk. A diákok párokban dolgozva leírják az utat a bejárattól a legalsó
szinten található templomig.
Variáció kreatív diákok számára: Játsszanak bújócskát a labirintusban! Keressék meg
egymást utasítások vagy kérdés-felelet segítségével. (go down / up the stairs, climb
down as far as the second / third floor, go past the amphoras etc.)
• 8. feladat CSOPORTMUNKA Rövid felkészülési idő alatt a szerepkártyáknak
megfelelően a turisták kérdéseket írnak, a régészek pedig áttanulmányozzák még
egyszer a 4. feladat szövegét.
A szerepjáték hármas csoportokban párhuzamosan zajlik, majd néhány önként
jelentkezőt meg is hallgatunk.
Záró feladat Rövid kötetlen beszélgetés során mindenki idézzen fel egy érdekességet
a városról, ami meglepő vagy érdekes volt számára, amiről most hallott először.
Javasolt
házi feladat

Tk. 28. oldal 4. feladat: a rendhagyó múlt idejű igealakok megkeresése a szövegben
Mf. 29. oldal 4. feladat: a múlt idejű igealakok beírása
Mf. 29. oldal 5. feladat: kérdések kérdőszavakkal történő kiegészítése

Megjegyzés: EL = Extra listening – a hanganyag a CD végén található
32. óra: Nyelvtani összegzés és gyakorlás (Tk. 30. oldal, Tk. 84-85. oldal)
33. óra: További gyakorlás és tudáspróba (Mf. 30–31. oldal)
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UNIT 3 – AS FIT AS A FIDDLE
34. óra
Az óra célja

• Szókincsbővítés: szabadidő eltöltése
• Szerepjátékban való aktív részvétel: meghívás és arra adott válasz

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, előzetesen elkészített pörgettyűk, vagy
kartonpapír, ceruza, olló, Patterns (Resources 20), a létszámnak megfelelő számú, 1-4-ig
számozott kis kártyák

Az óra menete

Bevezető feladat Kezdeményezzünk beszélgetést az alábbi kérdések segítségével:
Where do you live? Is there a playground / sports centre near your home? How
often do you go there? What is your favourite free-time activity? etc.
AFTER SCHOOL

Tankönyv 31. oldal

• 1. feladat Mindenki önállóan elolvassa a szóbuborékok szövegét, és megkeresi az
összeillőket. A megoldást a CD-n hallhatjuk.
Miközben hallgatjuk a felvételt, a tanulók követik a könyvükben a hallottakat.
Másodszori meghallgatáskor iktassunk be szüneteket az egyes párbeszédek után,
hogy a gyerekek párokban újra elolvashassák azokat. Így különböző szereposztásban
gyakorolhatjuk a helyes kiejtést és intonációt.
Hanganyag 20
• 2. feladat PÁRMUNKA A pároknak lehetőségük van az 1. feladatban tanultak
kreatív alkalmazására: a dőlt betűkkel szedett részeket saját elképzelésüknek
megfelelően változtathatják.
• 3. feladat PÁRMUNKA A párok elkészítik a pörgettyűket (Resources 20), és eldöntik,
milyen szöveg kerüljön az üres mezőkbe. Felhasználhatók az előző évben készített
pörgettyűk, amennyiben megőriztük azokat. Ebben az esetben csak a feliratokat kell
átragasztani. A példa alapján gyakorolhatják a meghívást és a reagálást.
WHO IS TALKING?

Munkafüzet 32. oldal

• 3. feladat A diákok meghallgatják az újabb párbeszédeket. A hallottak alapján
megkeresik a megfelelő szerepkártyát, és beírják annak számát a megadott
mondatok előtti üres mezőkbe.
Hanganyag 14
Záró feladat PÁRMUNKA A szerepkártyák számainak kiosztásával párokat alkotunk.
A párok tagjai megkeresik egymást (az 1. és 2. kártya tulajdonosa dolgozik együtt,
valamint a 3. és 4.), majd eljátsszák a húzott számnak megfelelő szerepüket.
Javasolt
házi feladat
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UNIT 3 – AS FIT AS A FIDDLE
35. óra
Az óra célja

• Szókincs ismétlése és bővítése: orvosnál
• Pármunkában való aktív részvétel

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet, pörgettyűk, előzetesen elkészített táblarajz, Sentence
cards (Resources 21), számkártyasorozat (1-14) minden párnak / csoportnak

Az óra menete

Bevezető feladat Bemelegítésként játsszunk a pörgettyűkkel az előző óra leírása
alapján
WHAT´S THE MATTER?

Tankönyv 32. oldal

• A ráhangoló feladat a testrészek szókincsének átismétlése és bővítése. A táblára
felvázolunk egy teljes emberalakot (Mf. 33. oldal 5. feladat). A diákok egyenként
jönnek ki, és feliratozzák a rajzot. A tevékenység lehetőséget teremt arra, hogy a
gazdagabb szókincsű gyerekektől a többiek új szavakat tanulhassanak. Vezessük be
a heart és a lungs szavakat!
• A 4. feladat hanganyagának és illusztrációjának segítségével bővítjük szókincsünket.
Az első meghallgatás csukott könyvvel történik. Közben a diákok figyelik a táblára
írt szavakat, majd közösen kipipáljuk azokat, amelyeket hallottunk.
Hanganyag 21
• A második meghallgatás során mindenki önállóan követi a hallottakat a könyv
ábráján. A szókincset mondatokban fogjuk hallani, a gyerekek egyénileg, és / vagy
kórusban el is ismétlik azokat.
• 5. feladat A leírt párbeszéd néhány helyen eltér a hanganyag beszélgetésétől, e
különbségeket kell megtalálni és aláhúzni.
Hanganyag 22
• 6. feladat PÁRMUNKA A diákok párokban elolvassák az 5. feladat eredeti, leírt
változatát.
• PÁRMUNKA A variatív szinten történő gyakorlás előkészítésére a pároknak
kiosztjuk a hanganyag szövegéből készült mondatkártyákat (Resources 21). A
diákok feladata azok sorba rendezése. Így a tevékenység végére minden páros
előtt ott lesz ugyanannak a párbeszédnek két változata: a hanganyagé és a
tankönyvé. Ez segítségükre lesz a könyvben aláhúzott szavak, kifejezések újabb
megváltoztatásában, és a szituáció páros eljátszásában.
HELP, I FEEL AWFUL!

Munkafüzet 33. oldal

Záró feladat 5. feladat PÁRMUNKA A játék célja a szókincs és a panaszkodás
kifejezésének további gyakorlása. A diákok a táblakép segítségével vagy emlékezetből
feliratozzák a rajzot.
Minden pár kap egy számkártyasorozatot (1-14). A játékosok felváltva húznak, és
a kártyán lévő számnak megfelelően, a példa és a SENTENCE CHEST segítségével
panaszkodnak, illetve reagálnak társuk panaszára. A reagálások körét bővíthetjük:
You should relax more.
Take an aspirin.
Take some vitamin pills.
Drink some hot lemon tea.
You mustn’t go to school.
Stay in bed and call the doctor. etc.
Javasolt
házi feladat

Mf. 33. oldal 4. feladat: a keresztrejtvény kitöltése
Mf. 38. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, és magyar jelentésük beírása
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UNIT 3 – AS FIT AS A FIDDLE
36. óra
Az óra célja

• Szókincs gyakorlása és bővítése: orvosnál, gyógyszertárban
• Kötőszók: and, but, so, because, as
• Együttműködés párokban, csoportban

Eszközök

számkártyasorozat (1–14) minden párnak, munkafüzet + CD, Task sheet (Resources 22),
tárgyak és gyógyszeres dobozok (Tk. 33/7), tankönyv + CD

Az óra menete

Bevezető feladat A keresztrejtvény szavait egyenként felírjuk a táblára, s bekarikázzuk
a megfejtésben szereplő betűt. A továbbiakban az előző óra záró feladatának ötlete
alapján átismételjük a testrészek, panaszkodás és az arra reagálás szókincsét. Egy
frontálisan lejátszott kör alkalmával meggyőződhetünk arról, mennyire sikerült azt
elsajátítani.
WHAT DOES IT MEAN?

Munkafüzet 33. oldal

• EXTRA TASK Megkérjük a diákokat, próbálják meg kitalálni, milyen szituációban
használjuk a feladat három kijelentését. A megoldást a CD segítségével
ellenőrizhetjük.
Hanganyag 15
AT THE SURGERY

Munkafüzet 34. oldal

• 6. feladat PÁRMUNKA A feladatot szókincsbővítéssel készítjük elő: a párok az
igéket a főnevekhez rendelik (Resources 22).
call the ambulance
see a specialist
ask for an appointment
examine a patient
feel dizzy

listen to a patient’s lungs
take pills
stay in bed
have a temperature
go to hospital

• A felvétel meghallgatása során a diákok önállóan dolgozva egészítik ki a párbeszédek
szövegét. A hanganyagot a csoport igényeinek megfelelően többször is lejátszhatjuk.
Hanganyag 16
PREDICTION

Tankönyv 33. oldal

• 7. feladat Folytatjuk a szókincs bővítését, de ahhoz most tárgyakat, üres gyógyszeres
dobozokat használunk. Azokat egyenként elhelyezzük a tanári asztalon, vagy más,
mindenki számára jól látható helyen. Megnevezzük, majd elismételtetjük a szavakat,
kifejezéseket.
• A hanganyag meghallgatásakor egy-két önként jelentkező felemeli az adott
tárgyakat, vagy rámutat azokra.
Hanganyag 23
• 8. feladat Nézzük meg a következő feladat címét, de ne olvassunk bele a szövegébe!
Vajon mely szavakat fogjuk hallani a történetben? A diákok leírják tippjeiket a
füzetbe, vagy megcsillagozzák ceruzával a szavakat a könyv 7. feladatában. Első
alkalommal a 8. feladat szövegét letakarva hallgatjuk a hanganyagot, ellenőrizve a
tippeket. Második alkalommal párhuzamosan halljuk és olvassuk a történetet.
Hanganyag 24
Záró feladat 9. feladat Hívjuk fel a figyelmet a különböző kötőszók jelentésére
– ezek a feladat szövegében kiemelve olvashatók. A feladat játéka egyszerre ad
lehetőséget a szövegfeldolgozásra, a kötőszók kreatív alkalmazására, valamint a
figyelemkoncentráció és memória fejlesztésére.
Javasolt
házi feladat
42
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UNIT 3 – AS FIT AS A FIDDLE
37. óra
Az óra célja

• Az előző órán tanultak gyakorlása készségfejlesztő feladatok segítségével
• Kreatív írás: fogalmazás és párbeszéd írása kép alapján

Eszközök

Munkafüzet, tárgyak és üres gyógyszeres dobozok: Tk. 33/7. feladat: 1-8-ig számozott
dolgok, (nagyobb diáklétszám esetén duplumok) a bevezető feladathoz és a
pármunkához (ezeket a gyerekek is hozhatják otthonról)

Az óra menete

Bevezető feladat Áttekintjük az előző órán tanult szavakat a tárgyak és a
’Can I have a/an/some …’ kérdés segítségével. A tárgyakat kiosztjuk a gyerekeknek.
Annyi tárgyra van szükségünk, hogy mindenkinek jusson. Kezdjük a sort:
Can I have a packet of tissues, please?
Here you are.
A zsebkendő birtokosa átadja azt, majd a sort ő folytatja tetszőleges tárgy
megnevezésével. Ha duplumokkal dolgozunk, célszerű valamilyen módon
megkülönböztetni azokat, pl.
a small / big packet of tissues, a plaster / a box of plasters.
AT THE CHEMIST´S

Munkafüzet 34–35. oldal

• 7. feladat A párbeszéd elolvasása után a diákok megírják az utasításokat, majd
párokban ellenőrzik megoldásukat.
• PÁRMUNKA A párbeszédet szerepjáték során gyakoroljuk, reáliák segítségével.
• 8. feladat PÁRMUNKA Az előző tevékenység során átismételt szókincs és a feladat
illusztrációja alapján dolgozunk tovább. A párok szóbankot – VOCAB CHEST –
készítenek a rajzról.
• 9. feladat CSOPORTMUNKA 2–2 pár együtt folytatja a munkát: összevetik listáikat,
kiegészítve azt a másik páros ötleteivel, illetve a közös munka során felmerülő újabb
szókinccsel. Majd a közös szóbankra építve történetet írnak a képről. A történetben
szerepelhet múlt idejű leíró rész, valamint jelen időben játszódó párbeszéd.
Célszerű három szereplőben és egy mesélőben gondolkodniuk, így egyszerűbb lesz
bemutatniuk a történeteket.
Variáció: Készülhet képregény is, de ebben az esetben a csoportnak a tanítás utáni
időben is dolgoznia kell, hisz a rajzok elkészítése hosszabb időt vesz igénybe. Hívjuk
fel a figyelmet a nyelvileg tartalmas szóbuborékok írására!
Záró feladat A csoportok tanári segítséggel áttekintik a fogalmazásokat, csiszolnak
rajta. Amelyik csoport nem végzett, megbeszéli a délutáni teendőket, elosztja a
hátralévő feladatokat.
Javasolt
házi feladat

6 igaz / hamis mondat írása a történethez
Megjegyzés: Ideális esetben a 4 fős csoport tagjai együtt írják meg a mondatokat.
Amennyiben ezt délutáni elfoglaltságaik nem teszik lehetővé, mindenki írjon 3–4
mondatot, ebből választják majd ki következő óra elején azt a hatot, amit társaiknak
megadnak majd.
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UNIT 3 – AS FIT AS A FIDDLE
38–39. óra
Az órák célja

• Előző foglalkozáson írt történetek bemutatása
• Segédigék használata: tanácsok kérése és adása
• Pármunkában való aktív részvétel

Eszközök

Előző órán írt történetek és igaz / hamis mondatok, tankönyv, munkafüzet + CD,
Problem cards – advice cards (Resources 23AB)

Az órák menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Az előző órán együttműködő csoportok
felkészülnek történeteik előadására. Áttekintik a fogalmazásokat, szükség esetén
tanári segítséggel. Igaz / hamis mondataikból kiválasztják a 6 legjobbat. Majd sorsot
húznak, milyen sorrendben mutatják be a történeteket. Minden bemutatót követően
sor kerül az igaz / hamis feladatok megoldására. Ez történhet szóban, de írásban is,
amennyiben a csoportok erre akár fénymásolatok formájában, akár interaktív táblán
felkészülnek.
A tevékenységet értékeléssel zárjuk.
PROBLEMS

Tankönyv 34. oldal

• Ráhangoló feladat Célunk a tanácsok kérésének és adásának gyakorlása. Ehhez
szókártyákat használunk (Resources 23 AB). Egy problémakártyát kiemelünk,
majd mindenki húz egy lapot a megkevert csomagból. A kört a tanári kártya
felolvasásával kezdjük. Aki úgy érzi, hogy kártyája alapján tud tanáccsal szolgálni
problémánkra, reagál. Majd egy másik probléma felolvasásával folytatjuk egészen
addig, míg mindenki sorra nem kerül. Egy-egy problémára többen is reagálhatnak.
Differenciálás lehetősége: A magabiztosabban és pontosan kommunikáló diákok az
„A” csomag kártyáiból húznak, itt csak kifejezések szerepelnek. A „B” csomag
kártyái egész mondatokat tartalmaznak, ezekkel a több segítséget igénylő gyerekek
dolgozhatnak.
• 10. feladat A képek és mondatok összekapcsolását egyénileg végzik a diákok,
majd a megoldást párokban történő felolvasás során ellenőrizzük.
• 11. feladat Egy önként jelentkező felolvassa Sharon levelét. A többiek csukott
könyvvel figyelnek, majd megpróbálnak neki tanácsokat adni. Egészítsük az
ötletek sorát a válaszlevélben olvasottakkal, amely a szókincs aktivizálására kínál
lehetőséget, ugyanakkor a hétköznapi nyelvhasználatra is mintát ad.
SOUND CHEST

Munkafüzet 36. oldal

• 10. feladat Hallgassuk meg, és ismételjük a feladat mondatait! Fordítsunk figyelmet
a segédigék helyes kiejtésére!
Hanganyag 17
WARNINGS

Munkafüzet 36. oldal

• 12. feladat A feladat megoldása során ellenőrizhetjük, mindenki pontosan érti-e az
adott segédigék jelentését és használatát!
Záró feladat CSOPORTMUNKA Játsszunk az eddig tanult szókinccsel ACTIVITY-t!
Segítségül néhány ötlet:
feel dizzy, use eye drops, put a plaster on your finger, sneeze (a lot),
cough, have a runny nose, have a temperature, drink hot lemon tea,
listen to somebody’s lungs etc.
Javasolt
házi feladat
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Mf. 36. oldal 11. feladat: problémák és tanácsok összekapcsolása (több megoldás is
lehetséges)
Mf. 36. oldal 13. feladat: mondatok anyanyelvre fordítása
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UNIT 3 – AS FIT AS A FIDDLE
40. óra
Az óra célja

• Szókincs és nyelvi szerkezetek gyakorlása
• Tulajdonságok: melléknevek és határozószók
• Tanulásmódszertan: többszörös intelligencia: személyes

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet, Task sheet (Resources 24)

Az óra menete

Bevezető feladat Panaszkodjunk: I’m so exhausted. I can’t concentrate on my work. I feel
dizzy after getting up in the morning. Kérjük meg a gyerekeket, adjanak tanácsokat!
Lehetőleg mindenkit hallgassunk meg!
WHAT SHOULD I DO?

Munkafüzet 36. oldal és tankönyv 35. oldal

• Mf. 11. feladat PÁRMUNKA Ellenőrizzük a házi feladatot párokban beszélgetve.
• Mf. 13. feladat Több megoldást hallgassunk meg, s dicsérjük meg a szép, magyaros
fordításokat!
• Tk. 12. feladat További tanácsokat fogunk hallani. Feladat, hogy minden elhangzott
mondat után nevezzük meg a három szituáció közül azt, amelyikben elhangozhatott
az adott tanács, pl.
You should talk to your teacher about your problem.
Situation 3
You should ask for some extra pocket money.
Situation 1
You should tell them more about the party and ask again. Situation 2
Hanganyag Tk. 25
• PÁRMUNKA Minden páros kiválaszt egy szituációt, majd eljátssza azt.
Variáció: Ha az írásbeli gyakorlást ez esetben fontosabbnak tartjuk, dolgozhatunk a
feladatlappal (Resources 24). A megoldást a hanganyag ismételt meghallgatásával
ellenőrizhetjük.
Hanganyag Tk. 25

újra

LEARNING TO LEARN – BE SELF SMART

Tankönyv 35. oldal

Közösen felidézzük, amit a bevezető fejezetben a különféle tanulási stílusokról
tanultunk. A harmadik fejezet azoknak a diákoknak kínál tevékenységet, akiknek
fejlett az önértékelésük, így jól mérik fel, mire képesek önerőből, és ezért szívesebben
dolgoznak egyedül.
• 13. feladat A diákok kitöltik a kérdőívet, majd leírnak néhány gondolatot arról,
hogyan szeretnek dolgozni az iskolai foglalkozásokon és otthon, valamint arról,
hogyan fejezik ki érzéseiket, önmagukat.
• EXTRA TASK PÁRMUNKA A feladat az előzőhöz annyiban kapcsolódik, hogy
a „hogyan?” kérdésre válaszoló szókincset bővíti. A párok elkészítik a kártyákat a
VOCAB CHEST segítségével. Azokat összekeverve középre helyezik, majd felváltva
húznak. Mondatot kell alkotniuk a példák szerint, azaz egymásnak állandóan
ellentmondva.
KINGA´S LEGEND

Munkafüzet 37. oldal

• 16. feladat Első alkalommal csukott könyvvel hallgatjuk meg a történetet. Mondjuk
el, hogy IV. Béla királyunk leányáról, Kingáról hallgatunk meg egy legendát. Közben
mindenki becsukja a szemét, s próbálja elképzelni a hallottakat. Néhány kifejezés
előzetes megadásával és megbeszélésével segíthetjük a diákok munkáját:
Kinga
King Béla IV
King Boleslaus V
give a wedding present
drop the ring into a salt mine
go on a trip to Wieliczka
dig a well
find salt and Kinga’s ring
Hanganyag 18
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Záró feladat Következő meghallgatás során a diákok már egy általuk kiválasztott
szereplő szemszögéből figyelik, és ezúttal olvassák is a történetet. Ezt követően az ő
nevében próbálják meg átdolgozni, leírni azt.
Javasolt
házi feladat

Mf. 37. oldal 17. feladat: mondatok kiegészítése határozószókkal
Az órán elkezdett történet befejezése
Megjegyzés: A történetekre adjunk egyéni visszacsatolást! A legkreatívabb
megoldásokat függesszük ki a tanteremben!

UNIT 3 – AS FIT AS A FIDDLE
41. óra
Az óra célja

• Olvasáskészség: globális szövegértés, komplex információ kezelése
• Wieliczkai sóbányák – a só ereje
• Segédigék használatának gyakorlása

Eszközök

Tankönyv + CD, Crossword puzzle (Resources 25)

Az óra menete

Bevezető feladat Bevezetésként oldjuk meg a keresztrejtvényt (Resources 25).
Megoldás: HEALTH LESSONS
CULTURE – THE POWER OF SALT

Tankönyv 36. oldal

• 14. feladat Beszéljük meg, hogy Wieliczkán egészséges életmóddal kapcsolatos
foglalkozásokon vehetnek részt az oda látogatók. Keressük meg a települést
Lengyelország térképén! Kérdezzünk rá, járt-e ott valaki, tudják-e, hogy miről
nevezetes ez a hely.
Bővebb információ: http://hu.wikipedia.org/wiki/Wieliczkai_sóbányák
http://en.wikipedia.org/wiki/Wieliczka_Salt_Mine
• Hallgassuk meg a hanganyag első részét csukott könyvvel, és közben jegyzeteljük le,
mit csinálhatnak a programok résztvevői.
Hanganyag 26

első része

Variáció: Igény esetén megadhatunk néhány hiányos kifejezést, s a diákoknak csak ki
kell azokat egészíteniük:
walk ________ the mine, do a ________, use the ________ etc.
• Nyitott könyvvel, közösen beszélgetve egyeztessük a megoldásokat, majd a
hanganyag második részének meghallgatása után válaszoljunk az alábbi, vagy
hasonló kérdésekre:
Where is Wieliczka?
What is it famous for?
How big is the mine?
What can you see in its chambers?
Hanganyag 26

második része

• CSOPORTMUNKA Először két csoportban dolgozunk tovább: a turisták nagyobb
csoportja újabb kérdésekkel egészíti ki az előző lépésben leírtakat; az idegenvezetők
kisebb csoportja még egyszer elolvassa és meghallgatja a 14. feladat információját.
A rövid felkészülési idő után „turisták – idegenvezető” csoportokat alkotunk,
majd képzeletben végigjárjuk a barlangot. Közben az idegenvezetők mesélnek
a településről, és válaszolnak a turisták kérdéseire. A csoportokat egymás után
indítjuk, így van lehetőségünk az egyes beszélgetésekbe belehallgatni.
Differenciálás lehetősége: Az idegenvezetők csoportjába a szívesen kommunikáló
diákokat válogassuk, esetleg önként jelentkezőket. A turisták csoportjában
sikerélményt kaphatnak a bátortalanabb gyerekek is, hisz ők is aktívan részt vesznek
a játékban.
46
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Záró feladat A szöveget hamis információkat tartalmazó mondatokban idézzük fel.
A diákok feladata a javítás. Ha nem biztosak a dolgukban, használhatják az alábbi
kifejezéseket:
I’m not sure.
Well, I don’t remember.
I’m afraid I don’t remember well.
I might be wrong…but I think…
As far as I remember, …
Javasolt
házi feladat

Mf. 38. oldal 18. feladat: a szövegben szereplő szavak megkeresése, és magyar
jelentésük beírása
Mf. 38. oldal 19. feladat: mondatalkotás

UNIT 3 – AS FIT AS A FIDDLE
42–43. óra
Az órák célja

• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, Word search (Resources 26), Problem cards – advice cards
(Resources 23AB)

Az órák
menete

Bevezető feladat Szógyűjtéssel melegítünk be. A tevékenységet szóban végezzük,
láncjáték formájában, de játszhatunk szóteniszt a már ismert módon. Témák:
szabadidős cselekvések, testrészek, fájdalmak, betegségek, gyógyszerek, tulajdonságok
(melléknevek és határozószók).
Szókincs ismétlése A diákok megoldják a szókeresőt (Resources 26), ezzel a témához
kapcsolódó szókincset írásban is gyakorolják.
Megjegyzés: Aki hamarabb végez, elkezdheti saját rejtvényének megtervezését. Ennek
megfejtésére pármunkában kerülhet sor a következő óra bevezető részében.
Beszédszándékok ismétlése A tanult kifejezések átismétlése után beszélgetést
kezdeményezünk a Tk. 32/4 illusztrációjáról.
Where are we?
Who can you see in the waiting room?
What’s the matter with the man standing next to the door? etc.
PÁRMUNKA A párok találgatós játékkal ismétlik újra a fájdalom kifejezésével,
valamint a gyógyszertárral kapcsolatban tanultakat. Az egyik diák elmondja, mi a
problémája. Társa megkeresi „őt” a képen, majd igyekszik jó tanáccsal szolgálni:
13. I’m allergic to wild flowers.
You should go to the chemist’s and buy some nose drops and eye drops.
3. I couldn’t sleep well last night. I’ve got a terrible toothache.
Don’t wait here. See a dentist.
Ezt követően a 38-39. óra kártyáiból (Resources 23AB) kettőt-hármat húzva szituációs
játékot játszunk önként jelentkezőkkel, vagy párhuzamosan folyó pármunkában.
Variáció: Tanácsadás helyett sajnálkozzunk:
Poor you. We are going on a class trip tomorrow. Now you can’t come.
Poor thing. You must feel exhausted.
Nyelvi szerkezetek ismétlése Az órák menetéből kimaradt munkafüzet-feladatokkal
dolgozunk.
15. feladat Az itt látható utcai jelzések, feliratok segítenek a segédigék most tanult
jelentésének felelevenítésében. Ki kell választani a táblákon láthatóknak megfelelő
tartalmú mondatokat. Indokoljuk meg, a többi mondat miért nem megfelelő!
14. feladat CSOPORTMUNKA A tanult segédigéket és szókincset alkalmazva a
csoportok megírják az egészséges életmód szerintük legfontosabb aranyszabályait.
Munkájukat bemutatják egymásnak. Ha az idő engedi, kiválogathatjuk a nyelvi
csoport tíz legfontosabbnak ítélt szabályát.
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SECRET TREASURE CHEST

Munkafüzet 39. oldal

Végül mindenki önállóan megoldja a Mf. feladatsorának első és harmadik részét, majd
az ellenőrzést követően a mosolygós fejek beszínezésével jelzi, mennyire érzi biztosnak
tudását.
A szerepjáték idejére párokat, illetve 3 fős csoportokat alakítunk. A tevékenység végén
a párok is értékelik egymás munkáját.
Záró feladat: Question game CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A feladat minél több
helyes kérdés írása: Friday the 13th (Tk. 33. oldal).
Javasolt
kiegészítés

A dupla órán esetleg fennmaradó időt kiegészítő gyakorlásra, a tanultak elmélyítésére,
vagy nyelvi játékokra fordíthatjuk.

Megjegyzés: A 42–43. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat. További gyakorlásra és elmélyítésre adnak
lehetőséget a tankönyv Minisecrets részei, a munkafüzet 38. oldala, a Feladatlapok megfelelő fejezete. Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás valósítható meg a tankönyv projektötleteinek segítségével (36. oldal 15. feladat).
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UNIT 4 – BEING ADVENTUROUS
44. óra
Az óra célja

• Szókincs ismétlése és bővítése: iskolai tárgyak
• Udvarias kérés és arra reagálás gyakorlása

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet, 2 eltérő méretű vagy színű dobókocka és iskolai tágyak
minden párnak

Az óra menete

Bevezető feladat Kezdjük el az ábécét magunkban, és az egyik diákunk állítson meg
minket STOP felszólítással. Amelyik betűnél megálltunk, olyan betűvel kezdődő
szavakat kell gyűjteni az iskola témakörében. Az elhangzott szavakat írjuk fel a
táblára!
ASKING FOR THINGS

Tankönyv 37. oldal

• 1. feladat Bővítsük a szókincset a képek és a hanganyag segítségével! Követjük
a könyv képes szótárában a hallottakat. Újabb meghallgatás során kórusban
elismételjük a hat új szót.
Hanganyag 27

első rész

• A hanganyag második részében párbeszédeket hallunk, amelyekhez a kulcsszavakat
a könyv illusztrációi alatt találjuk meg. A diákok párokban ismétlik az
elhangzottakat.
Can I use your highlighter, please?
Yes, here you are. etc.
Hanganyag 27

második rész

• PÁRMUNKA A hanganyag mintájára a párok az 1. feladat nem számozott képeivel
gyakorolnak.
Variáció a lassabban haladók számára: A CD minden egyes párbeszéde után
szünetet tartunk, s a diákok párokban variálják a beszélgetést a nem számozott
tárgyak nevét felelevenítve.
• 2. feladat PÁRMUNKA A diákok az előző feladat párbeszédeinek mintájára,
de új párokban beszélgetnek. A fentieket gyakorolják játékosabb módon. Ehhez
szükségünk lesz 2 dobókockára és a feladatban említett tárgyakra. Az egyik
dobókockával a szituáció számát dobjuk ki, a másikkal a választ határozzuk meg:
páros szám esetén igenlő, páratlan esetén nemleges válasz adandó.
Adjunk lehetőséget a pároknak az egész csoport előtti szereplésre is!
Munkafüzet 40. oldal
• 1. feladat A tevékenység a diákok memóriájára is épít. 30 másodpercnyi
memorizálást követően kell csukott munkafüzettel kölcsönkérniük egymástól a
képen látott tárgyakat. A válasz akkor igenlő, ha a társ pontosan olyan tárgyat kér,
amilyen az ábrán látható. Jól illusztrálja ezt a francia–magyar, illetve a magyar–
francia szótárról szóló példa.
Variáció: Memorizálás helyett írhatunk listát a tárgyakról, mindegyikhez 2–2
melléknevet vagy megkülönböztető leírást rendelve, s ezzel irányítva a beszélgetést.
a small box of coloured pencils – a big box of coloured pencils
a ladder made of metal – a wooden ladder
a classical guitar – an electric guitar etc.
Záró feladat Közösen kiválasztunk egy tárgyat az órán használtak közül, pl. egy
ollót. Az egyik diák elrejti az ollót, miután egy önként jelentkező osztálytárs kiment a
teremből. Majd behívjuk a játékost, akinek az lesz a feladata, hogy megtalálja az adott
tárgyat:
Can you lend me a pair of scissors, please?
Ha valóban a kérdezettnél található a tárgy, ő igenlően válaszol: Yes, sure.
Ha nem, a válasz:
I’m afraid I can’t.
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Javasolt
házi feladat

Mf. 40. oldal 1. feladatának mintájára négy mini-párbeszéd írása a tanórákon
szükséges tárgyakról
Mf. 46. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, és magyar jelentésük beírása
UNIT 4 – BEING ADVENTUROUS
45. óra

Az óra célja

• Az előző órán tanultak szituatív gyakorlása, szerepjátékban való aktív részvétel
• Szókincs bővítése: hasznos tárgyak a kiránduláson
• Körülírás: gyakorlás új szituációban

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet, iskolai tárgyak, Task sheet (Resources 27)

Az óra menete

Bevezető feladat Az előző óra záró ötlete alapján felelevenítjük a tanultakat. A
változatosság kedvéért bővíthetjük vagy változtathatjuk a tárgyak körét.
PÁRMUNKA Páros felolvasással ellenőrizzük a házi feladatot, majd annak
segítségével új párbeszédeket alkotunk a Tk. 38/3. feladatának néhány nem számozott
képéről: bike, fishing rod, backpack, crash helmet. Ez a tevékenység átvezet a következő
lépéshez.
PACKING

Tankönyv 38. oldal

• 3. feladat Az új szókinccsel való ismerkedéshez meghallgatjuk a felvétel első
részét, és követjük a könyvben a hallottakat. Újabb meghallgatás során kórusban
elismételjük az új szavakat. (A hanganyag végén a már ismert szavakat halljuk. A
könyv ábráján ezek nem számozottak.)
Hanganyag 28
• 4. feladat A hallottak alapján kell megtalálni az előző feladat illusztrációján a
tárgyakat.
Hanganyag 29
• PÁRMUNKA A diákok párokban találgatós játékot játszanak. Segítségükre lesz az
előző feladat hanganyaga alapján készített feladat (Resources 27).
TOP 10

Tankönyv 38. oldal

• 5. feladat Először mindenki önállóan dolgozik, és listát ír azokról a tárgyakról,
amelyeket fontosnak tart egy kempingezés alkalmával.
• CSOPORTMUNKA Ezt követően 4-5 fős csoportokat alkotunk. Az előzetesen
készített listákat összevetve próbálják kiválogatni a 10 legfontosabbat. A példák
segítik őket az érvelésben, választásuk indoklásában. Itt kerül bevezetésre a too és
enough használata különböző melléknevekkel (VOCAB CHEST).
OBJECTS

Munkafüzet 40–41. oldal

• 2. feladat A keresztrejtvényt mindenki önállóan tölti ki. A helyesírást a tankönyv
(38. oldal) segítségével ellenőrizhetik. Aki hamarabb elkészül, megírja a megoldást
körülíró mondatot. Természetesen különféle megoldások születhetnek. Dicsérjük
meg a hibátlanul dolgozókat!
Záró feladat 4. feladat CSOPORTMUNKA Osszuk az osztályt két csoportra! A
csoportok felváltva mondanak meghatározásokat a képen látható tárgyakról, illetve
próbálják beazonosítani azokat a másik csoporttól hallottak szerint. A tevékenység
szóban zajlik. Írásba csak elegendő idő esetén kezdjünk! A feladat írásbeli megoldására
egy másik órán visszatérhetünk.
Javasolt
házi feladat
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Mf. 41. oldal 3. feladat: meghatározások, leírások kiegészítése
Mf. 41. oldal 5. feladat: a mondatok kiegészítése (too, enough)
Mf. 46. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, és magyar jelentésük beírása
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UNIT 4 – BEING ADVENTUROUS
46–47. óra
Az órák célja

• Az előző órán tanultak alkalmazása új szituációkban
• Folyamatos múlt idő bevezetése: állító forma, kérdések és rövid válaszok

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet + CD

Az órák
menete

Munkafüzet 41. oldal
Bevezető feladat Az előző óra záró ötlete alapján felelevenítjük a tanultakat. A nyelvet
biztosan használók dolgozhatnak párokban, a többiek alkothatnak egy csoportot, ahol
igény esetén a nyelvtanár is játékos. Adott idő eltelte után ellenőrizzük a házi feladatot.
MAKE YOUR CHOICE

Munkafüzet 41. oldal

• 6. feladat A felvétel meghallgatása közben a tanulók aláhúzzák azokat a tárgyakat,
amelyeket a szereplők végül magukkal visznek a kirándulásra.
Hanganyag 19
Megoldás: a (family) board game; sports bag; both: a sleeping bag and a (thick) blanket; an
(huge colourful) umbrella
• CSOPORTMUNKA A diákok csoportokban vitatják meg a feladatban kínált másik
négy választási helyzetet.
DIARY

Tankönyv 39. oldal

• 6. feladat Az új nyelvi szerkezet (folyamatos múlt idő) bevezetésére egy rövid
történet segítségével kerül sor, amelyben arról olvashatunk, hogy a kiránduló család
a nap adott óráiban éppen mit csinált. A CD meghallgatása során a feladat a globális
szövegértés: a képek szöveghez kapcsolása.
Hanganyag 30
• A felvétel második meghallgatása közben a diákok megkeresik az új kifejezéseket,
szavakat. Ezeket próbáljuk meg körülírni, vagy másik mondatban használva
magyarázni.
• 7. feladat Az igaz / hamis mondatok is az új nyelvi szerkezetet gyakoroltatják,
egyúttal bevezetik az állító és tagadó rövid válaszokat is. A példák elolvasása után
szóban megoldjuk a többi mondatot. Ezt követően, az alaposabb rögzítés érdekében
elvégezhetjük a feladatot írásban is.
• EXTRA TASK PÁRMUNKA Gyűjtsünk közösen kérdéseket a táblára (füzetbe):
What were you doing at 3 o’clock on Saturday?
Were you outside / inside?
Were you alone / with your friends / with your parents?
Were you reading / watching a film / working / doing your homework?
A párok a kérdések felhasználásával beszélgetnek. Ha van elég időnk, másfél–két
perc elteltével új párokban folytathatjuk a tevékenységet. Végül kérjünk 1-1
mondatos visszacsatolást valamelyik beszélgetőpartner programjáról!
AT THE HOTEL

Munkafüzet 42. oldal

• 7. feladat (A feladat utasításának kérdése az előző kötet egyik feladatára utal.
Akkor sincs gond, ha a gyerekek nem emlékeznek, hisz a képek alapján a feladat
megoldható.) A gyakorlás a hanganyag meghallgatásával folytatódik. Feladat azon
képek kipipálása, amelyeken a cselekvés pontosan megegyezik a hallottakkal.
Hanganyag 20
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Megoldás: hamis információ: a medencében nem labdáztak; a partin táncoltak, de
nem nevettek; a szomszédban a gyerekek nem aludtak; az emeleten nem férfiak
sakkoztak; Ms Williams bőröndje nem tűnik nehéznek (itt valószínűleg megoszlanak
majd a vélemények).
• Beszélgessünk a képekről, majd írjunk róluk közösen vagy önállóan!
Megjegyzés: A fókuszban a folyamatos múlt idő használata áll, de a beszélgetés
tartalmát és terjedelmét igazíthatjuk tanítványaink nyelvi szintjéhez és
munkatempójához. A képek lehetőséget adnak a korábban tanultak ismétlésére,
gyakorlására is (pl. személyleírás, melléknevek és határozószók használata).
Záró feladat 8. feladat PÁRMUNKA A tevékenység célja az új szerkezet gyakorlása,
ugyanakkor az időt kifejező elöljárószók rendszerezése is.
Variáció 1: Mivel az új szerkezet a közelmúltban került bevezetésre, első alkalommal
célszerű az egész tanulócsoportot együtt munkáltatni, azaz frontálisan beszélgetni. Ezt
követheti a pármunka.
Variáció 2: Adjunk a feladatnak játékos jelleget, így a kérdéseket és rövid válaszokat is
gyakorolhatjuk.
Student 1: Where were you at half past 2 on Monday afternoon?
Student 2: I was in the garden.
Student 1: Were you watering the flowers?
Student 2: No, I wasn’t.
Student 1: Were you…?
Megjegyzés: Ha a Variáció 2 szerint játszunk, célszerű előtte meghallgatni a SOUND
CHEST hanganyagát a helyes intonáció elsajátítása érdekében.
Hanganyag 21
Javasolt
házi feladat

Mf. 43. oldal 10. feladat: a hamis információ kijavítása emlékezetből

UNIT 4 – BEING ADVENTUROUS
48. óra
Az óra célja

• A folyamatos múlt idő használatának gyakorlása
• Kommunikációs készségek fejlesztése pármunkában: engedélykérés és arra reagálás
• Önálló szövegfeldolgozás, szótárhasználat

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet, Question builder word cards (Resources 28), angol–magyar
szótárak

Az óra menete

Bevezető feladat Olvassuk fel a Mf. 43/10 mondatait! A diákok emlékezetből, vagy
házi feladatukból idézve reagálnak, s javítják a hamis információt.
QUESTION TIME

Munkafüzet 43. oldal

• 11. feladat A diákok önállóan kiegészítik a mondatokat egy képzeletbeli buliról.
Hívjuk fel a figyelmet a folyamatos múlt idő használatára, és igény szerint segítsük a
munkát!
• Helyezzük el az előkészített szókártyákat a táblán (Resources 28), és kérjük meg a
diákokat, hogy alkossanak kérdéseket, és írják fel azokat a táblára. Egy szót többször
is felhasználhatnak.
• PÁRMUNKA A kérdések segítségével kitalálják egymás történetének részleteit, és
leírják azokat. Így a feladat második részében a társak történetét is megörökíthetik.
ASKING FOR PERMISSION

Tankönyv 40. oldal

• Bevezetésként sorrendezzünk egy újabb kérdést:
the / go / can / my class / I / tomorrow / to / adventure park / with / ?
(Can I go to the adenture park with my class tomorrow?)
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• 8. feladat PÁRMUNKA A szöveg meghallgatása és elolvasása után a párok a
VOCAB CHEST megadott kifejezéseivel újabb beszélgetéseket folytatnak.
Hanganyag 31
ADVENTURE IN THE AIR

Tankönyv 40. oldal

• 9. feladat A szöveg önálló feldolgozásához segítséget ad a kulcsszavakra építés
és a logikus gondolkodás, valamint az angol–magyar szótár használata. Nem a
szó szerinti megértésre, hanem a tartalom követésére kell törekedni. A kérdések
megválaszolása után célszerű egy kötetlen beszélgetésben ellenőrizni, mennyire
értették meg a gyerekek az olvasottakat.
• 10. feladat Ezt a feladatot kiegészítésképpen azok a diákok végzik el, akik a
szövegfeldolgozással hamarabb elkészülnek. A többiek tekinthetik otthoni szorgalmi
feladatnak.
Megjegyzés: A 9. feladat szövegében már megjelenik az egyszerű és a folyamatos
múlt egy időben történő használata. Tapasztalat szerint ez a szövegértést nem fogja
hátrányosan befolyásolni. Általában szerencsés, ha egy új nyelvi jelenséget nem
nyelvtanként, hanem tartalmi egységként hozunk a diákok elé, s csak később, a már
ismert szövegen keresztül fedeztetjük fel velük a használat és képzés szabályait.
Záró feladat PÁRMUNKA A tanulók az óra első felében tanultak szerint, párokban
beszélgetnek. A gyermeket játszó diák engedélyt kér egy hőlégballonos repülésen való
részvételre. A felnőttet alakító dönthet: megadja-e azt vagy sem.
Javasolt
házi feladat

TK. 40. oldal 8. feladat: a párbeszéd elolvasása, egy variáció leírása a füzetbe
A fejezetben tanult szavak és az engedélykérést kifejező mondatok átismétlése,
memorizálása

UNIT 4 – BEING ADVENTUROUS
49. óra
Az óra célja

• Egyszerű és folyamatos múlt idő használata
• Együttműködés csoportokban: kreatív írás

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet

Az óra menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Néhány mondatkezdetet idézünk a Tk. 40. oldal
9. feladatból. A diákok megkeresik és felolvassák a teljes mondatokat.
While we were looking at the pictures …
The sun was shining…
We were flying over the adventure park…
While the balloon was moving away from the park…
Próbáljuk meg magunk elé képzelni ezeket az eseményeket! Melyik volt éppen
folyamatban, amikor valami más megszakította azt? Hogyan érzékelteti a nyelv a
különbséget? (Tk. 87. oldal)
DAD´S STORY

Munkafüzet 44. oldal

• 14. feladat A szöveg megfelelő részeinek az egyes képekhez kapcsolása segíthet
megérteni, mikor melyik igeidőt kell használnunk.
WHAT HAPPENED?

Tankönyv 41. oldal

• Beszélgessünk arról, hogy éppen mi történik az egyes képeken.
They were going down the river in a boat.
He was climbing on steep rocks.
They were riding slowly. etc.
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• 11. feladat A feladat mondatai mind pillanatnyi cselekvések. Adjunk javaslatokat,
melyik mondat melyik képhez kapcsolható a legtalálóbb módon. Természetesen több
megoldás is van.
• 12. feladat CSOPORTMUNKA Alkossunk 3 (nagy létszám esetén több) csoportot a
három képen látható sport nevével: white-water rafting, pony trekking, solo climbing. Az
azonos címeket húzók összeülnek, és megírják rövid történetüket a kapott képről.
Megjegyzés: A fogalmazásokat olvassuk át, s nyújtsunk segítséget a hibák javítására,
amennyiben ez szükséges. Típushibák esetén építsünk be további gyakorló
feladatokat a következő órák menetébe! A legjobb írásokat kifüggeszthetjük a
teremben, hogy azokat mások is elolvashassák.
Záró feladat Próbáljuk meg felidézni, ki mit csinált, amikor megszólalt az óra végét
jelző csengő:
When the bell rang, our teacher was walking up and down in the classroom.
When the bell rang, Zsolti was writing. etc.
Javasolt
házi feladat

Tk. 41. oldal 12. feladat: a történet elolvasása, lemásolása, a folyamatos és egyszerű
jelen idejű szerkezetek kiemelése két különböző színnel

UNIT 4 – BEING ADVENTUROUS
50. óra
Az óra célja

• Egyszerű és folyamatos múlt idő használatának gyakorlása
• Tanulásmódszertan: többszörös intelligencia: nyelvi-verbális

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet

Az óra menete

Bevezető feladat Válaszoljunk meg néhány kérdést a házi feladat (Tk. 41/12)
szövegével kapcsolatban:
Where was Solo climbing?
What did he notice?
What did he see in the nest?
What were the babies doing?
What did Solo do when he reached the cave?
What was he doing when the mother eagle appeared?
Emeljük ki azokat a cselekvéseket, amelyek a múlt adott pillanataiban éppen
folyamatban voltak. Beszéljük meg, milyen igeidő fejezi ki ezen cselekvéseket! A
magyar igék vajon kifejezik a cselekvés időtartamát? (vö. Mit tett? Mit csinált éppen?)
PAST SIMPLE OR CONTINUOUS?

Munkafüzet 45. oldal

• 15. feladat A feladat megoldásához olyan munkaformát kell választanunk, amely
csoportunk számára a legmegfelelőbb (frontális, önálló, páros, előbb frontális szóbeli,
majd önálló írásbeli stb).
LEARNING TO LEARN – BE WORD SMART

Tankönyv 41. oldal

Közösen felidézzük, amit a bevezető fejezetben a különféle tanulási stílusokról
tanultunk. A negyedik fejezet azoknak a diákoknak kínál tevékenységet, akik
szeretnek olvasni, történeteket mesélni, akiknek nem okoz gondot a nevek, helyek,
dátumok megjegyzése.
• 13. feladat CSOPORTMUNKA 4 fős csoportokat alakítunk, diákjaink képességeit
és haladási tempóját figyelembe véve. A csoport minden tagja választ egyet a feladat
négy története közül, elolvassa és értelmezi azt. Adott idő elteltével a csoport tagjai
megosztják egymással az olvasottakat, lehetőleg minél több konkrét adatot átadva.
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Differenciálás lehetősége:
1. A csoport tagjai elolvassák a történeteket, majd elmesélik egymásnak, miről
olvastak, minél részletesebben, a tankönyvet nem használva, emlékezetből.
2. A történetek elolvasása közben / után a csoport tagjai gondolattérképet készítenek,
majd annak segítségével mesélnek egymásnak.
3. A történetek elolvasása után a diákok aláhúzzák a szövegben a legfontosabb
információt, amit majd felolvasnak egymásnak.
A diákok képességeinek ismeretében hozzunk döntést arról, ki melyik csoportba
kerüljön, és milyen feladatot kapjon!
Záró feladat Ha maradt időnk, oldjuk meg a Mf. 45. oldal 17. feladatát. Az utasításnak
megfelelően először párban dolgozunk, majd 1-1 pár csoportot alkotva ellenőrzi a
megoldást. Ha nem maradt elég idő, a feladatot emlékezetből, otthon oldják meg a
gyerekek.
Javasolt
házi feladat

Mf. 45. oldal 16. feladat: a fordítás elkészítése írásban (ügyelve a választékos
nyelvhasználatra)

UNIT 4 – BEING ADVENTUROUS
51. óra
Az óra célja

• Olvasáskészség: globális szövegértés, komplex információ kezelése
• BT Global Challenge – utazás a Föld körül
• Az egyszerű és folyamatos múlt idő használata

Eszközök

Tankönyv + CD, Crossword puzzle (Resources 29), Word power task sheet (Resources 30),
szótárak

Az óra menete

Tankönyv 37. oldal
Bevezető feladat Bevezetésként oldjuk meg a keresztrejtvényt, amely a Mf. 45.
oldalának kiegészítő szókincsére épül (Resources 29).
Megoldás: SAILING
CULTURE – BT GLOBAL CHALLENGE

Tankönyv 42. oldal

Meséljük el, hogy olyan hajósokról fogunk olvasni és hallani, akik évente egy olyan
versenyen vesznek részt, amely során a Földet a szokásostól eltérően, az uralkodó
széljárásokkal és tengeri áramlatokkal szemben haladva kerülik meg.
• Előkészítő feladat A szókincs bevezetése körülírások segítségével történik, a diákok
önállóan vagy párokban összekapcsolják a szavakat a magyarázatokkal (Resources
30). Igény szerint szótárt is használhatnak.
• 14. feladat Meghallgatjuk a felvétel első részét, majd a diákok megkeresik a könyv
térképén a városokat, amelyekről hallottak. Atlaszuk segítségével országokhoz
kapcsolják azokat.
Hanganyag 32

első része

• PÁRMUNKA A második rész meghallgatása után a diákok párokban kérdezgetik
egymást az utazásra vonatkozóan, a könyv szövegének segítségével.
Hanganyag 32

második része

• A kérdéseket egymásnak teszik fel a gyerekek. A megszólítottak próbálják
emlékezetből megválaszolni azokat, vagy a már tanult kifejezésekkel hárítják a
válaszadást.
I’m afraid I don’t remember.
I’m sorry I can’t answer this question. etc.
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• CSOPORTMUNKA Először két csoportban dolgozunk tovább: a riporterek nagyobb
csoportja újabb kérdésekkel egészíti ki a pármunka során leírtakat; a hajósok kisebb
csoportja még egyszer elolvassa és meghallgatja a 14. feladat információját. A rövid
felkészülési idő után a hajósok kiülnek a tanári asztalhoz, a riporterek pedig az első
padokban foglalnak helyet. Sajtótájékoztatót rögtönzünk, amely során a hajósok
felváltva válaszolnak az újságírók kérdéseire.
Differenciálás lehetősége: A hajósok csoportjába a szívesen kommunikáló diákokat
válogassuk, esetleg önként jelentkezőket. Riporterként sikerélményt kaphatnak a
bátortalanabb gyerekek is, hisz kérdéseikkel ők tartják lendületben a játékot. Az
előzetes felkészülés biztonságot nyújt számukra.
Záró feladat A párok újra átolvassák a 14. feladat szövegét, majd egymással logikusan
kapcsolható szavakból láncot fűznek. Példaként írjuk fel a táblára a következőket:
ocean sail yachts
identical
Variáció: a soron következő szónak mindig az előző szó utolsó betűjével kell
kezdődnie.
Javasolt
házi feladat

Mf. 46. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, és magyar jelentésük beírása

UNIT 4 – BEING ADVENTUROUS
52–53. óra
Az órák célja

• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, Word search (Resources 31), üres lapocskák, filctoll, doboz,
Memory cards: irregular verbs (Resources 32), Task sheets for student A and student B
(Resources 33)

Az órák menete Bevezető feladat Szógyűjtéssel melegítünk be. A tevékenységet szóban végezzük,
láncjáték formájában, de játszhatunk szóteniszt a már ismert módon. Témák: iskolai
tárgyak, hasznos tárgyak kempingezéshez, érdekes sportok, szabadtéri cselekvések.
Szókincs ismétlése A diákok megoldják a szókeresőt (Resources 31), ezzel a témához
kapcsolódó mellékneveket is gyakorolják.
Megjegyzés: Aki hamarabb végez, elkezdheti saját rejtvényének megtervezését. Ennek
megfejtésére pármunkában kerülhet sor a következő óra bevezető részében.
Beszédszándékok ismétlése A tanult kifejezések átismétlése után (Tk. 40/8: can és
must segédigék jelentése az adott szituációban) olyan helyszíneket és eseményeket
gyűjtünk, ahová a gyerekek szívesen elmennének. Az elhangzó kifejezéseket üres
lapokra írjuk. A lapokat összehajtogatjuk, és egy dobozba helyezzük.
PÁRMUNKA Párokat alkotunk, akik a dobozból húznak, majd a kapott helyszínről
beszélgetnek, egyikük a gyerek, másikuk a felnőtt szerepét betöltve. A „felnőtt” maga
dönti el, elengedi-e „gyermekét”, s ha igen, milyen feltételekkel.
Nyelvi szerkezetek ismétlése CSOPORTMUNKA Memóriajátékot játszunk a
rendhagyó igék jelen és múlt idejű alakjainak átismétlésére (Resources).
A folyamatos múlt idő használatát játékosan gyakoroljuk. Egy önként jelentkező diák
elhagyja a termet. A többiek valamilyen cselekvést imitálva mozdulatlanná válnak.
Társuk belép az osztályba, és elmeséli, ki mit csinált az adott pillanatban:
When I entered the classroom, Réka was reading a book. Oli was looking out of
the window. etc.

56

A TANANYAG ÓRÁKRA BONTOTT FELDOLGOZÁSI JAVASLATA

Secrets 3 tkk. 23-176.indd 56

2013.12.08. 9:40:47

Több fordulót is játszhatunk.
Variáció: A diákok önálló munkával leírnak egy hasonló jelenetet, majd felolvasás
közben a társak megalkotják a leírt „freeze frame” jelenetet. Ez a tevékenység a
helyesírási tudnivalók áttekintésére (carrying, lying, sitting, dancing) is lehetőséget
teremt.
PÁRMUNKA Az egyszerű és folyamatos múlt idő használatának gyakorlására AB
párokban megoldjuk a Mf. 44/14 alapján készített feladatlapot (Resources 33).
SECRET TREASURE CHEST

Munkafüzet 47. oldal

Végül mindenki önállóan megoldja a Mf. feladatsorának első és harmadik részét,
majd az ellenőrzést követően a mosolygós fejek beszínezésével jelzi, mennyire érzi
biztosnak tudását.
A szerepjáték idejére párokat alakítunk. A tevékenység végén a párok is értékelik
egymás munkáját.
Záró feladat: Question game CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A feladat minél több
helyes kérdés írása: Diary (Tk. 39. oldal).
Javasolt
kiegészítés

A dupla órán esetleg fennmaradó időt kiegészítő gyakorlásra, a tanultak elmélyítésére,
vagy nyelvi játékokra fordíthatjuk.

Megjegyzés: Az 52–53. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat. További gyakorlásra és elmélyítésre adnak
lehetőséget a tankönyv Minisecrets részei, a munkafüzet 46. oldala, a Feladatlapok megfelelő fejezete.
Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás valósítható meg a tankönyv projektötleteinek
segítségével (42. oldal 15. feladat).

A TANANYAG ÓRÁKRA BONTOTT FELDOLGOZÁSI JAVASLATA

Secrets 3 tkk. 23-176.indd 57

57

2013.12.08. 9:40:48

REVISION 2
54. óra
Az óra célja

• A tanult szókincs ismétlése: hasznos tárgyak
• Javaslat és annak elfogadása, illetve elutasítása; tanácsadás
• Engedély kérése és adása

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet

Az óra menete

USEFUL OBJECTS

Tankönyv 43. oldal

Bevezető feladat A diákok önállóan vagy párokban szavakat gyűjtenek az 1. feladat
táblázatába a képek felhasználásával.
SITUATIONS

Tankönyv 43. oldal

• 2. feladat Előkészítésként a kulcsszavakat találtassuk ki a diákokkal a ’Hangman’ játék
segítségével. Adjuk meg az alábbi szavak betűszámát. A diákok által kért megfelelő
betűket minden szóba írjuk be. Aki kitalál egy teljes szót, kijön és beírja azt.
tin opener, warmer blanket, tissues, compasses, alarm clock, crash helmet
Ezt követően a hallottak alapján kell összekapcsolni a kéréseket és a képeket.
Hanganyag 33
• 3. feladat PÁRMUNKA A diákok a 2. feladat képein szereplők nevében felváltva
tanácsot kérnek egymástól. A példa jelzi, hogy ne elégedjünk meg egy-egy
mondatos válaszokkal.
Munkafüzet 48. oldal
• 2. feladat A diákok önállóan elvégzik a feladatot, majd felolvassák megoldásaikat.
A gyakorlást kiegészíthetjük a mondatok variálásával. Néhány mondatot felírunk a
táblára. A diákok feladata az aláhúzott rész(ek) változtatása:
How about taking the trolleybus?
How about taking the tram/ the bus / bus number 27 / a taxi…
• 3. feladat PÁRMUNKA A párok a kapott szituációknak megfelelően beszélgetnek.
1. You’ve got a headache.
2. You are tired.
3. You haven’t got enough money to buy a present for your friend.
4. You like sweet snacks.
Záró feladat Hallgassuk meg újra Saint-Exupéry történetét. Bizonyos egységenként
állítsuk meg a felvételt, és képzeljük el, hogy mi is a helyszínen vagyunk. Adjunk
tanácsokat a pilótáknak.
Variáció: A CD-t megállítás nélkül hallgatjuk, a gyerekek menet közben 2–3 tanácsot
leírnak, majd a tevékenység végén átolvassák és tökéletesítik azokat. Az órát néhány
tanács felolvasásával zárjuk.
Tk. hanganyag Tracks 14
Javasolt
házi feladat

58

,

15

Mf. 48. oldal 1. feladat: a párbeszédek rendezése, majd a képeknek megfelelő
beszélgetések megtalálása
Mf. 49. oldal 4. feladat: a táblák értelmezése írásban a megadott segédigék
felhasználásával
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REVISION 2
55. óra
Az óra célja

• Szövegfeldolgozás: a tanultak alkalmazása más szövegkörnyezetben
• Pár- és csoportmunkában való aktív részvétel

Eszközök

Tankönyv + CD, térkép, szótárak, Crossword puzzle (Resources 34)

Az óra menete

Bevezető feladat Oldjuk meg a keresztrejtvényt (Resources 34), amely a házi feladat
mondataira épül, s egyben a mai óra témáját is megadja.
HOT SPRINGS

Tankönyv 44–45. oldal

• Ismertessük, hogy Wyoming állam területére teszünk képzeletbeli utazást, és egy
érdekes természeti jelenségről fogunk olvasni ezen a foglalkozáson. Keressük meg a
helyet Amerika térképén!
• 4. feladat A szöveg első részének elolvasása után ki kell választani a spring szó
megfelelő, szövegbe illő jelentését a felsorolt, valóságos jelentések közül.
Hanganyag EL 66

első része

• A második rész egy indián legenda alapján magyarázza a források eredetét.
Hanganyag EL 66

második része

• 5. feladat A diákok feladata az új szavak jelentésének szövegösszefüggésekből való
kikövetkeztetése, majd a körülírásnak megfelelő szavak kiválasztása. Optimális
esetben a rendelkezésre álló szótárakat csak ellenőrzésre használják majd.
• A 6. feladat hamis mondatait szóban javítják ki a 4. feladat szövegének segítségével.
• 7. feladat A megadott mondatokból a when és while szavakkal alkossunk összetett
mondatokat a példák alapján.
• Kiegészítő gyakorlás CSOPORTMUNKA A 4. és 7. feladat szövegeit felhasználva
a csoportok elkészítik a monda rövidített változatát. Meghallgatva azokat, közösen
értékelünk, mindegyik fogalmazásban kiemelve a legügyesebb megoldásokat.
• 8. feladat PÁRMUNKA Rövid felkészülési idő után a párok tagjai a
szerepkártyáknak megfelelően beszélgetnek.
A második szituáció eljátszásához mindenki másik párt választ.
Záró feladat Játsszunk szópárbajt! Két önként vállalkozó játékos kijön a tábla két
oldalára. Választunk egy bírót, aki felírja a játékosok nevét, és pontozni fog. Az osztály
tagjai a monda szövegében előforduló szavakat, konkrét kifejezéseket kérdeznek
a játékosoktól magyarul. Aki hamarabb mondja a szó / kifejezés helyes angol
megfelelőjét, pontot kap. Ha egyszerre reagálnak, mindketten kapnak pontot.
Az a győztes, aki hamarabb összegyűjt 5 pontot.
Megjegyzés: Nagyon jó fegyelmező és figyelemkoncentrációt fejlesztő játék.
Javasolt
házi feladat

Mf. 49. oldal 5. feladat: a szöveg kiegészítése a megfelelő kötőszókkal
Mf. 49. oldal 6. feladat: igaz / hamis mondatok megkeresése, a hamis információ
javítása a füzetben

56. óra: Nyelvtani összegzés és gyakorlás (Tk. 46. oldal, Tk. 86–87. oldal)
57. óra: További gyakorlás és tudáspróba (Mf. 50–51. oldal feladatai)

A TANANYAG ÓRÁKRA BONTOTT FELDOLGOZÁSI JAVASLATA

Secrets 3 tkk. 23-176.indd 59

59

2013.12.08. 9:40:48

UNIT 5 – FEELING UNDER THE WEATHER
58. óra
Az óra célja

• Szókincs ismétlése és bővítése: időjárás
• Dátumok kifejezésének felelevenítése
• Hallás utáni szövegértés fejlesztése

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet, Task sheet (Resources 35), szótárak

Az óra menete

Bevezető feladat Ismételjük át az időjárás témakörhöz kapcsolódó, már tanult
szókincset egy kedvelt szókincsfejlesztő játék segítségével!
It’s snowing / raining.
It’s cold / warm / hot / sunny / wet / windy / cloudy.
AN UNEXPECTED EXPERIENCE

Tankönyv 47. oldal

• 1. feladat A hanganyag meghallgatása előtt egy önként jelentkező kiválaszt egy
képet, s a már ismert szókinccsel leírást ad róla. Miután a többiek kitalálták, melyik
képről beszélt, egy másik diáknak adjuk át a szót.
• Meghallgatjuk a felvételt, miközben a diákok a feladatlap (Resources 35) segítségével
követik az eseményeket (Sophie naplóbejegyzéseit halljuk egy európai utazásról).
A feladat a dátumok, helyszínek és a megfelelő időjárás összekapcsolása.
Hanganyag 34

első rész

• Másodszori meghallgatáskor ismételjék a feladat számozott mondatait!
Hanganyag 34

második rész

• Ezt követően válaszoljunk a feladat kérdéseire.
• 2. feladat PÁRMUNKA Amennyiben a feladatlappal (Resources 35) dolgozunk
az előző lépésekben, most nem lesz szükség az adatok lejegyzésére. Az újabb
meghallgatás során az időjárásra vonatkozó rubrikákat kell kiegészíteni újabb
kulcsszavakkal.
Hanganyag 34

első rész újra

A tanulók a megadott példák alapján, jegyzeteik segítségével felidézik a történteket.
• EXTRA TASK CSOPORTMUNKA A csoportok rövid gondolkodás után
javaslatot tesznek a közmondások magyar megfelelőire. (Szükség esetén szótárt is
használhatnak.)
MORE WEATHER EXPRESSIONS

Munkafüzet 52. oldal

• 3. feladat PÁRMUNKA Az előző tevékenységet folytatjuk párokban, újabb
kifejezések jelentésének megfejtésével.
Megoldás: A3, B4, C1, D2
• EXTRA TASK PÁRMUNKA Önként jelentkezők vállalkozhatnak párbeszédek
alkotására. A többiek szóbankot állíthatnak össze társaik számára az alábbi szavakat
tartalmazó összetett szavakat keresve a szótárban: rain, snow, cold, warm
A szavaknak nem kell feltétlenül az időjárás témaköréhez tartozniuk.
Záró feladat Az önként jelentkezők bemutatják párbeszédeiket, a többiek felolvassák
a gyűjtött szavakat. Végül a mai órán tanultak alapján magyarázzuk meg, mit jelent a
fejezet címe: Feeling under the weather
under the weather = (informal) if a person is under the weather, they do not feel
well (Macmillan English Dictionary 2002)
Javasolt
házi feladat

60

Mf. 52. oldal 1. feladat: a képek feliratozása
Mf. 52. oldal 2. feladat: az időjárás leírása a példa alapján
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UNIT 5 – FEELING UNDER THE WEATHER
59. óra
Az óra célja

• Szókincs bővítése: éghajlat
• Tetszés és nem tetszés, preferenciák kifejezése
• Olvasott szövegből lényeg kiemelése

Eszközök

Tankönyv + CD

Az óra menete

Bevezető feladat Gyűjtsük össze az időjárással kapcsolatos szókincset a táblán, majd a
felírtak segítségével ellenőrizzük a házi feladatot!
OUR HOME: HUNGARY

Tankönyv 48. oldal

• 3. feladat Bingózzunk a Magyarország éghajlatáról szóló szöveg első részével!
Előzetesen rajzoljunk a füzetbe egy 4x3-as táblázatot. Olvassuk fel a szövegből előre
kiválasztott 12 szót, s a diákok írják be azokat a táblázatuk tetszőleges rubrikáiba!
Majd elmagyarázzuk, hogy a beírt szavak mind szerepelnek a hanganyagban. Azt
kell figyelniük, és közben pipálniuk a táblázat szavait. Az a nyertes, aki elsőként tud
kipipálni egy teljes vízszintes sort.
Hanganyag 35

első két bekezdés

Megjegyzés: Ha a játékkal egyben az új szavakat is szeretnénk megtanítani, a
táblázatot azokkal töltsük ki! Ha a gyerekek hallás utáni szófelismerését szeretnénk
fejleszteni, válasszunk jól ismert szókincset!
• A teljes szöveg nyitott könyvvel történő meghallgatása után megválaszoljuk a
tankönyv kérdéseit. A megértés alaposabb ellenőrzésére tetszőleges számban
tehetünk fel kiegészítő kérdéseket, illetve kérdezhetnek egymástól maguk a diákok
is. A feladat alkalmat nyújt a tetszés és nem tetszés már tanult kifejezéseinek
felelevenítésére, gyakorlására.
Hanganyag 35
• 4. feladat A 3. feladat szövegének segítségével a diákok összekapcsolhatják a
szavakat és magyarázatukat.
• EXTRA TASK PÁRMUNKA A padtársak dolgoznak együtt. Felváltva elkezdenek
1–1 mondatot a 3. feladat szövegéből, amelyet társuknak mielőbb meg kell találni, és
be kell fejezni. Ha sikerül a mondat végigolvasása, a felolvasó kap egy pontot, ha a
kereső társnak sikerül a szót átvennie, a pont az övé.
Megjegyzés: A szöveg nehéz szókincse miatt szerencsés annak ismételt
végighallgatása a játék megkezdése előtt.
• PÁRMUNKA Vegyes képességű párokat alkotunk. Feladatuk a lényeg kiemelése
az első két, tényközlő bekezdésből, azaz szöveg lerövidítése úgy, hogy a fontos
információ megmaradjon.
Záró feladat Néhány vállalkozó pár felolvassa a fogalmazást, a többiek közben a
hallottak alapján igazíthatnak saját írásukon. A párok 1–1 tagjának füzetét elkérjük óra
utáni átolvasásra, hogy egyéni visszacsatolást adhassunk.
Javasolt
házi feladat

Mf. 53. oldal 4. feladat: szöveg kiegészítése
Mf. 58. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése és beírása
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UNIT 5 – FEELING UNDER THE WEATHER
60. óra
Az óra célja

• Szókincs bővítése: természeti katasztrófák
• Hallott szövegből lényeg kiemelése
• Múlt idejű események elbeszélése

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Sentence builder word / phrase cads (Resources 36),
borítékok

Az óra menete

Bevezető feladat Beszélgessünk Magyarország éghajlatáról, az egyes évszakok
jellemző időjárásáról! Közben ellenőrizhetjük a házi feladatot is.
Érdeklődjünk a gyerekek kedvenc évszakáról, és kérjünk indoklást!
NATURAL DISASTERS

Tankönyv 48. oldal

• 5. feladat A feladat a képek sorrendbe állítása hallott információ alapján.
Hanganyag 36
Differenciálás lehetősége: A hanganyag gazdag szókincsű, viszonylag hosszú szövege,
és az arra épített feladatsor differenciált foglalkoztatást tesz lehetővé.
Néhány javaslat:
1. A-B-C-D feladatlap: a hanganyag szövegének kiegészítése különböző mértékű
segítség biztosításával:
a. A: nincs megadott szóbank, a gyerekek segítsége pusztán a hallott
információ;
b. B: a megadott szavak szótári alakban szerepelnek, a gyerekek a hallott
szöveg alapján azonosítják be és írják be azokat a szövegbe;
c. C: a szükségesnél több a megadott szó, ezek közül választanak, de a
hanganyag is segít;
d. D: a beillesztendő szavak kevert sorrendben adottak, és a hanganyag is
segít.
2. A-B-C-D feladatlap: a hanganyag szövegének kiegészítése különböző mértékű
segítség biztosításával:
Ugyanezt a feladatot elvégezhetjük a hanganyag nélkül is, az olvasott szöveg
összefüggéseire támaszkodva.
3. A diákok 4 fős csapatokban dolgoznak, mindenkinek azonos a feladata, de az
egyének a haladási tempójuknak megfelelő hosszúságú és nehézségű bekezdéssel
dolgoznak.
A hanganyag szövegkönyve a tanári kézikönyv végén található, szövegéből
igény szerint feladatlapok szerkeszthetők. A fenti ötletek bármely témában
hasznosíthatók.
WITNESSES

Munkafüzet 53. oldal

• 6. feladat PÁRMUNKA A szerencsétlenségről szóló interjú meghallgatása előtt
játsszunk mondatépítő játékot (Resources 36)! A borítékba helyezett kifejezésekből
a párok mondatokat, azokból egy történetet tudnak kirakni. Az adott idő elteltével
felolvassák a történeteiket. Vajon egyformán gondolkodtak? Ennek ellenőrzésére
olvassuk fel a Mf. 53/6 szövegét!
Megjegyzés: Feleleveníthetjük, amit az egyszerű és folyamatos múlt idő
használatáról tanultunk.
• A történetet elbeszélő interjú meghallgatása során szűrjük ki a hamis információt!
A gyerekek folytathatják a páros tevékenységet, ez esetben a kirakott mondataikkal
dolgoznak, fejjel lefelé fordítva a hamis információt tartalmazó szókártyát. De
dolgozhatnak önállóan is a tankönyvükben aláhúzva a hamis szövegrészeket.
Hanganyag 23
62
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Záró feladat Kérdésekkel ellenőrizzük, a diákok milyen jól emlékeznek az
eseményekre:
When did the hurricane start?
Where were the people eating?
Who was serving the tea: a man or a woman?
What happened to the neighbours’ house? etc.
Javasolt
házi feladat

Mf. 53. oldal 5. feladat: a keresztrejtvény megoldása

UNIT 5 – FEELING UNDER THE WEATHER
61–62. óra
Az órák célja

• Szóbeli kommunikációs készségek fejlesztése
• Passzív szerkezetek bevezetése: jelen és múlt idő
• Tanulásmódszertan: többszörös intelligencia: természeti

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Task sheet (Resources 37)

Az órák menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Bemelegítésként játsszunk szóteniszt két
csoportban! Az a csoport kezd, amelyik hosszabb, éghajlattal kapcsolatos szót
tud mondani. A játék során a csapattagoknak felváltva kell szavakat mondaniuk
(Magyarország éghajlata, időjárás). A játék addig tart, ameddig egyik csapat sem
ismétel szót.
OUR HOME: HUNGARY

Tankönyv 48. oldal

• 3. feladat A házi feladatot úgy ellenőrizzük, hogy a megfejtés szavait egyenként
megkeressük a tankönyv szövegében. Így áttekinthetjük a teljes szöveget, és a
rejtvénybe írt szavak helyesírására is visszacsatolást kapunk.
OUR PLANET

Tankönyv 49. oldal

• 6. feladat PÁRMUNKA A feladat előkészítéseként a diákok kifejezéseket
egészítenek ki a szöveg alapján (Resources 37). A kifejezések jelentését szituációkban,
példamondatokkal magyarázhatjuk meg.
• Meghallgatjuk a hanganyagot, és követjük a könyvben leírtakat, majd válaszolunk a
kérdésekre.
Hanganyag 37
• 7. feladat Kezdeményezzünk beszélgetést arról, mit tehetünk mi magunk
környezetünk tisztaságáért, szépségéért, megóvásáért. A feladat megoldása
után nézzük meg, igazak-e az állítások a mi iskolánkra. A példa segítségével
aktualizáljuk a szöveget! Célszerű mindezt írásban is rögzíteni. Ennek során
kiemelhetjük a passzív szerkezeteket, megbeszélhetjük jelentésüket. Végül
visszatérhetünk a 6. feladat kiemelt kifejezéseire, s megbeszélhetjük az adott
mondatok tartalmát is.
LEARNING TO LEARN – BE NATURE SMART

Munkafüzet 54. oldal

Közösen felidézzük, amit a bevezető fejezetben a különféle tanulási stílusokról
tanultunk. Az ötödik fejezet azoknak a diákoknak kínál tevékenységet, akik
érdeklődéssel fordulnak a természet világa felé, akiket érdekel a természet és az
ember kölcsönös egymásra hatása.
• 8. feladat PÁRMUNKA Az előző feladat ötleteit, a munkafüzet példáit kiegészítve,
átgondolva, másképp csoportosítva és hangsúlyozva a párok posztert készítenek
a környezetvédelemről. A munkákat kiállítjuk az osztályban, lehetőséget teremtve
úgynevezett poszterelőadásokra. A párok egyik tagja a kiállított munka mellé áll,
vállalva azt, hogy a többiekben felmerülő kérdéseket megválaszolja, vagy kérdések
hiánya esetén pár mondattal bemutatja az ábrázolt elképzeléseket.
A többiek poszterről poszterre haladva megtekintik a munkákat, kérdeznek
és/vagy figyelemmel hallgatják a magyarázatokat.
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CAN YOU SAY IT DIFFERENTLY?

Munkafüzet 54. oldal

• 9. feladat A feladat a mondatok átalakítása a passzív szerkezet használatával.
A kiemelt részek segítik a szórendváltozás megértését.
• 10. feladat PÁRMUNKA A csoportok tagjai felváltva kérdezik egymást, és
próbálják megtippelni, melyik lehet a helyes válasz a táblázatban a fejléc alatti
sorokban megadott három variáció közül. Tippjeiket pipákkal jelölik, majd
ellenőrzik a megoldást a feladat alatti, fejjel lefelé írt sor alapján. Végül mindenki
rögzíti a négy állítást a füzetében.
• 11. feladat A diákok korábbi ismereteikre, más órákon tanultakra építve próbálják
összekapcsolni a táblázatba foglalt találmányokat feltalálóikkal. Célszerű számozást
alkalmazni. A tájékozottabb gyerekek az időpontokra is adhatnak tippeket.
• A hanganyag meghallgatásával minden időpont a helyére kerülhet, majd leírjuk a
megállapításokat a munkafüzetbe.
Hanganyag 24
A 9–10–11. feladat mondatait összevetve a diákok maguk fogalmazhatják meg,
hogyan alakítjuk a jelen és múlt idejű passzív szerkezeteket. A létige használatának
ismeretében ez nem okoz majd gondot. Figyelnünk kell azonban a szórend helyes
használatára. (Tk. 88. oldal).
Ebben az életkorban a kérdőszavas kérdések formálása még okozhat problémákat.
Ezért maradtunk egyelőre az eldöntendő kérdések alkotásánál. A tankönyv
következő kötetében lesz alkalmunk a passzív mondatokat gyakorolni, tudásunkat
bővíteni, további gyakorláson keresztül rögzíteni.
Záró feladat A foglalkozást a Mf. 55/11 mondatainak igaz/hamis változataival
fejezzük be.
Megjegyzés: A nem rendhagyó és rendhagyó igék 3. alakjának (Past Participle) teljesebb
körű gyakorlására a következő fejezetben, a Present Perfect Tense bevezetésekor
kerül sor. Ebben a fejezetben megelégedhetünk az előforduló igék alakjainak
tudatosításával.
Javasolt
házi feladat

64

Tk. 49. oldal 8. feladat: ötletek az újrahasznosításról (a fotó egy török általános iskola
kiállításán készült)
Szorgalmi feladat: Mf. 54. oldal 7. feladat: változások kifejezése (összehasonlítás)
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UNIT 5 – FEELING UNDER THE WEATHER
63–64. óra
Az órák cálja

• Passzív szerkezetek: can be found
• Együttműködés csoportokban: projekttevékenység
• Tanulásmódszertan: többszörös intelligencia: természeti

Eszközök

Tankönyv (munkafüzet + CD), falitérkép és atlaszok, képek állatokról, növényekről
(Tk. 50/9), szótárak

Az órák menete

Bevezető feladat A foglalkozást az újrahasznosításról írt mondatokkal indítjuk. Az
interneten sok érdekes kép található „Tárgyak újrahasznosított anyagokból” címen.
Ezekre is építhetünk kiegészítő gyakorlást.
LEARNING TO LEARN – BE NATURE SMART

Tk. 50. oldal (Mf. 57. oldal)

• 9. feladat Helyezzük el a táblán az állatokról és növényekről készült képeket, és
beszélgessünk róluk a példában megadott módon.
• 10. feladat A kérdéseket előzetes ismereteik alapján valószínűleg meg tudják
válaszolni önállóan. Munkájukat a kis térképek is segítik.
Megoldás: 1.b, 2.d, 3.a, 4.c
• A páros ellenőrzést követően keressük meg az adott helyeket az atlaszokban és a
falitérképen is, felidézve az adott információt:
Giant tortoises can be found on the Galapagos Islands near the Equator.
The Amazon rainforest can be found in South America.
The Great Barrier Reef can be found off the north-east shore of Australia.
The Victoria Falls can be found on the Zambezi River in Africa.
• Kiegészítés: A gyerekek készíthetnek egymás számára hasonló feladatsort pl.
Magyarország városairól, természeti nevezetességeiről, állatairól. Munkájukat
VOCAB CHEST előzetes elkészítésével segíthetjük. Előkészítő-ráhangoló feladat
lehet a Mf. 57/17. hanganyaga.
Hanganyag 26
ENDANGERED ANIMALS

Tankönyv 51. oldal

• 11. feladat CSOPORTMUNKA A tevékenységet a szókincs bővítésével kezdjük:
a csoportok szótárak segítségével összekapcsolják a szavakat jelentésükkel. Ezt
követően kiválasztanak egy veszélyeztetett állatfajt, s posztert készítenek róla a
tankönyv kérdéseit vezérfonalul véve.
Megjegyzés: A projekttevékenység helyszíne lehet az iskolai könyvtár vagy
informatikaterem, helyben biztosítva a szükséges forrásanyagot. A csoportok
készíthetnek PowerPoint bemutatót is.
Záró feladat Zárjuk le a foglalkozásokat az elkészült munkák bemutatásával és
értékelésével!
Javasolt
házi feladat

Mf. 58. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése és jelentésük beírása
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UNIT 5 – FEELING UNDER THE WEATHER
65. óra
Az óra célja

• be going to használatának felelevenítése és gyakorlása

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet

Az óra menete

Bevezető feladat Szóláncot fűzünk a természetvédelemmel, környezetvédelemmel
kapcsolatos szavakból és kifejezésekből.
PREDICTIONS

Tankönyv 51. oldal

• 12. feladat A képek alapján vetítsük előre, mi fog történni.
• 13. feladat PÁRMUNKA A párbeszédeket egyenként hallgatjuk meg. Majd
felidézzük a hallottakat, felolvasva-eljátszva a szituációt. A közös munka után a
diákok párbeszédenként változó párokban előadják az adott helyzeteket. Ha időnk
engedi, kérjünk variációkat a beszélgetések kiegészítésére.
Hanganyag 38
Munkafüzet 56. oldal
• 12–13–14. feladat A feladatok önálló megoldása során visszacsatolást kaphatunk
diákjaink tudásáról.
Záró feladat EXTRA TASK A korábbi szókincset felhasználva játszunk. Egy önként
vállalkozó elkezdi egy cselekvés bemutatását, de menet közben mozdulatlanná
válik. A többiek feladata kitalálni, mit fog csinálni a társuk. Találgathatnak állító
mondatokkal a tankönyvi példa szerint, de gyakorolhatjuk az eldöntendő kérdéseket
és rövid válaszokat is.
Variáció: Előzetesen elkészített szókártyák húzásával irányíthatjuk a játékot az új
szókincs gyakorlása felé.
Megjegyzés: A 65. óra anyagát szándékosan terveztük ilyen rövidre. Ezzel szeretnénk
lehetőséget biztosítani az előző órán be nem mutatott projektek megismerésére,
valamint az előző órákon esetleg felmerült kérdések megválaszolására, további
gyakorlás beiktatására.
Javasolt
házi feladat
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Tk. 51. oldal 13. feladat: a párbeszédek befejezése írásban (az órán elhangzottak szerint
emlékezetből, vagy új ötletekkel a nyelvi kreativitásra építve)
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UNIT 5 – FEELING UNDER THE WEATHER
66. óra
Az óra célja

• Olvasáskészség: globális szövegértés, komplex információ kezelése
• A világ érdekes tájai – Meteorák
• Passzív szerkezetek használata

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, térkép, kártyák RAINFOREST, THE ARCTIC,
DESERT felirattal a tanulók létszámának megfelelő számban

Az óra menete

SOUND CHEST

Munkafüzet 57. oldal

Bevezető feladat 15. feladat Egyesével meghallgatjuk a felsorolt igéket, és mindegyiket
mondatba foglaljuk. Segítségként megadhatunk néhány főnevet:
football, cars, shop, ballpoint pen, America,
toys, house, hamburgers, English language
Football is played all over the world.
The shop is closed, so we cannot do our shopping here.
Their house was sold last week. etc.
Hanganyag 25
CULTURE – THE METEORAS

Tankönyv 52. oldal

• Keressük meg Görögország térképén a Meteora sziklákat. Kérdezzünk rá, járt-e ott
valaki, tudják-e, hogy miről nevezetes ez a hely.
A Meteora (görög szó) „levegőben lebegőt” jelent. A környék torony alakú sziklái
100–150 m magasak. Bővebb információ: http://hu.wikipedia.org/wiki/Meteorák
http://en.wikipedia.org/wiki/Meteora
• 14. feladat A kép leírását követően meghallgatjuk a hanganyagot, majd megkeressük
azokat a kulcsszavakat, amelyek a szerzetesek életmódjára utalnak.
Hanganyag 39
A 15. feladat ötlete alapján képzeljük el az akkori életet, és meséljük el a szerzetesek
egy napját. Egy önként jelentkező elkezdi, majd a szót mondatonként továbbadják
vállalkozó társaiknak.
LIVING IN HOT AND COLD PLACES

Munkafüzet 57. oldal

• 16. feladat CSOPORTMUNKA A kártyák segítségével vegyes csoportokat
alakítunk. Feladatuk elképzelni, hogyan élnek a húzott helyszínen élő emberek. A
képek és a VOCAB CHEST szókincse segíti a munkát.
• Adott idő elteltével a csoportok megosztják egymással gondolataikat, amelyek
alapján összehasonlíthatjuk az ábrázolt helyek lakóinak életmódját.
Záró feladat A fentiek közül mindenki választ egy lakóhelyet, s megindokolja
döntését.
Javasolt
házi feladat

Mf. 57. oldal 16. feladat: írásbeli megoldás
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UNIT 5 – FEELING UNDER THE WEATHER
67–68. óra
Az órák célja

• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, Word search (Resources 38), különböző tájakat bemutató képek,
képeslapok, könyvek, Memory cards for practising passive structures (Resources 39),
Task sheet: passive structures (Resources 40)

Az órák menete Bevezető feladat Szógyűjtéssel melegítünk be. A tevékenységet szóban végezzük,
láncjáték formájában, de játszhatunk szóteniszt a már ismert módon. Témák: éghajlat,
időjárás, természetvédelem, veszélyeztetett állatok.
Szókincs ismétlése A diákok megoldják a szókeresőt (Resources 38), ezzel a
környezettudatos magatartáshoz kapcsolható igéket is gyakorolják.
Megjegyzés: Aki hamarabb végez, elkezdheti saját rejtvényének megtervezését. Ennek
megfejtésére pármunkában kerülhet sor a következő óra bevezető részében.
Beszédszándékok ismétlése CSOPORTMUNKA A tetszés és nem tetszés,
preferenciák tanult kifejezéseinek átismétlése után (Tk. 48/3 utolsó bekezdés, korábbi
ismeretek: like, prefer, envy, don’t mind, hate, can’t stand; a melléknév középfoka,
összehasonlító szerkezetek) Földünk különböző helyszíneit bemutató képeket adunk
a diákoknak. Ők 3 fős csoportokban beszélgetnek, s kiválasztják azt a helyszínt, ahol
a legszívesebben élnének. Nem kell közös megegyezésre jutniuk, mindenki saját
preferenciái szerint dönthet.
Nyelvi szerkezetek ismétlése CSOPORT- vagy PÁRMUNKA Memóriajátékot
játszunk a passzív szerkezetek gyakorlására (Resources 39). Az „A” sorozat témája
a környezettudatos magatartás, és a már ismert mondatokra építve a jelen időt
gyakoroltatja. A „B” sorozat általános ismeretanyagot dolgoz fel múlt idejű
mondatokban, valamint a can be found szerkezetet használva. A foglalkozás menetébe
való beillesztésük történhet kis csoportokban vagy párokban, párhuzamosan (a játék
után egymásnak beszámolva a tartalmakról), vagy mindkét csomagot egymás után
felhasználva.
Ezt követően közösen vagy önálló munkával megoldjuk a gyakorló feladatlapot
(Resources 40).
SECRET TREASURE CHEST

Munkafüzet 59. oldal

Végül mindenki önállóan megoldja a Mf. feladatsorának első és harmadik részét,
majd az ellenőrzést követően a mosolygós fejek beszínezésével jelzi, mennyire érzi
biztosnak tudását.
A szerepjáték idejére párokat alakítunk. A tevékenység végén a párok is értékelik
egymás munkáját.
Záró feladat: Question game CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A feladat minél több
helyes kérdés írása: Predictions (Tk. 51. oldal).
Javasolt
kiegészítés

A dupla órán esetleg fennmaradó időt kiegészítő gyakorlásra, a tanultak elmélyítésére,
vagy nyelvi játékokra fordíthatjuk.

Megjegyzés: A 67–68. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat. További gyakorlásra és elmélyítésre adnak
lehetőséget a tankönyv Minisecrets részei, a munkafüzet 58. oldala, a Feladatlapok megfelelő fejezete.
Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás valósítható meg a tankönyv projektötletének segítségével (52. oldal 15. feladat).
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UNIT 6 – PERSONAL EXPERIENCES
69. óra
Az óra célja

• Szókincsbővítés: földrészek és óceánok
• Nagy számok helyes kiejtése és írása
• Szóbeli kommunikációs készségek fejlesztése

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet, földrészeket megnevező kártyák, földrajzi atlaszok és
szótárak, 5-6 üres kártya és filctoll minden csoportnak, üres doboz

Az óra menete

Bevezető feladat Bingózzunk a számokkal! Egy 4x3-as táblázat mezőibe a diákok
beírják az alábbi számokat tetszőleges sorrendben:
345, 114, 744, 473, 411, 535, 174, 571, 134, 745, 373, 315
(Ezek a számok a hanganyagban előforduló számok számjegyeiből létrehozott
variációk.)
Majd felolvassuk a számokat szintén tetszőleges sorrendben, közben a gyerekek
pipálják az elhangzottakat. Az a nyertes, aki először tud kipipálni egy teljes
vízszintes sort.
A MIGHTY MILLION

Tankönyv 53. oldal

• 1. feladat Meghallgatjuk a hanganyagot. A második és harmadik kérdés után
megállunk, hogy a diákok elgondolkozhassanak a válaszokon, majd megválaszolják
a kérdéseket:
What were you doing one million seconds ago?
What were you doing a million minutes ago?
Hanganyag 40
• A harmadik kérdésre a válasz adott (nyilván a pontos számok a hónapok, évek
múlásával változnak, ennek kiszámolása lehet kiegészítő tevékenység) átvezet a
következő feladathoz.
THE EARTH

Tankönyv 53. oldal

• 2. feladat Meghallgatjuk a hanganyagot, és bővítjük szókincsünket a földrészek és
óceánok, valamint a világtájak nevével. Nem minden szó új, ezek esetében a feladat
megerősítésül szolgál.
Hanganyag 41
• EXTRA TASK PÁRMUNKA A párok a példa alapján játékos formában gyakorolják
a szókincset.
Munkafüzet 60. oldal
• 1. feladat A diákok emlékezetből beírják a számokat a megfelelő helyre, majd a
padtársak munkafüzetet cserélve egymás munkáját ellenőrzik.
• 2. feladat CSOPORTMUNKA Az egymás közelében ülők 3–4 fős csoportokat
alkotnak. Előzetesen elkészítünk annyi földrészkártyát, ahány csoportot szeretnénk
aktivizálni (North and South America, Europe, Asia, Africa). Minden csoport húz egyet,
majd 2 perc alatt az adott földrészen található országokat gyűjt, és azok angol neveit
az előzetesen kiosztott üres kártyákra felírja. Használhatják atlaszaikat és szótárakat.
Végül az összes kártyát egy dobozba helyezzük.
• Frontálisan dolgozunk tovább. Önként jelentkezők sorban húznak a dobozból,
társaik pedig a munkafüzetben leírt példa szerint próbálják az adott országok nevét
kitalálni.
• 3. feladat A megadott mondatokat önálló munkával mindenki magyarra fordítja,
ügyelve a választékos megfogalmazásra.
A TANANYAG ÓRÁKRA BONTOTT FELDOLGOZÁSI JAVASLATA

Secrets 3 tkk. 23-176.indd 69

69

2013.12.08. 9:40:50

Záró feladat A Hangman játék szabályait követve találtassuk ki a szuperkontinens
nevét:
GONDWANALAND
„A Gondwana (Gondvana, Gondvána vagy Gondvánaföld) ősi szuperkontinens,
amely magába foglalta a déli félteke mai kontinenseit és szigeteit, beleértve az
Antarktiszt, Dél-Amerikát, Afrikát, Madagaszkárt, Ausztráliát, Új-Guineát, ÚjZélandot, és a mai északi féltekéről az Arab-félszigetet és Indiát.”
Idézet forrása: http://hu.wikipedia.org/wiki/Gondwana (őskontinens)
Az alábbi linken a földrészek szétválásának animációja is megtekinthető: http://
en.wikipedia.org/wiki/Supercontinent
Javasolt
házi feladat

Mf. 61. oldal 4. feladat: nagy számok olvasása és írása

UNIT 6 – PERSONAL EXPERIENCES
70. óra
Az óra célja

• Szókincs gyakorlása: személyes iskolai élmények
• A Present Perfect igeidő bevezetése
• Hallott és olvasott szövegben fontos információ keresése

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, falitérkép, Word cards (Resources 41)

Az óra menete

Bevezető feladat Közösen címkézzük fel a földrészeket és óceánokat a falitérképen.
Megjegyzés: A Resources 41 rész a szókártyákat két változatban tartalmazza:
kiegészítendő és végleges feliratokkal. Dönthetünk arról, melyiket használjuk
ezen az órán.
FIRST DAY IN A HUNGARIAN SCHOOL

Tankönyv 54. oldal

Ebben a fejezetben mutatkozik be Clemance, az Afrikából Budapestre érkezett kongói
kislány. Keressük meg az országot a térképen!
• 4. feladat Clemance naplót ír magyarországi élményeiről. A bejegyzés elolvasása és
meghallgatása után keressük meg az igaz és hamis állításokat!
Hanganyag 43
• 5. feladat Beszéljük meg, mit csinált még ezeken kívül!
A mondatokban új igeidővel (Present Perfect) ismerkedünk, írjuk fel képzésének
formáját: has / have + Past Participle, az ige 3. alakja
Töltsük ki a szöveg segítségével a feladat táblázatát, majd beszéljünk a nem
rendhagyó és a rendhagyó igék eltérő alakjairól!
• Rögzítsük ezt a füzetben, majd írjunk példamondatokat az alábbi kifejezésekkel:
meet classmates, make friends, have 6 lessons, talk to the principal,
talk to some foreign students, listen to some Hungarian students,
learn some words in Hungarian, write a letter.
meet classmates – I have already met my classmates.
make friends – I have already made friends with a boy and a girl.
Beszélgessünk a mondatok jelentéséről, s hogy milyen eseményeket, cselekvéseket
fejez ki az új igeidő (lásd még Tk. 89. oldal).
A NEW HOME

Munkafüzet 61. oldal

• 5. feladat Kérdések alapján beszélgetünk a három hirdetésről:
How many bedrooms are there in the house with a small front garden?
Which home has got 4 bedrooms?
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What kind of heating has the house with a garden got?
How much is the cheapest home?
Is the flat more expensive than the house with a front garden? etc.
• Meghallgatjuk a felvételt, miközben diákjaink a munkafüzetükben megkeresik a
hallott információt. Így megtudjuk, melyik ház / lakás tetszik Clemance családjának.
Hanganyag 27
Záró feladat Beszélgessünk a házakról és a lakásról az első fejezetben tanultak alapján.
Ha maradt idő, néhány tanuló elmondhatja a véleményét a házakról, kiválasztva a
nekik legjobban vagy legkevésbé tetszőt.
Variáció: PÁRMUNKA A diákok párokban beszélgetve mondanak véleményt a
hirdetésben szereplő otthonokról, esetleg összehasonlítva azokat a saját otthonukkal.
Javasolt
házi feladat

Mf. 62. oldal 6. feladat: az igék harmadik alakjának megtalálása, memorizálása
Tk. 54. oldal 3. feladat: a számok leírása betűkkel a füzetbe

UNIT 6 – PERSONAL EXPERIENCES
71–72. óra
Az órák célja

• Ismerkedés, bemutatkozás: beszélgetés személyes élményekről
• A Present Perfect igeidő használata: just; ever, never; already, yet

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet

Az órák menete

LARGE NUMBERS

Tankönyv 54. oldal

Bevezető feladat A diákok felírják a Tk. 54. oldal 3. feladat számait a táblára, majd
meghallgatjuk a hanganyagot, és beszámozzuk azokat az elhangzás sorrendjében. Így
a gyakorlással együtt a házi feladatot is ellenőrizhetjük.
Hanganyag 42
PRESENT PERFECT TENSE

Tankönyv 55. oldal és munkafüzet 62–63. oldal

• Beszélgetést kezdeményezünk a Mf. 62/6 szókeresőjének szavaival, és vezessük be
a kérdésekre adandó rövid válaszokat:
What have you done (today)?
Have you met your best friend?
Have you learnt any new English words?
Have you talked to your History teacher?
Have you seen the principal? etc.
Yes, I have.
No, I haven’t. / Not yet.
E tevékenység során a másik házi feladatot is ellenőrizhetjük.
• 6. feladat A Clemance-ról tudottak felelevenítése után meghallgatjuk a beszélgetést,
és válaszolunk a kérdésekre.
Hanganyag Tk. 44
• A Present Perfect igeidőről tanultakat egészítsük ki a just; ever, never; already, yet
használatával!
just: megkeressük és megbeszéljük a tankönyv beszélgetésében olvasható
két példamondatot, majd megoldjuk a Mf. 62/8. feladatát. A kiegészített
beszélgetéseket párokban felolvastatjuk.
already – yet: felolvasunk és megbeszélünk néhányat a Tk. 54/4. feladat
mondataiból, pl. I have already met my classmates.
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Majd megkeressük a Tk. 55/6 egyetlen mondatát, amely a yet szót tartalmazza,
s megbeszéljük, mire vonatkozik a nemleges válasz. Tisztázzuk az already és yet
szavak használatát és jelentését (lásd 89. oldal).
ever – never: megkeressük és megbeszéljük a tankönyv beszélgetésében olvasható
három példamondatot, majd a Mf. 63/9. feladatával gyakorolunk. A megadott
szavakkal kérdéseket írunk a képen szereplő személyekről, majd a hanganyag
alapján megadjuk az igenlő vagy tagadó válaszokat is.
Hanganyag Mf. 28
• Kiegészítő gyakorlás a tanulócsoport igényeinek megfelelően szerkesztett
feladatsorral
(Ide is beilleszthető: Tk. 56. oldal 9. feladat.)
Megjegyzés: Biztosítsunk időt a beszélgetés szófordulatainak gyakorlására is!
Záró feladat EXTRA TASK PÁRMUNKA A párok Have you ever… kezdetű
kérdéseket írnak. A rendelkezésre álló idő eltelte után a gyerekek új párokkal
dolgozva kérdezgetik egymást.
Ha van időnk, kérjünk visszacsatolást:
Zsófi has (already) been to England.
Bence has never tasted fish and chips.
Klári has seen the musical ’Romeo and Juliet’.
Javasolt
házi feladat

A záró feladatban írt kérdések megválaszolása egész mondatokkal

UNIT 6 – PERSONAL EXPERIENCES
73–74. óra
Az órák célja

• Beszélgetés személyes élményekről
• A Present Perfect igeidő használata: since, for

Eszközök

Tankönyv + CD, rendhagyó igék listája, List of irregular verbs (Resources 42), Word
cards: irregular verbs (Resources 43), labda

Az órák menete

Bevezető feladat A diákok az előző órán írt kérdéseiket felteszik tanáruknak,
s igyekeznek minél több választ megjegyezni, majd összefoglalni a hallottakat.
Végezetül mindenki felolvas egyet a házi feladatban írt válaszai közül.
ANOTHER LIST

Tankönyv 56. oldal

• CSOPORTMUNKA Alakítsunk vegyes csoportokat! Adjunk mindenkinek egy
listát az eddig tanult rendhagyó igék első, szótári alakjairól (Resources 42). Osszuk
ki a csoportok között a 2. és 3. alakokat tartalmazó szókártyákat (Resources 43)! A
csoportok tagjai beírják a náluk lévő szavakat a lista megfelelő rubrikáiba. Amikor
elkészültek, a csoportok körben továbbadják kártyáikat, s az újabb szavakat is
beírják a megfelelő helyekre. A tevékenység addig folytatódik, míg minden szót
elhelyeztek feladatlapjukon. E tevékenység során gyakorolják a helyesírást, s
memorizálják az összetartozó igealakokat. Továbbá, lesz egy saját kézzel írt listájuk,
amellyel egyszerűbb lesz memorizálniuk az összes szót.
• 8. feladat A VOCAB CHEST néhány rendhagyó ige 3. alakjával ismertet meg
bennünket, bár ezek az előző lépésben írt listában is szerepelnek. Segítségükkel
közösen leírjuk, mit nem tett még meg Clemance, mióta Magyarországon él:
She hasn’t seen the Parliament building yet.
She hasn’t taken folk dance lessons yet etc.
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AN INTERVIEW

Tankönyv 56. oldal

• 10. feladat A feladatot mind az utasítás, mind pedig annak változata alapján
elvégezhetjük: kérdések és válaszok elolvasása után összekötjük azokat, s a
hanganyag segítségével ellenőrizzük a megoldást.
Hanganyag 46
• A kérdések alatti idővonalon követhető, hogy melyik esemény mikor történt.
Ezekhez viszonyítva tudjuk elmondani, melyik mióta érvényes / tart:
She left Congo and arrived in Hungary in 2009.
She has been in Hungary since 2009.
She has been in Hungary for a few years.
She came to Budapest in 2011.
She has been in Budapest since August 2011.
Az idővonal alatti igék segítségével kiegészíthetjük a megadott szöveget,
és mesélhetünk Clemance-ról.
Záró feladat 11. feladat A megadott szavak és kifejezések segítségével alkotott
mondatokkal játszunk. A példával indítjuk a játékot, majd továbbadjuk a labdát az
egyik diáknak, aki a saját mondatával folytatja a láncot. Így jár körbe a labda addig,
amíg a gyerekeknek van új ötletük, és szívesen játszanak.
Javasolt
házi feladat

Mf. 63. oldal 10. feladat: a kifejezések kiegészítése a since vagy for szavakkal
Mf. 66. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, és magyar jelentésük beírása

UNIT 6 – PERSONAL EXPERIENCES
75. óra
Az óra célja

• Beszélgetés személyes élményekről
• A Present Perfect igeidő használata: since, for
• A tanultak kreatív alkalmazása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Munkafüzet, rendhagyó igék előző órán kitöltött listája (Resources 42), fonaldarabok,
előzetesen elkészített Find somebody kártyák

Az óra menete

Bevezető feladat Bingózzunk az előző órán kitöltött táblázat rendhagyó igéivel
(Resources 42)! Dolgozhatunk a megszokott 4x3-as, vagy 3x3-as táblázattal.
Beírathatjuk az igék 3. alakját, s olvashatjuk a múlt idejű alakokat, vagy épp fordítva.
A győztes az a játékos, aki elsőként pipál ki egy teljes vízszintes sort.
Variáció: CSOPORTMUNKA A játékot párhuzamosan, több csoportban játsszuk,
minden csoportban diák játékmestert választva.
SINCE OR FOR?

Munkafüzet 63–64. oldal

• 10. feladat Ellenőrizzük a házi feladat megoldását!
• PÁRMUNKA Gyakorlásként a diákok párokban felváltva mondatokat alkotnak
néhány kifejezéssel:
Student 1: live
Student 2: We have lived in our house since I was born.
Student 2: have
Student 1: I have had my watch for two weeks. etc.
• 11. feladat A diákok önállóan dolgozva megoldják a feladatot, ügyelve a helyes
formára, és a helyesírásra is.
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• 12. feladat PÁRMUNKA Új párokat alakítunk: annyi fonaldarabot fogunk össze,
ahány párt szeretnénk aktivizálni. Minden diák megfog egy fonalvéget. A közös
szálat tartók alkotnak párokat. Először mindenki válaszol a kérdésekre, majd
párokban kérdezgetik egymást.
• CSOPORTMUNKA A válaszokat figyelni kell, mert a páros tevékenység végén
1–1 pár egymás felé fordul, s elmesélik egymásnak, mit tudtak meg a korábbi
beszélgetés során.
• Végül frontálisan dolgozunk tovább. Minden diák megoszt egy információt az
osztállyal egy olyan tanulóról, akiről a csoportos beszélgetés során hallott. A
mondat „alanya” ellenőrzi, igaz-e a róla elhangzó állítás.
FIND SOMEBODY

Munkafüzet 64. oldal

• 13. feladat A diákok körbejárnak munkafüzetükkel és egy ceruzával, s a
feladatban megadott módon kérdezgetik társaikat. Igenlő válasz esetén az adott
cselekvés mellé írják a válaszadó nevét. Mivel a munkafüzet csak a kérdésekre ad
példát, célszerű a lehetséges válaszokat is rögzíteni a táblán és a füzetben mini
beszélgetések formájában:
Peti: Have you ever eaten frog legs, Bori?
Bori: No, I haven’t.
Peti: Have you ever eaten frog legs, Dani?
Dani: Yes, I have.
Gergő: Have you been to London yet, Petra?
Petra: No, I haven’t. / No, not yet.
Gergő: Have you been to London yet, Niki?
Niki: Yes, I have. /Yes, I’ve already been there.
Variáció: Mindenki húz egy ’Find somebody’ kártyát (ezeket előzetesen kell
elkészítenünk, tartalmukat a diákokra szabva). Feladat legalább egy olyan diákot
találni, aki a kérdésre igennel válaszol. Ez a rövidebb tevékenység, időhiány esetén
javasolt.
Záró feladat A tevékenység végén a gyerekek egyik társukról visszacsatolást adnak.
A beszélgetéseket befejezni nem tudó diákok ezalatt kiegészíthetik jegyzeteiket, hogy
a házi feladatot elkészíthessék.
Javasolt
házi feladat

Mf. 64. oldal 14. feladat: mondatok írása a társakról az órai tevékenység alapján

UNIT 6 – PERSONAL EXPERIENCES
76. óra
Az óra célja

• Olvasási készség fejlesztése: információk kiszűrése olvasott szövegből
• Tanulásmódszertan: többszörös intelligencia: logikai-matematikai

Eszközök

Tankönyv + CD, falitérkép és a korábban használt szókártyák: földrészek, óceánok
(Resources 41), Word cards: How long has it been? (Resources 44), internet-elérhetőség

Az óra menete

Bevezető feladat A térkép és a szókártyák (Resources 41) segítségével átismételjük a
földrészek és óceánok szókincsét. Megkérjük a diákokat, hogy találják ki, melyik két
országról tanulunk ma.
Is it in Asia / Africa / …?
Is it in the north / east / … of the continent?
Is it a big / small country? Is … the capital city?
Megoldás: China, India
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HOW LONG HAS IT BEEN?

Tankönyv 57. oldal

• 12. feladat PÁRMUNKA A diákok megkapják a szókártyákat (Resources 44).
Feladatuk, hogy tanári felolvasás alapján két csoportba válogassák azokat aszerint,
hogy melyik nevezetességről szólnak. A megoldást a könyv segítségével ellenőrzik,
majd közösen is megbeszéljük.
• A párok tagjai választanak egyet-egyet a nevezetességek közül, és válaszolnak a
kérdésekre.
LEARNING TO LEARN – BE NUMBER SMART

Tankönyv 57. oldal

Közösen felidézzük, amit a bevezető fejezetben a különféle tanulási stílusokról
tanultunk. A hatodik fejezet azoknak a diákoknak kínál tevékenységet, akiknek fejlett
a problémamegoldó képességük, logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni,
gond nélkül felismerik az egyes dolgok közötti összefüggéseket.
• A Mf. 61/4 feladat ismételt áttekintésével átlépünk a számok világába.
• 13. feladat Diákjaink először megtippelik a felsorolt épületek és létesítmények
méreteit az adott adatokból válogatva. Majd a hanganyag meghallgatása után
megnézzük, kinek voltak a legjobb meglátásai.
Hanganyag 47
• PÁRMUNKA A párokat egymással szívesen és hatékonyan dolgozó gyerekek
alkotják. Feladatuk a budapesti Parlament épületéről adatokat gyűjteni (pl.
hosszúság, magasság, szobrok, termek, lépcsők, udvarok száma). A hamarabb
elkészülő párok választhatnak egy tetszőleges, emberkéz alkotta létesítményt (pl.
a pécsi TV-torony, az egri vár, a debreceni nagytemplom), és adatokat gyűjthetnek
arról is.
Lehetséges megoldás (adatok forrása a wikipédia): The Parliament Building is 96 m
high, 268 m long and 123 m wide. It has 10 courtyards, 13 elevators, 27 gates,
29 staircases and 691 rooms (including more than 200 offices). There are 242
sculptures on the walls.
Záró feladat Beszélgessünk a közösen gyűjtött adatokról, majd ha időnk engedi,
térjünk át a párok egyedi gyűjtésére.
Javasolt
házi feladat

Tk. 57. oldal 12. feladat EXTRA TASK: 6 kérdés írása
Mf. 66. oldal 19. feladat: mondatok írása (a megoldásra egyéni visszacsatolást adunk)

UNIT 6 – PERSONAL EXPERIENCES
77–78. óra
Az órák célja

• Beszélgetés népek szokásairól
• A tanult nyelvi szerkezetek értelmezése összefüggő szövegben

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, szótárak

Az órák menete

Bevezető feladat
Az alábbi rejtvényt a táblán oldjuk meg:
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A rejtvény soraiban szereplő igékkel egyenként igaz és hamis mondatokat mondunk
saját életünkről. A mondatok lehetőleg tartalmazzák a yet, already, never, just, since és
for szavakat:
I have already flown in a helicopter.
I haven’t eaten frog legs yet. etc.
A gyerekek eldöntik, melyik állítás igaz. Közben az elhangzó igékkel (Past Participle)
kitöltjük a négyzethálót. A tevékenység végére megkapjuk az órák fő anyagrészének
címét: FESTIVALS.
Megjegyzés: Példamondatainkból az ismétlő órára készíthetünk feladatlapot.
CULTURE – FESTIVALS ALL OVER THE WORLD

Tankönyv 58. oldal

• 14. feladat Hallgassuk meg közösen a hanganyagot, és kapcsoljuk a címeket a
leírásokhoz!
Hanganyag 48
• Az indiai ünnepről közösen gondolattérképet készítünk, közben sort kerítünk az
ismeretlen szavak és kifejezések megmagyarázására.
• PÁRMUNKA A kínai ünnep gondolattérképét a diákok párokban készítik el, az új
szavakat szótár segítségével értelmezik. Végül 2–2 pár négy fős csoportokat alkotva
megbeszéli az olvasottakat.
• Az egyik szöveg tartalmát próbálják meg anyanyelvükön visszaadni!
Differenciálás lehetősége: A hosszabb, összetettebb szöveggel jobban boldoguló, vagy
a kihívást kedvelő diákok a kínai ünnepről írjanak! A tevékenységet szóban és
írásban is végezhetjük.
SOUND CHEST

Munkafüzet 65. oldal

• 15. feladat Hallgassuk meg, és ismételjük a szavakat, közben fordítsunk figyelmet a
helyes kiejtésre! Idézzük fel az igék többi alakját is (akár szóban, akár írásban)!
Hanganyag 29
BUSÓJÁRÁS

Munkafüzet 65. oldal

• Átvezető feladatként a diákok megnézik, hogy a SOUND CHEST igéi közül melyek
találhatók meg a 16. feladat szövegében – bármely alakjukban.
Megoldás: been – is, were, be; sung – singing; gone – go
• 16. feladat CSOPORTMUNKA A diákok meghallgatják, majd csoportokban önálló
munkával feldolgozzák a szöveget.
Hanganyag 30
Társaik számára feladatot, feladatsort készítenek (pl. kvíz, igaz/hamis állítások,
kakukktojás, szórejtvények, szöveg kiegészítése).
Megjegyzés: E feladatok megoldását beépíthetjük az összefoglaló órák menetébe.
Záró feladat Szóban összefoglaljuk a 16. feladatban olvasottakat a 17. feladat
segítségével.
Javasolt
házi feladat
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UNIT 6 – PERSONAL EXPERIENCES
79–80. óra
Az órák célja

• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, Word search (Resources 45), ID cards (Resources 46), az ige 3
alakját tartalmazó, gyerekek által írt lista (Resources 42), Task sheet: Present Perfect
(Resources 47), a 78. órán készített feladatok a szükséges kellékekkel

Az órák menete Bevezető feladat Szógyűjtéssel melegítünk be. A tevékenységet szóban végezzük,
láncjáték formájában, de játszhatunk szóteniszt a már ismert módon. Témák: óceánok,
földrészek, országok, cselekvések.
Szókincs ismétlése A diákok megoldják a szókeresőt (Resources 45), ezzel az
ünnepléshez kapcsolható szavakat is gyakorolják.
Megjegyzés: Aki hamarabb végez, elkezdheti saját rejtvényének megtervezését. Ennek
megfejtésére pármunkában kerülhet sor a következő óra bevezető részében.
Beszédszándékok ismétlése CSOPORTMUNKA A diákok 3 fős csoportokban
szituációs játékban vesznek részt. Cél a kártyák információi alapján (Resources 46)
bemutatkozni egymásnak. Segítség található: Tk. 55/6; 56/10.
Megjegyzés: Az üres kártyák tetszőleges adatokkal kitölthetők.
Nyelvi szerkezetek ismétlése PÁRMUNKA A rendhagyó igék 3 alakját átismételjük,
majd a Tk. 55/7. feladat ötlete alapján párokban kérdezgetjük egymást. Hívjuk fel a
figyelmet a változatos igehasználatra!
Ezt követően közösen vagy önálló munkával megoldjuk a gyakorló feladatlapot
(Resources 47).
Megjegyzés: A tankönyv 89-90. oldalain olvashatunk bővebben erről az igeidőről.
A feladatlap megoldása előtt röviden áttekinthetjük az ott leírtakat, így a diákok
eredményesebben végezhetik önálló munkájukat.
Szövegfeldolgozáshoz kapcsolódó gyakorló feladatok CSOPORTMUNKA
A foglalkozás egy részét úgy kell terveznünk, hogy sor kerülhessen a 78. órán készített
feladatok (Busójárás) megoldására.
SECRET TREASURE CHEST

Munkafüzet 67. oldal

Végül mindenki önállóan megoldja a Mf. feladatsorának első és harmadik részét,
majd az ellenőrzést követően a mosolygós fejek beszínezésével jelzi, mennyire érzi
biztosnak tudását.
A szerepjáték idejére párokat alakítunk. A tevékenység végén a párok is értékelik
egymás munkáját.
Záró feladat: Question game CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A feladat helyes
kérdések írása: Mf. 64. oldal 11. feladat. A kérdő szórenden túl az egyszerű múlt és a
Present Perfect használatára is ügyelni kell.
Javasolt
kiegészítés

A dupla órán esetleg fennmaradó időt kiegészítő gyakorlásra, a tanultak elmélyítésére,
vagy nyelvi játékokra fordíthatjuk.

Megjegyzés: A 79–80. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat. További gyakorlásra és elmélyítésre adnak
lehetőséget a tankönyv Minisecrets részei, a munkafüzet 66. oldala, a Feladatlapok megfelelő fejezete.
Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás valósítható meg a tankönyv projektötletének
segítségével (57. oldal 13. feladat EXTRA TASK, 58. oldal 15. feladat).
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REVISION 3
81. óra
Az óra célja

• A tanult szókincs ismétlése: éghajlat, időjárás
• Tetszés és nem tetszés, referenciák kifejezésének gyakorlása
• Nagy számok helyesírásának gyakorlása

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet, időjárási jelenségeket ábrázoló képkártyák (fotók),
szótárak, Crossword puzzle (Resources 48)

Az óra menete

WHAT’S THE WEATHER LIKE?

Tankönyv 59. oldal

Bevezető feladat A diákok önállóan vagy párokban szavakat és kifejezéseket,
mondatokat gyűjtenek az 1. feladat képeiről a füzetükbe.
Megjegyzés: A szavakat saját elképzelésük szerint csoportosítva is lejegyezhetik.
WHAT DO YOU PREFER?

Tankönyv 59. oldal

• 2. feladat A hanganyag segítségével megtudhatjuk, hogy a gyerekek milyen időjárást
kedvelnek leginkább. Beszélgessünk erről a példa segítségével!
Hanganyag 49
• A hozott képek táblára helyezése során kezdeményezzünk beszélgetést arról, hogy
az osztályba járó diákok milyen időjárást szeretnek. Beszélgetés közben elevenítsük
fel, mit tanultunk a szárazföldi éghajlatról!
ITALIAN WEATHER

Tankönyv 59. oldal

• 3. feladat CSOPORTMUNKA Számoljuk ki a gyerekeket négy csoportba a spring,
summer, autumn és winter szavakkal. Mindegyik csoport elolvassa a kapott évszakról
szóló rövid bekezdést, majd összehasonlítja a leírtakat a saját lakóhelyén jellemző
időjárással. Az ország különböző területeiről is beszélgethetnek: például mennyiben
eltérő Pécs környékének és az északi hegyvidéknek az éghajlata.
• A hanganyag meghallgatása során már csak Róma környékére koncentrálunk.
Feladat a hallott és olvasott szöveg eltéréseinek megtalálása, a megfelelő szavak
aláhúzása ceruzával.
Hanganyag 50
• Kiegészítő feladat CSOPORTMUNKA A szókincset gyakoroljuk a szöveg
újraolvasásával és egy keresztrejtvény kitöltésével (Resources 48).
Munkafüzet 69. oldal
• 4. feladat Az éghajlat megváltozásával kapcsolatos nagyon rövid beszélgetéssel
áttérünk egy másik témára, a környezetvédelemre. Mindenki önállóan elolvassa, mit
tett Oli osztálya a környezet védelméért. A szövegben található új szavak jelentését
következtessék ki a szövegkörnyezetből, szótárt csak szükség esetén vegyenek
kézbe!
• 5. feladat A szöveg újabb elolvasása után átírjuk a mondatokat passzív szerkezeteket
használva.
Záró feladat A 6. feladat kérdéseit kiegészítve és megválaszolva zárjuk a foglalkozást.
Javasolt
házi feladat

Mf. 68. oldal 1. feladat: számok helyesírásának gyakorlása
Mf. 68. oldal 2. feladat: időjárás leírása
Mf. 68. oldal 3. feladat: szórejtvény megoldása, mondatok megfogalmazása
Szorgalmi feladat: Mf. 69. oldal 7. feladat: gondolatok a környezetvédelemről – ami a
lakóhelyünkön történik
Az elvégzett feladatokra adjunk személyre szóló visszacsatolást!
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REVISION 3
82. óra
Az óra célja

• Szövegfeldolgozás: a tanultak alkalmazása más szövegkörnyezetben
• Pár- és csoportmunkában való aktív részvétel

Eszközök

Tankönyv + CD, térkép, szótárak

Az óra menete

Bevezető feladat Nevezzünk meg természeti katasztrófákat! Beszélgessünk:
Have you ever seen a film about natural disasters?
Do you like such films? If yes, why?
Have you ever visited a place of a natural disaster?
Have you ever experienced what floods are like? etc.
IN THE LAND OF LEGENDS

Tankönyv 60–61. oldal

• Ismertessük, hogy egy ókori városról, Pompejiről, és az ott bekövetkezett természeti
katasztrófáról fogunk olvasni. Keressük meg a helyet Olaszország térképén!
Érdeklődjünk a gyerekek előzetes ismereteiről! Mit tanultak történelemórán?
Járt-e ott valaki?
• 4. feladat A szöveg elolvasása után be kell illeszteni a kérdéseket a szöveg megfelelő
helyére.
Hanganyag EL 67
• 5. feladat A diákok feladata az új szavak jelentésének szövegösszefüggésekből való
kikövetkeztetése, majd a körülírásnak megfelelő szavak kiválasztása. Optimális
esetben a rendelkezésre álló szótárakat csak ellenőrzésre használják majd.
• A 6. feladat hamis mondatait szóban javítják ki a 4. feladat szövegének segítségével.
• 7. feladat Itt hallhatunk és olvashatunk az ókori Pompeji hétköznapi életéről.
• 8. feladat CSOPORTMUNKA Rövid felkészülési idő után a csoportok tagjai a
szerepkártyáknak megfelelően beszélgetnek.
Variáció: A feladatsort két csoportban dolgozzuk fel: az osztály egyik fele a 4–6.
feladatokon, a másik fele a 7–8. feladaton dolgozik.
A két csoporton belül kisebb létszámú, vegyes csoportokat alakítunk, és a differenciált
munkáltatás elvei szerint felelősöket nevezünk ki (pl. időmérő, eszközfelelős, jegyző,
szószóló). Pontosan elmondjuk, minek mi lesz a feladata (akár a könyv ötleteit
felhasználva, akár kiegészítő feladatsort készítve), s megadjuk a rendelkezésre álló
időt. A csoportok önállóan dolgoznak. Feladat mindkét esetben a globális szövegértés,
azaz a tartalomra koncentrálás.
Záró feladat Beszélgetünk az olvasmányokról.
Javasolt
házi feladat

A Unit 5 és Unit 6 szókincsének áttekintése

83. óra: Nyelvtani összegzés és gyakorlás (Tk. 62. oldal, Tk. 88–90. oldal)
84. óra: További gyakorlás és tudáspróba (Mf. 70–71. oldal feladatai)
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UNIT 7 – GOING ON A HOLIDAY
85. óra
Az óra célja

• Érdeklődés mások terveiről, információcsere
• Az egyszerű jövő idő bevezetése szituációban
• Szerepjátékban való aktív részvétel

Eszközök

Tankönyv + CD, A3-as lapok és vastag filctollak minden csoportnak

Az óra menete

Bevezető feladat A Hangman játék szabályait követve kitaláltatjuk a fejezet fő témáját
bevezető egyik kifejezést:
TRAVEL BROCHURE
Beszélgessünk arról, hogy mi található egy ilyen katalógusban, s mire használják azt az
emberek.
PREPARING FOR A TRIP

Tankönyv 63. oldal

• 1. feladat Írjuk fel a táblára a következő kérdéseket:
How will Oli and his family travel?
How long will they stay in the US?
Where will they stay?
Has Oli ever been to New York before?
Meghallgatjuk Oli és Dorka beszélgetését csukott könyvvel, majd válaszolunk a fenti
kérdésekre.
Hanganyag

52

• A második meghallgatás során a diákok a könyvükben is követik az elhangzó
információt, így ellenőrzik válaszaikat.
• Egy-két pár felolvassa a párbeszédet.
• CSOPORTMUNKA A variatív szintű olvasást előkészítendő, a diákok három
csoportban szavakat, kifejezéseket, azaz lehetséges válaszokat gyűjtenek a párbeszéd
néhány kérdésére:
○ How will you travel? – by train, by coach, by train and boat etc.
○ How long will you stay? – for 5 days, for 3 weeks, for the weekend etc.
○ Where will you stay? – in a hotel, at a campsite, at a friend’s house etc.
A gyűjtött kifejezéseket a csoportok egy A3-as lapra felírják, és a lapokat mindenki
számára jól láthatóan elhelyezik.
Megjegyzés: Nagy létszám esetén több csoport is dolgozhat ugyanazon a témán.
• PÁRMUNKA A kifüggesztett szóbankok segítségével a párok átalakítják a
tankönyvi párbeszédet. A gyakorlás párhuzamosan folyik, de szerencsés lenne a
végén néhány páros beszélgetését meghallgatni.
Megjegyzés: A beszélgetés során szinte észrevétlenül megismerkedtek az egyszerű
jövő idővel, amellyel most a jövőben várható vagy remélt eseményeket írták le.
Erről a későbbiekben részletesebben szó lesz (Tk. 91. oldal).
AT THE AIRPORT

Tankönyv 63. oldal

• 2. feladat A szöveg elmondja, mi történik az utasokkal a reptéren utazás előtt. A
diákok feladata a képek mondatokhoz rendelése. Közben felelevenítjük az előző
kötetben megismert szókincset, és az új szavak jelentését is megbeszélhetjük.
Amit már tanultunk: a terminal, an identity card, check in, passport control,
arrival, departure, a boarding pass, a passenger, luggage
Záró feladat EXTRA TASK Az órát ismétléssel zárjuk. A kérdések és válaszok
összekapcsolása után a diákok párokban elolvassák a párbeszédet. Hívjuk fel a
figyelmüket az eltérő igeidők használatára, és beszéljük meg, melyik igeidő milyen
jelentést hordoz, milyen beszédszándékot fejez ki.
Javasolt
házi feladat

80

Mf. 72. oldal 1. feladat: mondatok sorrendbe állítása
Mf. 72. oldal 2. feladat: a kérdések kiegészítése a megfelelő igeidő használata mellett
(Segítség a tankönyv 63. oldalán található.)
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UNIT 7 – GOING ON A HOLIDAY
86–87. óra
Az órák célja

• Az egyszerű jövő idő játékos gyakorlása
• A nyaralás szókincsének gyakorlása és bővítése: szolgáltatások

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, dobókocka minden párnak

Az órák menete

Bevezető feladat Szóhálót készítünk a repülőtér szókincséből: a diákok egyenként
kijönnek, és felírják a táblára ötleteiket. Bingózzunk a táblán lévő szavakkal!
Mindenki kiválaszt hat szót a tábláról, s leírja azt a füzetébe. Egyenként, tetszőleges
sorrendben felolvassuk a szavakat, ügyelve, hogy egy se maradjon ki, s egyet se
tegyünk hozzá a közösen felírtakhoz. A gyerekek figyelnek, és ha leírták az elhangzó
szót, kipipálják azt. Az nyer, aki elsőként pipálja ki mind a hat szót a füzetében.
AT THE AIRPORT

Munkafüzet 72. oldal

• 1. feladat Az otthon beszámozott mondatok segítségével felidézzük a reptéri
eseményeket.
• 2. feladat A 3. feladathoz tartozó hanganyag segítségével ellenőrizzük a kérdések
kiegészítését.
Hanganyag

31

• EXTRA TASK PÁRMUNKA A második meghallgatás során mindenki lejegyzi a
válaszokat. Ezzel minden segítség adott a szerepkártyák adta szituáció eljátszására.
TELL YOUR FORTUNE

Tankönyv 64. oldal

• 3. feladat PÁRMUNKA A diákok tetszés szerint választott társsal dolgozhatnak.
Dobókockával sorsolják ki, mi fog velük történni a jövőben, pl. nyaralni mennek,
vagy éppen ajándékvásárlással töltik az idejüket. Kérdéseket tesznek fel egymásnak
az adott témában. A választ újabb kockadobás dönti el: páratlan szám igent, a páros
nemet jelent.
Megjegyzés: Igény esetén előzetesen készíthetünk, vagy a diákokkal készíttethetünk
a feladat témáinak megfelelő szóbankot.
• A következő lépésre átvezethet, ha a játék utolsó körében a gyerekek a tanáruknak
jósolnak egy amerikai úttal kapcsolatban.
THE TRAVEL BROCHURE

Tankönyv 64. oldal

• 4. feladat A kiadványon keresztül néhány újabb szóval ismerkedünk meg. Először
meghallgatjuk, ismételjük a szószedetben leírtakat.
Hanganyag

53

első része

• Újabb meghallgatás során a magnót minden szó után megállítva megkeressük
a szavakat a szövegben! A diákok megpróbálják kitalálni a jelentésüket a
szövegkörnyezetből. A szobák megkülönböztetésében segít a 66. oldal képsora is.
• Végül meghallgatjuk és követjük a teljes szöveget!
Hanganyag

53

második része

• Kérdések segítségével áttekintjük legújabb ismereteinket:
Which American city is called the Big Apple?
How many boroughs are there in the city?
What is the name of the 3-star hotel Oli’s family wants to stay in?
What kinds of rooms can you choose from?
What kinds of facilities does the hotel offer?
What sights are visited during the package tour? etc.
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WORDSEARCH

Tankönyv 65. oldal

• Záró feladat 5. feladat Célunk a szókincs további gyakorlása: a hallott szavakat kell
megkeresni a 4. feladat szövegében, majd idézni az adott mondatokat.
Hanganyag
Javasolt házi
feladat

54

Tk. 65. oldal 6. feladat: igaz és hamis mondatok
Mf. 73. oldal 4. feladat: a keresztrejtvény kitöltése
Szolgalmi feladat Tk. 65. oldal 7. feladat – a projekt elkészítésének határideje: 92. óra

UNIT 7 – GOING ON A HOLIDAY
88. óra
Az óra célja

• A nyaralás szókincsének gyakorlása és bővítése: szállodában, szolgáltatások
• Elöljárószók: térbeliség kifejezésének gyakorlása

Eszközök

1 dobókocka, tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Word cards: New York Palace Hotel
(Resources 49)

Az óra menete

Bevezető feladat Az előző óra ötlete alapján TELL YOUR FORTUNE-t játszunk,
az önként jelentkező játékosunk mondata: You will stay at a 5-star hotel. A többiek
felváltva kérdezik a 64/4 feladat szókincsét is aktivizálva:
Will you book a double room?
Will you use fitness facilities? etc.
A bemelegítő játék után ellenőrizzük a házi feladatot.
IN A HOTEL

Tankönyv 65. oldal

• 8. feladat A képek és a hanganyag segítségével bővítjük a szókincset. Követjük a
könyv képes szótárában a hallottakat, és megkeressük az adott részleteket a képen.
Újabb meghallgatás során kórusban elismételjük a 11 új szót és kifejezést.
Hanganyag

55

• 9. feladat PÁRMUNKA A tevékenység célja az új szókincs gyakorlásán túl a
képleírás felelevenítése, a helyet leíró elöljárószók gyakorlása.
NEW YORK PALACE HOTEL

Munkafüzet 73. oldal

• 5. feladat PÁRMUNKA Kiosztjuk a borítékba helyezett szókártyákat (Resources 49).
A diákok feladata összetett szavak építése a megadott szókészletből. Az adott idő
leteltével a párok felolvassák összetett szavaikat, és megbeszéljük a jelentésüket.
• Következő lépésként megkérjük őket, hogy válogassák három csoportba a szavakat:
Rooms; Facilities; Other
• A hanganyag alapján beírjuk a hiányzó információt a feladatba, majd közösen
ellenőrizzük a megoldást.
Hanganyag

32

Záró feladat EXTRA TASK PÁRMUNKA A diákok párokban beszélgetnek a Mf.
73/5 feladatban leírt szállodáról.
Differenciálás lehetősége:
1. A több segítséget igénylő párok számára készíthetünk kérdéssort, amely
megkönnyíti munkájukat:
What is the name of the hotel?
Where is it?
How many luxury rooms are there?
What kinds of facilities does the hotel offer?
What kinds of rooms can you choose from?
Can guests park their cars in the hotel’s garage? etc.
82
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2. Kreatívabb diákok összehasonlíthatják a tankönyvben és a munkafüzetben leírt
szállodát. Választhatnak, és döntésük mellett érvelhetnek.
3. Az írásban szívesebben dolgozók a tankönyv szövege (Tk. 64/4) alapján írhatnak
egy rövid ismertetőt a budapesti szállodáról.
4. CSOPORTMUNKA A szerepjátékban szívesen részt vállaló gyerekek 3 fős
csoportokban reklámozhatják a szállodát.
Javasolt
házi feladat

Mf. 78. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, és magyar jelentésük beírása

UNIT 7 – GOING ON A HOLIDAY
89. óra
Az óra célja

• A nyaralás szókincsének gyakorlása
• Szavak körülírásának gyakorlása
• Hallott szövegből fontos információ kiszűrése

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet, szótárak

Az óra menete

Bevezető feladat Ismételjük át a szállodákkal kapcsolatos szókincset a szótenisz
játékkal!
FIND THE MEANING

Munkafüzet 74. oldal

• 6. feladat A feladat a szómagyarázatra, körülírásra tanít. A diákok először önállóan
próbálják megérteni a jobb oldali oszlopban található körülírásokat, s a megtalált
szóval kiegészíteni a bal oldali oszlopban olvasható mondatot. Ha ez nem sikerül,
párban segíthetik egymást, vagy szótárt használhatnak. Végül felolvassuk a
mondatokat.
• 7. feladat A kép részleteinek felcímkézése után a padtársak kicserélik
munkafüzetüket, és a tankönyv képes szótárával (65/8) ellenőrzik egymás tudását
és helyesírását.
• EXTRA VOCABULARY Cél a kiegészítő gyakorlás, illetve a diákok szókincsének
bővítése.
Variációk a feldolgozásra:
1. CSOPORTMUNKA memóriakártyák készítése és játék
2. PÁRMUNKA találgatós játék: a pár egyik tagja letakarja a magyarázatokat, társa
tetszőleges sorrendben idézi a magyarázatokat; cél a megfelelő szó megtalálása
3. Bingó játék csoportokban vagy frontálisan
BOOKING A HOTEL ROOM

Tankönyv 66. oldal

• 10. feladat A beszélgetést csukott könyvvel hallgatjuk először. A diákok lejegyzik,
milyen szolgáltatásokról esik szó.
Hanganyag

56

• Másodjára nyitott könyvvel hallgatjuk a felvételt. Közben mindenki ellenőrizheti,
mennyire teljes a listája, és hogy sikerült-e jó helyesírással leírni az adott szavakat.
• PÁRMUNKA Szereposztás szerint gyakoroljuk az olvasást, ha szükséges, a
hanganyagot is hallgatva.
• 11. feladat A párbeszéd ismételt elolvasása közben a diákok önállóan megoldják a
feladatot.
Variáció: A feladatot hallás után is megoldhatják, de emlékezetből is kitölthetik.
Záró feladat Mindenki felidéz egy szót vagy kifejezést, amit ezen az órán tanult.
Javasolt
házi feladat

Szókincs ismétlése, rögzítése
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UNIT 7 – GOING ON A HOLIDAY
90–91. óra
Az órák célja

• Egyszerű jövő idő gyakorlása
• Beszédszándéknak megfelelő nyelvi szerkezetek használata
• Kreatív írás: egy utazás története

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Crossword puzzle: hotels (Resources 50)

Az órák menete

Bevezető feladat A szállodai szókincs felelevenítése egy keresztrejtvény segítségével
történik (Resources 50). A megoldás szavairól készült szókártyákat egyenként
mutatjuk meg a diákoknak, akik körülírják az adott szót annak kiejtése nélkül.
Differenciálhatunk azzal, hogy a nehezebben meghatározható szavakat a nyelvileg
kreatívabb diákoknak adjuk.
SAYING GOODBYE

Tankönyv 67. oldal

• 12. feladat Az Adrianos család történetét először letakart szöveggel hallgatjuk, a
diákok feladata a képek sorba rendezése.
Hanganyag

57

• A megoldást néma olvasással ellenőrzik, majd a képek segítségével röviden
összefoglaljuk az eseményeket. Sort kerítünk a kérdések megválaszolására.
• Beszélgetést kezdeményezünk arról, milyen életet remélnek a kiutazók
Amerikában. Segítségül írjuk fel a táblára a következő igéket:
live, stay, work, have, visit, celebrate
Grigoria and her family will live in New York.
They will stay with relatives. etc.
Végül összefoglaljuk, amit az egyszerű jövő idő használatáról tanultunk
(Tk. 91. oldal).
SOUND CHEST

Munkafüzet 76. oldal

• 10. feladat CSOPORTMUNKA A hanganyag meghallgatása és a mondatok
elismétlése után a diákok csoportokban törik a fejüket a feladat közmondásainak
jelentésén. Megbeszélik, melyiket milyen szituációban használnák, illetve
megpróbálják megtalálni a magyar megfelelőket. Kérjük, hogy osszák meg
egymással ötleteiket!
Megoldás:
It will come out in the wash. = A végén csattan az ostor.
You scratch my back and I will scratch yours. = Kéz kezet mos.
While the cat is away, the mice will play. = Nincs otthon a macska, cincognak az egerek.
Hanganyag

33

BE GOING TO – WILL

Munkafüzet 76. oldal

• 11. és 12. feladat A két feladat összeveti a be going to (jövőbeli szándék kifejezése)
és a will (jövőben várható, remélt esemény) két lényeges jelentését. A feladatokat a
csoport igénye szerint közösen vagy önállóan oldják meg a diákok.
ALICIA’S TRAVEL

Munkafüzet 75. oldal

• 8. és 9. feladat CSOPORT- vagy PÁRMUNKA Olyan diákok alkotnak csoportokat,
illetve párokat, aki szívesen és hatékonyan, egymást kiegészítve dolgoznak együtt.
A képek alapján összeállítják történetük szókincsét, majd a GRAMMAR CHEST-ben
meghatározott nyelvi szerkezeteket használva leírják, hogyan tervezi nyaralását
Alicia és családja.
• EXTRA TASK PÁRMUNKA A VOCAB CHEST és az előzetes ismeretek alapján a
diákok párokban eljátsszák a szobafoglalás telefonos beszélgetését.
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RULES FOR TRAVELLERS

Munkafüzet 77. oldal

Záró feladat A példákból ötleteket merítve gyűjtsünk hasznos tanácsokat, utazás
közben betartandó szabályokat. Beszéljünk arról, hogy mindenhol az adott ország
szabályait kell betartanunk.
Javasolt
házi feladat

Mf. 76. oldal 13. feladat: a mondatok jelentésének anyanyelven történő visszaadása
Mf. 77. oldal 15. feladat: a táblák értelmezése, magyarországi megfelelők keresése az
interneten
Szorgalmi projektfeladat befejezése

UNIT 7 – GOING ON A HOLIDAY
92. óra
Az óra célja

• Olvasáskészség: globális szövegértés, komplex információ kezelése
• Vélemény kifejezése
• Tanulásmódszertan: többszörös intelligencia: társas

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Task sheet (Resources 51)

Az óra menete

Bevezető feladat A mondatfordítások megbeszélését követően a gyerekek elhelyezik
gyűjtött képeiket a táblán. Röviden összevetjük a magyar és az angol jelrendszereket.
LEARNING TO LEARN – BE PEOPLE SMART

Tankönyv 67. oldal

Közösen felidézzük, amit a bevezető fejezetben a különféle tanulási stílusokról
tanultunk. A hetedik fejezet azoknak a diákoknak kínál tevékenységet, akik szeretnek
csoportokban tevékenykedni, akik ügyesek a szervezésben, közvetítő szerepben.
• 13. feladat CSOPORTMUNKA 4 fős csoportokat alkotunk, és a gyerekek elosztják
maguk közt a szerepkártyákat. Az azonos kártyák birtokosai összeülnek
1-1 csapatba, és előkészülnek a szerepekre. A riporterek kérdéseket írnak, a szülő,
gyerek és unoka szerepüknek megfelelően igékből szóbankot készítenek elképzelt
életükkel kapcsolatosan.
• Az előkészületeket követően mindenki visszakerül eredeti csoportjába, s a szituáció
eljátszásra kerül.
LEARNING TO LEARN – BE PEOPLE SMART

Munkafüzet 77. oldal

• 16. feladat A feldolgozás történhet a tankönyvi utasítás szerint.
Variáció a hallás utáni szövegértés fejlesztését igénylők számára: a hanganyag
segítségével kiegészítjük a vers szövegét (Resources 51), majd megoldjuk a hozzá
kapcsolódó feladatot.
Hanganyag

34

CULTURE – WEALTHY PEOPLE AROUND THE WORLD

Tankönyv 68. oldal

• 14. feladat A világ leggazdagabb embereiről szóló szöveg feldolgozása önállóan
történik. A CD hallgatása közben a feladat a hallott és az olvasott szöveg
különbségeinek megtalálása.
Hanganyag

58

• Az anyagi javakkal kapcsolatos kifejezések megértéséhez a diákok szótárt
használhatnak.
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• Beszélgessünk el a vers és a tankönyvi szöveg alapján arról, kinek mi jelenti a
gazdagságot. Bátorítsuk a diákokat a véleményük megfogalmazására. Segítségként
írjunk fel néhány kulcsszót a táblára:
love, friendship, understanding, education, work, self-motivation, success, wealth
A gyerekek mindezt kiegészíthetik, kérhetjük őket a legfontosabb három
kiválasztására, vagy a felsoroltak rangsorolására is.
Záró feladat Ha készültek poszterek (Tk. 65. oldal 7. feladat), kiállítást rendezhetünk
a teremben. Ha maradt időnk, adjunk lehetőséget a diákoknak azok megtekintésére,
elolvasására!
Javasolt
házi feladat

Mf. 77. oldal 17. feladat: egy közmondás és egy mondás magyar jelentésének
megtalálása
Mf. 78. oldal 19. feladat: a mondatok újraírása a will felhasználásával

UNIT 7 – GOING ON A HOLIDAY
93–94. óra
Az órák célja

• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Szókereső (Resources 52), Task sheet: questions (Resources 53), Role cards (Resources 54),
Memory cards (Resources 55)

Az órák menete

Bevezető feladat Szógyűjtéssel melegítünk be. A tevékenységet szóban végezzük,
láncjáték formájában, de játszhatunk szóteniszt a már ismert módon. Témák:
társasutazás, szolgáltatások, szállodában.
Szókincs ismétlése A diákok megoldják a szókeresőt (Resources 52), ezzel a fejezet
fenti témákhoz nem kapcsolódó szókincsét is gyakorolják.
Megjegyzés: Aki hamarabb végez, elkezdheti saját rejtvényének megtervezését. Ennek
megfejtésére pármunkában kerülhet sor a következő óra bevezető részében.
Beszédszándékok ismétlése A fejezetben a kérdések fontos szerepet kaptak, így most
is erre építünk. A feladatlap (Resources 53) első tevékenysége kérdések alkotása a
megadott szavak sorrendezésével. Második lépésben a diákok feladata a kérdések 2
csoportba rendezése:
1. Preparing for a trip
2. Booking a hotel room
PÁRMUNKA Ezt követően szerepkártyákat osztunk ki (Resources 54), amelyek
alapján a diákok megkeresik leendő beszélgetőtársaikat, majd a szituációjuknak
megfelelő kérdéseket is felhasználva eljátsszák a szituációkat. E.g.
You want to spend a few days
in New York.
Key words:
• a 3-star hotel
• a single room with a shower
• full board
• pay online
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You are a receptionist
in a 3-star hotel in New York.
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Nyelvi szerkezetek ismétlése CSOPORT- vagy PÁRMUNKA Memóriajátékot
játszunk a fejezetben előforduló szerkezetek gyakorlására (Resources 55). Az ’A’
sorozat vegyes mondatokat tartalmaz. A ’B’ sorozat az egyszerű jövő időre épül. A
foglalkozás menetébe való beillesztésük történhet kis csoportokban vagy párokban,
párhuzamosan (a játék után egymásnak beszámolva a tartalmakról), vagy mindkét
csomagot egymás után felhasználva.
Megjegyzés: Mindkét sorozat mondatai összefüggő szövegként is feldolgozhatók.
Ezt követően a ’B’ sorozattal dolgozunk tovább, és transzformációs gyakorlatokon
keresztül gyakoroljuk a tagadó és kérdő mondatok alkotását, valamint a rövid
válaszok adását.
SECRET TREASURE CHEST

Munkafüzet 79. oldal

Végül mindenki önállóan megoldja a Mf. feladatsorának első és harmadik részét,
majd az ellenőrzést követően a mosolygós fejek beszínezésével jelzi, mennyire érzi
biztosnak tudását.
A szerepjáték idejére párokat alakítunk. A tevékenység végén a párok is értékelik
egymás munkáját.
Záró feladat: Question game CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A feladat helyes
kérdések írása a képről: Tk. 65. oldal 8. feladat. A helymeghatározás gyakorlásán túl
itt feleleveníthető a folyamatos jelen idő használata is.
Javasolt
házi feladat

Szókincs szóbeli gyakorlása

Megjegyzés: A 93–94. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat. További gyakorlásra és elmélyítésre adnak
lehetőséget a tankönyv Minisecrets részei, a munkafüzet 78. oldala, a Feladatlapok megfelelő fejezete.
Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás valósítható meg a tankönyv projektötletének
segítségével (68. oldal 15. feladat).
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UNIT 8 – TRAVELLING IN TIME
95–96. óra
Az órák célja

• Szókincs bővítése: belső tulajdonságok
• Személyes információ megosztása szóban és írásban
• Adott beszédszándéknak megfelelő kérdések szerkesztése

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, Word bank: adjectives (Resources 56), tulajdonságkártyák, dobókocka minden csoportnak

Az órák menete

Bevezető feladat PÁRMUNKA A szóbankban található mellékneveket (Resources 56)
a diákok ellentétpárokba állítják.
WHAT IS MY PERSONALITY LIKE?

Tankönyv 69. oldal

• 1. feladat Clemance és Oli beszélgetéséből figyelmes meghallgatás esetén
kiszűrhető a felsorolt tulajdonságok jelentése. Így a diákok összeköthetik a
tulajdonságokat a magyarázatokkal.
Hanganyag

59

első rész

Megoldás: 1.d, 2.f, 3.b, 4.a, 5.h, 6.c, 7.e, 8.g
• A hanganyag második részének meghallgatásával ellenőrizhetjük a megoldást, és
megbeszélhetjük a szavak jelentését is:
Hanganyag

59

második rész

Megjegyzés: A magyarázó részekben is van 1–2 új szó, de az ismert szókincsre
támaszkodva a diákok minden bizonnyal meg tudják majd oldani a feladatot. Ezzel
taníthatjuk őket úgynevezett kompenzációs stratégiák alkalmazására, pl. ismert
szavakra támaszkodás, szövegkörnyezetből kikövetkeztetés stb.
AM I CURIOUS?

Tankönyv 69. oldal

• 2. feladat Az első feladat szókincsét játékos formában gyakoroljuk az órán a
gyerekekkel, vagy előzetesen elkészített tulajdonságkártyákkal. A tennivalókat
személyesen mutatjuk be. Egyik diákunk kiválaszt számunkra egy kártyát,
amit nem láthatunk, a gyerekek viszont igen. Kérdésekkel (SENTENCE CHEST)
megpróbáljuk kitalálni, melyik tulajdonság van a kártyára írva.
• Amikor mindenki érti a játék menetét, 5–6 fős csoportokban játszunk tovább.
Minden tanuló kap egy kártyát a hátára, és indulhat a találgatás.
Variáció: Az 1. feladat kulcsszavait segítségképpen felírhatjuk a táblára, például:
curious – want to learn more
VOCAB PRACTICE

Munkafüzet 80–81. oldal

• 2. feladat PÁRMUNKA A szókincs további gyakorlását szolgálja ez a találgatós
játék. Amennyiben a Mf. 1. feladatot otthoni kitöltésre adjuk, a Tk. 69/1. feladatát
használjuk segítségként.
• EXTRA TASK A szókincs elsajátítását azon diákoknak javasoljuk, akik szívesen
bővítik tovább szókincsüket. A szótározást otthon is elvégezhetik, szorgalmi
feladatként szórejtvényeket készíthetnek a kibővített szókinccsel.
• 3. feladat A felsorolt mellékneveket hallás alapján kell felismerni és kipipálni.
Hanganyag

35

ROLEPLAY

Tankönyv 69. oldal

Záró feladat 3. feladat CSOPORTMUNKA A feladat ötlete szerint a melléknevek
jelentését hanglejtéssel, hangerővel, gesztusokkal és mimikával fejezzük ki.
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Javasolt
házi feladat

Mf. 80. oldal 1. feladat: a keresztrejtvény kitöltése
Mf. 81. oldal 4. feladat: szótározás, ellentétpárok beírása, rövid fogalmazás írása
(A friendly és a polite szavakat már előző évből ismerjük, a többi, valamint az összes
ellentéte megtalálható a tankönyv szótárában: 99-105. oldal).

UNIT 8 – TRAVELLING IN TIME
97. óra
Az óra célja

• Az előző órán tanultak gyakorlása
• Beszélgetés a jövőről: egyszerű jövő idő felelevenítése

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet + CD

Az óra menete

Bevezető feladat Bemelegítésként soroljunk mellékneveket! A diákok feladata az
ellentétek bemondása.
Ezt követően felolvassuk néhány önként jelentkező diák fogalmazását. A többiek
igyekeznek kitalálni a felsorolt tulajdonságok alapján, ki az írás gazdája.
FLYING IN THE AIR

Tankönyv 70. oldal

• 4. feladat Megkérjük a diákokat, idézzék fel, amit korábban (Tk. 26/14) a Wright
testvérekről tanultunk. Beszélgessünk arról, szerintük milyen tulajdonságai vannak
egy feltalálónak.
• Olvassuk el és hallgassuk meg Dorka és Oli beszélgetését, valamint a Wright
testvérek naplóbejegyzését!
Hanganyag

60

• Kezdeményezzünk beszélgetést a feladat két kérdése alapján:
How did the Wright Brothers’ invention change our lives?
What do people use aeroplanes for?
A beszélgetés során felvetődő hasznos kifejezéseket rögzítsük a táblán, mert ezek
segíthetik majd a diákok további munkáját.
MODERN INVENTIONS

Tankönyv 70. oldal

• 5. feladat PÁRMUNKA Az előző feladat ötletelését folytatjuk, de most párokban.
A diákok ötleteket gyűjtenek arról, hogy melyik tárgyat hogyan használhatjuk,
s elterjedésük hogyan fogja megváltoztatni mindennapjainkat. Biztosítsunk
annyi időt, hogy legalább két tárgyról beszélgethessenek. Ötleteikről jegyzeteket
készítenek, majd megosztják egymással gondolataikat.
LIFE IN THE FUTURE

Munkafüzet 81. oldal

• 5. feladat Madách Imre vízióját olvashatjuk a jövőbeli életről. A szöveg
letakarásával, csak a hanganyagra támaszkodva próbálják megadni a kérdésekre a
választ. A szöveget magát majd ellenőrzésre használjuk.
Hanganyag

36

Záró feladat A sötét színekkel festett jövőképet próbáljuk árnyalni egy levezető
beszélgetéssel, amely során a gyerekek gondolatait pozitív irányba tereljük:
How do you imagine your life in 10 years?
Will you study or will you work?
Where will you live?
Will you have any pets?
Will you do any sports or play any musical instruments?
Javasolt
házi feladat

Mf. 86. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, és magyar jelentésük beírása
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UNIT 8 – TRAVELLING IN TIME
98. óra
Az óra célja

• Beszélgetés vágyainkról, elképzeléseinkről
• Feltételes mód bevezetése: Conditional 1

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet + CD, kártya méretű üres lapok, filctollak minden
csoportnak

Az óra menete

Bevezető feladat Gyors szókincsjátékkal vezetjük fel a témát. a diákok szavakat
gyűjtenek megadott kezdőbetűkkel, amelyeket egyenként írunk be a táblára rajzolt
táblázatba:
Adjectives

Nouns

Verbs

P

pretty

passenger

paint

R

rare

rabbit

run

E
S
E
N
T

Egy-egy betűvel több szót is mondhatnak. Nagyobb kihívás, ha a szavaknak azonos
témához kell kapcsolódniuk, vagy egymáshoz illőnek kell lenniük.
WILL YOU HAVE ONE TOO?

Tankönyv 71. oldal

• 6. feladat A hanganyag segítségével megmondhatjuk, mit szeretne Oli és Gréta a
születésnapjára.
Hanganyag

61

• Nyitott könyvvel is hallgassuk meg a párbeszédet, majd válaszoljunk a kérdésekre!
Figyeljük meg a kiemelt igeformát, beszéljük meg, mit fejezünk ki vele (Tk. 92. oldal).
• CSOPORTMUNKA Minden csoport két kártyasorozatot készít. Az egyik sorozat
lapjain ajándékokat nevezzenek meg a diákok (flowers, a CD, a book, a T-shirt etc.),
míg a többi lapra cselekvéseket írjanak fel (be happy, sing a song, dance in the rain,
bake a cake etc). Mindkét sorozat lapjait összekeverjük, és az asztal (összetolt padok)
közepére helyezzük. A csoport játékosai sorban húznak mindkét csomagból.
Ha tetszik amit húztak, állító mondattal reagálnak: If I get some flowers, I will be happy.
Ha nem tetszik, válaszuk tagadó: If I get a CD, I won’t sing a song.
Megjegyzés: Ütemesebbé teszi a tevékenységet, ha a szógyűjtést frontálisan végezzük.
Ez nem zárja ki, hogy saját ötleteket is beillesszenek a kártyák sorába.
Variáció: Nagyobb létszámú osztályban a játékot nagyobb méretű, a táblán
elhelyezett kártyákkal frontálisan is játszhatjuk.
WHAT ARE THEIR HOPES?

Tankönyv 71. oldal

• 7–8. feladat A gyerekek vágyait kifejező mondatokat kell összekötni a megfelelő
szóbuborékokkal. A példa alapján írt mondatokkal a füzetben is rögzítjük az
információt, s egyben az új nyelvi szerkezetet is gyakorolhatjuk.
HOPES

Munkafüzet 82. oldal

• Záró feladat 7. feladat A tankönyv mondataira épített feladat azt írja le, mi történik,
ha a gyerekek vágya nem teljesül. A szöveget hallás után egészítjük ki. A második
mondattól kezdve a diákok maguk is tippelhetnek.
Hanganyag
Javasolt
házi feladat
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UNIT 8 – TRAVELLING IN TIME
99. óra
Az óra célja

• Szókincs kreatív használata
• Vágyak kifejezése
• Feltételes mód: Conditional 1 gyakorlása, Conditional 2 bevezetése

Eszközök

Munkafüzet, tankönyv + CD, Memory cards: Conditional 1 (Resources 57), labda

Az óra menete

Bevezető feladat Meghallgatjuk a házi feladatban írt mondatvariációkat.
WHAT ABOUT YOU?

Munkafüzet 82. oldal

• 8. feladat PÁRMUNKA A tevékenység a korábban tanult szókincs kreatív
használatára ösztönöz.
Kezdjünk frontálisan. Felteszünk egy kérdést. Odadobjuk a labdát egyik
diákunknak, aki választ ad, majd egy újabb kérdést feltéve továbbítja a labdát
egyik társának.
• A diákok párokban beszélgetnek tovább a példák és a VOCAB CHEST segítségével.
• 9. feladat Memóriajátékot játszunk (Resources 57), majd ellenőrizzük a kirakott
mondatokat a munkafüzet 9. feladatának segítségével.
• Egészítsük ki a tevékenységet a mondatok magyarra fordításával!
MIRA’S FAMILY

Tankönyv 72. oldal

• 9. feladat Előkészítésként találjuk ki a lehető legtöbbet a 20 QUESTIONS
nevű játékkal Mira családjáról. A szabályok szerint a játékosok maximum 20
eldöntendő kérdést tehetnek fel információszerzés céljából. Kiindulópontként és
iránymutatóként megadunk 3 kérdést, amelyeket egyenként írunk fel a táblára:
• How many people are there in the family?
Is it a family of 4 / 5 / …?
• What do the parents do?
Is Mira’s dad a receptionist / an engineer / …?
• What does Mira like doing?
Does she like swimming / dancing / …?
• A 20 (vagy ideális esetben kevesebb) kérdés elhangzása után összefoglaljuk,
amit megtudtunk, majd nyitott könyvvel meghallgatjuk a feladathoz tartozó
hanganyagot. Ellenőrizzük összefoglalónkat, majd kiegészítjük a szóbuborékban
olvasható mondatokat.
Hanganyag

62

• Koncentráljunk a kiemelt igealakokra, és beszéljük meg, mit fejeznek ki
(Tk. 92. oldal).
Záró feladat A tanulók által választott rövid nyelvi játék eljátszása
Javasolt
házi feladat

A tanult szavak és a füzetbe leírt feltételes mondatok áttekintése
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UNIT 8 – TRAVELLING IN TIME
100–101. óra
Az órák célja

• Feltételes mód: Conditional 2 gyakorlása
• Múltbeli események összefoglalása
• Kreatív írás: fogalmazás

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, előző órán használt memóriakártyák

Az órák menete

Bevezető feladat Az előző órán használt memóriakártyákat kiosztjuk a diákoknak.
Valaki felolvassa a nála lévő mondatot. Aki úgy véli, be tudja fejezni azt a saját
kártyáján lévő mondattal, átveszi a szót. Így megyünk körbe, míg minden tagmondat
a helyére nem kerül. A tevékenység azt is bemutatja, hogy a feltételes mondatok
tagmondatait bármilyen sorrendben összeilleszthetjük. Említsük meg, hogy ez a
Conditional 2 mondatokra is igaz!
WHAT IF?

Munkafüzet 83. oldal

• 10. feladat A feladattal áttérünk a Conditional 2 gyakorlására. A képek segítségével a
diákok összeillesztik a mondat elejét és végét.
• Kiegészítő gyakorlás PÁRMUNKA A párok megpróbálják a mondatokat
másképpen befejezni:
If he spoke Chinese, he would spend his summer holiday in China.
If he spoke Chinese, he would get a job at a Chinese restaurant. etc.
TIME MACHINE

Tankönyv 72. oldal

• 10. feladat PÁRMUNKA A játék a tanulók kreativitására épít. Vegyes párokat
alakítunk. A kreatívabb tanuló válaszol társa által feltett tankönyvi kérdésekre.
Közben a kérdező jegyzetel, de a válaszadó sem felejtheti el, amit mondott.
A beszélgetésre adott idő elteltével mindkét fél rögzíti az elhangzottakat. A
kérdező egyes szám 3. személyben, a válaszadó egyes szám 1. személyben írja le az
elhangzottakat. Segítségükre vannak a tankönyv kérdései, illetve az előző feladat
példamondatai.
WHAT WOULD YOU DO IF…?

Tankönyv 72. oldal

• 11. feladat CSOPORTMUNKA Vegyes csoportokban dolgozunk tovább.
Megbeszéljük a szituációt, és megadjuk a rendelkezésre álló időkeretet. Az adott
idő eltelte után minden csoport választ egy szószólót, aki ismerteti a választott
tárgyak listáját, és elmondja indokaikat. Ha van időnk, és a gyerekek szívesen
beszélgetnének még, „ütköztessük” a véleményeket! Érvelhetnek egy végleges ötös
lista mellett is.
LEARNING TO LEARN – WORD SMART OR MUSIC SMART?

Tk. 73. oldal

Közösen felidézzük, amit a bevezető fejezetben a különféle tanulási stílusokról
tanultunk. A nyolcadik fejezet azoknak a diákoknak kínál tevékenységet, akik
könnyen emlékeznek a hangszínre, a hangok ritmusára, dallamra.
• 12. feladat EGYÉNI, CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A munkaformát a diákok
választják meg ugyanúgy, mint a feldolgozás módját.
A szöveg elolvasása közben beillesztik a címeket a megfelelő bekezdések elé. Utána
vagy elmesélik, vagy zenei és más hangokból álló aláfestéssel eljátsszák a történetet.
A kettő ötvözhető is: születhet egy zenével, hanghatásokkal kísért elbeszélés is.
Megjegyzés: A tevékenység értékelése során kérdezzünk rá, hogyan érezték magukat
a maguk választotta „szerepben”.
ONE DAY ON MY ISLAND

Tankönyv 73. oldal

• 13. feladat A tanácsok elolvasása után minden diák önállóan fogalmazás írásába
kezd. Igény szerint segítsük munkájukat!
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Javasolt
házi feladat

Mf. 83. oldal 11. feladat: válasz a kérdésekre
Az órán elkezdett fogalmazás befejezése
Szorgalmi feladat: Tk. 73. oldal EXTRA TASK

UNIT 8 – TRAVELLING IN TIME
102. óra
Az óra célja

• Differenciált munkáltatás: kooperatív tanulás
• Komplex készségfejlesztés, gyakorlás

Eszközök

A szükséges eszközöket az egyes feladatoknál külön felsoroltuk.

Az óra menete

Megjegyzés: Ezt a foglalkozást tervezhetjük az eddig tanultak gyakorló órájaként,
a tanulócsoport igényei szerinti feladatsorokkal és eszközökkel. Ugyanakkor a
kompetenciák fejlesztésének jegyében fordíthatjuk kiegészítő munkafüzeti anyag
feldolgozására is. Mindkét esetben teljesülnek az óra célkitűzései.
Az alábbiakban a munkafüzet anyagának feldolgozására teszünk javaslatot.
IDIOMS

Munkafüzet 85. oldal

Bevezető feladat 16. feladat Az idiómák bevezetik az óra témáját: sportról,
sportolókról olvasunk, beszélgetünk. A hanganyag segítségével megismerkedhetünk
a feladatban olvasható idiómák jelentésével.
Hanganyag

39

Munkafüzet 84–85. oldal
12. feladat – azok számára, akik szívesen fogalmaznak, kreatívak, és a nyelvet
már magabiztosan használják írásban: a bevezető és a sportolóról szóló szöveg
meghallgatása és elolvasása után a gyerekek fogalmazást írnak saját példaképükről
(aki nem feltétlenül sportoló).
Szükséges eszközök: munkafüzet + CD, CD-lejátszó
13–14. feladat – azok számára, akik képekben, színekben gondolkodnak, szeretnek
olvasni: lehetőséget kapnak arra, hogy előzetes tudásukra építsenek, majd önálló
olvasással bővítsék ismereteiket.
Szükséges eszközök: munkafüzet, angol–magyar szótárak, színes ceruzák, atlasz vagy
térkép
17. feladat – azok számára, akik szívesen kutatnak az interneten. Ők a színek
jelentéséről keresnek információt, bepillantva más kultúrákba.
Szükséges eszközök: munkafüzet, angol–magyar szótárak, internet-hozzáférés
Záró feladat Visszacsatolás
1. A 12. feladaton dolgozó diákok tanáraiktól egyéni visszacsatolást kapnak.
2. A 13–14. feladaton dolgozók mesélnek a többieknek az olimpiai karikák
jelentéséről, megmutatják a színezett rajzot, és térképen beazonosítják a
kontinenseket.
3. A 17. feladaton dolgozók beszámolnak arról, amit megtudtak, de mindezt
bemutathatják egy otthon elkészítendő mini poszteren is.
Javasolt
házi feladat

Mf. 86. oldal 18. feladat: a tanult szavak átismétlése
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UNIT 8 – TRAVELLING IN TIME
103. óra
Az óra célja

• Beszélgetés mókás találmányokról
• A tanult nyelvi szerkezetek értelmezése összefüggő szövegben

Eszközök

Tankönyv + CD, Word cards: inventors and inventions (Resources 58)
– bővebb információ: http://pinterest.com/dmadden14/famous-inventors-theirinventions/

Az óra menete

Bevezető feladat A szókártyák (Resources 58) segítségével híres feltalálókról és
találmányaikról beszélgetünk. A párok megkeresése különböző játékokkal történhet:
1. Bingózhatunk a már ismert szabályok szerint: a diákok a találmányokat 4x3-as
táblázatba írják, mi a feltalálókat olvassuk. A gyerekek így pipálják ki a szavakat.
2. Játszhatunk memória játékot.
3. Kiosztjuk az összes kártyát, s a gyerekeknek egymást kérdezgetve, kártyáikat
egymásnak nem mutatva kell megtalálniuk egymást, azaz a megfelelő párokat:
I’ve got a ballpoint pen.
I’m not the inventor of the modern ballpoint pen.
I’ve got a pair of glasses.
I’m the inventor of the bifocal glasses.
Nice to meet you Mr. Benjamin Franklin.
CULTURE – GADGETS AND INVENTIONS

Tankönyv 74. oldal

• 14. feladat A szöveg elolvasása és meghallgatása előtt próbálunk tippelni, vajon mit
ábrázol a kép.
• A szöveg meghallgatásával és elolvasásával ellenőrizzük tippünket.
Megoldás: c
Hanganyag

63

• Ezt követően beszélgethetünk arról, hogy az említett találmányok mennyiben segítik
életünket. Visszacsatolhatunk a könyvben már korábban említett találmányokra
(pl. 40. és 70. oldal). Aktivizálhatjuk a korábban tanultakat (pl. melléknévfokozás,
összehasonlítás, feltételes mód, passzív szerkezetek).
Záró feladat CSOPORT- vagy PÁRMUNKA Párokban vagy 3 fős csoportokban a
diákok felvázolnak egy találmányt, ami szerintük megkönnyítené hétköznapi életüket.
A találmányról szóbankot készítenek.
Javasolt
házi feladat

Mf. 86. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, és magyar jelentésük beírása
A szóbank alapján pár mondatos reklámszöveg írása a találmányról (If you buy / use /
have …, you will…)

UNIT 8 – TRAVELLING IN TIME
104–105. óra
Az órák célja

• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Tankönyv, Word search: adjective (Resources 59), Role cards 1-3 (Resources 60), Task sheet:
Conditional 1 and 2 (Resources 61)

Az órák menete Bevezető feladat Szógyűjtéssel melegítünk be. A tevékenységet szóban végezzük,
láncjáték formájában, de játszhatunk szóteniszt a már ismert módon. Témák: belső
tulajdonságok, hétköznapi tárgyak, találmányok.
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Szókincs ismétlése A diákok megoldják a szókeresőt (Resources 59), ezzel a
mellékneveket ellentétes jelentésű párokba állítva is gyakorolják, s a szavak
helyesírását is átismétlik.
Megjegyzés: Aki hamarabb végez, elkezdheti saját rejtvényének megtervezését. Ennek
megfejtésére pármunkában kerülhet sor a következő óra bevezető részében.
Beszédszándékok és nyelvi szerkezetek ismétlése
Játsszuk a Unit 7 Tell your fortune játékát (Tk. 64/3)! Ezzel felelevenítjük az egyszerű
jövő idő használatát.
CSOPORTMUNKA Menjünk vissza az időben abba a korba, amikor a Wright
testvérek éltek. A szerepkártyák (Resources 60) segítségével készítsünk képzeletbeli
interjút Wilburrel.
A szerepjátékra való felkészülés történhet 3 csoportban. A kártyák kiosztása után az
azonos feladatot kapott diákok alkotnak 1-1 csoportot.
1. Role card 1: mint riporterek, kérdéseket írnak, elsősorban a Wright testvérek jövőbeli
terveire koncentrálva. Ehhez információt találnak a már korábban feldolgozott
tankönyvi anyagokban (26. és 70. oldal)
2. Role card 2: Wilbur Wright szerepében áttekintik a 26. és 70. oldal szövegeit, így
készülve az újságírói kérdések megválaszolására.
3. Role card 3: újságíróként kicsit mindkét szemszögből készülnek, azaz átolvassák a
26. és 70. oldalak idevágó szövegeit, s átgondolják, milyen kérdések hangozhatnak
majd el a beszélgetés során. A szerepjáték során ők a háttérben, némán dolgoznak,
majd írásban adják vissza a hallottakat.
Megjegyzés: A szerepekből adódik, hogy célszerű célirányosan kiosztani a feladatokat.
Úgy válogassunk, hogy minden tanuló a személyiségének, kompetenciáinak
legmegfelelőbb feladatot kaphassa, így sikerélménye lehessen a tevékenység során.
Ezt követően közösen vagy önálló munkával megoldjuk a feltételes mondatokat
gyakorló feladatlapot (Resources 61).
SECRET TREASURE CHEST

Munkafüzet 87. oldal

Végül mindenki önállóan megoldja a Mf. feladatsorának első és harmadik részét,
majd az ellenőrzést követően a mosolygós fejek beszínezésével jelzi, mennyire érzi
biztosnak tudását.
A szerepjáték idejére párokat alakítunk. A tevékenység végén a párok is értékelik
egymás munkáját.
Záró feladat: Question game CSOPORT- vagy PÁRMUNKA A feladat helyes
kérdések írása: Tk. 73. oldal 12. feladat.
Javasolt
kiegészítés

A dupla órán esetleg fennmaradó időt kiegészítő gyakorlásra, a tanultak elmélyítésére,
vagy nyelvi játékokra fordíthatjuk.

Megjegyzés: A 104–105. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat. További gyakorlásra és elmélyítésre adnak
lehetőséget a tankönyv Minisecrets részei, a munkafüzet 86. oldala, a Feladatlapok megfelelő fejezete.
Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás valósítható meg a tankönyv projektötletének
segítségével (74. oldal 15. feladat).
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REVISION 4
106. óra
Az óra célja

• A tanult szókincs ismétlése: utazás, nyaralás
• Érdeklődés mások terveiről, elképzeléseiről
• Feltételes mód: valóságos feltétel kifejezése (Conditional 1)

Eszközök

Tankönyv + CD, munkafüzet, üres A5-ös lapok, doboz, Dialogues (Resources 62)

Az óra menete

Bevezető feladat Szókincsismétlő játékok segítségével átismételjük az utazás és
nyaralás szókincsét (pl. bingó, hiányos vagy összekevert betűk, szólánc stb).
TRAVEL QUIZ

Tankönyv 75. oldal

• 1. feladat kiegészítéssel PÁRMUNKA A kvíz megoldása és ellenőrzése után a
diákok párokban hasonló feladványt készítenek egy másik pár számára.
A szavakat megadhatjuk előre, vagy ők maguk választanak az adott témakörben.
Három szóhoz kell 3–3 magyarázatot írniuk. A feladatot külön lapra készítik el,
amit összehajtogatva egy dobozba helyeznek. Végül minden pár húz a dobozból,
majd megoldja a kapott feladványt.
SITUATIONS

Tankönyv 75. oldal

• 2. feladat Kiosztjuk a feladatlapokat. A tanulók a hanganyag alapján kiegészítik a
párbeszédeket a megadott kérdésekkel és mondatokkal (Resources 62).
Hanganyag

64

Variáció: Mindhárom beszélgetéshez készült feladatlap. Eldönthetjük, hogy
1. csak egy párbeszédet dolgozunk fel írásban, mindenkinek azonos lapot
fénymásolva,
2. vagy mindhárom beszélgetést feldolgozzuk írásban is. Ez esetben A-B-C
diákok A-B-C feladatlapokon dolgoznak. Így az ellenőrzés módjára is több
lehetőség kínálkozik, pl. az azonos párbeszéddel dolgozók egy csoportban
ellenőrzik a megoldást.
• PÁRMUNKA Párokban gyakorolnak az első lépésben kitöltött feladatlapok alapján.
Majd minden pár választ egy másik kártyát, és az adatok alapján beszélgetnek. A
másik párbeszédet egy másik társsal játsszák el.
Megjegyzés: Ha az előző lépésben a második variációt választjuk, ezt a tevékenységet
kihagyhatjuk.
Munkafüzet 88. oldal
• 1. feladat PÁRMUNKA A tanulók a kép alapján szavakat gyűjtenek a füzetükben.
A tevékenységet végezhetik párokban, de önállóan is. Ez utóbbi esetben a
tevékenység végén párokban összevetik és kiegészítik listájukat.
• 2. feladat A kép alapján, gyűjtött szavaik felhasználásával kiegészítik a leírást.
Záró feladat 3. feladat A mondatok átalakításával felelevenítjük, hogyan beszélünk a
valóságos feltételek megvalósulásáról.
Végül adjunk variációkat az utolsó mondat befejezésére:
If the package tour doesn’t offer full board, they will go to another hotel.
… they will eat at the nearest restaurant.
… they will have sandwiches for lunch and dinner. etc.
Javasolt
házi feladat
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REVISION 4
107. óra
Az óra célja

• Szövegfeldolgozás: a tanultak alkalmazása más szövegkörnyezetben
• Pár- és csoportmunkában való aktív részvétel
• Feltételes mód: lehetséges feltétel kifejezése (Conditional 2)

Eszközök

Tankönyv + CD, térkép, szótárak, gyerekek által készített feladatok

Az óra menete

Bevezető feladat Tetszőleges sorrendben kiosztjuk az otthon készített feladatokat,
s mindenki önállóan kiegészíti a párbeszéd szövegét. Ezt követően padtársaikkal
ellenőrzik a megoldást (Tk. 75/3).
AUSABLE CHASM

Tankönyv 76–77. oldal

• Elmondjuk, hogy egy nemzeti parkról fogunk olvasni, és egy hozzá kapcsolódó
legendáról. Keressük meg a helyet Amerika térképén!
• 4. feladat A szöveg első részének elolvasása után ki kell választani a chasm szó
megfelelő, szövegbe illő jelentését a felsorolt, valóságos jelentések közül.
Hanganyag EL 68

első része

• A második rész egy legenda alapján magyarázza, miért nem minden virág közepe
piros.
Hanganyag EL 68

második része

• 5. feladat A diákok feladata az új szavak jelentésének szövegösszefüggésekből való
kikövetkeztetése, majd a körülírásnak megfelelő szavak kiválasztása. Optimális
esetben a rendelkezésre álló szótárakat csak ellenőrzésre használják majd.
• A 6. feladat hamis mondatait szóban javítják ki a 4. feladat szövegének segítségével.
• PÁRMUNKA A 7. feladat a hallottak szóbeli összegzésére invitál. A szívesen
megszólalók mellé hallgatókat adunk. A mesélők röviden összefoglalják a történetet.
Közben a hallgatók igyekeznek érdeklődésüket kifejezni egy-egy beszúrt mondattal:
How interesting! Really?
• 8. feladat A kívánságok megírásával felelevenítjük, hogyan beszélünk a lehetséges
feltételek megvalósulásáról.
Végül hallgassuk meg diákjaink kívánságait!
Záró feladat Ha maradt időnk, játsszunk szópárbajt! Két önként vállalkozó játékos
kijön a tábla két oldalához. Választunk egy bírót, aki felírja a játékosok nevét,
és pontozni fog. Az osztály tagjai szavakat kérdeznek a játékosoktól magyarul.
Mindketten leírják a szót angolul. Aki helyesen írja le a kívánt szót, pontot kap. Az a
győztes, aki hamarabb összegyűjt 5 pontot.
Variáció: Szóban is játszható, úgy gyorsabb és sokkal izgalmasabb, de nagyon kell
figyelni, ki mondja ki a szót először. Ha egyszerre mondják, mindketten kapnak
pontot.
Javasolt
házi feladat

A tanultak áttekintése, szavak ismétlése

108. óra: Nyelvtani összegzés és gyakorlás (Tk. 78. oldal, Tk. 92. oldal)
109. óra: További gyakorlás és tudáspróba (Mf. 89-90-91. oldal feladatai)
110–111. óra: Kiegészítő szókincsfejlesztő, kommunikatív játékok (Tk. 109-111. oldal, Mf. 92-95. oldal)
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Tanári segédletek • Resources
RESOURCES 1
INTRODUCTION – CHILDREN AROUND THE WORLD
Lesson 2

COURSE BOOK 9/4
SISTERS
GAPPED TEXT

Listen to Track 4 and complete the text.
My name is Grace. I come from a big family. I have got lots of _____________, uncles, _____________, and
I’ve got two sisters, Lily and Emma. I’m the oldest child in the family but I think I look a bit younger than my
_____________ sisters. They are two years younger than me. They look very _____________ but in personality
they are very ______________. They have got grandma’s dark eyes and grandpa’s dark hair. They are short
and pretty just like mum. Lily is quiet and _____________. Emma is sociable and always _____________.
Both girls are ambitious and _____________. They study a lot because they want to go to _____________ after
finishing secondary school.
Lily and I have got mum’s personality and Emma has got dad’s. But we _____________ pretty well with each
other. We often _____________ our little secrets and we usually _____________ each other. We sometimes
_____________ about little things, though. We have a good sense of _____________ and that makes things
much _____________.
Solution: aunts, cousins, twin, similar, different, serious, cheerful, hard-working,
university, get on, share, understand, quarrel, humour, easier

RESOURCES 2
INTRODUCTION - CHILDREN AROUND THE WORLD
Lesson 5

SENTENCE CARDS
SAY IT IN ANOTHER WAY

Find the sentences with the nearly same meaning.

My friend is half a year older than me.

My friend is a bit older than me.

I’m fond of reading.

I like reading.

I’m very tall.

I’m pretty tall.

I’m 13 years old. My sister is 15.

My sister is two years older than me.

They look very similar.

They are almost identical.

They have different characters.

Their personalities are not the same.

I get on well with my sister.

We get on well with each other.

She has got curly hair.

Her hair is curly.

We hate wet weather.

We can’t stand wet weather.

They are tall, just like their father.

They are tall. Their father is tall too.
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RESOURCES 3
INTRODUCTION – CHILDREN AROUND THE WORLD
Lessons 6-7

WORD / PHRASE CARDS

sometimes
never
always
often
usually
rarely
at the moment
twice a week
on Saturdays
now
at weekends
Look.
Listen.
TANÁRI SEGÉDLETEK
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WORD SEARCH

RESOURCES 4
INTRODUCTION – CHILDREN AROUND THE WORLD
Lessons 8–9
Find 7 words in the word search. (4 ; 3 r)
N

H

W

T

Z

K

L

A

B

O

D

Y

M

P

T

D

R

P

G

L

I

N

U

F

D

L

K

T

C

A

R

M

U

S

I

C

T

E

V

T

Z

H

P

U

B

N

U

M

B

E

R

N

P

E

O

P

L

E

Solution:
W
B

O

D

Y

P

T

R

I

U

D

C

R

M

U

S

I

C

N

U

M

B

E

R

P

E

O

P

L

E

E

T
U

COURSE BOOK 15/1
WHOSE HOMES?
GAPPED TEXT

RESOURCES 5
UNIT 1 – HOME SWEET HOME
Lesson 10
Listen to Track 7 and complete the texts.

I live on the ______________________ ______________________. I use the ____________________ every day
because there is no lift in the block.
I don’t mind __________________________ down in the morning, but I hate ____________________________
up with the shopping bags after _________________________________________________________________.
*
I live in a small ________________________________ house. I love my _________________________________
___________________________________________________________________________________ at the front.
*
Three ___________________________ live together in the ____________________________. We have got nice
_______________________________ – we get on very _________________________________ with each other.
*
Look at this ____________________ big house. There is ____________________ room for a big family. I live
here with my ______________________________________ and _______________________________________.
Solution:
top floor, stairs, walking, climbing, work, country, flower garden,
families, building, neighbours, well, lovely, enough, parents, grandparents
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SENTENCE CARDS

RESOURCES 6
UNIT 1 – HOME SWEET HOME
Lesson 10

I agree (with …)
I think you’re right.
I’m not sure.
I don’t agree.
I don’t think you’re right.
I (totally) disagree.
WORD SEARCH
HOUSES

RESOURCES 7
UNIT 1 – HOME SWEET HOME
Lesson 10
Find 7 words in the word search. (7 ; 7r)
F

S

G

A

T

E

R

F

E

N

C

E

R

D

S

Q

E

R

T

Z

G

H

C

U

O

F

P

B

N

C

L

A

W N

O

I

N

B

A

L

C

O

N

Y

P

O

M

L

T

H

C

B

N

T

M

K

L

I

F

E

O

G

J

I

D

F

T

G

H

K

S

O

T

N

Solution:
F

G

R

S

A

T

T

A

F

E

N

C

E

C

P
B

E

L

C

C

C

L

A

O

N

Y

W

T

N

O

O

M

L

I

F

E

S

O

T

Y

R

T

A

K

O

F

L

A

T

B

Q

Y

R

T

R

L

U

N

Z

G

G

N

U

U

T

E

G

I

A

O

D

P

S

F

H

E

F

M

I

N

A

R

R

U

G

U

T

E

D

S

E

I

A

R

E

F

L

O W

E

R

B

E

D

B

B

N

N

B

M

K

L

I

Z

T

E

L

O

S

H

U

T

T

E

R

S

D

F

E

X

E

F

L

T
F

O

L

W

A

E

T

R

Q

B

N
S

E
T

H

U

T

T

E

R

S

D

B

B

L

O

E

X
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COURSE BOOK 17/6
HOUSES FOR SALE
LISTENING TASK

RESOURCES 8
UNIT 1 – HOME SWEET HOME
Lesson 12

Listen to Track 9 and complete the table with the words and phrases in the box.

semi-detached house

terraced home

large back garden

a hallway

three bedrooms
a sitting room

one bedroom
a bathroom

economy heating

2, Cloverfield, Brindle
Springs

kitchen
a spiral staircase

gas central heating

19, Letchworth Place,
Chorley

6, Pilling Court,
Chorley

____________________________

____________________________

semi-detached house

____________________________

____________________________

a spacious sitting room

two bedrooms
a hallway

____________________________
a fully modernised bathroom
economy electric heating

____________________________
a kitchen

____________________________
a sitting room
a kitchen with a dining area

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

2, Cloverfield, Brindle Springs

19, Letchworth Place, Chorley

6, Pilling Court, Chorley

semi-detached house
one bedroom
a spacious sitting room
a kitchen
a fully modernised bathroom
economy electric heating
spiral staircase

terraced home
two bedrooms
a hallway
a sitting room
a kitchen
a bathroom
gas central heating

semi-detached house
three bedrooms
a hallway
a sitting room
a kitchen with a dining area
economy heating
large back garden

Solution:
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RESOURCES 9
UNIT 1 – HOME SWEET HOME
Lesson 13

ACTIVITY BOOK 13/6
BUYING A HOUSE
DIALOGUE

Listen to Track 7 and complete the dialogue with the questions in the box.
• Sweet Home Estate Agency.
_____________________________________________________
○ Good morning. My name is Julia Davidson. I’d like to buy
a house near the town centre.
• Hold on a minute please… Oh yes… we’ve got a nice house
with a small front garden in a quiet street near the centre.

1. How many bedrooms has it got?
2. When can we see the house?

○ _____________________________________________________
• A terraced house.

3. Can I help you?

○ _____________________________________________________
• Three.

4. What kind of heating is there?

○ _____________________________________________________
• The whole house has got gas central heating.
○ _____________________________________________________
• Yes, there is a new shopping mall, it’s a 10-minute walk.
○ It sounds great.

5. What kind of house is it?
6. Are there any shops nearby?

_____________________________________________________
• Tomorrow after 2 o’clock, if it is all right with you.
Solution: 3. 5. 1. 4. 6. 2.
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COURSE BOOK 18/8
ON HOLIDAY IN ITALY
SENTENCE BUILDING

RESOURCES 10
UNIT 1 – HOME SWEET HOME
Lesson 15
A

Last

summer,

we

travelled

to

Italy

by

car.

My dad

rented

a caravan

there

for

10 days.

My parents

unpacked

the car

and

we

explored

the area.

My brother

and I

played

beach

volleyball

with

some

other

children.

Last summer,

we

travelled

to Italy

by car.

My dad

rented

a caravan

there

for 10 days.

My parents

unpacked

the car

and

we

explored

played

beach
volleyball

B

the area.
with
104

My brother
and I
some other
children.
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CROSSWORD PUZZLE
HOMES

RESOURCES 11
UNIT 1 – HOME SWEET HOME
Lessons 18-19
Do the crossword puzzle.
11
12
13
14
15
16
17
18

11. modernizált
12. kerítés
13. kapu
14. pázsit
15. központi
16. fűtés
17. levélszekrény
18. étkezőterület

*
*
*

19
10
11
12
13

19. előszoba
10. bejárati ajtó
11. redőny
12. csigalépcső
13. gazdaságos fűtés

*
*
*

Solution:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

M
G

O
F
A
L

L

F
S

R
H

D
E
T
A
C
H
E
D
*
H
O
U
S
E

E
N
E
W
E
E
T
I

R
C

N
E

I

S

E

D

N
N
A
T
N

T
T
E
I

R
I
R
N

A
N
*
G

L
G
B
*

O
A

A
N
T
P
C

L
T
T
I
O

L
*
E
R
N

W
D
R
A
O

A
O
S
L
M

Y
O

R

*
Y

S
*

X
R

E

A

T
H

A
E

I
A

R
T

C
I

A
N

S
G

E

SENTENCE HALVES
AGREEING AND
DISAGREEING

RESOURCES 12
UNIT 1 – HOME SWEET HOME
Lessons 18-19
Match the sentence halves.
1
2
3
4
5

I agree
I think you are
I don’t
I don’t think
I prefer

a
b
c
d
e

you are right.
right.
with you.
the other one.
agree.
Solution: 1.c, 2.b, 3.e, 4.a, 5.d
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TASK SHEET - PAST SIMPLE
TENSE

RESOURCES 13
UNIT 1 – HOME SWEET HOME
Lessons 18-19

1. Complete the sentences with the verbs in the word search. (5 ; 5 r)
D

T

R

A

V

E

L

L

E

D

Last summer, we ______________ to Poland by train.

P

L

A

Y

E

D

Z

R

X

R

We ______________ very early in the morning.

H

S

R

T

R

H

G

E

P

L

We ______________ in a campsite by the sea.

S

T

A

Y

E

D

K

L

L

E

My parents ______________ a caravan there for 6 days.

G

A

R

T

N

K

L

A

O

N

When we ______________, it was sunny.

B

R

T

G

T

L

N

X

R

J

We ______________ the area.

N

T

Z

B

E

P

B

E

E

O

We ______________ a lot on the beach.

M

E

H

N

D

H

V

D

D

Y

In the evening, we ______________ dinner together.

W

D

G

C

O

O

K

E

D

E

We ______________ under the stars.

A

R

R

I

V

E

D

C

B

D

We ______________ our holiday very much.

2. Find the matching pairs and then complete the text with the suitable past forms.
walked
want
visit
walk
chat

is

chatted
aren’t

wanted

look

visited

weren’t

was
looked

Last Sunday, it _______________ wet and cold. After breakfast, Becky and I _______________ around the
shopping mall and _______________ at the clothes shops. Later, we _______________ to go to the cinema.
There _______________ any good films on, so we _______________ the Internet café not far from the mall.
There we _______________ with our friends.
Exercise 1. solution:

p

t

r

a

v

e

l

a

y

e

d

s
s

t

r
a

106

y

e

d

l

e

d

Last summer, we travelled to Poland by train.

r

x

We started very early in the morning.

e

p

We stayed in a campsite by the sea.

l

l

e

My parents rented a caravan there for 6 days.

a

n

a

o

n

When we arrived, it was sunny.

r

t

x

r

j

We explored the area.

t

e

e

e

o

We played a lot on the beach.

e

d

d

d

y

In the evening, we cooked dinner together.

e

d

e

We relaxed under the stars.

d

We enjoyed our holiday very much.

d
a

l

r

r

c

o

o

k

i

v

e

d
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RESOURCES 14
UNIT 2 – TRUE STORIES
Lessons 22-23

VERB CARDS

go along the street
go towards the river
walk past the museum
go through the park
go over the bridge
climb up the stairs
go through the forest
walk along the river
swim across the river
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WORD CARDS

RESOURCES 15
UNIT 2 – TRUE STORIES
Lesson 27

we

were

sad

because

the match

wasn’t

exciting

five years ago

you

couldn’t

paint

nice

pictures

last Sunday

grandma

visited

her brother

in Italy

yesterday

my

friends

didn’t

call

me

RESOURCES 16
UNIT 2 – TRUE STORIES
Lesson 27

COURSE BOOK 26/14
ABC TASK SHEET
CLEVER INVENTIONS

Do the quiz on clever inventions.
1. In __________, Neil Armstrong, Edmund “Buzz” Aldrin and Michael Collins flew to the moon in their
spaceship Apollo 11.
a. 1961
b. 1969
c. 1979
2. Armstrong and Aldrin tried to land on the moon in their moonwalker called the __________.
a. Flyer
b. Rocket
c. Eagle
3. The Wright Brothers built a plane called the __________.
a. Flyer
b. Rocket

c. Eagle

4. On December 17th 1903, during the __________ test flight, Wilbur was the pilot.
a. second
b. third
c. fourth
5. Engineers took four years to build the Liverpool - __________ railway line.
a. Manchester
b. Chester
c. London
6. George Stephenson and his __________ built the steam engine of the first passenger train.
a. brother
b. son
c. father
Solution: 1.a, 2.c, 3.a, 4.c, 5.a, 6.b
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CROSSWORD PUZZLE
EXPRESSIONS

RESOURCES 17
UNIT 2 – TRUE STORIES
Lessons 28-29
Do the crossword puzzle.

1

1.

________ thirsty

2

2.

________ into the sand

3

3.

________ a record

4

4.

________ a fireplace

5

5.

________ a lighthouse

6

6.

________ a handful of grapes

7

7.

________ the sound of the sea

8

8.

________ the night in the desert

Solution:
1
2
3
4
5
6
7
8

C

R
B

F

E

A
R

S
E
B

E
S

P

E

A
H
N

E
X
H
A
U
S
T
E
D

L

K
I
E

L
E

A

R

D
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PAST SIMPLE TENSE TASK
SHEET

RESOURCES 18
UNIT 2 – TRUE STORIES
Lessons 28-29
1. Complete the table with the past form of the verbs.

is
are
find
fly
have
leave
see
spend
take
think

build
drink
feel
come
eat
give
go
hear
put
make

2. Complete the sentences. Use the Past Simple Tense.
Last summer, we ____________ (go) to the mountains. We ____________ (be) lucky as the weather
____________ (be) nice. It ____________ (not rain) at all. We ____________ (find) a nice place where we
____________ (can) set up our tent. We ____________ (build) a fireplace. Dad ____________ (make) the fire
and ____________ (help) with the cooking. We always ____________ (have) dinner under the stars.
3. EXTRA TASK • Make a word search with irregular verb forms. Write sentences with some of the verbs.
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COURSE BOOK 28/4
THE 9TH WONDER OF THE
ANCIENT WORLD
READING TASK

RESOURCES 19
REVISION 1
Lesson 31

Listen to Track EL65 and read the text in your book. Then complete the crossword puzzle. The gapped
text will help you.
1
2
3
4
*
5
6
7
8
9

*

10
11
12
13
14
15

THE 9TH WONDER OF THE ANCIENT WORLD
LIFE IN DERINKUYU __________ (4) CITY
__________ (1) wasn’t very easy underground. It was cold, about 7-8 degrees Celsius near the __________ (2),
but it got warmer as they moved __________ (3) underground.
Women __________ (7) food in __________ (8) and cooked in kitchens. More families __________ (5)
one kitchen in order to make as little __________ (12) as possible. They made __________ (6) and there
were underground stables too. There was a good __________ (9) system. Until 1962, people from nearby
__________ (10) took water from these wells.
Children learnt at an underground school and people regularly went to __________ (11). The underground
church was 10 m wide, 25 m long and 2.5 m high.
When they were in danger, villagers escaped through secret __________ (13). They closed them with heavy
__________ (14) __________ (15).

TANÁRI SEGÉDLETEK

Secrets 3 tkk. 23-176.indd 111

111

2013.12.08. 9:40:59

Solution:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

RESOURCES 20
UNIT 3 – AS FIT AS A FIDDLE
Lesson 34

A
U

N

D

W
R

I
E
D
E
A
U
M
T
O

S

T

O

V

W
I

A
L
C

T
L
H
S

S

T

L
I
F
E
*
U
N
D
E
R
G
R
O
U
N
D

I
R
U
R

F
S
R
G

E
H
T
R

S
E

E

D

P
*
E
C
K
N
E
O

O
S
S
H
E
N
O

A
H
O

F
E
U

T
R
N

S
D

T
U

S
P

P

L

Y

E

L

S

R

S

COURSE BOOK 31/3
PATTERNS

Use the patterns to make two spinners.

60°

112

45°

TANÁRI SEGÉDLETEK

Secrets 3 tkk. 23-176.indd 112

2013.12.08. 9:40:59

COURSE BOOK 32/5
AT THE SURGERY
SENTENCE CARDS

RESOURCES 21
UNIT 3 – AS FIT AS A FIDDLE
Lesson 35

What’s the matter?
I’ve got a sore throat. I feel dizzy and sick.
When did it start?
Yesterday morning.
Have you got a temperature?
No, but last night it was 37.8 degrees.
Let me examine you. Open your mouth and say aaaa.
Aaaa.
Well, well…your throat is red and swollen. Does it hurt?
Yes.
Let me listen to your heart and lungs.
All right. It’s nothing serious.
Take some vitamin pills and relax more.
Drink a lot of water, it’s very important.
You mustn’t go to school.
Stay in bed for 5 days and take these pills 4 times a day.
Thank you, doctor.
Get well soon. And come back on Friday.
ACTIVITY BOOK 34/6
AT THE SURGERY
TASK SHEET

RESOURCES 22
UNIT 3 – AS FIT AS A FIDDLE
Lesson 36
Find the pairs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

call
see a
ask for an
examine
feel
listen
take some
stay
have a
go

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

a patient
to a patient’s lungs
the ambulance
temperature
appointment
in bed
specialist
dizzy
to hospital
pills

Solution: 1.c, 2.g, 3.e, 4.a, 5.h, 6.b, 7.j, 8.f, 9.d, 10.i
TANÁRI SEGÉDLETEK

Secrets 3 tkk. 23-176.indd 113

113

2013.12.08. 9:40:59

RESOURCES 23 (AB)
UNIT 3 – AS FIT AS A FIDDLE
Lessons 38-39

PROBLEM CARDS and
ADVICE CARDS

A

have a runny nose
be allergic to wild flowers
have a sprained ankle
have a toothache
have a temperature
feel weak
sneeze a lot
have a sore throat

buy some nose drops
not go hiking in summer
not play tennis / relax (instead)
see a dentist
stay at home
take vitamin pills
buy a packet of tissues
drink hot lemon tea

B

I’ve got a runny nose.

You should buy some
nose drops.
I’m allergic to wild flowers. You shouldn’t go hiking
in summer.
I’ve got a sprained ankle.
I’ve got a toothache.

You mustn’t play tennis.
You must relax.
You should see a dentist.

I’ve got a temperature.

Stay at home.

I feel weak.

Take vitamin pills.

I sneeze a lot.

Buy a packet of tissues.

I’ve got a sore throat.

You must drink
hot lemon tea.
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COURSE BOOK 35/12
WHAT SHOULD I DO?
TASK SHEET

RESOURCES 24
UNIT 3 – AS FIT AS A FIDDLE
Lesson 40

Complete the sentences. Then listen to Track 25 to check your work.
You should __________ to your teacher about your problem.

tell (2x)

You should __________ for some extra pocket money.

make

You should __________ them more about the party and ask again.

borrow

You should __________ up and buy a present later.

ask

You shouldn’t __________ on your computer, you should work instead.

play

You shouldn’t __________ any money.

write

You mustn’t __________ without your parents’ permission.

talk

You should work harder and __________ a shorter diary.

save

You should __________ a nice present for your friend.

go

You should __________ your friend that you can’t go to the party.

CROSSWORD PUZZLE
ADVERBS

RESOURCES 25
UNIT 3 – AS FIT AS A FIDDLE
Lesson 41
Complete the crossword puzzle with the adverbs.
1
2
3
4
5
6

s

l

o

w

l

y

1.
2.
3.
4.
5.
6.

hard
good
careful
slow
fast
healthy

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

bad
quiet
easy
careless
loud
neat
precise

*
7
8
9
10
11
12
13
Solution:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

C

W
C
S
S

F

A

B
Q

D
I
A
E
L
I

A

R

E

A
U
E
L

P

R

E

C

H
E
A
L
T
H
*
L
E
S
S
O
N
S

A
L
R
O

R
L
E
W

D
F
L

U
Y

L

L

Y

E

A

L

T

H

I

L

Y
T
I
S
U
E
E

L
L
L
D
A
L

Y
Y
Y
L
T
Y

Y
L

Y
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COURSE BOOK 33/8
FRIDAY THE 13TH
WORD SEARCH

RESOURCES 26
UNIT 3 – AS FIT AS A FIDDLE
Lessons 42-43

Find 15 words in the word search. Then read the story on page 33 and check your work. (8 ; 7 r)
A

S

U

P

E

R

S

T

I

T

I

O

U

S

P

P

L

H

F

D

E

N

T

I

S

T

G

V

H

N

L

R

A

B

Q

R

T

Z

G

H

P

B

N

E

N

E

K

E

R

A

G

P

A

I

N

R

R

D

M

R

B

E

J

S

M

N

H

J

K

N

B

V

A

S

J

S

J

Z

H

C

*

D

R

T

H

O

S

P

I

T

A

L

K

E

G

R

C

A

M

E

D

I

C

I

N

E

C

E

O

R

F

I

L

G

R

T

Z

U

I

B

N

M

O

E

L

T

D

B

O

E

T

U

I

W

A

K

E

*

U

P

P

Z

C

E

C

D

F

G

W

A

I

T

I

N

G

*

R

O

O

M

K

A

C

C

I

D

E

N

T

O

H

Z

J

K

V

N

Solution:
A
L
A
R
M
*
C
L
O
C
K

RESOURCES 27
UNIT 4 – Being adventurous
Lesson 45

S

U

P
D

P
I

I
S
P
R
A
I
N

W A K
W A I T
C I D E N

E
I
T

B
A
P
N
D
A M E
G
E
A

C

E
E

R
N

S
T

A

I

N

H O
D I

S
C

T
I

T
T

T
E

I

A
C
O
* U
N G
H

O U S
P
V
N
R
E
E
E
R
E
S
S
Z
C
L
E
R
E
I
E
B
P
E
* R O O M

COURSE BOOK 38/4
WHAT IS IT?
TASK SHEET

Complete the definitions with the suitable verbs. Then guess the object.

1.

You can ____________ a fire with them.

eat

1. ______________________

2.

You can ____________ in the dark with it.

clean

2. ______________________

3.

You can ____________ a tin with it.

carry

3. ______________________

4.

You can ____________ in it. It keeps you warm.

see

4. ______________________

5.

You can ____________ your teeth with it.

sleep

5. ______________________

6.

You can ____________ but you can’t cut with it.

make

6. ______________________
or

7.

You can ____________ with it. It’s a sharp object.

cut

7. ______________________

8.

You can ____________ water or tea in it.

wash

8. ______________________

9.

You can ____________ your hands with it.

open

9. ______________________
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RESOURCES 28
UNIT 4 – Being adventurous
Lesson 48

ACTIVITY BOOK 43/11
QUESTION TIME
QUESTION BUILDER WORD
CARDS

what
was
your best friend
doing
were
your friend’s
the girls
the boys
parents
parrot
the neighbour’s
cat
?
?
?
?
?
?
?
?
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ACTIVITY BOOK 45
EXTRA VOCABULARY
ADVENTURE SPORTS
CROSSWORD PUZZLE

RESOURCES 29
UNIT 4 – Being adventurous
Lesson 51

Use your activity book and the given letters to complete the puzzle. Then look up the new words in a
dictionary.
1
2
3
4
5
6
7

I
A
A

Solution:
1
2
3
4
5 S A
6
7 C A

E

*

O

*

I

N

D

*

I
B

V

E

*

D

C
O
I

E
A

A
*

E
I

E
I

*
U
E

I

*

I

I
I

I

I
O
I

E
A
M
V

A
I

O
*

U
E

O
*
R
O
I

U

W
R
C
D
U
N

S
A
I
L
I
N
G

C
V
E
I
N
T

A

I

U
E
N
M
G
A

B
*
T
B

A
J
E
I

*
U
E
N

D
M
R
G

I
P
I

V
I
N

I
N
G

N
G

G

I

N

*

B

I

K

I

N

G

RESOURCES 30
UNIT 4 – Being adventurous
Lesson 51

I

COURSE BOOK 42/14
BT GLOBAL CHALLENGE
WORD POWER TASK SHEET

Match the words and the definitions.
1

identical

someone who is not paid for the work that they do

2

to circumnavigate

a large sea mammal, the largest animal in the world

3

currents

someone who is in charge of a small ship

4

a volunteer

exactly the same

5

(the) crew

extremely impressive

6

a skipper

the people who work on a ship

7

a sail

on a ship

8

on board

a very large piece of ice floating in the sea

9

tough

to sail completely around something

10

spectacular

a piece of strong cloth used for catching wind to move a boat

11

an iceberg

difficult

12

a whale

a strong movement of water in one direction
Solution:4, 12, 6, 1, 10, 5, 8, 11, 2, 7, 9, 3
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WORD SEARCH

RESOURCES 31
UNIT 4 – Being adventurous
Lessons 52-53
Find 14 the adjectives. (7 ; 7 r)
A

T

T

R

A

C

T

I

V

E

T

B

S

D

F

G

R

T

A

F

D

S

C

V

N

P

P

H

F

G

H

L

I

G

H

T

N

S

E

O

I

Q

T

J

M

T

S

T

E

E

P

C

I

G

H

L

K

L

N

B

V

C

T

E

T

S

H

A

L

L

O

W

K

N

R

H

C

A

O

Z

H

T

T

O

U

G

H

T

I

I

C

N

G

E

Z

H

G

D

O

L

F

C

A

U

O

B

A

V

D

N

N

E

W

D

K

L

L

U

F

V

D

S

W

R

P

P

D

L

K

A

S

D

Y

F

T

Z

J

K

R

S

T

L

R

C

R

Y

S

T

A

L

*

C

L

E

A

R

Solution:
A

T

P
O
I
S
O
N
O
U
S
C

H
I
G
H

R

T

A
H
E
A
V
Y
Y

R

L

S

A

L
T

T

C
A
L
M
O
O

A

T

I

V

E

I

G
S

H
T

T
E

W
U

G

H

N

E

W

L

*

C

L

E
T
H
I
C
K

S
P
E
C
I
A
L

E

A
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MEMORY CARDS
IRREGULAR VERBS

RESOURCES 32
UNIT 4 – Being adventurous
Lessons 52–53

120

blow

blew

get

got

let

let

have

had

ring

rang

wake

woke

sink

sank

break

broke

win

won

buy

bought

do

did

build

built

fall

fell

come

came

feel

felt

drink

drank

fly

flew

give

gave

eat

ate

go

went

hear

heard

make

made

hurt

hurt

take

took

put

put

see

saw
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RESOURCES 33
UNIT 4 – Being adventurous
Lessons 52-53

TASK SHEETS
FOR STUDENT A
AND STUDENT B

Student A
Complete the sentences with the correct verb form.
Then check your work with student B.
We decided to go to the skateboard park. When we ____________________ (arrive), the others were
skateboarding. I joined the boys. We ____________________ (have) a great time. Dad was watching us
when his mobile ____________________ (ring). Mum was on the line. Dad asked her to come and see me.
She couldn’t come because she was working. Dad ____________________ (be) bored, so he wanted to try
skateboarding. While he ____________________ (move) faster and faster, he crashed into a big stone. He
____________________ (fall) off and hurt his head. Luckily, it wasn’t serious.

Student B
Complete the sentences with the correct verb form.
Then check your work with student A.
We decided to go to the skateboard park. When we arrived, the others ____________________ (skateboard). I
joined the boys. We were having a great time. Dad ____________________ (watch) us when his mobile rang.
Mum ____________________ (be) on the line. Dad asked her to come and see me. She couldn’t come because
she ____________________ (work). Dad was bored, so he wanted to try skateboarding. While he was moving
faster and faster, he ____________________ (crash) into a big stone. He fell off and ____________________
(hurt) his head. Luckily, it wasn’t serious.
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CROSSWORD PUZZLE
SITUATIONS

RESOURCES 34
REVISION 2
Lesson 55

Complete the crossword puzzle with the missing words. Then read the dialogues in pairs.
11
12
13

11. Why don’t we walk _____ together?
12. I’d rather take a bus. I _____ feel well.
13. How _____ going to the roller rink?

’
*

14
15
16
17
18
19
10

’

14. _____a great idea.
15. Can I use your highlighter, _____?
16. Yes, _____ you are.
17. Mum, can I go to the park____ my class?
18. OK. You _____ go.
19. Do you fancy _____ over this afternoon?
10. I’d love to but my mum _____ my help.

Solution:
1
2
3

H

O

M

E

D

O

N

’

T

E

A

A

B

O

U

T

H

A

T

’

S
P

L

H

E

R

E
T

*
4

T

5
6
7
8
9
10
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C

W

I

C

A

N

O

M

I

N

G

N

E

E

D

S

S

E

H
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COURSE BOOK 47/1
AN UNEXPECTED
EXPERIENCE
TASK SHEET

RESOURCES 35
UNIT 5 – FEELING UNDER THE WEATHER
Lesson 58

Listen to Track 34 and match the places and the weather words to the dates.
1

November 16th

Madrid

chilly

2

November 17th

Athens

rainy

3

November 18

Venice

misty and foggy

4

November 19th

Paris

cloudy and drizzly

5

November 20th

London

stormy

6

November 21

Budapest

windy

7

November 22nd

Amsterdam

freezing cold

th

st

Solution: Nov 16th – Paris – freezing cold;
Nov 19th – Venice – rainy;
Nov 21st – Athens – windy;

Nov 17th – Amsterdam – chilly;
Nov 20th – Budapest – misty and foggy;
Nov22nd – London – cloudy and drizzly.

Nov 18th – Madrid – stormy;

ACTIVITY BOOK 53/6
WITNESSES
SENTENCE BUILDER WORD /
PHRASE CADS

RESOURCES 36
UNIT 5 – FEELING UNDER THE WEATHER
Lesson 60

Use the cards to make sentences. Put your sentences in order to tell a story.

The hurricane

started

yesterday

morning.

They

were having

breakfast

in the back garden.

The eyewitness

was serving

the tea,

while

her husband

was reading

the morning papers.

When they noticed

the hurricane,

they all

walked

inside.

They took

lots of

photos

from the window.

Luckily,

the hurricane

didn’t reach

the neighbour’s house.
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COURSE BOOK 49/6
OUR PLANET
TASK SHEET

RESOURCES 37
UNIT 5 – FEELING UNDER THE WEATHER
Lessons 61-62
Insert the verbs.
_ _ _ _ _ _ from natural disasters
_ _ _ _ the environment
_ _ _ _ _ _ _ chemicals into nature
_ _ _ _ _ _ _ _ exhaust fumes
_ _ _ _ _ _ _ waste
_ _ _ down forests
_ _ _ _ the planet
_ _ _ unleaded petrol
_ _ _ organic food
Solution:
suffer from natural disasters
produce waste
eat organic food

generate
harm
eat
release
cut
suffer
save
use
produce

harm the environment
cut down forests

release chemicals into nature
save the planet

generate exhaust fumes
use unleaded petrol

WORD SEARCH

RESOURCES 38
UNIT 5 – FEELING UNDER THE WEATHER
Lessons 67–68

Find the verbs then use them in sentences about the environment and ’being green’. (7 ; 7 r)
R

E

U

S

E

N

C

M

J

K

T

☺ Plastic bottles are reused in Crafts lessons.

E

D

L

P

R

Z

U

S

E

Z

R

☺ Try to reuse cans and bottles.

C

F

P

L

A

N

T

Z

J

T

A

Y

G

P

J

R

L

*

N

G

R

V

C

Y

C

L

E

R

D

M

E

F

E

L

H

R

T

D

Q

O

J

N

D

L

E

J

A

Z

U

Y

W

Z

E

G

*

L

K

N

P

C

N

N

T

R

V

G

S

U

F

F

E

R

P

R

A

H

R

A

L

N

L

K

L

L

D

T

A

E

V

R

R

E

L

E

A

S

E

R

E

E

P

R

O

D

U

C

E

J

M

N

Lots of trees are cut down every year.

Solution:
R
E
C
Y
C
L
E
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S
A
V
E

E

U
P

S
L

E

Y

C

L

U

F

F

A
R
E
D
U
C
E

P

R
R

E
O

L
D

N

E
U

C
U
T
*
D
O
W
N

S

R
A
C

S
E

E
G
E
N
E
R
A
T
E

H
A
R
M

T
R
A
V
E
L
*
G
R
E
E
N
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MEMORY CARDS
PASSIVE STRUCTURES

RESOURCES 39
UNIT 5 – FEELING UNDER THE WEATHER
Lessons 67-68
Set ’A’

Trees

Waste

Set ’B’

are planted
in the parks
regularly.
is collected
in recycling bins.

Dynamite

was invented
by Alfred Nobel.

America

was discovered
by Columbus.

Plastic bottles

are reused
in Crafts lessons.

Mobile phones

were invented
in the 20th century.

A project week

is organised
every spring.

Mona Lisa

Questions

are answered
by experts.

The White Tower

was painted
by Leonardo
da Vinci.
was built
in the 11th century.

Films

are shown every
Friday afternoon.

Lake Balaton

Organic food

Budapest
is served
in the
school canteen.
is used for drawing Buckingham
and painting.
Palace

Recycled paper

can be found
in Transdanubia.
was built
on the Danube.
can be found
in London.

Organic vegetables are grown
in many gardens.

The Meteoras

can be found
in Greece.

Chemicals

are not used by
environmentalists.

Derinkuyu
underground city

Demonstrations

are organised
to stop
water pollution.
are caused
by people.

The houses in
Çatalhöyük

was used
as a hiding place
for a long time.
were built
9,000 years ago.

The story of the
Little Prince

was written
by Saint-Exupéry.

Some natural
disasters
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RESOURCES 40
UNIT 5 – FEELING UNDER THE WEATHER
Lessons 67–68

TASK SHEET
PASSIVE STRUCTURES

1. Complete the sentences. Use the present passive form.
English _________________ (speak) in many countries of the world.
Museums _________________ (close) to the public on Mondays.
Veszprém _________________ (can / find) north of Lake Balaton.
Its zoo _________________ (name) after Kálmán Kittenberger.
Every year, lots of demonstrations _________________ (organise) to stop killing whales.
2. Complete the sentences. Use the past passive form.
The ballpoint pen _________________ (invent) by the Hungarian László Bíró.
Australia _________________ (discover) by Captain James Cook.
Aranyember _________________ (write) by Jókai.
The Meteoras _________________ (form) by the weather and earthquakes.
Greenpeace _________________ (found) in 1971.
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RESOURCES 41
UNIT 6 – PERSONAL EXPERIENCES
Lesson 70

WORD CARDS
CONTINENTS AND OCEANS

E _ R_ _ _
_S__
_FR___
_ O _ TH A _ _ _ _ _ A
S _ _ TH A _ _ _ _ _ A
AU _ _ _ _ _ _ A
A__A_____A
THE _ _ _ I F _ _ O _ _ _ _
THE _ T L _ _ _ _ _ O _ _ _ _
THE _ N_ _ _ N O _ _ _ _
TANÁRI SEGÉDLETEK
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EUROPE
ASIA
AFRICA
NORTH AMERICA
SOUTH AMERICA
AUSTRALIA
ANTARCTICA
THE PACIFIC OCEAN
THE ATLANTIC OCEAN
THE INDIAN OCEAN
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RESOURCES 42
UNIT 6 – PERSONAL EXPERIENCES
Lessons 73–74

LIST OF
IRREGULAR VERBS

Complete the list with the past and past participle form. Add the Hungarian meaning.
Past form

Past Participle

Hungarian meaning

be
break
build
buy
do
drive
eat
find
fly
get
go
grow
have
hear
know
learn
leave
make
meet
read
ride
see
sell
send
show
sing
speak
swim
take
write
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WORD CARDS IRREGULAR
VERBS

RESOURCES 43
UNIT 6 – PERSONAL EXPERIENCES
Lessons 73–74

be
break
build
buy
do
drive
eat
find
fly
get
go
grow
have
hear
know
learn
leave
make
meet
read

ride
see
130

was / were
been
broke
broken
built
built
bought
bought
did
done
drove
driven
ate
eaten
found
found
flew
flown
got
got
went
gone
grew
grown
had
had
heard
heard
knew
known
learnt/learned learnt/learned
left
left
made
made
met
met
read
read

rode
saw

ridden
seen
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sell
send
show
sing
speak
swim
take
write

sold
sent
showed
sang
spoke
swam
took
wrote

RESOURCES 44
UNIT 6 – PERSONAL EXPERIENCES
Lesson 76

sold
sent
shown
sung
spoken
swum
taken
written
COURSE BOOK 57/12
HOW LONG HAS IT BEEN?
WORD CARDS

The Great Wall

Taj Mahal

China

India

a man-made structure

Agra

unbelievable

made of white marble

6,352 long

Emperor Shan Jahan
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WORD SEARCH
ADJECTIVES, NOUNS AND
VERBS

RESOURCES 45
UNIT 6 – PERSONAL EXPERIENCES
Lessons 79–80

Find 14 words in the word search. Then write them in three groups. (7 ; 7 r)
ADJECTIVES (3): ____________

D

T

A

K

E

*

P

L

A

C

E

R

F

C

H

J

L

K

L

N

M

V

M

C

F

D

I

O

C

D

A

N

C

E

M

E

A

L

S

T

R

L

E

R

N

R

T

Z

U

I

Z

I

H

Z

E

O

L

T

T

Z

H

G

B

N

I

G

J

W

C

U

NOUNS (5): _________________

E

S

E

T

*

O

F

F

N

H

K

E

R

R

____________________________

B

C

R

C

V

B

N

M

G

T

L

A

A

F

____________________________

R

G

N

F

D

G

S

J

K

S

P

R

C

U

A

D

E

C

O

R

A

T

E

D

C

H

K

L

T

C

E

L

E

B

R

A

T

I

O

N

E

L

E

G

E

T

*

T

O

G

E

T

H

E

R

G

F
I
R
E
C
R
A
C
K
E
R

C
O
L
O
U
R
F
U
L

____________________________
____________________________
____________________________

VERBS (6): __________________
____________________________
____________________________
____________________________

Solution:
T
C
E
L
E
B
R
A
T
E

132

D

S

D
C
G

A
L
A
N
T
E
R
N
E
E
E

K

E

*

P

L

N

C

E

M

E

T

*

O

F

F

C
L
T

O
E
*

R
B
T

A
R
O

T
A
G

A
M
A
Z
I
N
G
E
T
E

C

E

L
I
G
H
T
S
D
I
T

S
W
E
A
R
O
H

N
E

Adjectives:
amazing, colourful, decorated
Nouns:
lights, celebration, firecracker, lantern,
meals
Verbs:
celebrate, get together, take place, wear,
set off, dance
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ID CARDS

RESOURCES 46
UNIT 6 – PERSONAL EXPERIENCES
Lessons 79-80

Name:

Ralph MacDonald

Name:

Chen Wong

Country:

the UK (Scotland)

Country:

China

Grade:

Year 7

Grade:

Year 6

Place of birth:

London (the UK)

Place of birth:

Beijing

Arrival:

July 2012

Arrival:

August 2013

Countries visited:

Denmark, Belgium, France

Countries visited:

the USA

Name:

Maria de Almeida Campos

Name:

_____________________

Country:

Portugal

Country:

_____________________

Grade:

Year 7

Grade:

_____________________

Place of birth:

Braga

Place of birth:

_____________________

Arrival:

July 2013

Arrival:

_____________________

Countries visited:

Spain, France, Hungary

Countries visited:

_____________________

Name:

_____________________

Name:

_____________________

Country:

_____________________

Country:

_____________________

Grade:

_____________________

Grade:

_____________________

Place of birth:

_____________________

Place of birth:

_____________________

Arrival:

_____________________

Arrival:

_____________________

Countries visited:

_____________________

Countries visited:

_____________________
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RESOURCES 47
UNIT 6 – PERSONAL EXPERIENCES
Lessons 79–80

TASK SHEET
PRESENT PERFECT TENSE

1. Complete the sentences. Use the Present Perfect.
1. The windows are clean. I (just/wash) them.
____________________________________________________________________________________________
2. I (not see) Helen yet. Is she at school?
____________________________________________________________________________________________
3. They are happy because they (win) the match.
____________________________________________________________________________________________
4. (you/buy) the cinema tickets yet?
____________________________________________________________________________________________
5. We (forget) to post the letter.
____________________________________________________________________________________________
6. He is late. The film (already/start).
____________________________________________________________________________________________
7. You (never/ride) a mountain bike.
____________________________________________________________________________________________
8. Mum isn’t in. She (go) to the supermarket.
____________________________________________________________________________________________
2. Complete the phrases with since or for.
……….. a century

……….. she was a child

……….. last year

……….. five hours

……….. 2009

……….. they bought that house

……….. a long time

……….. five o’clock

3. Translate the sentences into Hungarian.
He hasn’t opened his mail box for 3 days.
____________________________________________________________________________________________
You have had your car since Christmas.
____________________________________________________________________________________________
I have seen this film three times.
____________________________________________________________________________________________
She has never taken her ring off.
____________________________________________________________________________________________
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COURSE BOOK 59/3
ITALIAN WEATHER
CROSSWORD PUZZLE

RESOURCES 48
REVISION 3
Lesson 81

Read the text about Italian weather (Course book 59/3) and complete the crossword puzzle.
1
2
3
4
5
6
7
8
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

_____ skies
a _____ of the past
_____ clear skies
_____ clean air
_____ weather
_____ hot
_____ temperatures
chill the _____
_____ through winter clothes

Solution:
1
2
3
4
5
6
7
8
9.

RESOURCES 49
UNIT 7 – GOING ON A HOLIDAY
Lesson 88

3-bedroom
free access
air
5-star
luxury
flat-screen
fitness
kitchen
conference
restaurant
underground

T
F

R

E

C
B
D

C
H
S
S
U
H
O
I

L
I
G
H
T
N
I
N
G

O
N
L

U
G
O

D

L

E

S

S

R

I

U

O

S

A
B
L
E

B
E
L
S

L
A
I

E
R
E

A
R

B

L

ACTIVITY BOOK 73/5
NEW YORK PALACE HOTEL
WORD CARDS

suite
to the Internet
conditioning
hotel
room
TV
centre
area
centre
with live music
garage
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CROSSWORD PUZZLE
WITH WORD CARDS

RESOURCES 50
UNIT 7 – GOING ON A HOLIDAY
Lessons 90–91
Listen to the definitions and complete the puzzle.
1
2
3
4
5
6

*

*
*
*
*

7
8
9
10
11
12
13

136

*

*
*
*

1

RING FOR SERVICE

2

MANAGER

3

PAY ONLINE

4

TWIN ROOM

5

RECEPTIONIST

6

PACKAGE HOLIDAY

7

LOUNGE

8

ACCOMMODATION

9

PORTER

10

AIR CONDITIONING

11

DOUBLE ROOM

12

LAUNDRY

13

SINGLE ROOM
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RESOURCES 51
UNIT 7 – GOING ON A HOLIDAY
Lesson 92

ACTIVITY BOOK 77/16
THE RICHEST POOR MAN
ON THIS EARTH
TASK SHEET

1. Listen to Track 34 and complete the poem.
I don’t live in a _____________________________________________ house, my friend,
and I haven’t got ____________________________________________________ money.
But my ___________________________________________________ is full of laughter,
my kids are _________________________________________________________ funny.
I feel _________________________________________, when there’s happiness inside,
Love and patience open my ____________________________________________ wide.
We have _______________________________________ to wear and shoes on our feet,
I hug my ________________________________________________ whenever we meet.
These are the _____________________________________ on whom I can always rely,
So I have ______________________________________________ that money can’t buy,
That’s why I am the richest poor man on this Earth.
2. Complete the poem with your own words.
I don’t live in a _____________________________________________ house, my friend,
and I haven’t got ____________________________________________________ money.
But my ___________________________________________________ is full of laughter,
my kids are _________________________________________________________ funny.
I feel _________________________________________, when there’s happiness inside,
Love and patience open my ____________________________________________ wide.
We have _______________________________________ to wear and shoes on our feet,
I hug my ________________________________________________ whenever we meet.
These are the _____________________________________ on whom I can always rely,
So I have ______________________________________________ that money can’t buy,
That’s why I am the richest poor man on this Earth.
Solution – Track 34:
I don’t live in a huge house, my friend,
and I haven’t got much money.
But my home is full of laughter,
my kids are always funny.
I feel rich, when there’s happiness inside,
Love and patience open my doors wide.
We have clothes to wear and shoes on our feet,
I hug my friends whenever we meet.
These are the people on whom I can always rely,
So I have everything that money can’t buy,
That’s why I am the richest poor man on this Earth.
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WORD SEARCH
ADJECTIVES, NOUNS AND
VERBS

RESOURCES 52
UNIT 7 – GOING ON A HOLIDAY
Lessons 93-94

Find 10 words in the word search, then write them in three groups. (6 ; 4 r)
M

A

G

N

I

F

I

C

E

N

T

C

T

R

B

I

C

H

E

C

K

*

O

U

T

O

H

V

E

N

T

E

R

T

A

I

N

M

E

N

T

O

R

H

Q

E

R

B

T

Z

U

I

O

F

T

I

T

E

D

F

G

U

H

J

K

L

K

I

U

C

G

R

H

C

K

S

P

L

L

L

L

R

I

E

F

I

C

U

S

T

O

M

S

M

P

M

P

*

H

T

T

Z

G

L

B

H

N

N

J

H

L

M

B

O

A

R

D

I

N

G

*

C

A

R

D

A

K

T

R

I

N

N

V

C

S

D

F

G

H

I

U

N

F

O

R

G

E

T

T

A

B

L

E

L

N
U
M

ADJECTIVES (3):

NOUNS (4):

VERBS (3):

Solution:
M

B

A
I
N
H
E
R
I
T
O

U

N

E

138

G
C
T

N
H
E

I
E
R

C

U

S

A

R

D

F

O

R

F
C
T
B
U
S
T
L
I
N
G

I
K
A

C
*
I

E
O
N

T
T
E

C
O
N
F
I
R
M

O

M

S

N

G

*

C

A

R

D

E

T

T

A

B

L

E

T

V
O
I
C
E
*
M
A
I
L

Adjectives:
bustling, magnificent, unforgettable
Nouns:
entertainment, voice mail, boarding
card, customs
Verbs:
confirm, check out, inherit
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TASK SHEET
QUESTIONS

RESOURCES 53
UNIT 7 – GOING ON A HOLIDAY
Lessons 93–94

Put the words in order to make questions. Then write them in the right box.
Preparing for a trip

Booking a hotel room

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

• pay, I, online, can
• travel, you, will, how
• full board, you, half board, would, like, or
• there, will, how long, you, be
• service, wake-up, is, a, there

• roof, there, is, garden, a
• stay, you, where, will
• there, have, been, before, ever, you
• there, facilities, other, what, are
• you, leave, when, do

Solution:
Preparing for a trip
How will you travel?
How long will you be there?
Where will you stay?
Have you ever been there before?
When do you leave?

Booking a hotel room
Can I pay online?
Would you like full board, or half board?
Is there a wake-up service?
Is there a roof garden?
What other facilities are there?
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RESOURCES 54
UNIT 7 – GOING ON A HOLIDAY
Lessons 93–94

ROLE CARDS

You want to spend a few days
in New York.
Key words:
• a 3-star hotel
• a single room with a shower
• full board
• pay online

You are a receptionist
in a 3-star hotel in New York.
(wake-up service, fitness room,
swimming pool on the roof)

You want to spend a few days
in New York.
Key words:
• a 5-star hotel
• a twin room with a shower
• full board
• pay in cash

You are a receptionist
in a 5-star hotel.
(electronic room keys, fitness room,
air conditioning,
swimming pool on the roof)

You want to spend a few days in Kőszeg.
Key words:
• a guest house
• 2 double rooms with showers
• half board
• pay by card
You want to spend a week in London with your
friend.
Key words:
• package holiday
• travel by plane
• stay in a hotel
• leave next Friday
You want to spend two weeks
in the mountains.
Key words:
• a family holiday
• by car
• stay at a campsite
• leave on Saturday
You want to spend a week at a school summer
camp.
Key words:
• a riding camp
• by train
• stay at a campsite
• leave on Saturday

140

You are a receptionist
in a guest house in Kőszeg.
(wake-up service,
swimming pool in the garden)

You are planning a week
in London with your friend.

You are a grandparent.
Your son and his family are going
on holiday to the mountains.

You are a parent.
Your child is going
to a school camp.
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MEMORY CARDS

RESOURCES 55
UNIT 7 – GOING ON A HOLIDAY
Lessons 93–94
A

B

I’m looking

at a travel
brochure.

Grigoria will
live

in New York.

We are going to

the US for the
holidays.

She will

stay with
relatives.

We’ll

go by plane.

She will
work in

a restaurant.

We’ll spend
two

weeks there.

She will save

up for a small
apartment.

We have
already

booked two
twin rooms.

parents in
She’ll visit her Greece once or
twice a year.

I haven’t been

to the States
before.

Her parents

will be very
happy to see
her again.

I’m so excited about the flight. She will make

lots of new
friends.

to do until
then.

a fluent speaker
of English
within no time.

I have a lot

She will be
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RESOURCES 56
UNIT 8 – TRAVELLING IN TIME
Lessons 95–96

WORD BANK
ADJECTIVES

healthy

unhealthy

boiling hot

freezing cold

important

unimportant

clean

dirty

cheerful

sad

hard-working

lazy

tall

short

similar

different

slender / slim

plump

expensive

cheap

friendly

unfriendly

dangerous

safe

heavy

light

large

tiny

loose

tight

low

high

narrow

wide

old-fashioned

modern

full

empty

brand-new

old

shallow

deep

thick

thin

plain

patterned

comfortable

uncomfortable
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RESOURCES 57
UNIT 8 – TRAVELLING IN TIME
Lesson 99

MEMORY CARDS
CONDITIONAL 1

If it rains much more,

the river will flood.

If I have time,

I will paint the kitchen.

If I have a sore throat,

I will go to the doctor.

If I do more exercise,

I will lose weight.

If my dad helps me
with my homework,

I won’t get a bad mark.

If their car is ready
by Saturday,

they’ll go
to their weekend house.

If our team wins,

we’ll celebrate
in my favourite restaurant.

If he gets
a new mobile phone,

he’ll give his old one
to his brother.
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RESOURCES 58
UNIT 8 – TRAVELLING IN TIME
Lesson 103

WORD CARDS
INVENTORS AND
INVENTIONS

Bíró László
(1899–1985)
journalist

modern ballpoint pen (1938)

Thomas Alva Edison
(1847–1931)
inventor and businessman

long-lasting electric light bulb
(1879)

Alexander Graham Bell
(1847–1922)
scientist, inventor, engineer

telephone (1875)

Johannes Gutenberg
(1394–1468)
goldsmith and inventor

printing press (1436)

John Logie Baird
(1888–1946)
engineer

television (1925)

Benjamin Franklin (1706–1790)
author, printer, politician,
postmaster, scientist, musician,
inventor, diplomat

lightning rod (1752)
bifocal glasses (1784)

Willis Haviland Carrier
(1876–1950)
engineer

modern air conditioning (1902)

Douglas Engelbart (1925–2013)
engineer and inventor, and a
computer and Internet pioneer

computer mouse (1964)
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Rubik Ernő
(1944–)
architect and inventor

Rubik’s cube (1974)

Alexander Fleming
(1881–1955)
biologist, pharmacologist and
botanist

penicillin (1928)

Gábor Dénes
(1900–1979)
electrical engineer and physicist

holography (1947)
(Nobel prize in physics in 1971)

Alfred Nobel
(1833–1896)
chemist, engineer, innovator

dynamite (1866)

Percy LeBaron Spencer
(1894–1970)
engineer and inventor

microwave oven (1946)

George Washington Carver
(1864–1943)
agricultural chemist

peanut products (around 1880)

Find more: http://pinterest.com/dmadden14/famous-inventors-their-inventions/
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WORD SEARCH
ADJECTIVES

RESOURCES 59
UNIT 8 – TRAVELLING IN TIME
Lessons 104–105
Find 14 adjectives. Then write their opposites too. (7 ; 7 r)
I

R

E

L

I

A

B

L

E

N

H

C

M

E

F

L

E

X

I

B

L

E

D

O

P

S

D

E

P

D

E

E

P

H

A

M

O

P

R

X

S

D

F

G

H

G

N

F

R

E

D

P

Q

T

R

L

J

B

G

O

T

C

L

E

P

L

Z

O

K

N

E

R

A

T

N

N

A

R

R

O

W

M

R

T

N

F

B

S

T

P

I

S

L

V

O

A

T

U

V

I

I

T

L

E

P

B

U

B

H

L

C

V

E

R

K

L

T

K

S

L

F

R

I

E

N

D

L

Y

R

L

P

E

P

O

L

I

T

E

H

O

N

E

S

T
Solution:
I
M
P
O
R
T
A
N
T
F
P

R
E
S
P
E
C
T
F
U
L
R
O

E
F

I
L

RESOURCES 60
UNIT 8 – TRAVELLING IN TIME
Lessons 104–105

L
L
E
X
P
E
N
S
I
V
E
I

I
E

P
A
T
I
E
N
T

A
X
D

B
I
E

L
B
E

E
L
P

R

R

L
O
O
S
E

W

D
E

L
H

Y
O

N

E

D
A
N
G
E
R
O
U
S

E

S

C
O
M
F
O
R
T
A
B
L
E
T

ROLE CARDS 1-3

ROLE CARD 1

ROLE CARD 2

ROLE CARD 3

You are a journalist. Write
questions and interview Wilbur
Wright about the Flyer.

You are Wilbur Wright.
Answer the journalist´s
questions.

(Find information in your book
on pages 26 and 70.)

(Find information in your book
on pages 26 and 70.)

You are a journalist. Listen to the
interview and take notes. Then
write a few sentences about
Wilbur´s hopes and plans.
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on pages 26 and 70.)

TANÁRI SEGÉDLETEK

Secrets 3 tkk. 23-176.indd 146

2013.12.08. 9:41:05

TASK SHEET
CONDITIONAL 1 AND 2

RESOURCES 61
UNIT 8 – TRAVELLING IN TIME
Lessons 104–105
1. What will happen if…? Find the pairs and write sentences.
1. don’t look at the map
2. don’t drink your juice
3. don’t work harder
4. go out without a raincoat
5. eat too much chocolate
6. go to bed early
7. don’t hurry
8. take an umbrella

1 get lost
c
c be late
c not be tired in the morning
c have bad teeth
c get wet
c not get wet
c not get a good grade
c be thirsty

If you don’t look at the map, you will get lost.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2. Ask questions.
If it isn’t cold tomorrow, we won’t stay at home.
What ________________________________________________________?
Will _________________________________________________________?
3. What would happen if…? Finish the sentences.

If we had longer winter holidays…
If I could travel to Australia…
If you saw a mouse in the pantry…
If a famous person visited your school…
If you won the lottery…

VOCAB CHEST
buy
visit
talk
take

scream
jump
fly
book

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

4. Ask questions.
If my cousins visited me, I would take them to the adventure park in Kislőd.
What ________________________________________________________?
Would _______________________________________________________?
TANÁRI SEGÉDLETEK
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RESOURCES 62
UNIT 8 – TRAVELLING IN TIME
Lesson 106

COURSE BOOK 75/2
DIALOGUES

A Listen to trach 64 and complete the dialogues.
• Hi! I haven’t seen you for ages! It was in Vienna when we saw each other
last time, 5 years ago. ____________________________________________

1. I visit them every year.

How are you?
○ Hi, Mandy. Fine, thanks. I am leaving for Vienna in three days.
• Sounds great. __________________________________________________

2. How long will you
stay there?

○ I will drive. It’s about four hours to get there, and it’s more convenient
than taking a train or a coach.

3. How will you travel?

• _______________________________________________________________
○ At my old college friends’ house. __________________________________

4. Enjoy your holiday!

We have been friends for 20 years.
• ______________________________________________________________

5. Do you remember?

○ It will be just a short 3-day visit. Are you going anywhere this summer?
• Yes. We are leaving now to our weekend house. _____________________

6. Here comes my family.

______________________________________ We have to hurry and catch
our train, sorry. It was nice to see you! Bye-bye!

7. Where will you stay?

○ ______________________________________________________ Goodbye!

Solution: 5. 3. 7. 1. 2. 6. 4.
B
• One more week and school is over! Cannot wait for the holiday.
○ ________________________________________________________________
• I will go to Argentina with my father.
○ Wow. __________________________________________________________
• By plane, of course. I have never flown before, and it will be
my first visit there – so I am really excited.
○ Where will you stay?
• ____________________________________ For 5 weeks! Can you imagine?
○ ________________________________________________________________
• In two weeks. I have to go. Talk to you later!

1. Where will you spend
your summer?
2. When do you leave?
3. See you in the next break.
4. In a 5-star hotel.
5. How will you travel?

○ Me too. _________________________________________________________

Solution: 1. 5. 4. 2. 3.
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C
• I heard Paul has been in Rome since last September. It must be
hard for you.
○ Yes, he is studying Italian there, at a local university. It’s not too hard.
___________________________________________ It’s my third visit since
he went there.
• ________________________________________________________________
○ By train. It’s the cheapest…
• But not the fastest… ______________________________________________
○ In the same hostel, where Paul is.
• ________________________________________________________________
○ Just for a week, then Paul is coming home with me for a holiday.
_________________________________________________ How about you?
• ___________________________________ Lucky you, you both like hiking.
We’ll just go to the seaside for a couple days with Sam this year.
We have both decided to work this summer. …

1. How long will you be in
Rome?
2. Enjoy Rome.
3. Where will you stay?
4. I’m going to Rome next
Friday.
5. That will be fun,
I’m sure.
6. We are going to the
mountains together.
7. How will you travel?

I’m sorry. I have to go. _________________________________________ It’s
beautiful!
○ Thanks. Bye.

Solution: 4. 7. 3. 1. 6. 5. 2.
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Önértékelés, értékelés
Secret treasure chest

•

Read and evaluate your work by colouring the faces. Ask your teacher to do the same. Then talk about
your results.
I don’t understand. I can’t do it.
I understand but I can’t do it.
I understand. I can’t do it very well.
I understand. I can do it with help.
I understand. I can do it.
I understand. I can do it very well.

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

Unit 1 – HOME SWEET HOME
LISTENING
I can understand classroom language.
I can understand when people talk about past events.
I can understand what I hear, with the help of pictures.

You

Your teacher

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Vocabulary
I can name various types of houses and places inside a house.
I can name more pieces of furniture than last year.
I can name more activities than last year.

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Communication
I can talk about my home.
I can say what people did in the past. (regular verbs)

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

READING
I can find false information in a text.
I can find words in a dictionary.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

WRITING
I can spell words about housing correctly.
I can write a short text about my ideal home.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

PROJECT WORK
I can find relevant information on the Internet.

Unit 2 – TRUE STORIES
LISTENING
I can understand classroom language.
I can understand and follow instructions.
I can follow a story with the help of key words.

You
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING
– Vocabulary
Unit 5 – FEELING
UNDER THE
I know more prepositions and verbs of motion.
I can use the past form of some irregular verbs.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Communication
I can help people to find their way in a city or in the nature.
I can say what people did in the past. (irregular verbs)
I can talk about ability in the past.

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

READING
I can find important information in a text.
I can match questions to answers in a written text.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
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WRITING
I can spell the past form of regular and irregular verbs correctly.
I can write a sequence of activities.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

PROJECT WORK
I can do research and make a time line with my friends.

☺☺☺

☺☺☺

Unit 3 – AS FIT AS A FIDDLE
LISTENING

You

Your teacher

I can understand classroom language.

☺☺☺

☺☺☺

I can find important information in a text.

☺☺☺

☺☺☺

I know more words about feeling healthy.

☺☺☺

☺☺☺

I know some chemist’s vocabulary.

☺☺☺

☺☺☺

I can invite my friends.

☺☺☺

☺☺☺

I can make excuses.

☺☺☺

☺☺☺

I can complain and ask for advice.

☺☺☺

☺☺☺

I can talk about the way I learn.

☺☺☺

☺☺☺

I can match pictures and information.

☺☺☺

☺☺☺

I can understand important information in a letter.

☺☺☺

☺☺☺

I can spell words about health correctly.

☺☺☺

☺☺☺

I can write a few sentences about healthy life.

☺☺☺

☺☺☺

I can write a story together with my classmates.

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

SPEAKING – Vocabulary

SPEAKING – Communication

READING

WRITING

PROJECT WORK
I can share my opinions and feelings with my classmates.

Unit 4 – BEING ADVENTUROUS
LISTENING
I can understand classroom language.
I can find important information in a text.
I can follow a conversation with the help of key words.
SPEAKING – Vocabulary
I can name more school objects than last year.
I can name some useful objects for a camping holiday.
I can name some extreme sports.

You
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

Your teacher
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

READING
I can find words with the help of their definitions.
I can understand a short text as a whole.
I can put instructions in the correct order.

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

WRITING
I can spell words about camping correctly.
I can write a short story about a picture.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

PROJECT WORK
I can find information on the Internet for project work.

☺☺☺

☺☺☺

SPEAKING – Communication
I can ask for various things.
I can talk about ongoing past events.
I can ask for permission.
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Unit 5 – FEELING UNDER THE WEATHER
LISTENING
I can understand classroom language.
I can follow a longer monologue about the weather.
I can listen for differences.

You
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

Your teacher
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Vocabulary
I know more words and phrases about the weather.
I know more words and phrases about climate and our natural environment.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Communication
I can talk about the weather.
I can talk about green issues.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

READING
I can find words with the help of their definitions.
I can understand a text as a whole.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

WRITING
I can spell words about the weather and climate correctly.
I can make notes in my exercise book.
I can write a composition about a day in the life of a monk.

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

PROJECT WORK
I can use the words I learnt previously in a creative way.

☺☺☺

☺☺☺

Unit 6 – PERSONAL EXPERIENCES
LISTENING
I can understand classroom language.
I can understand questions about personal experiences.
I can understand when people talk about their personal experiences.

You
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

Your teacher
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Vocabulary
I know how to say large numbers.
I can name all the continents and oceans.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Communication
I can talk about things I have already done.
I can ask questions about other people’s personal experiences.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

READING
I can understand short messages.
I can find false information in a short written text.
I can understand a text as a whole.

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

WRITING
I can spell the past participle form of regular and irregular verbs correctly.
I can write a few sentences about festivals and special days.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

PROJECT WORK
I can find information on the Internet for project work.
I can share information with my classmates.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

Unit 7 – GOING ON A HOLIDAY
LISTENING

You

Your teacher

I can understand classroom language.

☺☺☺

☺☺☺

I can understand questions about holiday plans.

☺☺☺

☺☺☺

I know some words about hotels and their facilities.

☺☺☺

☺☺☺

I can understand signs in a hotel.

☺☺☺

☺☺☺

SPEAKING – Vocabulary
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SPEAKING – Communication
I can ask questions about holiday plans.

☺☺☺

☺☺☺

I can talk about a picture of a hotel lounge.
I can book a hotel room.
I can talk about future events.

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

READING
I can find false information in a short written text.
I can find information in a travel brochure.
I can find words with the help of their definitions.

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

WRITING
I can spell words about facilities in a hotel correctly.
I can write a short story using given clues.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

PROJECT WORK
I can create a brochure about my home town / village.
I can cooperate with other children.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

Unit 8 – TRAVELLING IN TIME
LISTENING
I can understand classroom language.
I can find key words in a text.

You
☺☺☺
☺☺☺

Your teacher
☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Vocabulary
I know more words about personality than last year.
I can name some modern inventions.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Communication
I can talk about my personality.
I can talk about future events.
I can talk about hopes.
I can answer questions with the help of a written text or a dialogue.

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

READING
I can understand a text as a whole.
I can match headlines to paragraphs.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

WRITING
I can spell personality vocabulary correctly.
I can write a guided composition.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

PROJECT WORK
I can create a poster with my friends and talk about it.
I can cooperate with other children.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

ENGLISH AND ME
While learning English, I like
Z working on my own
Z cooperating in groups
Z organising things
Z using body language
Z using pictures

Z classifying information
Z solving problems
Z creating things
Z telling stories
Z writing stories
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A CD szövegkönyve • Audio scripts
A tankönyv CD-jének szövegkönyve
• Script – course book
GREETINGS
Pierre:
Salut! My name is Pierre and I’m from Dakar. At home I speak French.
I’m from Senegal.

2

Antonio:

Hola! I’m Antonio from Zaragoza. I come from Spain.

Finnish boy: Terve! I come from Kuopio. My father is Finnish and my mother comes from Russia. 15
I can speak Finnish, Russian and English. And now I’m learning Hungarian.
I’m from Finland.
Jarmila:

Ahoj! I’m Jarmila from Nitra. I’m Slovak but I speak Hungarian and English too. Now I’m
learning Spanish at a private language school. I come from Slovakia.

Polish girl: Czeşç! My home town is Gdańsk. It’s a nice city in the north of Poland.
I come from Poland.
Kata:

Sziasztok! I’m Kata from Budaörs. I’m pleased to have so many foreign friends. I’m from
Hungary.

TEENAGERS
Pierre:
I’m normal height. I’m well-built. I’ve got short, curly black hair and dark eyes. I look
a bit older than I am.

3

Jarmila:

I’m quite short. I’ve got a pale complexion, long, straight, blonde hair, big eyes and
freckles.

Kata:

I’m quite tall. I’ve got long, shiny black hair and dark eyes. My face is roundish and
my skin is suntanned.

Antonio:

I’m pretty tall and very slim. I’ve got an oval face with big brown eyes. I wear glasses
so I think I look much older than I am.

Polisg girl: I’m normal height. I’ve got long, curly black hair and dark eyes.
Finnish boy: I’m taller than most of my classmates. I think I look a bit younger than I am – maybe
because I like smiling. My hair is short and straight. I’ve got a pale complexion.
SISTERS
Grace: My name is Grace. I come from a big family. I have got lots of aunts, uncles,
cousins, and I’ve got two sisters, Lily and Emma. I’m the oldest child in the family but I think
I look a bit younger than my twin sisters. They are two years younger than me. They look
very similar but in personality they are very different. They have got grandma’s dark eyes and
grandpa’s dark hair. They are short and pretty just like mum. Lily is quiet and serious. Emma
is sociable and always cheerful. Both girls are ambitious and hard-working. They study a lot
because they want to go to university after finishing secondary school.
Lily and I have got mum’s personality and Emma has got dad’s. But we get on pretty well with
each other. We often share our little secrets and we usually understand each other.
We sometimes quarrel about little things, though. We have a good sense of humour and that
makes things much easier.

4
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5

FAVOURITE ACTIVITIES
The person in picture number 1 is adventurous. She often goes hiking with her
family and friends. She likes mountain climbing and camping. She’s interested in wildlife.
She always takes her camera with her when they go on a trip. She likes taking photos of flowers – she has
got a nice big collection. She wants to be a photographer.
The person in picture number 2, who has got a sailing boat, is sporty. He likes
water sports. His favourite is sailing but he also likes swimming. He is pretty good at
snorkelling.
The person in picture number 4 is musical. She is interested in reading about
famous musicians and composers. She likes listening to classical music. She comes from a
musical family: her mum plays the violin and her dad plays the piano. The children play
different wind instruments.
The person in picture number 5 is artistic. Her favourite activity is drawing. She
likes sitting outside with her drawing pad and coloured pencils. She enjoys painting too.

6

SAY IT IN ANOTHER WAY
I’m very tall. → I’m pretty tall.
*
I’ve got blond hair and blue eyes. → My hair is blond and my eyes are blue.
*
My friend is two months younger than me. → My friend is a bit younger than me.
*
I’m 13 years old. My sister is 15. → My sister is two years older than me.
*
They look very similar. → They are almost identical.
*
They have different characters. → Their personalities are not the same.
*
I have got grandma’s dark eyes. → Grandma’s got dark eyes. I’ve got dark eyes too.
*
My dad is tall. My brothers are tall too. → They are tall, just like dad.
*
Lily and Emma are hard-working. → Both girls are hard-working.
*
I get on well with my sister. → We get on well with each other.
*
I’m fond of reading. → I like reading.
*
We hate wet weather. → We can’t stand wet weather.

7

WHOSE HOMES?
Look at the houses: a detached house …with a front garden…and a nice green
lawn…a terraced house…a cottage …with a fence…a gate…a letter box…a front door…
a flower bed…and shutters…a block of flats….a flat ….with a balcony
*
I live on the top floor. I use the stairs every day because there is no lift in the block.
I don’t mind walking down in the morning, but I hate climbing up with the shopping bags after work.
*
I live in a small country house. I love my flower garden at the front.
*
Three families live together in the building. We have got nice neighbours – we get on very well with each
other.
*
Look at this lovely big house. There is enough room for a big family. I live here with my parents and
grandparents.

8

IN THE HOUSE
I live in this lovely house with my family. We like it very much. There is enough room for everybody.
We’ve got a loft…with a skylight. Look at the new roof and the chimney.
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Inside the house there is a hallway … a sitting room … a dining area. Here are the stairs leading up to the
other rooms … Upstairs we’ve got a bedroom … a bathroom … a playroom … and a study. We’ve got a
cellar too.
HOUSES FOR SALE
2, Cloverfield, Brindle Springs
This semi-detached house is between Chorley and Preston. It is a one-bedroom home with
a spacious sitting room and a kitchen downstairs. The bathroom upstairs is fully modernised.
The house has economy electric heating. There is a spiral staircase in it. There is enough space for two cars
in front of the building. It costs £ 85,000.

9

19, Letchworth Place, Chorley
This two-bedroom terraced home is near the town centre. It has got a hallway, a sitting room
and a kitchen downstairs. The bedroom and the bathroom are upstairs. The house has gas
central heating. There is a small front garden too. The view to Rivington is wonderful.
It costs £ 165,000.
6, Pilling Court, Chorley
This new property is suitable for a family of four. It is a three-bedroom, semi-detached house in the green
belt of the town. It has got a hallway, a sitting room and a kitchen with a dining area. It has economy
heating. There is a large garden behind the building and space for a garage next to it. It costs £ 125,000.
10

ON HOLIDAY IN ITALY
Peter: Last summer, we travelled to Greece by car. We started very early – at 5 o’clock in the
morning. We stayed in a small town by the sea. My dad rented a cottage there for 10 days.
When we arrived, it was sunny and warm. My parents unpacked the car and we explored the
area. There were some cafés nearby. We didn’t need anything so we didn’t go in.
We travelled to the beach. The sea was marvellous.
We played a lot in the water. When we were tired, we relaxed in the deckchairs and on the
blankets. My brother and I played handball with some other children. In the evening,
we cooked dinner together. We enjoyed relaxing under the stars.

11

OUR CARAVAN
This is our caravan: a tent…a shelf…a fridge…a table…a chair…an entrance…
a double bed…a cupboard…a sofa…a coffee table…a washbasin… a tap… a cooker…
a sink… a carpet…a window with curtains

12

EXCAVATIONS IN TURKEY
Çatalhöyük is situated in the Konya lowlands, 250 km south-east of Ankara, the
capital city of Turkey. It is one of the largest and most important neolithic settlements in the
world. It is about 9,000 years old.
Today the Konya lowlands are very dry, but 9,000 years ago the climate was wetter. There were rivers,
marshland and forests all around. Water birds, deer, wild boars and wild cattle lived in the area. People
worked in the fields and grazed their sheep and cattle. They weren’t hunters any more, they settled and
became farmers.
Çatalhöyük was a large prehistoric city with 3,000-8,000 inhabitants. Families lived in small mud-brick
houses. The houses didn’t have doors – people entered through a hole in the roof by a ladder.
They dried fruit, cooked, relaxed on the roof and inside their homes. They covered the walls with pictures.
They painted men and women, birds and animals. They used red paint. They created nice statues too.

13

INSTRUCTIONS
towards… over… along… through… round… past… into… across… out of …
away from… as far as… onto… off
*
Do you want to pick some nice wild flowers? Walk towards the fence and climb over it. Turn right and go
along the river. Walk through the trees. Can you see the house? Go round it and then walk past the shed.
Jump into the pond and swim across it. Climb out of the water and walk away from the pond, as far as the
brick wall. Climb onto its top and then jump off. Now you are in a meadow full of nice flowers. Or can you
find a shorter way?

14

ACROSS THE DESERT
Antoine Saint-Exupéry, an engineer, wanted to break a record and fly from Paris to
Saigon faster than anyone before. He left Paris with his co-pilot, André Prévot, in November 1935.
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The first night
It was cold. They flew towards Saigon. They wanted to land because they needed fuel. They saw a
lighthouse and they thought they were by the sea. André took the plane down but they crashed into the
sand. The lighthouse was an illusion – they found themselves in the desert. They didn’t know where they
were. They only had some juice, a slice of cake, some chocolate and an orange. They had no water at all.
They spent the night by the lighthouse.
15

DID THEY SURVIVE?
In the morning, they walked away from the plane. After 5 hours they felt so thirsty
and tired that mirages appeared in front of them. They went back to the plane and drank the
coffee and ate the grapes. They made a fire.
Next dawn, they collected the dew off the wings of the plane. It was dirty with oil but they
drank it. André stayed with the plane. He wanted to light the fire in case a search plane flew
over. Antoine found the footprints of a desert fox in the sand. He followed the tracks but he
didn’t find any food or water. He saw mirages: some people on camels, a city, and later he
heard the sound of the sea. He went back to his friend.
The next morning, they left the plane together. They went east. They were very thirsty.
During the day, the desert was boiling hot, but at night it was freezing cold. They couldn’t
find any shelter. Antoine covered his body with sand and pebbles to keep warm. André built
a small fireplace but the fire soon went out.
When dawn came, they started off again. After some hours, they felt exhausted. Then they
saw a man on a camel. They thought it was a mirage. But it wasn’t! Two Bedouins came.
They gave the pilots some water – little by little. They put them on a camel and took them to a
nearby settlement. Antoine and André were lucky – they could survive in the desert without
any water.

16

GAME: WORD HUNT
boiling hot … camel … pebbles … dew … mirages … settlement … shelter … fire
… tracks … desert fox

17

WHAT COULD YOU DO?
Cry…crawl…climb a rope…type a message…play a musical instrument…
fix a bike…use a washing machine…sew on a button…speak a foreign language
*
What could you do when you were little?
First I couldn’t do anything but cry, sleep and drink milk. When I was six months old,
I could sit up and crawl but I couldn’t walk.

18

CLEVER INVENTIONS
First Steps on the Moon
In 1969, Neil Armstrong, Edmund “Buzz” Aldrin and Michael Collins flew to the Moon in their
spaceship Apollo 11. Armstrong and Aldrin tried to land on the Moon in their moonwalker called
the Eagle. They missed the landing place and flew towards some rocks. They didn’t have enough
fuel to fly further. Luckily, they were able to land in time and they didn’t crash into the Moon.
Across the Atlantic in 15 Days
The Great Western went across the Atlantic Ocean. It left Bristol in April 1838 and arrived in New
York 15 days later.
The Wright Brothers’ Flight
Orville and Wilbur Wright built a plane called the Flyer. On December 17th 1903, during the fourth
test flight, Wilbur was the pilot. After 30 metres he nearly crashed. The wind started to blow while
he was over a hill. The wind was so strong that it pushed the Flyer down. But Wilbur broke the
record – he travelled 259.6 metres in the air!
Passengers to Manchester
Engineers took four years to build the Liverpool – Manchester railway line. It went through
mountains and across marshland. George Stephenson and his son built the Rocket, the steam engine
of the first passenger train. The first passenger trip was on September 15th 1830.

19

WHO IS TALKING?
My house has got the biggest flower garden. It looks beautiful in spring and summer
with all the colourful flowers. I’m a florist so I enjoy working there very much. The house is
not so big, but there is enough room for my small family.
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My home stands by the sea. I love it. When I open my eyes in the morning,
I can see the waves and my fishing boat.
My home is really small but there is enough room for me and my wife. When we
travel, I can take lovely photos of the nature and of water birds.
This is not my house. I haven’t got enough money to buy it. But it’s my favourite
building with its mysterious rooms. I like secrets.
I cure sick animals. In my home there is lots of space for animals.
20

AFTER SCHOOL
Why don’t we walk home together?
I’m sorry, I’d rather take a bus. I don’t feel very well.
*
What about watching the latest Eddie Murphy film at 7 o’clock tonight?
LI don’t want to. I couldn’t sleep well last night and I feel a bit weak. I want to go to
bed early.
*
How about going to the roller rink?
That’s a great idea, but I must go home now. There’s a History test tomorrow.
Let’s go rollerblading on Friday.
*
Do you fancy coming over this afternoon?
I’d love to see you but my mum won’t let me out. She needs my help around the house.

21

WHAT’S THE MATTER?
What’s the matter?
He’s got a headache.
He’s got an earache.
He’s got a toothache.
She’s got a stomach ache.
He’s got a cold and a runny nose.
He’s got a sore throat.
He’s got a temperature.
She’s got a broken leg.
He’s got a swollen finger.
She’s got a sprained ankle.
He is coughing.
He sneezes a lot.
She is allergic to wild flowers.

22

AT THE SURGERY
Doctor: What’s the matter?
Patient: I’ve got a sore throat. I feel dizzy and sick.
Doctor: When did it start?
Patient: Yesterday morning.
Doctor: Have you got a temperature?
Patient: No, but last night it was 37.8 degrees.
Doctor: Let me examine you. Open your mouth and say aaaa.
Patient: Aaaa.
Doctor: Well, well…your throat is red and swollen. Does it hurt?
Patient: Yes.
Doctor: Let me listen to your heart and lungs. All right. It’s nothing serious. Take some vitamin
pills and relax more. Drink a lot of water, it’s very important. You mustn’t go to school.
Stay in bed for 5 days and take these pills 4 times a day.
Patient: Thank you, doctor.
Doctor: Get well soon. And come back on Friday.

23

PREDICTION
What can you see here?
plasters…bandages…painkillers…vitamin pills…nose drops…eye drops…antibiotics…
a packet of tissues…an alarm clock…a mobile phone
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FRIDAY THE 13TH
I’m not superstitious but…It all started on Friday morning. The alarm clock didn’t
go off so I overslept. When I woke up, it was half past 7. As I ran downstairs, I fell and
sprained my ankle. I called my father. He couldn’t come because he broke his leg in a bike
accident an hour ago. He was in hospital. Then I called mum. She came home and took me to
hospital too.
There were lots of people, so we waited for a long time. I started to cough and sneeze, as it was very cold in
the waiting room.
At last, the doctor called me in. When I wanted to close the door, it slammed and hurt my little finger. The
doctor examined my ankle and put a bandage on it. He prescribed me some painkillers for my swollen
finger, some vitamins and nose drops for my cold, but he didn’t give me any medicine for my cough.
When I got home, I was tired and I felt sick. I thought I was hungry, so I made a big cheese and ham
sandwich. It was delicious. Suddenly I heard a crack…oh dear…there was a small piece of bone in the ham.
My tooth was broken! I called the dentist…then I looked at the calendar. It was Friday the 13th. I’m not
usually superstitious, but…

25

WHAT SHOULD I DO?
You should talk to your teacher about your problem.
You should ask for some extra pocket money.
You should tell them more about the party and ask again.
You should save up and buy a present later.
You shouldn’t play on your computer, you should work instead.
You shouldn’t borrow any money.
You mustn’t go without your parents’ permission.
You should work harder and write a shorter diary.
You should make a nice present for your friend.
You should tell your friend that you can’t go to the party.

26

THE POWER OF SALT
You are cordially invited to take part in the health lessons in the Wieliczka
Salt Mine.
After the arrival, visitors can walk through the historic part of the mine. There is a workshop
on a healthy way of life. Participants suffering from allergies can do special exercises.
After lunch in the underground restaurant, there is a talk about the microclimate of the salt mine.
Participants can enjoy our music therapy and then volunteers can do a quiz on the power of salt.
It is also possible to use the exercise bikes and other fitness equipment in the salt chamber.
We hope you will enjoy your stay.
*
Wieliczka is a small settlement in Poland, south-west of Krakow, not far from the
Slovak border. It is famous for its salt mine. It produced table salt from the 13th century until
2007.
The Wieliczka mine is often called the Underground Salt Cathedral of Poland. It is 327 metres deep and
over 300 km long. There are 2,040 chambers with amazing salt carvings – statues, pieces of furniture and
chandeliers. It is a World Heritage Site.
It also houses a rehabilitation and wellness complex, where people with allergies can get better.

27

ASKING FOR THINGS
A highlighter pen … a calculator … a felt tip pen … some glue … a pair of
compasses … a pair of scissors …a rubber … a ruler … a packet of tissues.
*
Can I use your highlighter, please? → Yes, here you are.
*
Could I borrow your calculator for the Maths lesson? → I’m afraid not. I need it myself.
*
Can you lend me your felt tips, please? → Sure.
*
Could you give me some glue? → Yeah, no problem.
*
Could you pass me the compasses? → OK. Here you are.
*
Can I borrow your scissors, please? → Sure.
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PACKING
What do we need on a camping tour?
A sleeping bag…a torch…a spoon… a tin opener… a knife …a fork … a water bottle…
a box of matches…a compass…a set of clothes…and a pair of waterproof shoes.
And some toiletries: a bar of soap…a tube of toothpaste…and a toothbrush.
Don’t forget your tent…a map…some towels …and a blanket… your crash helmet…your fishing rod…
your backpack …and your bike!

29

WHAT IS IT?
They are in a small box. You can make a fire with them.
It’s an electrical object. You can see in the dark with it.
You can open a tin with it.
You can sleep in it. It keeps you warm.
You can clean your teeth with it.
You can eat but you can’t cut with it.
It’s a sharp object. You can cut with it.
You can carry water or tea in it.
You can wash your hands with it.

30

DIARY
At six o’clock in the morning, we were packing our things. We were
putting the sports bags and suitcases in the car boot and dad was fixing the bikes onto the car
top. My brother wasn’t helping at all. He was just watching us.
At half past 7 we were driving along the motorway. We were listening to some music on the radio
and I was singing along.
At 4 o’clock in the afternoon, we were having a rest in the mountains. Mum and dad were climbing
up to the cave, my brother and I weren’t. We were just hanging around.
At 7 o’clock we were having dinner in front of our brand-new tent. The sun was still shining. We were
having a great time.

31

ASKING FOR PERMISSION
Boy: Mum, can I go to the adventure park with my class tomorrow?
Mum: Who are you going with?
Boy: With our class teacher and the PE teacher.
Mum: What time are you coming back?
Boy: At 8 o’clock in the evening. Please, can I go?
Mum: OK. You can go, but you must be home by half past 8.
Boy: Thank you, mum.
Mum: That’s all right. But take care.

32

BT GLOBAL CHALLENGE
In 1992, ten identical yachts set out to circumnavigate the world “the wrong way”,
against winds and currents.
Four years later, volunteer crews tried it again – the BT Global Challenge started on 29th September 1996.
Fourteen identical yachts travelled 30,000 miles from Southampton to Rio de Janeiro, Wellington, Sydney,
Cape Town, Boston and back to Southampton.
The crews consisted of volunteers from all kinds of jobs, led by professional skippers. While they were
sailing, they could experience different types of weather. When the sea was calm, they made tea on board.
When huge waves were attacking the yacht, they changed sails and worked hard.
The radio operator reported the position of the yachts twice a day and calculated their position in relation to
the others.
It was a tough race. But it was fantastic too. While they were sailing along the coast, they saw thick forests,
steep rocks and beautiful mountains. Sometimes they sailed past spectacular ice bergs. Whales and dolphins
swam near the boats.

33

SITUATIONS
Can you lend me a tin opener?
Could I have a warmer blanket, please?
Can you give me some tissues, please?
Can I use your compasses?
I should get an alarm clock.
I should always use a crash helmet.
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AN UNEXPECTED EXPERIENCE
November 16th − Paris: It’s freezing cold. Snow on the ground. Stayed in hotel room.
*
November 17th − Amsterdam: It’s a bit chilly. Left my coat in Paris. Can’t go out.
November 18th − Madrid: It’s stormy today. In the morning there was lightning too.
I don’t feel like going out.
November 19th − Venice: It’s pouring with rain. Water everywhere. Can’t go out.
What terrible weather for a holiday!
November 20th − Budapest: It’s misty and foggy. I’m feeling under the weather.
Visited the National Gallery, at least.
November 21st − Athens: It’s very windy. A tree in the street blew down.
Tomorrow I am leaving for home! What a holiday!
November 22nd − London: Home at last! It’s cloudy and it’s drizzly, but at least
I know what to expect…Home sweet home.
*
It’s pouring with rain. …It’s freezing cold…. It’s a bit chilly.
…It’s misty and foggy. …It’s stormy today. …In the morning there was lightning too.
…It’s very windy. …It’s cloudy and it’s drizzly.

35

OUR HOME: HUNGARY
Tamás: Hungary has a continental climate. What is a climate? It is the kind of weather that
a place usually has. With a continental climate, there are four seasons: spring, summer,
autumn, and winter. They all differ from one another. In Hungary the temperature is the
highest in summer in July and August. There are rarely heat waves or droughts, as it rains
more in the summer than it did years ago. The coldest month is January. Usually the lakes and
rivers freeze. Springs are warm and showery, autumns are usually mild.
Most of Hungary’s territory is flat, but there are some mountains and low hills too.
Our country is surrounded by high mountains which protect us from the caprices of the weather.
I like living here but sometimes I envy people living near the Mediterranean Sea.
Their summers are longer and winters are milder. But I still prefer our continental weather with
our white winters and flowery springs.
We don’t have natural disasters like earthquakes, volcanoes, or hurricanes in our country, but
in certain regions we usually have floods.
climate … differ … temperature … heat waves … droughts … freeze … mild … territory …
low hills … envy … the Mediterranean Sea … prefer … continental

36

NATURAL DISASTERS
I was working in the fields when I stopped for a minute to have some rest. I looked up, and in the distance,
I could see an odd, mushroom-shaped smoke cloud rising from the mountain top. Soon after, a very bright
explosion lit up the sky. The heat was very uncomfortable and disturbing. The sound of the eruption
even drowned out the sound of the trains running near the fields. I was happy to be miles away from the
mountains.
*
We were in a hotel in Jamaica when it came. We were all placed in hurricane safe rooms in the centre of the
hotel complex. The hotel moved all the loose furniture to the inner rooms.
Guests packed up their suitcases and gathered emergency overnight bags with a change of
clothes and medication. The power went off, and heavy winds were making the palm trees sway in the
streets. There were no mobile phone services so we couldn’t inform our families overseas if we
were all right. It was all over the next afternoon – when we could go out and check all the damage.
*
Last night, I woke up to a terrible noise. I ran out of my cabin.
It was sunrise and I was watching the water as it spread throughout the whole village.
I could see the water moving with great speed, slowly destroying the roads and sweeping away all that
stood in its way. More and more people ran out of their homes, trying to survive this horrible disaster.
*

A TANKÖNYV CD-JÉNEK SZÖVEGKÖNYVE

Secrets 3 tkk. 23-176.indd 161

161

2013.12.14. 17:07:01

Shortly after five in the morning, I woke up, dressed quickly and went jogging before work.
At about five fifteen, the house began to shake violently.
I heard dishes breaking in different parts of the house; furniture moved from one side of the wall
to another. I ran across the hall towards the front door. It was as if the earth was slipping gently
from under my feet. Then came another big shake that threw me flat upon my face.
I could not get back on my feet. I didn’t dare to move, but I knew that I had to get out of the house
somehow.
37

OUR PLANET
People all over the world suffer from natural disasters. Most of them are caused by
people. Pollution can harm animals and the environment too. Factories release chemicals into
nature, cars generate exhaust fumes and people produce too much waste.
Many well-known organisations, for example Greenpeace, believe that the Earth is in danger.
Lots of demonstrations are organised by Greenpeace every year to stop people cutting down
forests or hunting whales. Their aim is to save the planet.
People who love the natural world are called environmentalists. They use environmentally friendly
products, recycle waste, use unleaded petrol, or eat organic food. These fruit and vegetables are grown
without using chemicals. It is believed that they are healthier too.

38

WHAT’S GOING TO HAPPEN?
Look! There’s your pencil on the floor. Angela is going to step on it and break it.
Watch out! There’s a cat on your chair. You are going to sit on it.
Peter! Wait! You shouldn’t eat that. You’re going to be sick.
Look out! The tree is going to fall down.
Look! There are clouds in the sky. It’s going to rain soon.
Stop shouting! Miss Brown is here. She is going to be very angry.

39

THE METEORAS
Do you know where these wonderful rocks can be found? They are called the
METEORAS. They were formed 60 million years ago by the weather and earthquakes.
Local people believe that millions of years ago there was a sea around the rocks. It is a plain
now. For centuries, monks lived in the monastery at the top of the rocks. There were no roads,
or stairs leading up to the monastery. Food was brought by people living in nearby villages
and taken up to the monastery by the monks, in baskets.
Why are they visited by thousands of tourists every year? Because rocks like these cannot be found
anywhere else on Earth. It is a beautiful and unique natural formation, which was used by people
to hide away from civilization for centuries. It is situated in Greece.

40

A MIGHTY MILLION
A million is a really big number, but do you know how big?
What were you doing one million seconds ago?
That was 11 days, 20 hours, 4 minutes and 4 seconds ago.
What were you doing a million minutes ago?
That’s nearly two years ago-one year 345 days, 4 hours, 4 minutes precisely.
What were you doing a million hours ago?
You weren’t doing anything. It was 114 years, 28 days and 16 hours ago.
A million days ago was in about 744 BC.
A million weeks ago was in about 17,000 BC.
A million years ago the only people were in Africa.
220 million years ago, all the continents were part of one supercontinent. Slowly,
the big continent broke up and the continents drifted away from each other.

41

THE EARTH
Europe … Asia ... Africa ...North America ... South America ... Australia ...
Antarctica ... north ...east ...west ... south ... the Pacific Ocean ...the Atlantic Ocean ...
the Indian Ocean

42

LARGE NUMBERS
10, 543 ten thousand five hundred and forty-three
150,400 one hundred and fifty thousand four hundred
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3,500 three thousand five hundred
4,145 four thousand one hundred and forty-five
1,026 one thousand and twenty-six
43

FIRST DAY IN A HUNGARIAN SCHOOL
Clemance: September 1st, First day at school
I am still at school. The lessons are over, but we will have an afternoon class with Mrs. Dudás, who is our
Hungarian as a Second Language teacher. It’s funny, because she is called ”Rita néni” by the other students.
It has been a long day. I am really tired. Let’s make a list of what I have already done.
I have already met my classmates, I have already made friends with a Chinese boy and a Hungarian girl.
I have had six lessons with six different teachers, I have talked to the principal, and some other foreign
students.
I have listened to students talking in Hungarian in the hallway during the breaks.
I have learned to say ”thank you ”, and ”good morning” in Hungarian. I have written a letter to my friends
in Congo in the ICT Room.

44

A NEW STUDENT
Dorka:
Hi, are you a new student at Dob Street School?
Clemance:
Yes, we have just arrived from Congo. I’m Clemance. What’s your name?
Dorka:
I’m Dorka. Welcome to our school. Which grade are you in?
Clemance:
I’m in Year 8. And you?
Dorka:
I’m in Year 5. Have you been to Hungary before?
Clemance:
Never. I have never been to Europe before. Have you ever been to Africa?
Dorka:
Never in my life. But I have a classmate who is from Asia! Oli, come quick!
Oli:
What’s up, Dorka?
Dorka:
Let me introduce you to Clemance. This is Oli. This is Clemance.
Oli:
Hi. Nice to meet you.
Clemance:
Hi, nice to meet you too. Where are you from in Asia?
Oli:
I’m from China. Have you ever been there?
Clemance:
Not yet. I’ve just arrived from Africa.
Oli:
Great! I have been there – to Egypt. I hope you like it here.
We have children from all over the world in our school. There’s a boy
from Africa in Year 8 too. From Cameroon, I think.
Clemance:
Oh, wonderful. We are classmates, then. I‘ll go and find him. Bye for now!
See you later Dorka and Oli.
Dorka, Oli:
See you later, alligator!

45

GAME ● EXPRESSION HUNT
really tired … six different teachers …students talking in Hungarian … afternoon class …make a list

46

AN INTERVIEW
Boy:
Where were you born?
Clemance:
I was born in Africa, in Congo.
Girl:
How old are you?
Clemance:
I’m 14.
Boy:
How long have you been in Hungary?
Clemance:
I’ve been in the country for a year.
Boy:
How long have you been in Budapest?
Clemance:
I’ve been here since August.
Girl:
How long is it since you saw your grandparents?
Clemance:
I haven’t seen them for two years.
Boy:
What do you like doing?
Clemance:
I love dancing.
Boy:
Have you had dance lessons since you’ve been in Budapest?
Clemance:
Yes, I have had 3 lessons.

47

FIND OUT
The Great Pyramid is 146 metres high.
The Channel Tunnel is 38 kilometres long.
The Colosseum is 50 metres high.
The Leaning Tower of Pisa is 55.5 metres high.
The CN Tower is 553 metres high.
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FESTIVALS ALL OVER THE WORLD
Divali
This is the best known Hindu festival. On this day, lights brighten homes throughout India.
The festival is for welcoming the gods Rama and Lakshmi. At this time, families get together and
celebrate with gifts and food. Many families decorate their homes with flowers and draw a colourful
rangoli, an intricate pattern made in rice flour, at the entrance of the home. This festival takes
place in autumn.
*
Chinese New Year
This is the longest and most important celebration in the country’s calendar. The new year begins
on the first day of the calendar, which usually falls in February, and the festivities continue for 15 days.
During the celebrations, people wear red clothes, give children “lucky money” in red envelopes
and set off firecrackers. Red symbolizes fire, which the people believe drives away bad luck.
Family members gather at each other’s homes for big meals.
The celebration ends with a lantern festival. People hang decorated lanterns in temples and carry
lanterns to an evening parade under the light of the full moon. The highlight of the lantern festival
is often the dragon dance. The dragon, which can stretch a hundred feet long, is typically made of silk,
paper and bamboo.

49

WHAT DO YOU PREFER?
Clemance: I prefer hot weather. I don’t mind if it is too hot, or if it’s raining cats and dogs.
I hate snow.
Oli:

My parents are from the southern part of China. Usually, from April to
September it rains a lot there. I cannot bear the rainy season, I prefer sunny weather.

Alfaruk:

I mostly like spring weather, when it’s cool. In my country, summers are extremely
hot and dry, while winters are very chilly. I don’t mind rain or wind.

Pablo:

I love it when it’s sunny, and a little bit windy. Italian weather is just perfect.
I don’t like snow. I am afraid of thunderstorms.

50

ITALIAN WEATHER
Spring is the best time in Rome. May can see some glorious clear skies and stable
weather and heading into May it’s time to take out the spring clothes. By mid May, rain is
almost a thing of the future.
Summer is the season of festivals and parties in Rome. In the suburbs of Rome in July and August, it can be
unbearably hot. At this time of the year, most of the Romans are at the coast.
Autumn in Rome can be quite cool. It’s usually only around the beginning to middle of November that
people start digging through their autumn clothes. Until the middle of October it’s usually still “dry”, while the
end of October and November see the beginning of winter snow and chillier temperatures. Sunny cloudless
skies are still common and the fresh clean air is fantastic.
Winter can be fun, especially in the periods before New Year’s Eve and into the middle of January.
Rome in January and February can chill the bones but the temperature is rarely below ten. Snow is
extremely rare but rain is common.

51

A THRIVING CITY
Pompeii was a city of 20,000 residents. In many ways it was very progressive:
Pompeii had indoor running water, a thriving marketplace, an amphitheatre for entertainment,
and its own government. The homes of the wealthiest citizens were full of beautiful works of
art, particularly frescoes (pictures of local gods and goddesses painted on the walls using
a specific technique).
Pompeii also contained public baths, cobblestone streets, pavements and many private shops
where residents could buy almost anything they wanted. As Pompeii was a port city,
the people who lived there could get goods from lots of other Roman cities.
The people themselves were typical of the Roman empire at that time. There were several
classes in Roman society, starting with the very wealthy and ending with slaves. The slaves
were usually people who became slaves after a war. They served the wealthier Romans and
were the lowest class of people in Roman society.
The people of Pompeii wore togas, but like all Romans, only in formal public places.
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PREPARING FOR A TRIP
Dorka:
What are you looking at?
Oli:
A travel brochure. We are going to the US for the holidays with my family.
Dorka:
How will you travel?
Oli:
We will go by plane, of course.
Dorka:
How long will you be there?
Oli:
We will spend two weeks there.
Dorka:
Where will you stay?
Oli:
In a hotel, in New York, near Central Park.
Dorka:
Have you ever been to New York before?
Oli:
Never. This will be my first visit. I’m so excited!
Dorka:
I’m sure, it will be fantastic! When do you leave?
Oli:
Next week, but we have a lot to do until then.
Dorka:
I’ve never travelled by plane. Have you?
Oli:
Yes, to China. Several times.

53

THE TRAVEL BROCHURE
a package holiday… a borough … accommodation … a 3-star hotel…
a single room …a double room…a twin room … facilities … a sightseeing tour … sights …
book … full board
A package holiday in THE BIG APPLE
Come and visit the most popular and cosmopolitan city in the USA! What does our offer consist of?
Airplane tickets, visits to New York City’s five boroughs – the Bronx, Brooklyn, Manhattan,
Queens and Staten Island, accommodation in the elegant 3-star Park Central Hotel, which is located
just a few minutes away from the magnificent Central Park, the famous Rockefeller Center
and the bustling Times Square.
You can choose from a wide range of room types: singles, doubles, or twin rooms including
full board. The hotel facilities include: electronic room keys, voice mail, fitness facilities, a dining area,
TVs in the rooms, air conditioning, a wake-up service and more.
Sightseeing tour to NYC’s most famous sights: the Statue of Liberty, the Empire State Building, the
Metropolitan Museum of Art and a lot more.
Book online to save money!
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WORDSEARCH
It is a type of room with only one bed.
It is a type of holiday, organised by a travel agent.
It is a facility. It can help cool the air in your room.
It describes something that is glorious, beautiful.
It’s a type of tour. You can see famous buildings and places in a city while travelling.
It is a facility offered by a hotel. With the accommodation, you get breakfast, lunch and dinner too.
It is an adjective which can describe a busy city.
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IN A HOTEL
Check in here … Manager … Porter … Receptionist … Ring for service … Lounge
… Messages for guests … Swimming pool … Roof garden … Laundry … Luggage

56

BOOKING A HOTEL ROOM
Receptionist:
Park Central Hotel. Can I help you?
Oli’s father:
Hello, I am Toni Ji Hao. I would like to book a room for three nights
from 14th July.
Receptionist:
Single, double, or twin room?
Oli’s father:
A double room, please.
Receptionist:
Our double rooms are with a bath and a shower, if that’s OK.
Oli’s father:
That will be perfect.
Receptionist:
Would you like full board, or half board?
Oli’s father:
Full board, please. What other facilities are there in the hotel?
Receptionist:
There is a swimming pool on the roof, a fitness room, a TV in the room, air conditioning,
and a mini-bar.
Oli’s father:
Thank you. Can I pay online?
Receptionist:
Of course. You can confirm your booking there too.
Oli’s father:
Thank you. Goodbye.
Receptionist:
Thank you for choosing us. Goodbye.
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SAYING GOODBYE
Mr and Mrs Adrianos are at Athens Airport. They are saying goodbye to their
daughter Grigoria and her family. It’s a very emotional day, because in a few minutes
Grigoria and her family will get on the plane and fly to the United States. They won’t see
each other for a long time.
Grigoria and her family will live in New York. They will stay with her husband’s relatives.
Her husband will work in the family’s restaurant.
Mr and Mrs Adrianos are both happy and sad. They are happy, because they know their daughter
and her family will have a good life. They are sad, because their house will be quiet and empty
and they won’t see their grandchildren growing up.
Some day, Mr and Mrs Adrianos will visit New York, or will move there, but until then they
will celebrate family holidays alone. It’s very difficult for them to say goodbye.
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WEALTHY PEOPLE AROUND THE WORLD
The wealthiest people own many houses and large areas of land. But many
become wealthy from other ways, for example from business or entertainment.
The richest person in the world is probably the Sultan of Brunei. He has about 20 billion euros.
The richest person in England is probably the Queen. The total value of her cars, houses and
possessions is about 6.5 billion pounds. Most of these do not belong to her personally.
They belong to the country and cannot be sold. Her children will inherit them when she dies.
The twentieth richest person in England is Andrew Lloyd Webber who made his fortune
from successful musicals, such as Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat, and Cats.
WHAT IS MY PERSONALITY LIKE?
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Oli:
Clemance:
Oli:
Clemance:
Oli:
Clemance:
Oli:
Clemance:
Oli:
Clemance:

We had a fun lesson today.
Did you have English? You always say you like it, but why was it so special
today?
We were talking about our personalities. You know, it’s really hard when you have to
talk about yourself. It’s much easier to talk about someone else.
It’s true. So, what’s your personality like?
The first thing I can think of is, that I always want to know and learn about everything,
so I am really curious.
Yes, you are. And it seems that you always have a lot of energy.
That’s right. I’m quite energetic too, but unfortunately I always get angry easily.
I’m quick-tempered.
I haven’t noticed that. You are always nice and helpful. You are such a friendly
person!
Thanks. It’s easy to be friendly with such a patient person as you. Don’t be shy!
I am not. It’s true that usually I do not open easily in the company of others, but
everybody in this school was so hospitable, that I became relaxed and could be
myself from the beginning.
What’s going on here? You both look very romantic!

Dorka:
*
Oliver is curious.
He is also energetic.
Clemance is patient.
She is also shy.
Oli is quick-tempered.
Clemance is friendly.
The students in the school are hospitable.
Clemance is relaxed.
They are both romantic.

FLYING IN THE AIR
Oli:
Look what I’ve found. Here’s an old magazine and an article about the first aeroplane!
Dorka:
It sounds interesting! Can I read it?
Oli:
Of course. Here you are.
Dorka:
I will give it back when I finish.
Oli:
Just take your time!
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− He wants to learn more about everything.
− He has a lot of energy.
− She is capable of waiting calmly for a result.
− She doesn’t open easily in the company of others.
− He gets angry easily.
− She is always nice and helpful.
− They treat guests with warmth and generosity.
− She is free from tension.
− They are full of thoughts and feelings of love.
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O. Wright:

W. Wright:

We will make it fly… We have already tested it, and it’s still not perfect,
but it will fly one day. We believe that it is the future. People won’t travel for weeks, or
months, but only for a few hours! It won’t be super-safe, but for those who a re
adventurous, it will be heaven.
We can imagine the future: thousands of people will fly from America to
Europe, from Europe to Asia, from Asia to Australia in the new century.
Ours is the biggest invention of the 1900s…
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WILL YOU HAVE ONE TOO?
Oli:
It will be my birthday next week.
Gréta:
Mine will be next month. What would you like to get as a present?
Oli:
I would like to get an iPod from my father. If I get one, I will be so happy! And you?
Gréta:
I just want a new mobile phone. The old one is really tacky. It’s too big, and I cannot
listen to music on it. If I get the one I want, I will give my old one to my little sister.

62

MIRA’S FAMILY
This is Mira’s father, Tim, and her mother, Tina. They live in Greece. Mira’s father is a fisherman,
her mother is a writer. Mira loves reading books about history and new inventions very much.
Tim:
If I had a lot of money, I would buy a bigger boat.
Tina:
If I didn’t have to work, I would go for a walk in the country.
Tim and Tina: If we had a cat, we wouldn’t have so many mice.
Mira:
If I had a time machine, I would go back to Ancient Egypt.
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GADGETS AND INVENTIONS
GADGET: this word refers to any electronic device with a specific function.
Gadgets can record voices, play music or videos, or display photos. You can find these
electronic gadgets anywhere and any time.
Almost every day, a new gadget or invention appears on the market. People using their imaginations can
create new gadgets which are useful and fun. For example, the iRobot that washes your floor, and the
Roomba which vacuums your rug while you are just walking about. These were invented by the iRobot
Corporation. Is there anything you would like to see invented? Check on the Internet. It might appear
tomorrow or you might invent it one day!
*
Did you know that the first vacuum cleaner was invented in 1869, in Chicago?
It was called the Whirlwind and it wasn’t electric. The first electric vacuum cleaner was
invented in 1906, and was invented by Hoover.
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SITUATIONS
Mandy: Hi! I haven’t seen you for ages! It was in Vienna when we saw each other last time,
5 years ago. Do you remember? How are you?
Leona:
I’m fine, thanks. I am leaving for Vienna in three days.
Mandy: Sounds great. How will you travel?
Leona:
I will drive. It’s about four hours to get there, and it’s more convenient than taking
a train or a coach.
Mandy: Where will you stay?
Leona:
At my old college friends’ house. I visit them every year. We have been friends for
20 years.
Mandy: How long will you stay there?
Leona:
It will be just a short 3-day visit. Are you going anywhere this summer?
Mandy: Yes. We are leaving now for our weekend house. Here comes my family.
We have to hurry and catch our train, sorry. It was nice to see you! Bye-bye!
Leona:
Enjoy your holiday! Goodbye!
*
Peter:
One more week and school is over! Cannot wait for the holiday. Where will
you spend your summer?
John:
I will go to Argentina with my father.
Peter:
Wow. How will you travel?
John:
By plane, of course. I have never flown before, and it will be my first visit there –
so I am really excited.
Peter:
Where will you stay?
John:
In a five star hotel. For 5 weeks! Can you imagine?
Peter:
When do you leave?
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John:
Peter:
*
Sue:
Mary:
Sue:
Mary:
Sue:
Mary:
Sue:
Mary:
Sue:
Sam:
Sue:
Mary:

In two weeks. I have to go. Talk to you later!
Me too. See you in the next break.
I heard Paul has been in Rome since last September. It must be hard for you.
Yes, he is studying Italian there, at a local university. It’s not too hard. I am going
to Rome next Friday. It’s my third visit since he went there.
How will you travel?
By train. It’s the cheapest…
But not the fastest…Where will you stay?
In the same hostel, where Paul is.
How long will you be in Rome?
Just for a week, then Paul is coming home with me for a holiday. We are going to the
mountains together. How about you?
That will be fun, I’m sure. Lucky you, you both like hiking. We’ll just go to the seaside
for a couple days with Sam this year. We have both decided to work this summer.
Sue, are you coming?
I’m sorry. I have to go. Enjoy Rome! It’s beautiful!
Thanks. Bye.

___________________________________________________________________________
EXTRA LISTENING
Revision 1, Page 28, Exercise 4
THE 9TH WONDER OF THE ANCIENT WORLD
DERINKUYU UNDERGROUND CITY
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Derinkuyu is a settlement with 9,000 inhabitants in the Cappadocia region of Turkey.
It is popular with tourists. Thousands of people come here to visit its underground city. Archaeologists
discovered it in 1965 and part of it is now open to the public.
The eight-level underground city was a hiding place for early Christians. Later, it became
a shelter for villagers during wars in the 6th and 7th centuries.
The area is made up of volcanic tufa which is quite soft to work with. First, the builders hollowed out
airshafts. Then they looked for underground water. Then they made underground tunnels and chambers.
They used the airshafts to take out the stones and soil.
Life wasn’t very easy underground. It was cold, about 7–8 degrees Celsius near the airshafts, but it got
warmer as they moved further underground.
Women stored food in depots and cooked in kitchens. Several families used one kitchen in order
to make as little smoke as possible. They made wine and there were underground stables too.
There was a good water supply system. Until 1962, people from nearby villages took water
from these wells.
Children learnt at an underground school and people regularly went to church.
The underground church was 10 m wide, 25 m long and 2.5 m high.
When they were in danger, villagers escaped through secret tunnels. They closed them with heavy stone
doors.
People left the city in the 8th century. It wasn’t lived in afterwards.
Revision 2, Page 44, Exercise 4
HOT SPRINGS
Big Horn Hot Springs can be found in Hot Springs State Park (Wyoming, USA). Native Americans thought
the place had supernatural powers. People who took a bath in that water had good health and a long life.
The mineral water in the springs is 57 degrees. Lots of people go there for hot-water treatments.
*
THE ORIGIN OF BIG HORN HOT SPRINGS (a Shoshoni legend)
There was once a bitter war in the region of the Big Horn and Wing Rivers. A neighbouring tribe stole the
daughter of a Shoshoni chief and didn’t want to pay her father with horses or other valuable things. The
chief was very angry, and his warriors were very angry.
They fought battle after battle with the tribe that stole the girl.
One spring morning, the two groups of fighters met on a high hill. The sun was red with anger because
of so much fighting among his children.
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Suddenly the Chief-with-No-Daughter noticed that a swirl of white smoke was curling upwards
at the foot of the hill. He told the Chief-Who-Stole-a-Maiden about it. They thought it was a sign from
the Great Mystery. ”He is telling us to smoke the pipe of peace.”
All the warriors went down the hill to the smoke. At first, the odour of the smoke was very unpleasant.
After a while it became less and less unpleasant. The men soon learned that
it came from a spring. They reached the spring and sat down.
While the warriors and the two chiefs were sitting by the smoking spring, they passed the pipe of
peace to each other.
Revision 3, Page 60, Exercise 4
67

IN THE LAND OF LEGENDS
POMPEII the Ancient City
Have you ever heard of the ancient Italian city called Pompeii? Pompeii was a large and thriving city that
was destroyed when a volcano named Mt. Vesuvius erupted and killed most of the city’s inhabitants and
left behind a perfectly preserved example of ancient life. There were actually two cities that were destroyed
by the eruption of Mt. Vesuvius: Pompeii and Herculaneum. Both were completely
covered by volcanic
th
ash when Vesuvius belched out volcanic ash and hot mud on August 24 in the year 79 AD. Both cities
were forgotten until they were found again in the 1700s. Over time, the cities became completely buried.
Excavation has been underway for several hundred years. At Pompeii, there are still a lot of areas which
are uncovered.
The ruins of the city have been a World Heritage Site since 1997.
Did you know? There was a film made in 2007 with the same title: Pompeii.

Revision 4, Page 76, Exercise 4
68

AUSABLE CHASM
Ausable Chasm can be found in Adirondack Park (New York State, USA).
Thousands of tourists visit the chasm every year. People who like hiking and adventures love
this unique, natural creation. The hiking trails run along the Ausable River, which is full of
waterfalls. It is a popular place for those who like rafting.
THE LEGEND OF QUEEN ANNE’S LACE
In the north-east corner of Adirondack Park, if a hiker walks across a quiet country road,
he will see the most enormous Queen Anne’s Lace blossoms.
The story of Queen Anne’s Lace was told by an old woman to me one day, when we walked
along a path bordered by wild flowers. She pointed to a field of Queen Anne’s Lace and challenged me to
find one with a tiny red blossom in the centre.
I searched a long time and finally found one. “Why doesn’t every flower have red in the centre?”
I asked. Then she shared the legend of Queen Anne’s Lace with me. “As a young girl, Queen Anne was
wandering through a meadow. When she leaned over to admire these same white flowers, she lost a ruby
from a necklace she was wearing. She searched and searched, the ruby was never found. And that’s why,
every so often, you will find a red ruby in the centre of one of the flowers.”

.
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A munkafüzet CD-jének
szövegkönyve •
Script – activity book
2

TEENAGERS
The children want to buy some ice-cream. The first child is quite short. He is a bit plump.
He has got a chubby face. He has got short, curly hair. His eyes are small. He looks a bit
younger than the others.
The girl behind him is a bit taller. She has got freckles and big, bright eyes. Her hair is wavy.
The boys at the end of the queue look very similar. They are quite tall and muscular.
The boy with glasses has got short, straight hair. His brother’s hair is shoulder-length.

3

WRITE IT IN A DIFFERENT WAY
I’m not so tall. → I’m quite short.
He is very tall.→ He is pretty tall.
She has got curly hair. → Her hair is curly.
My friend is half a year older than me. → My friend is a bit older than me.
We have got narrow eyes, just like our dad. → We have got our dad’s eyes.
They like swimming. → They are fond of swimming. – They love swimming.
Do you like snorkelling? → Are you fond of snorkelling?
I don’t like small animals. → I’m not fond of small animals. – I can’t stand small animals.

4

WHICH PICTURE?
My grandfather is very artistic and musical. He plays the flute. He enjoys listening to
classical music. He hates very loud modern music. He paints in the winter and works in his orchard
in the summer. He often sits under his fruit trees and listens to music. He takes photos in the
forest on his way home from the orchard, and then paints a similar picture. We like watching him.

5

WHAT ARE THEY DOING?
Look at the children by the river. Jason is fishing. Linda and Anna are sitting near
Jason and watching him. What are the others doing? Emily is writing a postcard. Peter is
reading. Can you see that dog? It is sleeping in the meadow. Carol and Tony are swimming.
Some birds are flying over the river.

6

HOUSES FOR SALE
This is a typical semi-detached house in England. It is not too big. It is ideal for a
young couple. There is a spacious sitting room and a kitchen downstairs. It has got a spiral
staircase. There is one bedroom and a fully modernised bathroom upstairs. The house has got
economy electric heating. There is enough space for two cars in front of the fence.

7

BUYING A HOUSE
Estate agent:
Sweet Home Estate Agency. Can I help you?
Julia:
Good morning. My name is Julia Davidson. I’d like to buy a house near the town
centre.
Estate agent:
Hold on a minute please…Oh yes…we’ve got a nice house with a small front garden
in a quiet street near the centre.
Julia:
What kind of house is it?
Estate agent:
A terraced house.
Julia:
How many bedrooms has it got?
Estate agent:
Three.
Julia:
What kind of heating is there?
Estate agent:
The whole house has got gas central heating.
Julia:
Are there any shops nearby?
Estate agent:
Yes, there is a new shopping mall, it’s a 10-minute walk.
Julia:
It sounds great. When can we see the house?
Estate agent:
Tomorrow after 2 o’clock, if it is all right with you…
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8

SOUND CHEST
Regular past forms
visited, climbed, created, talked, loved, painted, collected, cooked, arrived, explored, watched, relaxed
*
Now check your work:
[d]
travelled
stayed
played

9

lived
enjoyed
climbed
loved
arrived
explored

[t]
liked
stopped
walked

[id]
worked
danced
talked
cooked
watched
relaxed

wanted
started
hated

rented
needed
visited
created
painted
collected

EXTRA TASK
Listen to the answers to the questions in Exercise 16.
Yesterday morning I opened my eyes at 7 o’clock. After breakfast I walked to the
supermarket. Then I phoned my cousin. He arrived at quarter to 10. We wanted to go to the
roller rink. But we didn’t go because I didn’t find my rollerblades. We played chess instead.

10

YOUR TRAILS
This is a track with a path…a shed…some trees…a wall…a pond…a jetty…a boat
…and some deckchairs.
Walk along the path, towards the shed. Walk round it, then walk away from it towards the forest. Go
through the trees and you will see a wall. Climb over it. Behind the wall there is a small pond with a jetty.
Go along the jetty and climb into the boat at its end. Row across the pond and get out of it on the other side.
Walk as far as the deckchairs and relax.

11

SUMMER HOLIDAYS
A young man wanted to fly to Canada on holiday. He went to the airport by taxi after lunch. He put his
luggage near the check-in desk. Then he saw two young people coming towards him.
Peter and Nick:
Brain:
Peter:
Brian:

Hello Brian!
Peter? Nick? Where are you going?
To Canada to visit George in Ottawa.
How come? I’m going to Ottawa too.

12

SOUND CHEST
Irregular past forms
[e] felt, left, met, read, spent, went
[æ] drank, had, sat, swam, rang
[] put, stood, took
[u:] flew, drew
[ə] rode, wrote
[З:] heard, learnt
[ei] ate, came, gave, made
[a] found
[ɔ:] bought, saw, thought

13

WHAT HAPPENED?
I am in the school gym with my friends.
Yesterday I was in the school gym with my PE teacher.
*
We are happy because the match is exciting.
Yesterday we were sad because the match wasn’t exciting.
*
You can paint nice pictures.
5 years ago you couldn’t paint nice pictures.
*
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Grandma often flies to France to visit her sister.
Last Sunday, grandma flew to Italy to visit her brother.
*
My friends often ring me.
Yesterday, they didn’t call.
*
What do you usually eat in the break?
What did you eat yesterday?
14

WHO IS TALKING?
Hi. What are you doing on Saturday afternoon?
Nothing special. I’m free.
Great. How about having a pizza together?
Oh no! I can’t. We’re having a party. It’s my brother’s birthday.
*
Listen. Do you fancy joining me for a game of tennis?
When is the court open?
From 2 to 7.
I’m sorry. I’d love to go, but I must go to my karate training after school.

15

EXTRA TASK: WHAT DOES IT MEAN?
I’ve got butterflies in my stomach. − I feel worried.
Keep your nose clean. − Don’t break any rules.
I’ll keep my fingers crossed for you. − I wish you luck.

16

AT THE SURGERY
Doctor:
What’s the matter?
Patient 1:
I’ve got a stomach ache. I feel sick.
Doctor:
When did it start?
Patient 1:
2 days ago.
Doctor:
Have you got a temperature?
Patient1 :
Yes, I have.
Doctor:
Let me examine you. Does it hurt here?
Patient 1:
Ouch. Yes, very much.
Doctor:
You must go to hospital. I’m calling the ambulance.
*
Doctor:
Next, please.
Patient 2:
Good morning.
Doctor:
Good morning. What’s the matter?
Patient 2:
I don’t feel well. I’ve got a runny nose. I’m coughing and sneezing all the time.
Doctor:
Let me see. Well…when did it start?
Patient 2:
Last weekend. We went hiking in the hills. It was freezing cold and windy.
Doctor:
Well, it’s nothing serious. You are allergic to wild flowers. You must see
a specialist. Here’s a phone number, you can ask for an appointment.
Patient 2:
Thank you doctor.
Doctor:
Get well soon. Bye.

17

SOUND CHEST
should, shouldn’t, must, needn’t
You should spend more time in the fresh air.
You shouldn’t sit in front of your computer all day.
You must eat more fruit and vegetables.
You needn’t get up so early on Sundays.

18

KINGA’S LEGEND
Kinga was a daughter of the Hungarian king, Béla IV. When she was 16 years old,
she married King Boleslaus V of Poland. According to the legend, King Béla wanted to give
gold and silver to his daughter as a wedding present. Kinga asked him to give her a salt mine
instead, as Poland had lots of gold and silver but they did not have much salt. Before leaving
for Poland, she dropped her engagement ring into one of her father’s salt mines. After her
wedding in Krakow, Kinga went on a trip to a nearby town called Wieliczka. There,
she ordered the people to dig a well. They dug and found salt. In the first piece of salt was
Kinga’s ring.
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19

MAKE YOUR CHOICE
Brother:
Let’s take our notebook.
Sister:
I don’t think it’s a good idea. It’s too heavy. A board game is a better idea. You can carry it
easily. And it’s not heavy at all.
Brother:
But I want to play online games.
Sister:
Please don’t. I’d like to try our brand-new family board game.
Brother:
OK. Let’s take the family board game.
Brother:
Sister:

Shall we pack a sports bag or my brand-new backpack?
Taking the backpack is a good idea but our backpack is not big enough. Let’s take a sports
bag. We can carry it together.

Brother:
Sister:
Brother:
Sister:
Brother:

Hm. I can’t stand sleeping in a sleeping bag. It’s too tight for me.
Do you want to take a blanket then?
Yes but not this one. It’s not warm enough.
Wait a minute. I’ve got a much thicker blanket. You can take that and I will take your
sleeping bag.
All right, thank you.

Brother:
Sister:

What about taking this huge umbrella?
How big and colourful. I like it. Let’s take it. It’s sooo funny.

20

AT THE HOTEL
When Ms Williams arrived, there were lots of people at the Sun Hotel. There were
two women at the entrance. They were talking while their dogs were running up and down
happily. Some young people were playing with a beach ball in the pool. There was a party on
the first floor. The guests were dancing and laughing. The music was too loud! The children
next door were sleeping. Two men were playing chess on the top floor. In the room
next door, somebody was playing the violin and another person was singing along. How
beautiful! Ms Williams was walking towards the building. She was carrying a heavy
suitcase. Was she enjoying the noise coming from the building, do you think?

21

SOUND CHEST
Intonation
What were you doing at 5 o’clock on Monday?
Were you walking in the park?
Were you reading?
Where were you reading?
Were you reading in your bedroom?
Or in the garden?
And what were you doing then?

22

ASKING FOR PERMISSION
Girl:
Can I go to the theatre tomorrow? There’s a new musical on.
Dad:
Who do you want to go with?
Girl:
With Aunt Carol and Uncle Tom.
Dad:
OK. You can go. But I know it’s a long musical. You must come home straight after the
performance. There’s some money. I want to pay for all the tickets.

23

WITNESSES
Reporter:
Witness:
Reporter:
Witness:
Reporter:
Witness:
Reporter:
Witness:

You were one of the eyewitnesses of the hurricane, right?
Yes, it was terrible.
When did it start?
It started yesterday afternoon at around four.
What were you doing when it started?
We were having a barbecue party in the back garden. I was serving the salad, while
my husband was grilling the meat.
What did you do when you noticed the hurricane?
We all ran inside the house and took everything off the table and the shelves. We took
out all the pillows and blankets and put them next to the furniture to stop it moving.
The noise was the scariest part! First, we didn’t dare to look out of the window, but when
the sound started to fade away, we took some photos from the window.
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Reporter:
Witness:
Reporter:
Witness:
Reporter:

What did you see?
The trees were swaying, small objects were flying in the air. It was very frightening.
Did the hurricane reach your house?
No, thank goodness, it didn’t. Our neighbours weren’t that lucky. The wind blew their
roof off. We are all going to help them.
Thank you. Goodbye.

24

EXTRA TASK
1. Dynamite was invented by Alfred Nobel in 1866.
2. Jeans were invented by Levi Strauss in 1873.
3. Vitamin C was discovered by Albert Szent-Györgyi in the 1930s.
4. Mobile phones were invented by Dr Martin Cooper in 1973.
5. Glass was discovered by the Phoenicians in 3500 BC.
6. The ballpoint pen was invented by László Bíró in 1888.

25

SOUND CHEST (Sound chest állandó szignálja)
The third form of the verbs
played, produced, invented, discovered, closed, made, sold, eaten, spoken
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NATURAL WONDERS
The Danube river section between Budapest and Esztergom is called the Danube Bend.
It offers not only picturesque landscapes, but important historic monuments such as the medieval
castles of Visegrád and Esztergom. Both of the towns were once capitals of Hungary in early medieval
times. From Esztergom it was King Béla IV who moved the royal seat to Buda in the 13th century. King
Charles I of Hungary made Visegrád the capital of Hungary in 1335, then Buda became the home for the
royal family. After a short time King Matthias made it the capital again.
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A NEW HOME
Dad:
I’ve found some interesting ads. Look at this one: A four-bedroom house in the
suburbs with a garden, and a garage. It says that public transport is very good.
There’s an underground stop a 5-minute walk away, and two bus stops.
Clemance:
The four bedrooms are great! I can have my own room then! How long does it take to
get to the centre, dad?
Dad::
20 minutes by underground, it says.
Clemance:
And how much is it?
Dad::
32. 500.000 Fts.
Clemance:
It is very expensive dad…Can we afford it?
Dad::
We will see…Let’s go and check it out first. Do you want to see it with me?
Clemance:
Of course! Let’s go!
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AROUND THE WORLD
Lora is in London. She hasn’t bought any souvenirs yet.
Susan is in San Francisco. She has already crossed the Golden Gate Bridge.
Monica is in Mexico. She has already eaten tacos.
Victor is in Venice. He hasn’t been on a gondola yet.
Greg is in Granada, in Spain. He hasn’t been to a flamenco show yet.
Dorothy is in Darwin, in Australia. She has already seen a crocodile.
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SOUND CHEST
the third form of some more irregular verbs
been, gone, seen, ridden, driven, flown, known, had, sung, bought
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BUSÓJÁRÁS
‘Busójárás’ is an annual celebration held in Mohács. It is held at the end of the Carnival season. Busójárás
lasts for six days, usually during February. People in Mohács wear traditional masks
and dance through the town, singing and making music. The most popular legend says that during
the Turkish occupation of the territory, people from Mohács fled the town, and started living
in the nearby swamps and woods.
One night, while they were sitting and talking around the fire, an old man appeared and said to them:
‘Don’t be afraid, your lives will soon be better and you’ll go back to your homes. Until that time,
prepare for battle, carve weapons and make scary masks for yourselves. On a stormy night a masked
knight will come to you.’
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He disappeared and people did what he said. Some days later, the knight arrived. He ordered them to put
on their masks and go back to Mohács, making as much noise as possible. So they did. The Turks were so
frightened by the noise and the masks, that they thought demons were attacking them, and they ran away
from the town before sunrise. Busójárás has been held since then in Mohács.
31

FLYING ABROAD
Passenger 1:
Hi. What a nice surprise! I haven’t seen you for ages. How are you?
Passenger 2:
Hi. It’s nice to see you again. I’m fine thanks. Are you travelling too?
Passenger 1:
Yes. I’m going to Venice. Where are you going?
Passenger 2:
I’m going to Paris to visit my cousin.
Passenger 1:
Sounds great. How long will you be there for?
Passenger 2:
Just for 3 days. And you?
Passenger 1:
I will be in Venice for a week.
Passenger 2:
Where will you stay?
Passenger 1:
I’ve booked a hotel near St. Mark’s square. Have you ever been to Venice before?
Passenger 2:
Yes, I have. We were there last summer. I’ve been to Paris too, but I have never been
up the Eiffel Tower.
Passenger 1:
I’m sure it will be fun. When does your plane leave?
Passenger 2:
It leaves in an hour. And yours?
Passenger 1:
In half an hour, so I must hurry. Have a nice holiday in Paris.
Passenger 2:
Thanks. Enjoy Venice and the gondolas! Bye and hope to see you soon.
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NEW YORK PALACE HOTEL
Spend an unforgettable night at one of the most beautiful hotels in Budapest!
This 5-star luxury hotel is situated in the heart of Budapest, in the 7th district.
You can choose from 185 luxury rooms of various sizes (1-3 bedroom suites).
All the rooms have air conditioning, a flat-screen TV and a small kitchen area. The public areas
are spacious, and our visitors have free access to the internet everywhere within the hotel. Our conference
centre is one of the biggest in Budapest.
The private underground garage provides safe parking for our guests. For recreation, our guests can enjoy
our fitness centre, our spa and café, and our restaurant with live music.
Be our guest at the New York Palace Boscolo Hotel – in the heart of a never-sleeping city.
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SOUND CHEST
WILL
It will come out in the wash.
You scratch my back and I will scratch yours.
While the cat is away, the mice will play.
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THE RICHEST POOR MAN ON THIS EARTH
I don’t live in a huge house, my friend, and I haven’t got much money
But my home is full of laughter, my kids are always funny.
I feel rich, when there’s happiness inside,
Love and patience open my doors wide.
We have clothes to wear and shoes on our feet,
I hug my friends whenever we meet.
These are the people on whom I can always rely,
So I have everything that money can’t buy,
That’s why I am the richest poor man on this Earth.
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JENNY
My friends say I’m a cheerful and sociable person. I’m sometimes grumpy, but never
unfriendly. I think I’m quite sensitive too. I usually have a lot of energy, and like to learn
more about everything. To be honest, I’m sometimes a bit lazy too.
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LIFE IN THE FUTURE
In 4000 years, the sun will burn out, so scientists will have to work on producing
energy. They will abolish all the unimportant things: people will find flowers and animals
only in museums; love won’t be important for future generations. People won’t have names,
they will get numbers instead. Famous inventors, painters, and philosophers will have to do
boring jobs. They will take to hospital those people who show any signs of love. Adam will
become disappointed and will leave the Earth.
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HOPES
Gréta:
Marci:
Edgar:
Adri:
Kathy:
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If I don’t get the phone I want, I won’t give my old phone to my sister.
If our car isn’t ready by Saturday, we won’t go to our weekend house.
If our team doesn’t win, we won’t celebrate in our favourite restaurant.
If I don’t get good marks, I will have to study harder next term.
If my sister doesn’t get better, she will have to go to hospital.

MY HERO
Tamás started playing water polo when he was 6. He spent most of his childhood
at the swimming pool, while other children were in the playground. He won his first medal
in 1993. He gained gold medals with his team at the Olympic Games in Sydney in 2000, then
in Athens in 2004, and in 2008 in Beijing. He has been my hero since I started playing water
polo. His personality and success have taught me the golden rules a sportsman should follow.
These are also known as the Olympic values:
1. joy of effort, 2. fair play, 3. respect for others, 4. pursuit of excellence, 5. balance between body,
will and mind.
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Who is your hero? What does he/she do? What has his/her personality and life
taught you?
IDIOMS

39

1. swimming against the tide
2. skating on thin ice
3. a race against time
*
If you have a lot to do when there is very little time to do it, we can say: it’s a race against time.
*
A person who is doing or saying the opposite to most other people is said to be swimming
against the tide.
*
If you are doing or saying something that could cause disagreement or trouble, people say that
you are skating on thin ice.
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