POÓR ZSUZSÁNNA ● HAR ANGOZÓ HA JNALK A

21

Secrets . .
Secrets
TA N Á R I K É Z I KÖ N Y V

A N G O L N Y E LV KÖ N Y V S O R O Z AT
Á LTA L Á N O S I S KO L Á S O K N A K
●

Budapest
Nemzeti Tankönyvkiadó ● Budapest
BEVEZETŐ

Secrets 2 tkk.indd 1

1

2012.08.15. 13:25:49

Anyanyelvi bíráló: Andrew Reid
Kötésterv és tipográfia: Marczali Ágnes

© Poór Zsuzsánna, Harangozó Hajnalka, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2012

ISBN 978-963-19-7122-4
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
a Sanoma company
www.ntk.hu
Vevőszolgálat: info@ntk.hu
Telefon: 06 80 200 788
A kiadásért felel: Kiss János Tamás vezérigazgató
Raktári szám: 56546/K/CD
Felelős szerkesztő: Benedek Mihály, Képes Júlia
Műszaki igazgató: Babicsné Vasvári Etelka
Műszaki szerkesztő: Marcsek Ildikó
Grafikai szerkesztő: Mikes Vivien
Terjedelem: 22,66 (A/5) ív
A könyv tömege: 420 gramm
Első kiadás, 2012
Formakészítés: Szkriptor Bt., Risai Klára

Secrets 2 tkk.indd 2

2012.08.15. 13:26:24

Tartalom
A TANANYAG SZERKEZETE
BEVEZETŐ

•

Contents

Contents – course book

Introduction

JÁTÉKOK LEÍRÁSA

8

Games

17

JÁTÉKOK A TANKÖNYVBEN

Games – course book

JÁTÉKOK A MUNKAFÜZETBEN
DALOK ÉS MONDÓKÁK

Games – activity book

Songs and chants
Songs and chants – course book

DALOK ÉS MONDÓKÁK A MUNKAFÜZETBEN

Songs and chants – activity book

Lesson plans

TANÁRI SEGÉDLETEK

A CD SZÖVEGKÖNYVE

Audio scripts

44

149
153

Script – course book

A MUNKAFÜZET CD-JÉNEK SZÖVEGKÖNYVE
FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT IRODALOM

36

132

Secrets treasure chest

A TANKÖNYV CD-JÉNEK SZÖVEGKÖNYVE

30

47

Resources

ÖNÉRTÉKELÉS, ÉRTÉKELÉS

17

36

DALOK ÉS MONDÓKÁK A TANKÖNYVBEN

ÓRAVÁZLATOK

4

Script – activity book

Bibliography

153
168
175

3

Secrets 2 tkk.indd 3

2012.08.15. 13:26:24

Contents – course book
CHAPTERS

TOPICS/VOCABULARY

FUNCTIONS

STRUCTURES

Introduction

By the sea

Greeting people
Talking about people
and their things
Talking about
a picture
Spotting differences
Extra task: shopping

Forms of to be
Forms of to have
There is/are + prepositions
of place
Whose? – Genitive’s
Demonstrative pronouns
– this/these

Talking about likes
and dislikes
Talking about ongoing
actions
Talking about
prohibition

Expressing likes and dislikes
like/likes + …ing
Present Continuous
(+, –, ? short answers)

HOW ARE YOU?

By the lake
In a museum

(Revision)

p8

Unit 1

Favourite activities
at school

FUN AT SCHOOL

Weekdays and school
subjects
Musical instruments

p 13

Unit 2
LEISURE TIME

mustn’t

Actions – free-time activities Telling the time
Talking about hobbies
Hobbies
Talking about habits
Sharing information
Sports

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

Party invitations

Inviting people (time,
phone numbers,
addresses)
Best wishes
Asking for and offering
food

Dates
U/C – some, any

Accepting and refusing
invitation
Making suggestions –
agreeing and
disagreeing

Expressing time and dates
Accusative of personal
pronouns: me/you/him/
her/us/them

p 19

Revision 1

p 25

Unit 3

In the kitchen

AT A PARTY

Adjectives (colours
and patterns)

p 27

Places to go to

Unit 4

Films

GOING OUT

At the cinema

p 33

4Revision 2

Secrets 2 tkk.indd 4

p 39

2012.08.15. 13:26:25

SKILLS AND COMPETENCES IN FOCUS

CULTURE

CROSS-CURRICULAR LINKS

Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: forming new words
Project work • Doing research and creating a poster
Being organised and ready to learn
Ability to cooperate
Intercultural competences

Places to visit in England
– Jurassic Coast Walk
– Dinosaurland Fossil Museum
Geography
Music

2. 4. 5. 6. 7. 8.
Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Cooperation in pairs
Project work • Taking photos and creating a poster
Ability to cooperate
Intercultural competences

Schools in England
Music

2. 4. 5. 6. 7. 8.
Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Using reference material
Project work • Designing and presenting a flyer
Ability to cooperate
Intercultural competences

Sports clubs in England
Sport – PE and Games

2. 5. 6. 7. 8.

Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Organising words
Project work • Planning
Ability to cooperate
Intercultural competences

Parties in England
– Celebrating a birthday
– Having a barbeque
Games
Home Economics
Music

2. 4. 5. 6. 7. 8.
Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Memorising word order
Project work • Recording an interview
Ability to cooperate
Mathematical competences
Intercultural competences

Entertainment in England
– Visiting an aquatheatre
Media Studies
Biology
Music

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

5

Secrets 2 tkk.indd 5

2012.08.15. 13:26:26

CHAPTERS

TOPICS/VOCABULARY

FUNCTIONS

STRUCTURES

Unit 5

Clothes

Being polite
Asking for things and
offering goods
Asking about the price

Numbers 31-100
Demonstrative pronouns:
that/those

Giving instructions
Talking about frequency
Talking about future
plans

going to
Simple Present Tense
How often? – adverbs
of frequency

Making suggestions
Comparing things
Giving opinion

Comparison of adjectives
(simple and irregular
forms)

Asking for information
Sharing information
Describing a picture

Interrogative forms
(to be/to have/can/
simple present/going to)

Shops

SHOPPING

Fashion

p 41

Vehicles

Unit 6

City life – country life

TRANSPORT

Usual activities

p 47

Revision 3

p 53
Travelling

Unit 7

Adjectives

TRAVELLING

Countries in Europe

p 55

Jobs and workplaces

Unit 8

Well-known people

JOBS

Famous paintings

p 61

Revision 4

p 67

Appendix

p 70

Minisecrets of English
Dictionary

Simple past forms of to be
and regular verbs (+, –, ?
short answers)

p 74

p 90

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

2. Communication in the foreign language
6. Interpersonal and civic competences

6

Secrets 2 tkk.indd 6

2012.08.15. 13:26:27

SKILLS AND COMPETENCES IN FOCUS

CULTURE

CROSS-CURRICULAR LINKS

Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Making a survey
Project work • Designing and creating
Ability to cooperate
Mathematical competences
Intercultural competences

Shopping in England
– Chain stores and big department stores
Maths
Music

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Keeping the rules when playing
together
Project work • Doing research and creating a poster
Ability to cooperate
Intercultural competences

Canal boats in England
Geography
Music

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

Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Learning from each other;
Finding words
Ability to cooperate
Intercultural competences

Children’s stories:
– J. Swift: Gulliver’s Travels
Geography
Music

2. 4. 5. 6. 7. 8.
Listening
Speaking
Reading
Writing
Learning to learn: Working together on a project
Ability to cooperate
Intercultural competences

Famous Hungarian paintings
– The Feszty Panorama
Famous people
Interesting jobs in the UK
Art
Music

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

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

4. ICT
8. General culture

7

Secrets 2 tkk.indd 7

2012.08.15. 13:26:27

Bevezető

•

Introduction

Élő idegen nyelv oktatása 10–14 éves korosztály számára
Mint gyakorló nyelvtanárok mindannyian egyetértünk azzal, hogy az idegennyelv-oktatás elsődleges célja:
a hétköznapi életben jól alkalmazható idegennyelv-tudás biztosítása. Ez azért is lényeges elvárás, mert
a nyelvtudás egyre inkább előfeltétele a munkába állásnak, a felsőfokú tanulmányoknak. A tanulmányok
folytatása mellett a mindennapi élet is számtalan olyan helyzetet teremt, amelyben idegennyelv-tudás
nélkül nem, vagy csak alig lehet boldogulni.
Az iskolai nyelvoktatás célját a NAT és a kerettanterv is ezek alapján fogalmazzák meg: a tanulóknak használható szintű nyelvtudást kell biztosítani, hatékony kommunikációs stratégiák elsajátítását szükséges
ösztönözni. Ennek megfelelően az oktatás fő feladata a négy nyelvi készség (beszéd-, beszédértési, írásés olvasásértési készség), közülük is elsősorban a szóbeli készségek fejlesztése. Emellett mintegy ötödik
készségként jelenik meg a hazai nyelvoktatásban erős hagyományokkal rendelkező fordítás, melyre az
idegen nyelvet használók jó részének a jövőben is szüksége lesz. A nyelvoktatás további célja az adott nyelv
kulturális, mindinkább multikulturális értékeinek megismertetése. (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Élő
idegen nyelv, 2009. június 17.)
A célokat a kerettanterv a NAT-nál sokkal differenciáltabban írja le, figyelembe veszi az adott korosztály
tanulási sajátosságait, ám egyben rögzít is egy visszafogott, lelassított nyelvtanulási tempót.

ÁLTALÁNOS CÉLOK
• Első helyen áll a motiváció fenntartása, a gyerekek sikerélményhez juttatása.
• Középpontban továbbra is a hallott és olvasott szöveg értése, fejlesztése áll, mivel a produktív készségeket
(beszéd és írás) a receptív készségek közvetve fejlesztik.
• Egyre nagyobb hangsúlyt kap a beszédkészség.
• Lényeges nevelési cél a diákok olvasási igényének kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített vagy eredeti, illusztrált hosszabb szövegek olvastatásával.
• A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák olyan szintű használatához, melyek
lehetővé teszik számukra az osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások (filmek, zene, tévéműsorok,
újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást.
• A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhető szintet, amellyel képesek ismert témakörökben
idegen nyelvű információt megérteni és adni, interakciókban sikerrel részt venni.
TÉMAKÖRÖK
• Felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a nyelvet nem önmagáért használjuk, hanem információszerzésre, illetve információfeldolgozásra.
ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK
• A 10–14 éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik memóriájára, mint a célnyelv szabályrendszerére, de egyre inkább képes szabályszerűségeket észrevenni a nyelvben. A szabályok ismerete
ugyanakkor csak kismértékben segíti nyelvi fejlődésüket.
• A nyelvhasználatban a folyamatosság erősségük a nyelvhelyességgel szemben, de emellett szükség van
a legfontosabb struktúrák automatizálására is.
• Cél, hogy esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segíthetjük őket autonóm nyelvtanulóvá válni.
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A kompetenciaalapú nyelvoktatás a SECRETS tankönyvcsalád
második kötetében
NAT: Célok és feladatok –
(5–6. évfolyam)

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

Mozgáskoordináció,
a ritmusérzék és hallás
képességének fejlesztése

Dalok, nyelvtörők, mozgásos feladatok és játékok
Listening: Songs and
Culture

A társakkal végzett közös
tevékenységek élményének
megerősítése

Pár- és csoportmunkára épülő feladatok és társasjátékok,
szerepjáték
Project Work

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

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

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

A játékosság 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 angolszász 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 követelményeivel
Contents

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
Vocab Chest
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

Course book + CD
Activity book + CD
Tanári kézikönyv óravázlatai, játékleírásai és dalfeldolgozásai
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NAT: Célok és feladatok –
(5–6. évfolyam)

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

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

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

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

Course book + CD
Activity book + CD
Flashcards
Kommunikatív szemlélet (a hangsúly a beszédértés, a beszéd
képességének fejlesztésén van; a begyakorolható párbeszédek valódi
élethelyzeteket utánoznak)
Hasznos szókincs
Dictionary
Everyday English
Classroom language

A tankönyvben az is megtalálható, hogy az egyes fejezetekben mely
kulcskompetenciák fejlesztése kerül előtérbe.
Contents

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A 10-14 ÉVESEK TANÍTÁSÁRÓL
“Teaching children is tremendously rewarding.”
Phillips, Sarah (1993: 11)
“Children learn a lot more than English in their English classes,
the task and activities stimulate and continue their all-round development.”
Phillips, Sarah (1993: 6)
“A natural desire to communicate, still present after mother tongue acquisition.”
Brewster, Jean–Ellis, Gail–Girard, Denis (1992: 14)
A következők hatékonyabbá tehetik a nyelvelsajátítás folyamatát:
• az életkori sajátosságokat figyelembe vevő, változatos tevékenységek
játékok, dalok
kreativitásra épülő alkotó tevékenységek
gondolkodtató feladatok
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• sokoldalú szemléltetés
képek, tárgyak
mozgás
gesztusok, mimika
• változatos munkaformák biztosítása
egyéni, pár- és csoportmunka
csapatjátékok
egész osztályt érintő tevékenységek
• több érzékszerv bekapcsolása a tanulási folyamatba
• feladatorientált, cselekedtető megközelítés
• egyszerű és egyértelmű utasítások
• szóbeli tevékenységek dominanciája
• rutinszerűen ismétlődő tevékenységek a nyelvi foglalkozás elején és végén
• a tanultak rendszeres felelevenítése új szövegkörnyezetben, más tevékenységek során, más-más
készségeket fejlesztve
• barátságos környezet
mozgatható bútor a pár- és csoportmunkához
szőnyeg
csöndes sarok
dekoráció (gyermekmunkák)
• sikerélmény biztosítása, magabiztosság növelése
• folyamatos visszacsatolás, pozitív megerősítés.

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A SZEMLÉLTETÉSRŐL
Mondanivalónk, a közvetítendő ismeretek szemléltetése minden életkorban fontos, de a nyelvelsajátítás
korai szakaszában elengedhetetlen. A szemléltetőeszközök változatos alkalmazása színesíti a foglalkozás
menetét, érthetőbbé teszi az üzenetet, biztonságot nyújt mind a tanár, mind a diák számára. Segít kiküszöbölni
az anyanyelv használatát. Az elkészített/összegyűjtött eszköztár újra és újra felhasználható a nyelvi anyag
gyakorlására. Alkalmanként tanítványainkkal együtt is gyűjthetünk, készíthetünk szemléltetőeszközöket.
Rendkívül sok fajtája közül csak néhány ízelítőként:
• képek (pl. rajzok, plakátok, fotók, könyvek illusztrációi)
• tárgyak (pl. játékszerek, üres ételesdobozok, a napi élet kellékei)
• hangok (pl. az emberi hang, zene, a természet hangjai)
• mozdulatok (pl. testbeszéd és mimika, dalos játékok)
• szöveges anyagok (pl. rajzos feliratok és reklámszövegek, képeslapokon található információ)
• kép és hang (pl. élőképek, filmrészletek)

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A SZEREPJÁTÉKRÓL
Mi a szerepjáték előnye?
• Közelíti a külvilágot és a tanterem világát.
• Lehetőséget biztosít különféle viselkedésminták gyakorlására.
• Hozzájárul az idegen nyelvi kommunikatív készség fejlesztéséhez.
• Érvényesülési teret ad a kevésbé domináns tanulók számára. „Álarcot” biztosít.
• Tanulóközpontú.
• Motiváló, mert tevékenykedtetésen alapul, s engedi a tanulót szárnyalni.
• Azonnali visszacsatolási lehetőséget biztosít mind a diákok, mind a pedagógus számára.
Számottevő pozitívumai mellett ne hagyjuk figyelmen kívül a következőket sem:
• Idő-, tér- és eszközigényes, tehát a tanulási folyamatba történő beillesztése gondos tervezést kíván.
• Nem csöndes tevékenység. Az esetek többségében ez alkotó munkazaj, ami remélhetőleg nem zavarja
a szomszédos termekben folyó munkát.
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• Nem megfelelő előkészítés esetén sokat veszíthet hatékonyságából.
• Fokozatosan szoktassuk hozzá tanítványainkat a szerepjátékokhoz! (Pl.: rövid lefutású
legzetű szerepjátékok, pármunka több szereplőt mozgató szituációk)

hosszabb lé-

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A CÉLNYELV ÉS AZ ANYANYELV HASZNÁLATÁRÓL
A pedagógus részéről fontos a következetes angol nyelvhasználat már az első foglalkozástól kezdve.
Azt viszont el kell fogadnia, hogy a gyermek anyanyelvén kommunikál, amíg a célnyelven nem tudja
azt megtenni. Tanácsos azonban mindig a célnyelven reagálni. Semmiképp ne váltogassuk a két nyelvet!
Például a túl hosszú vagy bonyolultnak tűnő utasításokat se mondjuk el magyarul, főleg ne tolmácsoljuk
önmagunkat! Mindig fogalmazzunk egyszerűen, a jelentés közvetítésére kísérjük mondanivalónkat mimikával, gesztusokkal! Fontos, hogy azonos utasításokat mindig azonos nyelvi eszközökkel fogalmazzunk meg!
Tanítványainknak pontosan tudniuk kell, hogy mikor várjuk el a célnyelv használatát, és mikor nyilatkozhatnak meg anyanyelvükön (pl. a megértés ellenőrzése során, vagy értékelés és önértékelés alkalmával,
hogy érzelmeiket, véleményüket minél színesebben ki tudják fejezni).

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A KOOPERATÍV TANULÁSRÓL
A kooperatív tanulási forma a tanulók párban vagy 4-6 fős kiscsoportban végzett tevékenységén alapul.
A munka során a pár, illetve csoport tagjai gyorsabban, több gondolkodási utat bejárva, eredményesebben
dolgoznak, mint önállóan vagy nagy csoportban. Nincs szorongás. A tagok közösen vesznek részt a
gondolkodási folyamatban.
Kiemelt szerepet játszik a tanulók szociális készségeinek és együttműködési képességeinek kialakításában
és fejlődésében. A tanulói együttműködés egyik jellemzője, hogy a tanulók egymás tanulását egyrészt
információforrásként, másrészt tanulási modellként is segíthetik.
A kooperáció során szerepe van a tanulótársak által képviselt, az egyéntől különböző értékek megismerésének és így a toleranciára nevelésnek.
A közösen végzett tevékenység együttes felelősséget jelent a csoport eredményéért, tehát nemcsak a saját,
hanem a csoporttársak munkájáért is.
A kooperatív tanulás fontos alapelvei:
• építő egymásrautaltság
• egyéni felelősség (pl. munkamegosztás, időkeret betartása, produktum értékelése, egyéni teljesítmény
értékelése a folyamat végén)
• egyenlő részvétel (anyaggyűjtés, plakátok elkészítése és bemutatása, szerepjáték, véleménynyilvánítás
az értékelés során)
• párhuzamos interakció (az egy diákra eső aktív részvételi idő nő a közösen végzett tevékenység során)

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A PÁR- ÉS CSOPORTALKOTÁSRÓL
Tudatos páralkotás
A diákokat ismerve a tanár tudatosan állítja párba a gyerekeket:
a) homogén párok
b) heterogén párok – tanulópárok (egyik diák segíti a másikat)
Nem tudatos páralkotás
A feladat elvégzése szempontjából mindegy, kik alkotják a párokat.
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• Szókártyák segítségével
Annyi szópárt vagy összetett szót választunk, ahány párt szeretnénk alkotni. A szavakból kártyapárokat készítünk. A diákok húznak egy-egy kártyát, majd megkeresik párjukat.
A kártyákra írhatunk ellentétpárokat is.
• Kép- vagy szókártyákkal
Tudatos csoportalkotás
a) homogén csoportok (közel hasonló szinten álló tanulók együtt foglalkoztatása).
b) heterogén csoportok (eltérő szinten álló tanulók együtt foglalkoztatása).
Nem tudatos csoportalkotás
A feladat elvégzése szempontjából mindegy, kik alkotják a csoportot.
• Szín-, szó- vagy képkártyák
Annyi témában készítünk kártyákat, ahány csoportot szeretnénk alkotni, s mindegyik témában annyi
szót, ahány fős csoportokra van szükségünk. A diákok a húzott kártyáknak megfelelően alkotják meg
a csoportokat.
• Kiszámoló mondókák
Annyi szót választunk, ahány csoportot akarunk alkotni, s ezeket kiszámolóként használjuk.
Például négy csoport esetén a cat, dog, rabbit, bird szavakat annyiszor ismételjük a gyerekekre mutatva,
amíg körbe nem értünk. Majd megkérjük az összes cicát, üljenek egy csoportba, s ugyanígy tesznek a
kutyák, nyulak és madarak is.

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A PROJEKT-TEVÉKENYSÉGRŐL
„A projektmunka egy olyan tevékenységsor, amelyet a tanulók és a pedagógus együtt terveznek meg… Ez a
tevékenységsor nem csupán a nyelvi készségek aktivizálására és fejlesztésére irányul. Módot ad még minden olyan
készség kibontakoztatására, amely fontos lehet az idegen nyelvi kommunikációban éppúgy, mint a személyiség
teljesebbé válásában. A projektmunka során a tanulók az együttműködés szabályai szerint olyan kézzel fogható termék
létrehozásán munkálkodnak, amelynek a valós életben valós funkciója van.”
(Poór Z., 2001:69)
A projekttevékenység során a pedagógus kilép a hagyományos ismeretközvetítő szerepből. Koordinálja
a csoportok munkáját, biztosítja a forrásanyagokat, ötletekkel, tanácsokkal segíti a munkát, gondoskodik
a visszacsatolásról, az értékelés levezetéséről.
A nyelvi projektkészítés folyamatának szakaszai
• Előkészítő szakasz – ennek során történik a nyelvi alapozás, más műveltségterületekhez kapcsolódó ismeretek és készségek felfrissítése, a feladatok megvitatása, a megvalósulási forma megtárgyalása.
• Aktív szakasz – ekkor kerül sor a célok meghatározására és a csoportok alakítására. A csoportok anyagot
gyűjtenek, véglegesítik a tervet, majd elkészítik a projektet.
• Utókezelő szakasz – itt történik a projekt bemutatása, értékelése.
„A projektmunka legnagyobb értéke, hogy tanulóközpontú és nem tananyagcentrikus.”
(Poór Z., 2001:70)
A közös tevékenység során fejlődik a kisdiákok lényegkiemelő, rendszerező, döntési és problémamegoldó
képessége. Érvényre juthat kreativitása.
Az együttműködő tanulást segíti a projekttevékenységet lezáró fejlesztő értékelés, amelynek középpontjában
a folyamat, valamint az egyes résztvevők szerepe és tevékenységük hatékonysága áll. Célja a pozitívumok
megerősítése, a további tennivalók megbeszélése és megtervezése, továbbá a csoportos, egyéni és a pedagógus által megvalósítandó visszacsatolás, amelyben nagy szerepet kap az önértékelés. Mindez segít kialakítani
és fejleszteni a tanulók reális önismeretét.

BEVEZETŐ

Secrets 2 tkk.indd 13

13

2012.08.15. 13:26:31

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A PROJEKT-TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSÉRŐL
A projektek értékelési szempontjai lehetnek:
• nyelvhasználat (pl. szókincs, nyelvhelyesség, megfelelő stílus)
• tartalmi elemek (pl. témához illeszkedő forma)
• a projekt bemutatásának minősége (pl. a csoport tagjainak együttműködése)
Az értékelés néhány lehetséges fajtája:
• Portfólió – a tanulói produktumok rendszerezett dokumentumgyűjteménye
Mit készítettem?
Mit tudok?
Mire vagyok képes?
– a tanulási folyamat egészéről ad képet
– növeli a tanulói felelősséget
• Tanulói napló
Hogyan tanulok? (tanulási technikák)
– az eredmények rögzítése és a hiányosságok feltárása
– a következő lépések meghatározása
• Egymás értékelése
– előre, általában közösen megállapított szempontok szerint
– folyamatra koncentrál, nem a végeredményre
• Önértékelés
– alapfeltétele az előzetes tanulási célok kitűzése
• Csoportmegbeszélés
– az adott feladatot együtt végző diákok megbeszélése
A projekttevékenységek közben is szem előtt kell tartanunk az egyének haladását. Ha minden tanítványunk
saját célokat tűz ki magának, akkor a tevékenység közben folyamatosan kérhetünk és adhatunk értékelést
mindenkinek az elvégzett munkáról. Mindig, minden esetben a feladatot, és ne az egyént értékeljük!
A tanulói önértékelés mellett az is fontos, hogy a diákok megtanulják egymás feladatait is értékelni.
Az ő esetükben is fontos, hogy nem egymást mint egyént kell értékelni, hanem azt a produktumot, amely
elkészült.

NÉHÁNY GONDOLAT…
…AZ ÉRTÉKELÉSRŐL ÁLTALÁBAN
Az értékelés a tanulási folyamat része.
Fő céljai:
• visszajelzés biztosítása a végzett munkáról a tanár és a tanuló számára
• a további munka elősegítése
• a reális önértékelés kialakításának segítése
• a kisdiákok nyelvtanulási motivációjának fenntartása és további erősítése
Fő alapelvei:
• Kompetenciákra, és ne a tartalomra irányuljon!
• Legyen személyre szabott, szöveges!
• Szempontjai, ideje, módja legyen ismert a diákok számára!
• Értékelés alkalmával a gyakorlás során is alkalmazott tevékenységet használjunk!
• Folyamatosan értékeljünk!
• Célunk a pozitívumok erősítése legyen, a középpontba a további tennivalók megtervezését helyezzük!
• A pár-, csoport- és egyéni munkát is értékeljük!
Az értékelés során ne csak az eredményre koncentráljunk (Hová jutottunk?), hanem a folyamatra is (Merre
menjünk?) Ez utóbbi segítségével ráébreszthetjük tanítványainkat arra, hogy nekik is szerepet kell vállalniuk
a tanulási folyamatban.
14
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Az objektív értékelés mellett a szubjektív értékelésnek is rendkívül fontos a szerepe. Biztosítja a pozitív
értékek erősödését, valamint növeli az önbecsülést.

NÉHÁNY GONDOLAT…
…A MEGVÁLTOZOTT TANÁRI SZEREPRŐL
„Vállalnunk kell a felelősséget mindazért, amit csinálunk, mert ha mi magunk nem vagyunk autonóm emberek, akkor
tulajdonképpen a ránk bízott gyerekeket sem tudjuk autonómmá nevelni.”
Poór Z., 2007:120)
Tevékenységünk ma már nem merülhet ki az ismeretátadásban, osztálytermi frontális munkában.
Feladataink közé tartozik többek közt:
• a folyamatos önfejlesztés (pl. a tervezésalapú gondolkodás képességének kialakítása, a pedagógiai technológia fejlődésével való lépéstartás, a különböző értékrendű, adottságú és képességű tanulókkal való
együttműködés lehetőségeinek keresése)
• a tananyagfejlesztés
• az információban gazdag tanulási környezet biztosítása
• a természetes kompetenciafejlesztéshez természetes háttér megteremtése
• a jól használható minták adása
• a tanulási stratégiák kialakítása
• az élethosszig tartó tanulásra való felkészülés és felkészítés.
„Miközben a gyerekek számára biztosítjuk a reflektív, önálló tanuláshoz a forrásgazdag környezetet, tulajdonképpen
saját szakmai fejlődésünk számára biztosítjuk a hátteret.”
(Poór Z., 2007:122)
A következő kérdések átgondolása segíthet a tanári felkészülésben, az órák egymásra épülésének
megtervezésében.

NÉHÁNY KÉRDÉS…
…AZ ÓRASZERVEZÉSRŐL, ÓRAVEZETÉSRŐL
Óra előtt gondoljuk át:
• Hogyan ellenőrizzük, hogy a diákok megértették-e az órai utasításokat?
• Hogyan vonjuk magunkra a diákok figyelmét?
• Mindent előkészítettünk-e a feladatokhoz, tevékenységekhez?
• Mit fognak csinálni azok, akik hamarabb végeztek az adott feladattal?
Óra után érdemes átgondolni:
• Volt-e valaki, aki nem értette meg az utasítást vagy a feladatot?
• Vajon miért?

NÉHÁNY KÉRDÉS…
…AZ INTERAKCIÓRÓL
Óra előtt gondoljuk át:
• Az óra mely részében fognak a diákok egymással kommunikálni?
• Milyen létszámú csoportokban tehetik ezt a leghatékonyabban?
• Hogyan fogják a diákok segíteni egymást?
• Mikor javíthatják egymást?
• Mit fog csinálni a tanár a csoportmunka ideje alatt?
Óra után érdemes átgondolni:
• Használtak-e olyan nyelvi ismereteket, amelyeket korábban sajátítottak el?
• Mikor igényeltek segítséget és miért?
BEVEZETŐ
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NÉHÁNY KÉRDÉS…
…AZ EGYÉNI SZÜKSÉGLETEKRŐL
Óra előtt gondoljuk át:
• Kinek van szüksége különleges segítségre?
• Milyen kiegészítő anyagra lesz szükség az ő segítésük érdekében?
• Szükség van-e külön szervezésre? (pl. külön munkasarok)
Óra után érdemes átgondolni:
• Mindenki profitált-e a tevékenységekből?
• Elég kihívást kaptak-e az ügyesebbek?
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Játékok leírása

•

Games

Piktogramok magyarázata:
• Egy arcocska (pl. 1. ☺) egy beszélőt jelent.
• A számokkal jelölt arcok (pl. 1. ☺ és/vagy 2. ☺) újabb beszélő/beszélők belépését jelzik.
• A főbb kialakítandó és fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök, munkaforma és a szükséges
anyagok és előkészületek rubrikáiban megjelenő aláhúzott címszavak a kiegészítő ötletekre
vonatkoznak.

Játékok a TANKÖNYVben (Tk.) • Games – course book
INTRODUCTION
A játék
megnevezése

I SPY …
Tk. 8. oldal 3. feladat
Tk. 42. oldal 4. feladat
Tk. 48. oldal 5. feladat

Cél

Szókincs ismétlése és gyakorlása (nyaraláshoz szükséges dolgok), eldöntendő
kérdések és rövid válaszok gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• egyszerű interakció
Nyelvi játékokban való aktív részvétel

Munkaforma

Pármunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

Tk. Introduction 2. feladatában látható kép
Tk. Unit 5 3. feladatában látható kép
Tk. Unit 6 4. feladatában található kép

Leírás
A szókincs átismétlését követően párokat alkotunk. A pár egyik tagja kiválaszt a képről egy tárgyat,
amelynek megnevezi a színét. Társa eldöntendő kérdések segítségével igyekszik kitalálni azt.
1. ☺ I spy with my little eye something yellow.
2. ☺ Is it a sun hat?
1. ☺ No, it isn’t.
2. ☺ Is it a pair of flip-flops?
1. ☺ Yes, it is.
A játék szerepcserével, vagy új párok alakításával folyik tovább.
Ötletek, megjegyzések
Más témában, más képek felhasználásával is játszható.
A bevezető kérdés a színek megnevezése helyett a keresett szó kezdőbetűjére is koncentrálhat: I spy with
my little eye something beginning with M.

JÁTÉKOK LEÍRÁSA
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A játék
megnevezése

GUESS WHERE?
Tk. 10. oldal 8. feladat

Cél

Szókincs és nyelvi szerkezet gyakorlása (nyaraláshoz szükséges dolgok,
hétköznapi tárgyak; helyhatározó elöljárószavak, eldöntendő kérdések és
rövid válaszok)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• információcsere
• együttműködés párokban

Munkaforma

Pármunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

Tk. Introduction – a 7. feladat illusztrációja

Leírás
A szükséges szókincs és nyelvi szerkezetek átismétlése után kezdődhet a páros játék. Az egyik játékos
kiválaszt a képről egy tárgyat. Társa a tárgy helyének meghatározásával igyekszik megtalálni azt.
1. ☺ Is it under the table?
1. ☺ Is it near the tent?
2. ☺ Yes, it is.
2. ☺ Yes, it is.
1. ☺ Is it a beach ball?
1. ☺ Is it on the table?
2. ☺ Yes, it is.
2. ☺ No, it isn’t.
Ötletek, megjegyzések
Más témában, más képek felhasználásával is játszható, valós helyzetekben (iskolaudvar, tanterem, park
stb.) is alkalmazható.

UNIT 1
A játék
megnevezése

CHAIN GAME
Tk. 13. oldal 2. feladat

Cél

Szókincs ismétlése és gyakorlása (cselekvések)
Tetszés kifejezése: like -ing

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• hallott információ ismétlése és bővítése
Nyelvi játékokban való aktív részvétel
Memóriafejlesztés és figyelem-összpontosítás

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges anyagok
és előkészületek

Tk. Unit 1 – az 1. feladat illusztrációja

Leírás
A képet nézve a gyerekek mondatláncot alkotnak. Minden újabb játékos elismétli az előzőleg
elhangzott mondatot, ügyelve a cselekvések sorrendjére is:
1. ☺ We like listening to music in the school playground.
2. ☺ We like listening to music and playing tag in the school playground.
3. ☺ We like listening to music, playing tag and skipping in the school playground.
A többiek úgy segíthetnek társaiknak, hogy elmutogatják a soron következő cselekvést.
A kör végén megkérhetjük az összes játékost, hogy írja le a legutolsó mondatot, lehetőleg tartva
a cselekvések sorrendjét.
Ötletek, megjegyzések
Nehezítés:
• A kép rövid ideig tartó memorizálása után csukott könyvvel játsszunk!
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A játék
megnevezése

MIME GAME
Tk. 15. oldal 8. feladat

Cél

A tanult szókincs játékos gyakorlása (cselekvések, tantárgyak)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• hiányzó információ megszerzése kérdések segítségével
• íráskészség: helyesírás
Nyelvi játékban való aktív részvétel

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység
Csoportmunka (2 csapat)

Szükséges anyagok
és előkészületek

A tanult tantárgyakat tartalmazó, előre elkészített szókártyák
Zárható doboz
Zene (CD és lejátszó)
+ A helyszín átrendezése úgy, hogy a gyerekek körben ülhessenek
Táblára felrajzolt üres Noughts and Crosses táblázat, színes kréta
(E játék során a zenére nincs szükség.)

Leírás
Zenére körbeadjuk a dobozt az előre belehelyezett szókártyákkal. A zene elhallgatásakor az, aki
a dobozt épp kezében tartja, kivesz egy kártyát, s némajátékkal bemutatja az adott tanórán zajló egyik
főbb cselekvést. Amint a többiek eldöntendő kérdések segítségével megnevezik a cselekvést, és a játékos
megnevezi az adott tantárgyat, zenére folytathatjuk a játékot.
1. ☺ Are you drawing?
2. ☺ No, I’m not.
3. ☺ Are you acting in a play?
2. ☺ Yes, I am. I’m in a Drama class.
Ötletek, megjegyzések
A játékot két csapatban is játszhatjuk. Összeköthető a korábbról ismert Noughts and Crosses játékkal.
A csapatok felváltva húznak a dobozból, s mutogatnak. A másik csapat eldöntendő kérdések
segítségével kitalálja a cselekvést, majd megnevezi az adott tantárgyat is. A táblára felrajzolt Noughts
and Crosses táblázat bármelyik üres mezőjébe beírhatja a szót. Hibátlan helyesírás esetén megszerezték
az adott mezőt. A cél 3 mezőt elfoglalni vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan.
Art

MUSIC
English

MATHS
Crafts

A játék
megnevezése

MEMORY GAME
Tk. 17. oldal 13. feladat

Cél

A fejezet témájához kapcsolódó, új szókincs (kifejezések) megismerése és
gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• új szókincs játékos elsajátítása
• szótárhasználat
Az alkotás képessége (kreativitás)
Szabálykövető képesség
Együttműködési képesség, tolerancia

Munkaforma

Pármunka
Csoportmunka (4 fős csapatok)
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Szükséges anyagok
és előkészületek

A memóriakártyákhoz rajzlap, olló, filctollak minden csoportnak
Szótárak
+ A tevékenység helyszínének előkészítése (összetolt padok/asztalok minden
csapat számára)

Leírás
A tevékenység szerves része a memóriakártyák elkészítése, mely során a párok tagjai egymást segítve
dolgoznak, a szótárhasználatot is gyakorolva:
GET

WET

HAVE

A SNACK

MAKE

A MISTAKE

LEARN

BY HEART

SKIP

A LESSON

TEXT

A MESSAGE

TALK

ON THE PHONE

WEAR

A UNIFORM

Az alkotótevékenységet követően megkeverik a kártyákat, majd középre helyezik a lapokat egyenes
sorokban elrendezve. A kezdő játékos felfordít két kártyát, és felolvassa a rájuk írt szavakat. Amennyiben
értelmezhető kifejezést talál, megtartja; ellenkező esetben visszafordítja azokat. Majd társa következik.
A játéknak akkor van vége, amikor megtalálják az összes kártyapárt.
Ötletek, megjegyzések
A tevékenységet 4 fős csoportokban is szervezhetjük. Az alkotótevékenységet követően minden csapat
a saját csomagjával játszhat egyénileg, vagy a csapaton belül párokat alkotva.
A játék lehetőséget kínál a szókincsbővítésre, azaz korábban tanult igékhez új főneveket rendelhetünk,
vagy ismert főneveknek új igékkel adhatunk újabb jelentést.
A csoportok önálló szótárhasználattal, de tanári segítséggel más-más csomagokat készíthetnek,
amelyeket egymás közt kicserélve kipróbálhatnak.

UNIT 2
A játék
megnevezése

WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?
Tk. 20. oldal 5. feladat

Cél

A fejezetben megismert nyelvi szerkezet gyakorlása (egyszerű jelen idő
a szokásos cselekvések kifejezésére: állító és tagadó mondatok alkotása)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• információcsere
Szabálykövető képesség

Munkaforma

Pármunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

Papír, körző, olló, filctoll minden párnak

Leírás
A tevékenység szerves része a pörgettyűk elkészítése és feliratozása, mely során a gyermekeknek
alkalmazniuk kell a geometriaórán tanultakat is (hatszög szerkesztése).
A játék során az egyik játékos kipörgeti a szavakat, majd mondatot alkot segítségükkel:
play chess – on Saturdays You play chess on Saturdays.
Társa kétféleképpen reagálhat:
Yes, I do.
vagy:
No, I don’t play chess on Saturdays. I watch TV and relax.
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Ötletek, megjegyzések
Egy későbbi foglalkozáson a kérdések szerkesztését is gyakorolhatjuk:
play chess – on Saturdays Do you play chess on Saturdays?
Yes, I do.
vagy:
No, I don’t. I play chess on Fridays. / I never play chess. / I watch TV and relax on Saturdays.

REVISION 1 (UNITS 1–2)
A játék
megnevezése

WHAT DO YOU DO EVERY DAY?
Tk. 26. oldal 4. feladat

Cél

Napirend összeállítása írásban és bemutatása szóban

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• rövid összefüggő szöveg megfogalmazása a játék során gyűjtött szavak
segítségével szóban és írásban
Kooperációs készség – tudás megosztása

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység (a diákok csoportokban játszanak, de
napirendjükről egyénileg számolnak be)

Szükséges anyagok
és előkészületek

A feladat játéktáblája, bábuk, dobókocka minden csoportnak
Papír és írószerszám mindenkinek
Óra

Leírás
Játékszabályok:
1. A játékosok dobókocka segítségével mozognak a táblán tetszőleges irányban. (Egy körön belül csak
egy irányba léphetnek.)
2. Mindenki leírja azokat a szavakat, amelyekre lép. A cselekvések sorrendje nagyon fontos. Nem lehet
először felkelni, iskolába menni, majd felöltözni!
3. 15 percig folyik a szavak gyűjtése.
4. Ezt követően a játékosok a megfelelő sorrendben összegyűjtött szavak segítségével elmesélik
egymásnak, hogyan telik egy napjuk.
Ötletek, megjegyzések
A játéktábla új szavakat is tartalmaz, amelyek köre a tevékenység során még tovább bővíthető.
Kérhetjük, hogy a szavak leírása helyett már a játék során mondatokban rögzítsék napirendjük egyes
lépéseit.
Bővítésként javasoljuk az egyes cselekvések helyszíneinek, illetve időpontjának történetbe foglalását is.
Ez utóbbi lehet házi feladat is.

UNIT 3
A játék
megnevezése

WHERE ARE THE STRAWS?
Tk. 28. oldal 5. feladat

Cél

Helymeghatározás gyakorlása
Eldöntendő kérdések, rövid válaszok gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• hiányzó információ megszerzése kérdések segítségével
• interakcióban való aktív részvétel
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Munkaforma

Csoportmunka
Pármunka és azzal párhuzamosan zajló csoportmunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

Tk. Unit 3 – a 4. feladat illusztrációja
Differenciált munkavégzéshez új képek

Leírás
A páros egyik tagja képzeletben elrejti a szívószálakat a képen, társa pedig megpróbálja kitalálni, hogy
hová:
1. ☺ Linda, where are the straws? Are they in the cupboard?
2. ☺ No, they aren’t.
1. ☺ Are they in a glass?
2. ☺ Yes, they are.
Ötletek, megjegyzések
Differenciálás:
Gazdagabb szókinccsel rendelkező diákpárok számára biztosítsunk olyan képeket, amelyek segítségével
ez a nagyobb szókincs aktivizálható!
A szavakat nehezebben memorizáló diákokkal gyakoroljunk csoportban a tankönyv illusztrációjának
felhasználásával!

A játék megnevezése

SENTENCE BUILDING
Tk. 29. oldal 7. feladat

Cél

A 3. leckében megismert nyelvi szerkezetek gyakorlása (There is some …
There isn’t any … There are some … There aren’t any …)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• beszédszándékok alapvető nyelvi eszközökkel való kifejezése
• íráskészség
Rendszerezőképesség
Segítségkérés

Munkaforma

Csoportmunka (4 fős csoportok)
Pár- vagy csoportmunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

Kártyák a következő feliratokkal minden 4 fős csoportnak:
There is some … There isn’t any … There are some … There aren’t any …
Tk. 28. oldal 4. feladatának képe

Leírás
A gyerekek 4 fős csoportokban dolgoznak. Egy könyvet kell a Unit 3 4. feladatánál kinyitva középre
helyezniük, hogy a képet mindannyian jól láthassák. Minden játékos húz egy kártyát:
There is some …

There isn’t any …

There are some …

There aren’t any …

A játék során a kártyájukon szereplő mondatkezdést kell a képnek megfelelően igaz mondattá bővíteniük.
Ötletek, megjegyzések
A tevékenység tudatosan alakított, heterogén csoportokban végezhető eredményesen, hogy a tanulók
segíthessék egymás munkáját.
Igény esetén szervezhetünk külön csoportot a tanulási nehézségekkel küzdő diákok számára, akikkel
maga a pedagógus gyakorol.
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UNIT 4
A játék
megnevezése

TELL THE TRUTH
Tk. 35. oldal 7. feladat

Cél

Szókincs gyakorlása (ruhadarabok, színek, minták)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• személyleírás írásban és szóban
• hallott információ feldolgozása, arra reagálás
Együttműködés a csapattársakkal

Munkaforma

Csoportmunka (2 csapat)
Pármunka

Szükséges anyagok és
előkészületek

Tk. 35. oldal 6. feladatának képe, füzet

Leírás
A gyerekek két csapatban dolgoznak. 6-6 mondatot kell írniuk a 6. feladat képén látható személyekről.
Ez idő alatt memorizálniuk is kell a látottakat.
Az írásbeli előkészületek befejezése után a csapatok felváltva olvassák fel mondataikat egymásnak.
Minden mondatról el kell dönteniük, hogy az igaz-e, vagy hamis. Ekkor már nem nézhetik meg az
illusztrációt:
The first person is wearing a striped T-shirt.
No. He is wearing a plain, dark green T-shirt.
Minden hibás információ kijavításáért egy pontot kapnak. A több ponttal bíró csapat a győztes –
amennyiben versenyszerűen kívánjuk végezni e tevékenységet.
Ötletek, megjegyzések
Ha nem figyelmeztetjük a gyerekeket előre, hogy a mondatalkotás során memorizálniuk is kell,
e tevékenység segítségével képet alkothatunk a megfigyelési képességükről is.
Adhatunk időkeretet is ahelyett, hogy a leírandó mondatok számát határozzuk meg. Ebben az esetben
még a tevékenység megkezdése előtt tegyük egyértelművé, milyen jelre kell befejezniük a játékot!
A tevékenység párban vagy tudatosan alakított csoportokban is végezhető, hogy a tanulók segíthessék
egymás munkáját.
35
A játék megnevezése

GOSSIPING
Tk. 37. oldal 13. feladat

Cél

Tanult nyelvi szerkezet és szókincs gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• hallott információ követése, megértése, továbbadása
Együttműködés a csapattársakkal
Szabálykövető képesség
Memóriafejlesztés

Munkaforma

Csoportmunka (3 csapat)

Szükséges anyagok és
előkészületek

Tk. 37. oldal 13. feladatának mondatai

Leírás
A gyerekek három csapatot alkotnak. A feladat három mondatát kisorsoljuk közöttük.
1. Do you want to play football with me?
2. The head teacher has got 6 tickets to the 3D cinema.
3. Let’s watch an exciting film about nature on Friday afternoon.
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A játékosok minden csapatban egyformán, egymástól függetlenül, de időben párhuzamosan
tevékenykednek. Előre meghatározott sorrendben kell továbbadniuk a kisorsolt mondatot
az alábbi szabály szerint:
Az első játékos elolvassa a kisorsolt mondatot, majd változtatás nélkül továbbsúgja azt társának.
A második játékos egy szó megváltoztatásával adja tovább az információt.
Minden egyes további játékos megváltoztathat egy szót a „kapott” mondatban továbbadás előtt.
Az utolsó játékos feladata, hogy az általa megváltoztatott mondatot felírja a táblára.
Ezt követheti a három mondat megbeszélése, összevetése az eredeti három mondattal.
Do you want to play football with me?
Do you want to play water polo with me?
Do you want to play water polo with us?
Do you want to watch water polo with us?
Ötletek, megjegyzések
Önként vállalkozó diákok által megfogalmazott mondatokkal is próbáljuk ki a játékot!

REVISION 2 (UNITS 3–4)
A játék
megnevezése

LET’S PARTY
Tk. 40. oldal 4. feladat

Cél

Az eddig tanultak játékos gyakorlása, szituációba helyezése

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• olvasott információ és kép összekapcsolása
• olvasott információ szóbeli kibővítése
• rövid interakcióban való részvétel
Szabálykövető képesség
Együttműködési képesség

Munkaforma

Csoportmunka (3-4 fős csoportok)

Szükséges anyagok és
előkészületek

A feladat játéktáblája, bábuk, érme minden csoportnak
Korábban készített ételkártyák (Unit 3 Exercise 12)

Leírás
Előzetesen kérjük meg a gyerekeket, hogy hozzák magukkal korábban készített ételkártyáikat (Unit
3 Exercise 12.)! Ezek hiányában a pedagógusnak kell biztosítania a képeket minden csoport számára.
A képeket a játéktábla közepére kell helyezni, a játék végén ezeket húzva fogjuk gyakorolni az udvarias
kínálást.
A csoportok megalakítása után kezdődhet a játék.
Játékszabályok:
1. A játékosok érme segítségével mozognak a táblán (fej: 1 lépés előre; írás: 2 lépés előre). Addig kell
körbejárniuk, amíg össze nem gyűjtik azokat a tárgyakat, amelyekre szükségük lesz a bulin (tányér,
szalvéta, pohár, fagylaltoskehely).
2.

A 2., 8., 12., 14. és 16. mezőkre lépve meg kell találniuk azokat a személyeket, akikre illik az ott
olvasható leírás. Ha a csapat bővebb leírást tud adni, újra dobhat. (Előre meg kell határozni,
milyen mértékű bővítés ér újabb dobást.)

3-4. Amint összegyűjtötték a szükséges kellékeket, pontos dobással az 1. számmal jelölt mezőre, az ajtóra
lépve érnek oda a buliba.
Itt húznak a középre helyezett kártyák közül, s kínálják egymást:
Do you want some …?
Yes, please. / No, thank you.
Közben a többiek tovább haladnak céljuk felé. A játék akkor ér véget, amikor mindenki célba ért, s már
a kérés-kínálásban is részt vett.
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Ötletek, megjegyzések
Képek alkalmazása helyett készíthetünk valódi szendvicseket egy dupla nyelvóra keretein belül, vagy
a technikát tanító kolléga közreműködésével, s valós helyzetet hozhatunk létre a kínálás gyakorlására.
Az 5. feladat javaslatára, új szabályokat alkotva, másként is felhasználhatjuk a 4. feladat játéktábláját.

UNIT 5
A játék
megnevezése

SHOPPING GAME 1.
Tk. 41. oldal 2. feladat

Cél

Szókincs ismétlése és gyakorlása (ruhák, minták és anyagok)
Véleménykérés és véleménynyilvánítás (What shall I …? How about …?)
Közös cselekvésre való invitálás (Let’s …)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• szókincs ismétlése és szövegkörnyezetben való használata
• ruhák megnevezésének ismétlése
• saját ruhatár tervezése
Nyelvi játékokban való aktív részvétel

Munkaforma

Az osztály egészét érintő feladat, pármunka

Szükséges anyagok és
előkészületek

Tk. Unit 5 – az 1. feladat illusztrációja, füzet

Leírás
A képet nézve a tanulók megtervezik saját ruhatárukat. Ösztönözzük őket arra, hogy minél többféle
mintázatú, anyagú ruhát tervezzenek! Egy adott jelre kezdjenek el sétálni a tervezett ruhatárukkal
(a füzetükben) körbe a teremben! Egy újabb jelre szólítsák meg a hozzájuk legközelebb esőt, és játsszák
el a párbeszédet, a társuk ruhatárában szereplő ruhafélék közül választva ki a javasolt ruhadarabokat!
1. ☺ There’s a school party today. What shall I wear?
2. ☺ How about that denim skirt and that flowery blouse?
1. ☺ Oh, no! These aren’t too fashionable.
2. ☺ OK. Let’s go shopping then.
Egy újabb jelre a tanulók új párt választanak maguknak, és megismétlik a párbeszédet, újabb
ruhadarabokat választva.
Ötletek, megjegyzések
A feladat előkészítéseként megkérhetjük tanulóinkat, hogy gyűjtsenek különböző ruhadarabokról
képeket újságokból, magazinokból. Ezeket elhelyezhetjük a táblán, vagy egy mindenki által jól látható
helyen. Ebben az esetben tanulóinknak nem kell rajzolniuk.

A játék
megnevezése

SHOPPING GAME 2.
Tk. 44. oldal 8. feladat

Cél

A tanult szókincs játékos gyakorlása (ruhák, minták, anyagok)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• szókincs ismétlése és szövegkörnyezetben való használata
• íráskészség: helyesírás
Nyelvi játékban való aktív részvétel

Munkaforma

Pármunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

A tanult ruhadarabokat tartalmazó, előre elkészített szókártyák vagy
képkártyák, esetleg újságból kivágott képek minden pár számára
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Leírás
Alkossunk tanulópárokat! A tanulók előtt lefordítva helyezkedjenek el a kártyák! Megállapodnak
a tanulók, ki a vásárló, ki az eladó. A vásárló húz egy kártyát.
1. ☺ Excuse me, have you got this skirt in brown?
2. ☺ I’m sorry, we haven’t got that in a different colour.
1. ☺ It’s OK, no problem.
Szerepcserével folytatódik a játék. Hívjuk fel a figyelmet az egyes és többes számú alakokra, valamint
a hozzájuk kapcsolódó mutató névmásra!
Ötletek, megjegyzések
A párbeszédeket lejegyezhetik a tanulópárok egy kártyára, amelyeket az osztály egy közös
szerepkártyabankban gyűjthet. A későbbi órák bevezető szakaszában a tanulók húzhatnak ezekből
a kártyákból, majd egy pár perces memorizálás után előadhatják azokat társaiknak.

UNIT 6
A játék megnevezése

BOARD GAME
Tk. 50. oldal 9. feladat

Cél

A fejezet témájához kapcsolódó, új nyelvtani anyag (going to) megismerése
és gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• új nyelvtani szerkezet játékos elsajátítása, gyakorlása
• szókincs használata
Szabálykövető képesség
Együttműködési képesség
Szótárhasználat gyakorlatának fejlesztése

Munkaforma

Pármunka vagy csoportmunka (maximum 4 játékos)

Szükséges anyagok
és előkészületek

Bábu, ami lehet radír, vagy tollkupak, dobókocka (helyettesíthető: papírcetlikkel, amelyeken 1-től 6-ig szerepelnek a számok, és össze vannak hajtva.
Egy pohárban összerázzák a tanulók minden húzás előtt.)
Angol–magyar szótárak

Leírás
A játék megkezdése előtt győződjünk meg róla, hogy minden kifejezést értenek a tanulók! Amennyiben
nem, adjunk lehetőséget arra, hogy a szótárból kikeressék a kifejezések jelentését, majd megosszák
azt társaikkal!
A játékot az kezdi, aki nagyobbat dob. Felváltva dobnak és lépnek a játékosok. Amint egy „cselekvést”
jelölő mezőre érnek, mondaniuk kell egy nyelvtanilag helyes mondatot a kifejezésekkel, illetve
a szóbuborékokban szereplő időhatározók használatával. Ha a mondatot a társak nem fogadják el (mert
nyelvtanilag nem helyes), a játékos kimarad egyszer a dobásból. Az nyer, aki először a ”Finish”-be ér.
Ötletek, megjegyzések
A játékot nemcsak párban, hanem 4 fős csoportokban is játszhatják. A gyorsabban, segítség nélkül
haladó tanulókat ösztönözhetjük, hogy játékmesterként vegyenek részt a feladatban (ők dönthetik el,
elfogadható-e a mondat, vagy sem).
Oly módon is játszható a társasjáték, hogy a tanulóktól igaz állításokat várunk.
Ebben az esetben az ”I am not going to ...” formát is gyakoroltathatjuk.
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UNIT 7
A játék
megnevezése

CHAIN GAME
Tk. 56. oldal 5. feladat

Cél

Szókincs ismétlése és gyakorlása (melléknevek)
Nyelvtani szerkezet gyakorlása (melléknevek fokozása)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• szókincs ismétlése, nyelvtani szerkezetben való használata
Nyelvi játékokban való aktív részvétel
Memóriafejlesztés és figyelem-összpontosítás

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység, csoportmunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

Tk. Unit 7 – a 3. feladat szókincsét tartalmazó szókártyák (minden csoport
számára egy készlet)

Leírás
Csoportokat alakítunk. A csoportok középre teszik a szókártyákat. A csoporttagok eldöntik, ki kezdi
a játékot (pl. kiszámolással: One potato, two potatoes, three potatoes more, four potatoes, five potatoes, six potatoes,
more). A kezdő játékos húz egy kártyát, és mondatba illeszti az azon található szót. A játékosok egymás
után mondatokat alkotnak a kihúzott szavakkal. Minden megoldás egy pontot ér.
1. ☺ Timi is taller than Blanka.
2. ☺ Zsolt is taller than Imi.
Az a játékos nyer, aki a legtöbb pontot gyűjti össze.
Ötletek, megjegyzések
Nehezítés:
• Az első játékos mondatát kell a következő játékosnak továbbfűzni oly módon, hogy megismétli az első
mondatot, majd az utolsóként említett személyt hasonlítja össze valakivel.
1. ☺ Timi is taller than Blanka.
2. ☺ Timi is taller than Blanka. Blanka is taller than Brigi.
3. ☺ Timi is taller than Blanka. Blanka is taller than Brigi. Brigi is taller than Emese.
Az a játékos húz egy újabb kártyát, aki már nem tud új, igaz állítást mondani.

UNIT 8
A játék
megnevezése

WHAT AM I GOING TO BE?
Tk. 62. oldal 4. feladat

Cél

Szókincs gyakorlása (foglalkozások, tevékenységek, munkahelyek)
Nyelvtani szerkezet gyakorlása: going to – kérdésben

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• új szókincs használata szövegkörnyezetben
• információk összekapcsolása (foglalkozások és a hozzájuk kapcsolódó
tevékenységek, munkahelyek)
Együttműködési képesség

Munkaforma

Pármunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

Tk. 61. oldal 1. és 2. feladatának szókincse
Tk. 62. oldal 3. feladatának szókincse
Szótárak
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Leírás
A gyerekek párban dolgoznak. A pár egyik tagja gondol egy foglalkozásra a 61. oldal 1. feladatának
szókincséből. A másik tanuló a 61. oldal 2. és a 62. oldal 3. feladatának szókincsét felhasználva találgat,
mi szeretne a másik pár lenni.
1. ☺ (I am going to be a doctor.) You can start.
2. ☺ Are you going to cook lunch?
1. ☺ No, I’m not.
2. ☺ Are you going to cure people?
1. ☺ Yes, I am.
2. ☺ Are you going to work in a hospital?
1. ☺ Yes, I am.
2. ☺ Are you going to be a doctor?
1. ☺ Yes, I am.
Ötletek, megjegyzések
Ösztönözzük gyorsabban haladó tanulóinkat újabb foglalkozások felkutatására! Ebben az életkorban
általában már némelyik tanulónak határozott elképzelése van arról, mi szeretne lenni. Keressenek
a szótárban az általuk választott foglalkozásokhoz tevékenységeket is!
35
A játék
megnevezése

WHO AM I?
Tk. 64. oldal 9. feladat

Cél

Tanult nyelvi szerkezetek és szókincs gyakorlása
Az alábbi nyelvtani szerkezetek gyakorlása:
Do you like …?
Can you …?
Have you got …?
Are you a …?

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• hallott információ megértése, továbbadása
• kérdések feltevése információszerzés céljából
Együttműködési képesség
Szervezőkészség

Munkaforma

Csoportmunka (maximum 4 fő)

Szükséges anyagok
és előkészületek

Tk. 61. oldal 1. és 2. feladatának szókincse
Tk. 64. oldal 8. és 9. feladatának szókincse
Szótárak

Leírás
A gyerekek csapatokat alkotnak. A csapatokon belül játsszák az alábbi játékot: Sorsolással eldöntik, ki
kezd. (Pl. mutatnak egy számot a kezükön. Aki a legnagyobbat mutatja, az kezdhet.) Társai felváltva
kérdezgetik őt. Aki kitalálja, milyen foglalkozásra gondolt a társa, az veszi át a helyét.
1. ☺ (I am a musician.) You can start.
2. ☺ Do you like drawing?
1. ☺ No, I don’t.
3. ☺ Can you teach?
1.☺ No, I can’t.
4. ☺ Have you got a guitar?
1. ☺ Yes, I have.
3. ☺ Are you a musician?
1. ☺ Yes, I am.
Ötletek, megjegyzések
Ösztönözzük diákjainkat a szókincsbővítésre! Biztosítsunk számukra szótárat, hogy újabb kifejezéseket
találhassanak a játékhoz!
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A játék
megnevezése

I WAS FAMOUS
Tk. 65. oldal Extra task

Cél

Az eddig tanultak játékos gyakorlása, szituációba helyezése

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• látott cselekvéssor és tanult szókincs összekapcsolása
• információk megerősítése kérdéssel
• tanult nyelvtani szerkezet szituációban való használata
• rövid interakcióban való részvétel
Szabálykövető képesség
Együttműködési képesség
Íráskészség fejlesztése

Munkaforma

Csoportmunka (3-4 fős csoportok)
Egész osztályt érintő tevékenység

Szükséges anyagok
és előkészületek

Tk. 65. oldal 11. és 12. feladatának szókincse
Foglalkozások szókártyákon

Leírás
A tanulók csoportokat alkotnak. A hagyományos, „kő–papír–olló”-s játékkal (stone, paper, scissors)
eldönthetik, ki kezdi a játékot.
1. ☺ In my dream I was a famous person.
2. ☺ Were you a pilot?
1. ☺ No, I wasn’t.
3. ☺ Were you an actor?
1. ☺ Yes, I was.
4. ☺ Were you Italian?
1. ☺ Yes, was.
3. ☺ Were you Lino Ventura?
1. ☺ Yes, I was.
A következő körben az gondolhat, aki helyesen tippelt.
Ötletek, megjegyzések
A foglalkozásokat szókártyákra is kiírhatjuk, ezzel gyakoroltathatjuk a helyesírást. A szókártyákat
elhelyezhetjük a „kártyabankban” későbbi használatra. Csoportmunka helyett az egész osztályt érintő
feladatként is játszhatjuk a játékot, ismétlésként, az órák elején.
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Játékok a MUNKAFÜZETben (Mf.) • Games – activity book
INTRODUCTION
A játék
megnevezése

CHAIN GAME
Mf. 4. oldal 1. feladat Extra task

Cél

Szókincs ismétlése és gyakorlása (nyaralással kapcsolatos szókincs)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Nyelvi játékokban való aktív részvétel
Memóriafejlesztés
Figyelem-összpontosítás

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges anyagok és
előkészületek

Mf. Unit 1 – az 1. feladat illusztrációja

Leírás
A képet nézve a gyerekek szóláncot alkotnak. Minden újabb játékos elismétli az előzőleg elhangzott
szavakat, ügyelve a sorrendre is:
1. ☺ a lighthouse
2. ☺ a lighthouse and some boats
3. ☺ a lighthouse, some boats and some children
A többiek úgy segíthetnek társaiknak, hogy elmutogatják a soron következő szó jelentését.
A kör végén megkérhetjük az összes játékost, hogy írja le a szóláncot, lehetőleg tartva a sorrendet.
Ötletek, megjegyzések
Nehezítés:
• A kép rövid ideig tartó memorizálása után csukott könyvvel játsszunk!
Más témában, más képek felhasználásával is játszható.

UNIT 1
A játék
megnevezése

BINGO
Mf. 13. oldal 8. feladat

Cél

Tanult szókincs gyakorlása szóban és írásban (tantárgyak)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• helyesírás: tanult szavak pontos másolása
• a tanult szókincs hallás utáni felismerése
Figyelem-összpontosítás

Munkaforma

Egyéni

Szükséges anyagok
és előkészületek

Mf. Unit 1 – a 8. feladat táblázata, 6. és 7. feladatok szókincse,
munkafüzethez tartozó hanganyag 7

Leírás
A diákok lemásolják a feladatokban megadott szavakat a táblázat tetszőleges mezőibe.
Majd meghallgatjuk a hangfelvételt. A diákok figyelnek, és kipipálják táblázatuk szavait.
Aki elsőként tudott megjelölni egy teljes vízszintes sort, az a játék győztese:
Art
Crafts
PE and Games

Science
ICT
Music

Grammar
Maths
English

Literature
History
Drama

Ötletek, megjegyzések
Bármilyen témában és szókinccsel játszható, valamint kisebb csoportokban is, gyermek játékvezetővel.
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UNIT 3
A játék
megnevezése

MEMORY GAME
Mf. 35. oldal 11–12. feladat Extra task

Cél

Szókincs ismétlése és gyakorlása (ruhadarabok, minták)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• a tanult szókincs aktív alkalmazása
Csoportmunkában történő munkavégzés (együttműködés)
Memóriafejlesztés

Munkaforma

Csoportmunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

A 11. feladat gyerekek által készített illusztrációja

Leírás
Ez a kiegészítő tevékenység szorosan kapcsolódik a munkafüzet 11. és 12. feladatához. Azok megoldása
után a gyerekek kisebb csoportokat alkotnak, majd 3 percig kérdezgetik egymást arról, ki mit rajzolt
a szárítókötelére:
Linda
Csabi
Dorka

Are there any striped clothes on your washing line?
No, there aren’t (any).
Yes, there are striped socks / Yes, there is a pair of striped socks.

Beszélgetés közben próbálnak minél többet megjegyezni az elhangzottakból.
Az adott idő letelte után a gyerekek egymás szárítóköteléről mesélnek:
Dorka
Csabi hasn’t got any striped clothes. He’s got …
Ötletek, megjegyzések
A beszélgetés szókincsét bővíthetjük színekkel, egyéb melléknevekkel.

UNIT 4
A játék
megnevezése

ACTIVITY
Mf. 41. oldal 7. feladat

Cél

Ismert filmek (regények) angol címének megismerése

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• szókincsbővítés
Szabálykövető képesség
Együttműködési képesség

Munkaforma

Csoportmunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

Filmcímek kártyákon

Leírás
A játék megkezdése előtt össze kell gyűjtenünk néhány olyan film, illetve könyv címét, amelyeket
minden gyermek ismer. Tudnunk kell e címeket angolul is. Ügyelnünk kell arra, hogy olyan alkotásokat
válasszunk, amelyeket egyben ajánlhatunk is tanítványainknak, amelyekből tanulni, épülni tudnak.
Fontos, hogy a címek hasznos szókincset közvetítsenek, amely elsajátítására érdemes időt fordítanunk.
A címek kártyára írása után kezdődhet a játék.
A csoportok felváltva húznak a címekből, s némajátékkal előadnak egy-egy ismert jelenetet a filmből.
A többi csoportnak le kell írnia a mű címét angolul. 4-5 kör után érdemes abbahagyni a játékot, s ellenőrizni
a leírtakat.
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Ötletek, megjegyzések
Szívesen kommunikáló, átlagosnál gazdagabb szókincsű csoportokban „szinkronizálhatjuk”
a némajátékot.
A tevékenység időigényes.

UNIT 5
A játék
megnevezése

BINGO
Mf. 54. oldal 9. feladat Extra task

Cél

Számok megértése és gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Nyelvi játékokban való aktív részvétel
Figyelem-összpontosítás
Íráskészség

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység
Csoportmunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

Tk. Unit 5 44. oldal 10. feladatában szereplő számok
Füzet, munkafüzethez tartozó hanganyag 28

Leírás
Kérjük meg a tanulókat, hogy válasszanak hatot a Tk. 44. oldal 10. feladatában szereplő számok közül, és
másolják le azokat a füzetükbe! Ha elkészültek, olvassuk fel a számokat a megadottól eltérő sorrendben!
A tanulók, amint hallják a füzetükben szereplő számot, pipálják ki azt!
Az a győztes, akinek elsőként gyűlik össze a hat pipája, valamint elsőként kiáltja, hogy BINGO.
Ötletek, megjegyzések
Nehezítés:
Gyorsabban haladó csoportnál bevezethetjük az összetett számok helyesírásának gyakorlását is. Ebben
az esetben maximum húsz számból álló intervallumot adjunk meg. Pl.: Numbers between twenty and forty.
A számok betűvel való leírása több időt vesz igénybe, így számoljunk ezzel a tervezésnél!

A játék megnevezése

MINISECRETS CARD GAME
Mf. 57. oldal 16. feladat

Cél

Tanult szókincs gyakorlása szóban és írásban (mutató névmások, főnevek
Tk. Unit 1–Unit 5)
Egyes számú és többes számú főnevek gyakorlása és összekapcsolása mutató
névmásokkal

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• helyesírás: tanult szavak pontos másolása
• mondatalkotás
Figyelem-összpontosítás
Íráskészség

Munkaforma

Csoportmunka (páros számú csoportot alkossunk!)

Szükséges anyagok
és előkészületek

Mf. Unit 5 Minisecrets 16.a feladatában szereplő szavak
Tk. Unit 1–Unit 5 főnevei
Kártyalapok, tollak
Füzetek
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Leírás
16.a feladat:
A tanulók csoportokban dolgoznak. Minden csoport készít egy-egy pakli kártyát magának. Az egyik
pakli kártyán a this, that, these, those szavak szerepelnek többször. A másik pakliban főnevek. Ügyeljünk
arra, hogy mindkét pakli ugyanannyi számú kártyalapot tartalmazzon!
16.b feladat:
Két csoport játsszon együtt! Az első csoport húzzon kártyát mindkét pakliból, majd mondjon egy
nyelv-tanilag helyes mondatot a szavak felhasználásával! A másik csoport döntse el, hogy
elfogadható-e a mondat! Felváltva húzzanak a csoportok, és mondjanak mondatokat! Az a csoport győz,
amelyik több helyes mondatot alkot.
Ötletek, megjegyzések
Játékvezetőt is kinevezhetünk a csoportokhoz, biztosítva ezzel az igazságos döntést.
A csoportok le is írhatják a mondatokat, így később ellenőrizni tudjuk magunk is azok helyességét.

UNIT 6
A játék
megnevezése

MINISECRETS BOARD GAME
Mf. 65. oldal 16. feladat

Cél

Szókincs felidézése, ismétlése (mutató névmások, by the sea, by the lake,
the school band, in the kitchen, places to go to, clothes)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• a tanult szókincs aktív alkalmazása
Pármunkában történő munkavégzés (együttműködés)

Munkaforma

Pármunka

Szükséges
anyagok és
előkészületek

A 16. feladat gyerekek által készített társasjátéka,
pénzérme, bábuk (pl. radírok vagy filctollkupakok)
Szótárak

Leírás
Ennél a feladatnál kezdőbetűkből kell aktivizálni a tanulóknak a szókincsüket.
Pénzérme feldobásával haladhatnak a tanulók: ha fej: kimaradnak a lépésből, ha írás: léphetnek,
és a létra fokán található kezdőbetűvel/kezdőbetűkkel kell mondaniuk egy-egy szót.
Ha nem tud valaki szót az adott betűvel, egyszer kimarad a dobásból.
Az a győztes, aki először csúszik le a kötélről.
Ötletek, megjegyzések
Segítségül biztosíthatjuk szótár használatát, azzal a kikötéssel, hogy a diákok írják ki az új szavakat
szótárukba.

A játék
megnevezése

MINISECRETS ”GOING TO” GAME
Mf. 65. oldal 17. feladat

Cél

Szókincs ismétlése és gyakorlása (actions in the school playground, everyday
actions, free-time activities, sports)
Nyelvtani szerkezet gyakorlása (going to)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• a tanult szókincs aktív alkalmazása
Csoportmunkában történő munkavégzés (együttműködés)

Munkaforma

Csoportmunka
JÁTÉKOK LEÍRÁSA
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Szükséges anyagok és
előkészületek

A Mf. 62. oldal 7. feladatának szókincse
Kártyalapok
Tollak, ceruzák

Leírás
Alakítsunk 3-4 fős csoportokat! A Mf. 62. oldal 7. feladatában szereplő kifejezéseket írják rá a tanulók
a kártyalapokra! Felváltva húzzanak a csoport tagjai a kártyákból, majd mondjanak a kifejezésekkel
mondatokat!
1. ☺ I am going to get on the bus this afternoon.
2. ☺ I am not going to wash my hair.
3. ☺ I am going to have dinner with my family.
4. ☺ I am going to play football next Tuesday.
Ötletek, megjegyzések
A kifejezések befejezése variálható. Pl.: get on the train, wash her hands, read a magazine, have dinner, play
basketball

UNIT 7
A játék
megnevezése

MEMORY GAME
Mf. 75. oldal 11. feladat

Cél

Szókincs ismétlése és gyakorlása (országok)
Nyelvtani szerkezet gyakorlása (melléknevek fokozása)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• információ kérése
• memória fejlesztése
Együttműködési képesség

Munkaforma

Pármunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

Unit 7 Tk. 58. oldal 9. feladatában szereplő térkép

Leírás
A tanulók párokat alkotnak. A Tk. 58. oldal 9. feladatában szereplő térképet mindketten tanulmányozzák
egy percig, majd az egyik tanuló becsukja a könyvét. A másik tanuló kérdez:
1. ☺ Which country is bigger, Hungary or France?
2. ☺ France, of course.
1. ☺ You’re right.
Szerepet cserélnek:
2. ☺ Which country is smaller, Italy or Germany?
1. ☺ Italy, I think.
2. ☺ You’re right.
Minden helyes válasz egy pontot ér. Az a tanuló győz, aki több pontot szerez. Bizonytalanság esetén adjunk
lehetőséget tanulóinknak, hogy utána tudjanak nézni a helyes válasznak (interneten, enciklopédiákban).
Ötletek, megjegyzések
A következő melléknevekkel bővíthetjük a játékot: heavier ↔ lighter, shorter ↔ longer, shorter ↔ taller,
smaller ↔ bigger – felhasználva az osztályteremben előforduló tárgyakat.
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A játék
megnevezése

MINISECRETS GUESSING GAME
Mf. 77. oldal 16.a feladat

Cél

Családtagok megnevezésének ismétlése
Nyelvi szerkezet gyakorlása (melléknevek felsőfoka)

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• szókincs és nyelvi szerkezet gyakorlása
• információ megszerzése kérdéssel
Íráskészség
Együttműködési képesség

Munkaforma

Pármunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

Mf. 77. oldal 16.a feladatában szereplő kategóriák
Papírlapok

Leírás
A játék megkezdése előtt egyéni feladatként minden tanuló leírja a családjából valakinek a nevét egy
papírlapra a kategóriák alapján.
A párok egymást kérdezgetve próbálják kitalálni, mely kategória jellemző a papírlapokon lévő
személyekre.
1. ☺ Is Tamás the oldest person in your family?
2. ☺ No, he isn’t.
1. ☺ Is he the youngest?
2. ☺ Yes, he is.
Ötletek, megjegyzések
Ösztönözzük a párokat, hogy próbáljanak meg minél több információt megtudni a papírlapokon
szereplő személyekről. (How old is he?)
Megkérhetjük a párokat, hogy írjanak mondatokat társuk családtagjairól.
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Dalok és mondókák
and chants

•

Songs

Piktogramok magyarázata:
• Egy arcocska (☺) egy verselőt jelöl.
• Egy arcocska hangjeggyel ( ☺) egy énekest jelöl.
• Több arcocska (☺☺☺) több verselő gyereket jelent.
• Több arcocska hangjeggyel ( ☺☺☺) több éneklő gyereket jelent.
• A számokkal jelölt arcok (pl. 1. ☺ és/vagy 2. ☺) újabb szereplő(k) belépését jelzik.
• A fejhallgató ( ) jelzi, hogy a gyerekek csak hallgatják a dalt, s nem éneklik.
• A főbb kialakítandó és fejlesztendő készségek, képességek, attitűdök, munkaforma és a szükséges
anyagok és előkészületek rubrikáiban megjelenő aláhúzott címszavak a kiegészítő ötletekre
vonatkoznak.
A helyes kiejtés elsajátítására való törekvés minden esetben fontos szerepet kap.

Dalok és mondókák a TANKÖNYVben (Tk.) • Songs and chants – course book
INTRODUCTION
A dal, mondóka címe

HOW ARE YOU?
Tk. 8. oldal 1. feladat

Cél

Köszönés, hogylét iránt érdeklődés gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• beszédszándékok alapvető nyelvi eszközökkel való kifejezése
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység
Csoportmunka (4 csoport)

Szükséges anyagok és
előkészületek

CD-lejátszó, tankönyvhöz tartozó 2
Mondatkártyák (a szöveg első 7 sorának mondatai)

Leírás
Első meghallgatás alkalmával a diákok feladata a hallott mondat kártyájának felemelése, illetve annak
elhelyezése a táblán:
☺☺☺ Time for English,
Time for English,
where’s your grin?
I am glad to see you,
I am glad to see you!
Let’s begin!
Let’s begin.
A dal második részét mozdulatokkal kísérjük.
Clap, clap clap your hands, clap your hands together,
stamp, stamp, stamp your feet, stamp your feet together,
turn, turn, turn around, turn around together,
sit, sit sit sit down, sit sit down together.
☺☺☺A második meghallgatás során már énekelünk, és a megfelelő sorokat mozdulatokkal kísérjük.
Ötletek, megjegyzések
A dal első részét mindenki énekli, majd az egyes tevékenységeket egy-egy csoport végzi.
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UNIT 1
A dal,
mondóka címe

WE ARE THE MUSIC MAKERS
Tk. 17. oldal 11. feladat

Cél

Hangszerek neveinek gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• szövegértés hallás után
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység
Pármunka

Szükséges anyagok és
előkészületek

CD-lejátszó, tankönyvhöz tartozó 11
Bővített hangszerlista minden párnak

Leírás
A gyerekek feladata a megadott kulcsszavak figyelése és sorrendbe állítása.
piano

harmonica

violin

big bass drum

We are the music makers who come from London town. (2x)
And we can play the piano, pia-pia-piano,
We can dance hopsallah, hopsa-hopsallah.
We are the music makers from Nashville, Tennessee. (2x)
And we can play the violin, vio-vio-violin,
We can dance hopsallah, hopsa-hopsallah.
We are the music makers from Kingston, Jamaica. (2x)
We can play the big bass drum, big-big-big-big big bass drum,
We can dance hopsallah, hop-hop-hopsallah.
We are the music makers from Munchen in “Deutchland”.
We are the music makers from Munchen “ja, ja”.
We can play the harmonica, ha-ha-harmonica,
We can dance hopsallah, hop-hopsallah.
We are the music makers from Heavy Metal Land. (2x)
And we can play our rock guitars, heavy metal loud guitars,
We can dance hopsallah, let’s dance hopsallah.
Megjegyzés: A 4. versszakban a dal előadói éltek alkotói szabadságukkal, így az itt közölt szöveg német
szavakkal tűzdelve hallható a hanganyagban.
1. ☺☺

2. ☺☺

3. ☺☺

4. ☺☺ A dalt énekelhetjük mozdulatokkal kísérve, csoportokban.

Ötletek, megjegyzések
Kiegészíthetjük a megadott hangszerek listáját. Így a feladat a sorrendezés mellett a „kakukktojások”
kiválogatása is.
Ezt a tevékenységet célszerű párokban végezni, így azok is sikerrel részt vehetnek a feladat
megoldásában, akiknek nehézséget okoz figyelmük megosztása.

UNIT 2
A dal, mondóka címe

IN MY HOLIDAYS
Tk. 20. oldal 6. feladat

Cél

Cselekvések gyakorlása
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Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• szövegértés hallás után
• kreatív írás – kooperációs készség
Ritmusérzék és hallás képessége
Figyelem-összpontosítás

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység
Csoport- és/vagy pármunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

CD-lejátszó, tankönyvhöz tartozó 17
Papír, ceruza
+ A helyszín előkészítése (a mozgáshoz szükséges tér biztosítása)

Leírás
A gyerekek feladata a megadott cselekvések figyelése és sorrendbe állítása.
play my flute
ride my bike

draw
ride a horse

fly my kite
go to the zoo

cook our lunch
have lots of fun

A megoldás ellenőrzése után mondjuk el a mondókát úgy, hogy minden sort másnak, más párosnak kell
felelevenítenie. A kezdő és a záró sor mindenkié:
1. ☺☺ 2. ☺☺ 3. ☺☺ 4. ☺☺ 5. ☺☺ 6. ☺☺ 7. ☺☺ 8. ☺☺ In my holidays there’s no school.
1. ☺☺ I often go to the swimming pool.
2. ☺☺ On Mondays I ride my bike,
3. ☺☺ On Tuesdays I fly my kite.
4. ☺☺ On Wednesdays I play my flute,
5. ☺☺ On Thursdays I go to the zoo.
6. ☺☺ On Fridays I ride a horse,
7. ☺☺ On Saturdays I always draw.
8. ☺☺ On Sundays I cook our lunch,
1. ☺☺ 2. ☺☺ 3. ☺☺ 4. ☺☺ 5. ☺☺ 6. ☺☺ 7. ☺☺ 8. ☺☺ I always have lots of fun.
Ötletek, megjegyzések
Kreatív, önként vállalkozó csoportok vagy párosok új versszakokat költhetnek, amelyeket aztán
a többieknek elénekelhetnek, és a cselekvések imitálásával el is játszhatnak.

UNIT 3
A dal,
mondóka címe

HAPPY BIRTHDAY
Tk. 30. oldal 10. feladat

Cél

Jókívánságok kifejezésmódjának bővítése

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• betűzés
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges anyagok
és előkészületek

CD-lejátszó, tankönyvhöz tartozó 27
Tábla, kréta

Leírás
Előzetes feladatként kapcsoljuk össze a jókívánságokat az ajándékokkal! Ehhez a kártyák mintája ad
segítséget, ami megegyezik a 8. feladat képén látható ajándékozó gyerekek pizsamájának mintájával.

38

Secrets 2 tkk.indd 38

DALOK ÉS MONDÓKÁK

2012.08.15. 13:26:49

A feladatban olvasható köszöntések megismeréséhez hozzásegít egy betűjáték. Úgy írjuk fel a mondatokat
a táblára, hogy bizonyos betűk hiányoznak belőlük (pl. minden mássalhangzó, vagy minden negyedik
betű). Minden hiányzó betű helyét üres vonallal kell jelölnünk. A gyerekek felváltva kérik a betűket. Ha
a mondatok tartalmazzák az adott betűt, beírjuk azokat, ha nem, letörlünk egyet a táblára előre felrajzolt
10 ajándék (pl. virágok, lufik) közül. Vajon marad-e ajándékunk a jókívánságok mellé?
Happy birthday, have a great day!
Many happy returns of the day!
Time to celebrate! Happy birthday!
May all your birthday wishes come true!
Ezt követően meghallgatjuk és elénekeljük a dalt:
☺☺ Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday to …
Happy birthday to you
Ötletek, megjegyzések
A későbbiekben ezzel a dallal köszönthetjük szülinapos tanítványainkat.

UNIT 4
A dal,
mondóka címe

RED RIVER VALLEY
Tk. 37. oldal 12. feladat

Cél

Személyes névmások alakjainak gyakorlása

Főbb kialakítandó és
fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• hallott szövegből fontos információ kiszűrése
Figyelem-összpontosítás
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Egyéni

Szükséges anyagok
és előkészületek

CD-lejátszó, tankönyvhöz tartozó 36
Könyv, ceruza

Leírás
A gyerekek feladata a dalban hallható szó kiválasztása és aláhúzása:
From this valley they say you/they are going
They/We will miss your bright eyes and sweet smile
For I/they say you are taking the sunshine
That has brightened our pathways awhile
Come and sit by my side, if you love me/her
Do not hasten to bid him/me adieu
Just remember the Red River Valley
And the cowboy who loved you/them so true
A megoldás ellenőrzésekor megbeszélhetjük a szöveg jelentését.
Ötletek, megjegyzések
A Vörös folyó (Red River) 885 km hosszú folyó Amerikában. Az USA Minnesota tagállamában ered,
onnan észak felé halad, majd a kanadai Winnipeg-tóba ömlik.
Önként vállalkozó gyerekek kereshetnek dalokat más amerikai, angliai, illetve magyarországi folyókról,
s készíthetnek feldolgozásukhoz játékos feladatokat.
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UNIT 5
A dal, mondóka címe

SHALL I BUY …
Tk. 42. oldal 5. feladat

Cél

A vásárlás szókincsének gyakorlása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• beszédszándékok alapvető nyelvi eszközökkel való kifejezése
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges anyagok és
előkészületek

CD-lejátszó, tankönyvhöz tartozó 41
Mondatkártyák (a szöveg első hat sorának mondatai), elegendő a csoportok
számára

Leírás
Első meghallgatás alkalmával a diákok feladata a hallott mondat kártyájának felemelése, illetve annak a
padjukon való elhelyezése:
Shall I buy an elephant?
How much is it? How much is it?
Eighty pounds an elephant.
No, don’t buy it, No, no, no.
We can find a cheaper one.
Come on Joe.

Shall I buy a racing car?
How much is it? How much is it?
Twenty pounds a racing car.
No, don’t buy it, No, no, no.
We can find a cheaper one.
Come on Joe.

Shall I buy a kangaroo?
How much is it? How much is it?
Forty pounds a kangaroo.
No, don’t buy it, No, no, no.
We can find a cheaper one.
Come on Joe.

Shall I buy an aeroplane?
How much is it? How much is it?
Ninety pounds an aeroplane.
No, don’t buy it, No, no, no.
We can find a cheaper one.
Come on Joe.

A sorok sorba rendezése után a Tk. 42. oldal 5. feladatát oldják meg a tanulók! Írják be a megfelelő
számokat a négyzetekbe!
Megoldás: 5.
4.
2.
3.
1.
6.
Ismét hallgassuk meg a dalt, és énekeljük el!
☺☺☺
Ötletek, megjegyzések
Párbeszédes formában is gyakorolhatjuk, előadhatjuk. A kérdezők lehetnek például a lányok,
a választ adók a fiúk.
A tanulók javasolhatnak még más megvásárolandó tárgyakat. Illesszük ezeket be a versszakokba,
és énekeljük el a dalt együtt!
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UNIT 6
A dal,
mondóka címe

MY BONNIE IS OVER THE OCEAN
Tk. 48. oldal 3. feladat

Cél

Tradicionális nóta megismerése az utazás témakörben

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• szövegértés hallás után
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges anyagok
és előkészületek

CD-lejátszó, tankönyvhöz tartozó 46
közlekedési eszközök képei vagy szókártyái

Leírás
A 47. oldal Extra task feladatánál a diákoknak találgatniuk kell, hogy kiről szól a következő dal.
Megoldás: a man
A gyerekek feladata a hiányzó szavak figyelése és beírása. Mondjuk el a tanulóinknak, hogy ez egy tradicionális
skót ének. Beszélgessünk arról, vajon milyen körülmények között születhetett. (A lány szerelme tengerész,
vágyik arra, hogy újra lássa. Kéri az óceánt, hogy hozza vissza a szerelmét hozzá.)
My bonnie is over the ocean,
My bonnie is over the sea,
My bonnie is over the ocean,
O bring back my bonnie to me, to me!
REFRAIN:
Bring back, bring back,
O bring back my bonnie to me, to me!
Bring back, bring back,
O bring back my bonnie to me!
Ismét hallgassuk meg a dalt, és énekeljük el!
☺☺☺
Ötletek, megjegyzések
További versszakai:
Last night as I lay on my pillow
Last night as I lay on my bed
Last night as I lay on my pillow
I dreamt that my Bonnie was dead
REFRAIN
Oh blow the winds o’er the ocean
And blow the winds o’er the sea
Oh blow the winds o’er the ocean
And bring back my Bonnie to me
REFRAIN
The winds have blown over the ocean
The winds have blown over the sea
The winds have blown over the ocean
And brought back my Bonnie to me
Egy kis kutatás során ráakadhatunk a dal többféle verziójára, paródiájára. Ösztönözhetjük diákjainkat arra
is, hogy néhány szó megváltoztatásával saját szöveget írjanak. A változtatásra javasolt szavakat aláhúzással
jelöljük!
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UNIT 7
A dal,
mondóka címe

IT’S A LONG WAY TO TIPPERARY
Tk. 55. oldal 2. feladat

Cél

Tradicionális énekkel való ismerkedés utazás témakörben

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• szövegértés hallás után
Ritmusérzék és hallás képessége
Figyelem-összpontosítás

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges
anyagok
és előkészületek

CD-lejátszó
Térkép (Brit-szigetek), London-térkép, esetleg képek az említett helyekről:
Piccadilly Circus, Leicester Square, tankönyvhöz tartozó 51

Leírás
A gyerekek feladata a könyvben szereplő szavak felismerése hallott szöveg alapján.
Megoldás:
long

short

river

go

girl

A megoldás ellenőrzése után énekeljük el a dalt közösen, oly módon, hogy az ütemet kopogják (vagy
lépik) a tanulók!
☺☺☺
Up to mighty London
Came an Irishman one day.
As the streets are paved with gold
Sure, everyone was gay,
Singing songs of Piccadilly,
Strand and Leicester Square,
Till Paddy got excited,
Then he shouted to them there:

It’s a long way to Tipperary,
It’s a long way to go.
It’s a long way to Tipperary
To the sweetest girl I know!
Goodbye, Piccadilly,
Farewell, Leicester Square!
It’s a long long way to Tipperary,
But my heart’s right there.

Keressük meg az említett helyeket a térképen! Tipperary: Dél-Írországban található.
Ötletek, megjegyzések:
Eredetileg a dalt egy ír zeneszerző írta (Jack Judge), fogadásból. Később úgy vált ismertté, hogy
az I. világháborúban a brit katonák indulóként énekelték.

UNIT 8
A dal,
mondóka címe

COCKLES AND MUSSELS
Tk. 62. oldal 5. feladat

Cél

Szókincsbővítés tradicionális dalok megismerésén keresztül

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek,
attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• különbség észlelése hallott és olvasott szöveg között
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység
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Szükséges
anyagok és
előkészületek

CD-lejátszó 61
Térkép (Brit-szigetek)

Leírás
Előzetes feladatként figyeltessük meg a képet! Mondják el a tanulók, mit látnak, hol lehet ez a szobor!
Megoldás: a vastagon szedett szavaknál koppintanak a diákok.
In Dublin’s fair city
Where the girls are so pretty
I first set my eyes on
Sweet Molly Malone
As she wheeled her wheelbarrow
Through streets broad and narrow
Crying, “Cockles and mussels,
Alive, alive-o”
Alive, alive-o, Alive, alive-o
Crying, “Cockles and mussels,
Alive, alive-o”
☺☺☺
Megjegyzés: a tankönyv szövegében néhány sor a dal egy másik feldolgozásában jelenik meg.
_________________________________________
Kérdezzük meg, tudják-e tanulóink, hol van Dublin? Mutassák meg azt a térképen!
Ötletek, megjegyzések: Ír népdal, amely egy kitalált történetet mond el egy halász lányáról, Molly
Malone-ról. A dal az évek múltával Dublin város nem hivatalos himnuszává vált.
További versszakok:
She was a fishmonger
But sure ‘twas no wonder
For so were her father
And mother before

She died of a fever
And no one could save her
And that was the end of
Sweet Molly Malone

And they each wheeled their barrow
Through streets broad and narrow
Crying, “Cockles and mussels,
Alive, alive-o”

And her ghost wheels her barrow
Through streets broad and narrow
Crying, “Cockles and mussels,
Alive, alive-o”

Alive, alive-o. Alive, alive-o
Crying, “Cockles and mussels,
Alive, alive-o”

Alive, alive-o, Alive, alive-o
Crying, “Cockles and mussels,
Alive, alive-o”

DALOK ÉS MONDÓKÁK
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Dalok és mondókák a MUNKAFÜZETben (Mf.) • Songs and chants – activity book
UNIT 1
A dal,
mondóka címe

SKIPPING RHYME
Mf. 12. oldal 4. feladat

Cél

Szókincs gyakorlása mozgásos tevékenységen keresztül

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• hallott szövegből fontos információ kiszűrése
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges anyagok
és előkészületek

CD-lejátszó, munkafüzethez tartozó 5
Ugrókötelek

Leírás
A mondókát hallgatva a diákoknak be kell számozniuk a kifejezéseket az elhangzás sorrendjében:
over the trees
through the Milky Way

over the seas
over the rivers
over the rooftops

Stella Starwars
skip in soon
into the spaceship
and into the moon.
skip so high
you never come down
skip over rooftops
skip over trees
skip over rivers
skip over seas

over Mars

skip over London
skip over Rome
skip all night
and never come home
skip over moonbeams
skip over Mars
skip through the Milky Way
and try to count the stars
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
out goes you.

☺☺☺ Ezt követően kipróbálhatjuk a mondókát közösen. Ehhez ugrókötelekre lesz szükségünk.
A megoldás: 2, 4, 3, 5, 6, 1
Ötletek, megjegyzések
Gyűjthetünk olyan mondókákat, amelyeket a brit gyerekek játszanak. Az önként vállalkozó, kreatív
diákok tervezhetnek hozzájuk feladatokat.

UNIT 2
A dal,
mondóka címe

ARE YOU SLEEPING?
Mf. 20. oldal 3. feladat

Cél

A szavak szóképének és hangzó anyagának összekapcsolása

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• hallott szövegből fontos információ kiszűrése
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Csoportmunka
Az osztály egészét érintő tevékenység
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Szükséges anyagok
és előkészületek

CD-lejátszó, munkafüzethez tartozó 10
Szókártyák borítékban minden csoport részére

Leírás
Előzetesen szókártyákat készítünk annyi másolatban, hogy minden csoportnak jusson egy készlet:
are

you

morning

sleeping
bells

are

brother
ringing

John
Ding

ding

dong

Hallgassuk meg egyszer a dalt! Közben a gyerekek nagyon figyelnek, majd megpróbálják a szókártyák
segítségével reprodukálni a dal szövegét. Ha szükséges, többször meghallgathatjuk a felvételt.
Are you sleeping, are you sleeping,
brother John, brother John?
Morning bells are ringing, morning bells are ringing,
Ding-ding-dong. Ding-ding-dong.
Ellenőrzésképpen énekeljük el közösen!
Ötletek, megjegyzések
1. ☺☺ 2. ☺☺ 3. ☺☺ Próbáljuk meg kánonban is elénekelni a dalt!

UNIT 5
A dal,
mondóka címe

SKIPPING RHYME
Mf. 52. oldal 4. feladat

Cél

Szókincsbővítés vásárlás témakörben

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• hallott szövegből fontos információ kiszűrése
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Az osztály egészét érintő tevékenység

Szükséges anyagok
és előkészületek

CD-lejátszó, munkafüzethez tartozó 26
Ugrókötelek

Leírás
A mondókát hallgatva a tanulóknak be kell számozniuk a sorokat az elhangzás sorrendjében:
Megoldás: 5, 3, 4, 1, 2
Dresses for breakfasts, and dinners, and balls;
Dresses to sit in, and stand in, and walk in;
Dresses to dance in, and flirt in, and talk in;
Dresses in which to do nothing at all;
Dresses for Winter, Spring, Summer, and Fall.
☺☺☺ Ezt követően kipróbálhatjuk a mondókát közösen. Ehhez ugrókötelekre lesz szükségünk.
Ötletek, megjegyzések
Hívjuk fel tanulóink figyelmét a helyesírástól eltérő elemekre! Eredetileg az évszakokat nem
nagybetűvel írjuk. A fall kifejezés amerikai angol. Brit angol megfelelője: autumn.
Néhány szóval megemlíthetjük William Allen Butler személyét, aki amerikai költő volt (1825–1902).

DALOK ÉS MONDÓKÁK

Secrets 2 tkk.indd 45

45

2012.08.15. 13:26:56

UNIT 6
A dal,
mondóka címe

EVERY DAY
Mf. 60. oldal 3. feladat

Cél

Motiváció erősítése

Főbb kialakítandó
és fejlesztendő
készségek,
képességek, attitűdök

Idegen nyelvi kommunikáció
• memóriafejlesztés
• hallott szöveg alapján olvasott szavak kiválasztása
Ritmusérzék és hallás képessége

Munkaforma

Pármunka

Szükséges anyagok
és előkészületek

CD-lejátszó 32
Szókártyák borítékban minden pár részére

Leírás
Készítsünk minden pár számára szókártyákat a könyvben szereplő szavakkal!
A gyerekek feladata a könyvben szereplő szavak felismerése hallott szöveg alapján.
Hallgassuk meg egyszer a dalt, s kérjük meg a gyerekeket, hogy nagyon figyeljenek! Utána próbálják
meg a szókártyák közül kiválasztani azokat a szavakat, amelyeket hallottak (a dalban)! Ha szükséges,
még egyszer meghallgathatjuk a dalt.
Megoldás:
roller-coaster

door

love

way

people

Every day it’s getting closer
Going faster than a roller-coaster
Love like yours will surely come my way.
☺☺☺
Ellenőrzésképpen énekeljük el közösen!
Ötletek, megjegyzések
Megemlíthetjük Buddy Holly személyét, akinek a nevéhez fűződik ez a dal (amerikai dalszerző, énekes,
a rock and roll úttörője). Az együttese a Crickets (Tücskök) nevet viselte. 1957-ben látott napvilágot a dal.

A szóban forgó dal linkje: http://www.youtube.com/watch?v=KduJS8y48jc
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Óravázlatok

•

Lesson plans

INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
1. óra
Az óra célja

• Az idegen nyelvi atmoszféra megteremtése, ráhangolás a tanulásra
• Szókincs felelevenítése és bővítése

Eszközök

Mondatkártyák a dal tanításához (lásd Resources), tankönyv, tankönyvhöz tartozó
CD, munkafüzet, A/4-es lapok, filctollak

Az óra menete

Tankönyv 8. oldal
Bevezető feladat 1. feladat Köszöntsük a gyerekeket, majd dolgozzuk fel a How are
you …? kezdetű dalt (részletes leírás a Dalok és mondókák című részben)!
Hanganyag 2
BY THE SEA

Tankönyv 8. oldal

• Ráhangoló feladat CSOPORTMUNKA Csoportalkotás után a diákok előre
meghatározott ideig szavakat gyűjtenek a nyárról. Segítségként felírhatjuk
a táblára az alábbi témákat: months, weather, clothes, favourite activities, places
• Az adott idő elteltével minden csoport felolvassa a gyűjtött szavakat.
• 2. feladat Bővítsük a szókincset! Nézzük meg a 2. feladat illusztrációját, és
hallgassuk meg a hanganyagot! A gyerekek feladata a hallottak megtalálása
a képen, valamint a szavak elismétlése.
Hanganyag 3
• Mutassunk rá az egyes részletekre! Ezúttal a gyerekeknek kell megnevezniük
az adott tárgyakat.
Variáció: Két csoportban folytathatjuk a tevékenységet.
• 3. feladat PÁRMUNKA A gyakorlás párokban, játékos formában folyik
tovább jelzős szerkezetek bekapcsolásával, eldöntendő kérdések és rövid
válaszok formájában (részletes információ a Játékok leírása című részben).
A tevékenységet célszerű egy példával bevezetni – a pedagógus gondol egy
tárgyra, amit a diákoknak közösen kell kitalálniuk.
Munkafüzet 4. oldal
• 1. feladat E feladatban az új szavak a korábban tanultakkal együtt szerepelnek.
A diákok feladata a kép feliratozása. A Vocab chest szavai közt 3 kakukktojás
is található. A feladat megoldását ellenőrizzük párokban, majd közösen!
• Extra task CSOPORTMUNKA Célunk a szókincs további gyakorlása mellett
a memóriafejlesztés és a figyelemkoncentráció (részletes információ a Játékok
leírása című részben).
Variáció 1: A diákokat 3 fős csoportokra osztjuk. A csoportok felváltva bővítik
a szóláncot. A szavak és a sorrend felidézésében a csoport tagjai segíthetik
egymást.
Variáció 2: A diákokat 5-6 fős csoportokba osztjuk. A csoportok egymással
párhuzamosan játszanak, a játékosok egyénileg vesznek részt a tevékenységben,
felváltva bővítik a szóláncot. A pedagógus a csoportok közt sétálva figyeli
a tevékenységet.
Záró feladat Búcsúzóul mindenki mond egy szót vagy kifejezést, amit a mai órán
tanult.
Javasolt
házi feladat

Mf. 4. oldal 1. feladat: a kép kiszínezése
Mf. 10. oldal 15. feladat: a tanult szavak megkeresése, magyar jelentésük beírása
ÓRAVÁZLATOK
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INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
2. óra
Az óra célja

• A korábban tanultak felelevenítése, rendszerezése, az adott életkori szintnek
megfelelő tudatosítása
• A tanultak alkalmazása szóbeli tevékenységek során
• Képleírás követése hallott szöveg alapján, kép segítségével

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, munkafüzet

Az óra menete

Tankönyv 8. oldal
Bevezető feladat A How are you …? kezdetű dal eléneklését követően (Track 2)
indítsunk egy szóláncot az előző órán tanultak felelevenítésére!
There’s a pair of sunglasses in my car boot.
There’s a pair of sunglasses and a deckchair in my car boot. etc.
Ügyeljünk a határozatlan névelő használatára az a pair of kifejezés előtt!
BY THE SEA

Munkafüzet 4. oldal; Tankönyv 8–9. oldal

• A Bevezető feladat szavait írjuk fel két csoportba a táblára, s ezúttal különítsük el
az egyes és a többes számú szavakat, majd rendeljünk mellé példákat, melyekben
felhívhatjuk a figyelmet a létige megfelelő alakjainak használatára:
a

a pair of

deckhair

sunglasses

This deckchair is old.
My sunglasses are new.

• A házi feladat (Mf. 4/1) segítségével párokban gyakorolunk tovább. Néhány
bevezető példát követően a diákok összevethetik a munkafüzetben kiszínezett
képeiket. A munkafüzet példáiban segítséget kapnak a birtoklás kifejezésére,
valamint arra, hogyan beszélünk az azonosságról:
In my picture, Katie’s swimsuit is blue.
In my picture, her swimsuit is yellow and green.
In my picture, Rick’s swimming trunks are purple.
In my picture, his swimming trunks are also purple.
• Tankönyv 4. feladat A 2. feladat képe alapján kell a diákoknak kitalálniuk, kire
vagy mire vonatkoznak a megadott mondatok.
Megoldás: 1. Rocky; 2. Katie; 3. Dad’s book; 4. the dogs
RICK´S FAMILY

Tankönyv 9. oldal

• 5. feladat A feladathoz tartozó hanganyag leírást ad a képről. A diákok feladata
a szöveg követése, s közben a megfelelő képrészlet megtalálása.
Variáció: A hanganyag alapján készíthetünk feladatlapot a szöveg olvasás
útján történő feldolgozásához, illetve felhasználhatjuk azt a létige formáinak
gyakorlására.
Hanganyag

4

• PÁRMUNKA A feladatban megadott minta alapján párokban beszélgetnek
a képen látható személyekről és dolgokról.
Záró feladat 6. feladat PÁRMUNKA A diákok új párokba szerveződve
beszélgetnek az illusztráción szereplő árnyképekről a példák alapján.
I think these are Rick’s swimming trunks.
And this is Réka’s swimsuit.
Javasolt
házi feladat
48
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Tk. 9. oldal 6. feladat: mondatok írása az árnyképekről a példák és az órai szóbeli
gyakorlás alapján
Megjegyzés: A gyerekek írásbeli munkájára érdemes egyéni visszacsatolást adni.
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INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
3. óra
Az óra célja

• Korábban tanultak felelevenítése, rendszerezése, az adott életkori szintnek
megfelelő tudatosítása
• A tanultak alkalmazása (komplex készségfejlesztés)

Eszközök

Munkafüzet, mindkét CD, színes kréta a gondolattérképhez, színes ceruzák
(aláfestő zene a szöveg ábrázolásának idejére)

Az óra menete

Bevezető feladat A How are you …? kezdetű dal eléneklését követően (Tk. Track 2)
gyűjtsünk szavakat Rickről és családjáról, s rendezzük azokat gondolattérképen:
Objects

RICK

Family

Favourites

Clothes

ON THE BEACH

Munkafüzet 5. oldal

• 3. feladat Hallgassuk meg a feladathoz tartozó hanganyagot csukott
munkafüzettel, a táblát figyelve! A diákok feladata megjegyezni, majd kipipálni
a szóháló szókincsében a hallott szavakat.
Hanganyag

2

• Második meghallgatás során számozzuk meg a munkafüzet 3. feladatában
felsorolt helyszíneket!
• 4. feladat A feladat, a munkafüzet szövegének kiegészítése, az információra
figyelés mellett egyben nyelvtani gyakorlat is. A diákok önállóan dolgoznak,
majd a hanganyag (Track 2) újabb meghallgatásával ellenőrzik munkájukat.
Párokban segíthetik egymást.
• Kiegészítő gyakorlásként térjünk vissza a munkafüzet 1. feladatának képéhez!
Néhány közösen megfogalmazott (táblán rögzített) mondat után a diákok
párokban vagy kis csoportokban beszélgetnek a képről:
The children are on the beach.
The starfish is near the girl.
Mum is in the water.
The dogs are under the sun umbrella.
• 5. feladat A feladatot a diákok önállóan oldják meg. A szövegben olvasott
információt kell rajzban megjeleníteniük. A kreatív diákok szóbuborékkal is
elláthatják rajzukat.
Záró feladat PÁRMUNKA A diákok párokat alkotnak (olyanokkal ajánlott együtt
dolgozniuk, akikkel keveset kommunikáltak az előző órákon), s bemutatják
egymásnak alkotásaikat. Igyekeznek megtalálni a hasonlóságokat és az esetleges
különbségeket az előző órán gyakorolt kifejezések segítségével.
Javasolt
házi feladat

Az órán rajzolt képről 5-6 mondat megfogalmazása és leírása
Megjegyzés: A gyerekek írásbeli munkájára érdemes egyéni visszacsatolást adni.
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INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
4. óra
Az óra célja

• Korábban tanultak felelevenítése, rendszerezése
• A tanultak alkalmazása és bővítése szóbeli és írásbeli tevékenységek során

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, puha szivacslabda

Az óra menete

Bevezető feladat A How are you …? kezdetű dal eléneklését követően (Tk. 2
egy szórejtvény segítségével ismételjük át az előző órák szókincsét:
sw_ms_ _t; s_n h_t; s_ngl_ss_s; fl_p-fl_ps;
sw_mm_ng tr_nks; d_ckch_ _r
Variáció: A szavakból itt csak a magánhangzók hiányoznak. Nehezíthetjük
a fejtörőt több betű elhagyásával. A szókincset is variálhatjuk, bővíthetjük.
BY THE LAKE

)

Tankönyv 10. oldal

• Ráhangoló feladat PÁRMUNKA A párok 2 percig szavakat gyűjtenek a képről.
Segítségként szerepel a táblán: people, clothes, weather
• Az adott idő elteltével minden pár felolvassa a gyűjtött szavakat.
• 7. feladat Bővítsük a szókincset! Nézzük meg a 7. feladat illusztrációját, és
hallgassuk meg a hanganyag első részét! A gyerekek feladata a hallottak
megtalálása a képen. Második meghallgatás során ismételjék el kórusban az
elhangzó szavakat!
Hanganyag 5

első része

• A hanganyag második része képleírást tartalmaz az új szavak beiktatásával.
Meghallgatása közben a diákok feladata az alábbi szöveg kiegészítése:
It’s cloudy. It’s a bit ______. There is a tent under the trees, near the lake. There are some
______ behind the tent. There are helmets on the bikes. There is a ______ near the jetty.
Dad is on the jetty. He has got a fishing rod. Réka is on the jetty too. She has got a big
______. She is a bit ______.Grandma is near the ______. She has got a good ______.
There is a small table near the ______. There are some ______ on the table. There is some
juice too. Mum is in the lake. She is a ______ swimmer.
• Differenciálás lehetősége: A nehézségi fok változtatható a szöveg terjedelmének,
a kihagyott szavak mennyiségének és minőségének segítségével.
Hanganyag 5

második része

Megoldás: a fenti szövegből hiányzó szavak: cool, bikes, boat, towel, cold, tent, book,
deckchair, grapes, good
• A megoldás ellenőrzése során beszélgessünk a gyerekekkel a képről!
• 8. feladat CSOPORTMUNKA A gyakorlás csoportokban, játékos formában
folyik tovább, eldöntendő kérdések és rövid válaszok formájában (részletes
információ a Játékok leírása című részben). A tevékenységet célszerű egy
példával bevezetni – a pedagógus gondol egy tárgyra, amit a diákoknak közösen
kell kitalálniuk.
Záró feladat Adjunk a diákoknak 2 percet a kép részleteinek memorizálására. Majd
tegyünk fel kérdéseket, melyek segítségével ellenőrizni tudjuk a szövegértést, a
gyerekek figyelmét, valamint azt, mennyire sajátították el az eddig tanult szókincset
és nyelvi szerkezeteket. Így szükség esetén még több gyakorlófeladatot iktathatunk
be a következő órák menetébe, vagy növelhetjük a haladási tempót, a feladatok
nehézségi fokát. A feladat izgalmasabb, ha a diákokat labda segítségével kérdezzük.
Javasolt
házi feladat
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Tk. 10. oldal 9. feladat igaz/hamis mondatok kiválasztása a 7. feladat képe alapján
Szorgalmi feladat: képes szótár készítése a füzetbe
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INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
5. óra
Az óra célja

• A képleírás gyakorlása pár- és csoportmunkában
• Nyelvi tevékenységekben való aktív részvétel
• Differenciált, csoportokban történő munkáltatás

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, tankönyvhöz tartozó CD (írásvetítő)

Az óra menete

Bevezető feladat Rajzoljunk fel a táblára egy kört, egy háromszöget és egy
téglalapot! A gyerekek eldöntendő kérdésekkel próbálják meg kitalálni, mit
ábrázolhatnak a rajzok!
Megoldás: a beach ball, a tent, a towel – azonban számos jó megoldás születhet.
A gyerekek által felsorolt szavakat beírhatjuk a keretekbe.
TALKING ABOUT A PICTURE

Munkafüzet 6. oldal

• 6. feladat Oldjuk meg a keresztrejtvényt! A megoldást ellenőrizhetjük a tábla
vagy írásvetítő segítségével. A rejtvény megfejtése adja az óra témáját.
• Hallgassuk meg a Tankönyv 7. feladatához tartozó hanganyag (Track 5)
második részét, és kérjük meg a tanulókat, hogy pipálják ki a munkafüzet
keresztrejtvényében azokat a szavakat, amelyeket hallanak!
Megoldás (az elhangzás sorrendjében): tent, lake, jetty, fishing rod, towel, deckchair
Hanganyag 5

második része

• 7. feladat A cél a párbeszédek elolvasása és értelmezése után a megfelelő helyre
berajzolni a strandlabdát és a strandpapucsot.
• Extra task PÁRMUNKA A diákok úgy rajzolják be a 7. feladat képére
a napszemüveget, horgászbotot és a biciklissisakot, hogy padtársuk ne láthassa.
A rajzok elkészülte után a feladatban olvasható párbeszédek mintájára párokban
beszélgetve próbálják kitalálni, melyik tárgy hová került. Tevékenység során
felváltva kérdezgetik egymást. A munka befejeztével feltétlenül kérjünk
visszajelzést arról, ki mit tudott meg!
Fontos: Egy diák rajzáról ne kérjünk frontális visszajelzést! Az ő munkáját
a következő feladatban fogjuk használni.
Tankönyv 10. oldal
• Tankönyv 7. feladat; munkafüzet 7. feladat CSOPORTMUNKA
Alakítsunk két csoportot. Az egyik csoport a tankönyvben található
7. feladat illusztrációjával fog dolgozni. A másik csoport azt a munkafüzetet
kapja, amelyikről az előző feladat végén nem kértünk visszajelzést. A tanult
szerkezetek felhasználásával kell a csoportoknak különbséget találniuk a két kép
között.
Differenciálás lehetősége: A csoportok alkotásánál vegyük figyelembe, hogy a
tankönyv képét már mindenki jól ismeri, míg a munkafüzet képe csak két
diák számára ismert! Célszerű őket a munkafüzettel dolgozó csoportba tenni a
kreatívabb, a nyelvet bátrabban használó társaikkal együtt.
A másik csoportot alkothatják azok a gyerekek, akik a már ismert területen
mozognak magabiztosabban. Így számukra is lehetőséget biztosítunk az aktív
nyelvhasználatra.
Záró feladat Az előző órán feladott házi feladat mondatainak segítségével (Tk. 10/9)
próbáljunk minél teljesebb összefoglaló leírást adni a képről!
Javasolt
házi feladat

Mf. 7. oldal 8. és 9. feladat
Minden gyerek hozzon magával otthonról egy olyan kisméretű használati tárgyat,
aminek már ismerjük az angol nevét!
Megjegyzés: A 9. feladat leírásaira célszerű egyéni visszacsatolást adni,
s a későbbiekben lehetőséget biztosítani néhány fogalmazás felolvasására.
ÓRAVÁZLATOK
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INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
6. óra
Az óra célja

• Birtoklás kifejezésének átismétlése és játékos gyakorlása
• Hatékony munkavégzés csoportokban

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, írásvetítő megfelelően előkészített fóliákkal, gyerekek által
hozott tárgyak, egy dobozba előkészített tárgyak (pl. napszemüveg, könyv, toll),
puha szivacslabda, A/3-as lapok és filctollak (2 csoport számára)

Az óra menete

WHAT´S THERE IN THE PHOTO?

Munkafüzet 7. oldal

Bevezető feladat Mondjunk a munkafüzet 8. feladatának fotójáról igaz/hamis
mondatokat! A diákoknak emlékezetből kell eldönteniük, melyik állítás igaz, s
melyik hamis.
• 8. feladat A házi feladat megoldásának ellenőrzéséhez használhatunk
írásvetítőt. Előzetesen fel kell írnunk a képleíró szöveget fóliára a megfelelő
szavak kihagyásával. Ezt lefedjük egy üres fóliával, amire a gyerekek felírhatják
a megoldást. (Ezzel a módszerrel az eredeti szöveg újra felhasználható.)
Variáció: Nehezebb feladatot is szívesen megoldóak számára elkészíthetjük a
fóliát több hiányzó szóval, melyeket emlékezetből kell beírniuk.
Differenciálási lehetőség: Papírra másolva a szöveget, csoportokban
foglalkoztathatjuk a diákokat, akik így különféle variációkat hozhatnak létre.
OBJECTS

Tankönyv 10–11. oldal

• Mutassuk meg a gyerekeknek dobozunkat, s mondjuk el, hány tárgy található
benne. A diákok eldöntendő kérdésekkel megpróbálják kitalálni azokat:
Have you got a/an …?
Variáció: Csukott szemmel, tapintás alapján találgatnak.
• Kis csoportokban megpróbálják kitalálni, mit hoztak a többiek.
• Körben állva vagy ülve mindenki maga elé teszi a hozott tárgyát, s labda
segítségével megnevezzük azokat:
Kati: I’ve got a pair of sunglasses. Zsolti has got a small car.
(Zsoltinak dobja a labdát, aki folytatja a sort.)
Zsolti: I’ve got a small car. Évi has got a blue ball.
• 10. feladat Folytassuk a gyakorlást a megadott szavak segítségével, a 7. feladat
képéről tagadó mondatokat is alkotva! Ha időnk engedi, vagy szükségesnek
ítéljük, írásban is rögzítsünk néhány mondatot!
• CSOPORTMUNKA Két csoportban idézzék fel, milyen tárgyakat használt Réka
és Rick nyaralásuk során. Ehhez adjunk a csoportoknak egy-egy A/3-as lapot
a következő feliratokkal:
What has Rick got on his holiday?
What has Réka got on her holiday?
A szavak gyűjtéséhez öt perc áll rendelkezésükre. Az új szavak helyesírásának
ellenőrzésére használhatják a munkafüzet szószedetét (Mf. 10. oldal 15. feladat).
Az adott idő leteltével a csoportok kicserélik a lapokat, átolvassák és esetleg
kiegészítik a listákat.
Záró feladat 11. feladat CSOPORTMUNKA A diákok a korábbi csoportjaikban
dolgoznak tovább. A gyűjtött szavak, és a tankönyvben található példamondatok
segítségével beszélgetnek a két gyerek nyaralásáról.
Javasolt
házi feladat
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Mf. 8. oldal 10. feladat
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INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
7. óra
Az óra célja

• Tanulásmódszertan – összetett szavak alkotása
• Autentikus anyag feldolgozása: Angliáról tanulunk

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, szókereső fénymásolata minden diáknak
(lásd Resources), tükör
(Internet-hozzáférés)

Az óra menete

Bevezető feladat Oldjuk meg az alábbi szókeresőt!
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Tankönyv 11. oldal

• 12. feladat Mondjuk el a gyerekeknek, hogy a szókeresőben talált szavakat
megfelelően párosítva új szavakat alkothatunk. Miután megpróbálták megtalálni
a megfelelő párokat, tükör segítségével nézzük meg a tankönyv megoldását!
CULTURE

Tankönyv 12. oldal

• 13. feladat Csukott könyvvel meghallgatjuk a feladat hanganyagának első
három mondatát. Előtte kérjük meg a tanulókat, hogy egy ceruzával
koppintsanak az asztalukon, ha meghallják az előbbi feladat egyik
összetett szavát!
Megoldás: sunglasses
Hanganyag 6

első 3 mondata

• Hallgassuk meg a teljes felvételt, s nézzük meg a szöveghez tartozó információt!
Beszélgessünk:
Where can people walk in England?
What do you need for a walking holiday?
How long is the Jurassic Coast Walk?
How much is a family ticket to the Fossil Museum? etc.
Hanganyag

6

• Extra task PÁRMUNKA Internet-hozzáférés esetén keressünk információt a
múzeum honlapján a bolt kínálatáról: www.dinosaurland.co.uk
A megadott példa alapján játsszunk el bolti szituációkat!
Záró feladat CSOPORTMUNKA Írjuk fel a táblára: D I N O S A U R L A N D.
A diákok szavakat írnak a megadott betűkkel. A betűk felhasználása korlátozott,
tehát csak egy I betű, viszont 2 D, 2 N stb. áll rendelkezésükre. Három perc eltelte
után olvassák fel a gyűjtött szavakat!
Javasolt
házi feladat

Szókincs szóbeli ismétlése

ÓRAVÁZLATOK
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INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
8. óra
Az óra célja

• Helyes hangképzés: nyelvtörők hallás után történő ismétlése
• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Munkafüzet, mindkét CD, a csoportok munkájához rajzlap, vonalzó, olló, ragasztó,
filctoll, A/4-es lapok
+ a tanterem berendezése csoportmunkához

Az óra menete

Bevezető feladat Énekeljük el a How are you …? kezdetű dalt (Tk. Track 2).
SOUND CHEST

Munkafüzet 8. oldal

• 11. feladat Mondassuk ki tanulóinkkal a [∫] és a [t∫] hangokat! Hallgassuk meg
a feladat első két mondatát, s ismételjük el kórusban! A harmadik mondat
meghallgatása során halkan koppintsanak egyet az asztalon, amikor a [∫] hangot
hallják, és kettőt, amikor a [t∫] hangot! Ismételjük el a nyelvtörőket közösen!
Hanganyag 3
MINISECRETS

Munkafüzet 9. oldal

A munkafüzet Minisecrets feladatait két csoportban munkáltatva oldhatjuk meg a
leghatékonyabb időbeosztással. Ennek megfelelően kell berendeznünk a tantermet.
• 12. feladat PÁRMUNKA Az osztály egyik fele ezen a feladaton dolgozva
párokat alkot. Minden páros elkészít egy dobókockát, melynek oldalaira
egy-egy helyszínt írnak fel – vagy a munkafüzetben foglaltakat, vagy saját
ötleteiket. Ügyelniük kell az elöljárószavak helyes használatára. Majd a
feladatban leírtak szerint játszanak: egyikük dob, másikuk próbálja kitalálni
a helyszínt a példa alapján.
Megjegyzés: A dobókocka készítését „megspórolhatjuk” azzal, hogy egy lapra
felírjuk, és 1–6-ig számozzuk a kifejezéseket. Majd a helyszínek kiválasztásához
hagyományos dobókockát használunk.
• Extra task A hamarabb végző párok játszhatnak az itt olvasható párbeszéd
mintájára, a szókincs kiterjesztésével.
• 13. feladat CSOPORT- ÉS PÁRMUNKA Az osztály másik csoportjának tagjai
a feladatban megadott szavak és képek segítségével kérdéseket írnak egy
kérdőívhez. Munkájuk során segíthetik egymást, nem gond, ha a kérdéssor
mindenkinél azonos. Utána legalább három társukkal beszélgetve keresik
a választ a kérdésekre. A válaszokat megjegyzik, majd mondatok formájában,
írásban is rögzítik. Ebben segít a feladat példája.
Fontos: A kérdések külön lapokra kerüljenek, hogy utána azokat a másik csoport
tagjai is használni tudják!
• Adott idő elteltével a két csoport feladatot cserél. A dobókockával gyakorló
csoport közvélemény-kutatást készít a már kész kérdések segítségével, míg
a kérdéseket író csoport a helyszínekre rákérdezést gyakorolja. Így mindkét
csoportnak alkalma nyílik a to be és a to have igék használatának szituatív
gyakorlására.
Megjegyzés: Nagyon fontos a megfelelő időterv készítése!
Záró feladat 14. feladat A diákok önmagukról beszélnek.
Javasolt
házi feladat

Mf. 11. oldal 18.a és b feladat: a tanultak átgondolása

Megjegyzés: A 9–10. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat, az önértékelés során megfogalmazottakat.
További gyakorlásra és elmélyítésre adnak lehetőséget a tankönyv Minisecrets részei, a munkafüzet
10. oldala, a feladatlapok megfelelő fejezete. Kiegészítő készségfejlesztés és differenciált munkáltatás
valósítható meg a tankönyv projektötletének segítségével (12. oldal 14. feladat).
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UNIT 1 – FUN AT SCHOOL
11. óra
Az óra célja

• Beszélgetés kedvenc tevékenységekről – szókincsbővítés
• Tetszés és nem tetszés kifejezésének gyakorlása

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, tankönyvhöz tartozó CD, képkártyák (Toys 1.10. Free
time activities 1–6. Daily routine 5.), labda, füzet

Az óra menete

Bevezető feladat Ismételjük át a játszótérhez kapcsolódó, már tanult szókincset a
Secrets 1 képkártyák és egy előző évben kedvelt szókincsfejlesztő játék segítségével!
IN THE SCHOOL PLAYGROUND

Tankönyv 13. oldal

A hanganyag meghallgatása előtt keressenek olyan dolgokat a képen, amelyeknek
már ismerik a nevét!
• 1. feladat Meghallgatjuk a felvételt, miközben a diákok a hallott cselekvést
végzők képére mutatnak. Másodszori meghallgatáskor ismételjék a hallott
szavakat, majd a mondatokat!
Hanganyag 3
• 2. feladat Egy már ismert kiszámolóval indíthatjuk a láncot: One potato, two
potatoes, three potatoes, four, five potatoes, six potatoes, seven potatoes, more. Akire
a more jut, az indíthatja a játékot. (Részletes információ a Játékok leírása című
részben.)
• 3. feladat Ráhangolásként egy kis labda segítségével beszélgessünk
a gyerekekkel kedvenc időtöltésükről, az előző feladatban megismert szókincset
gyakorolva:
Do you like playing tag?

Do you like playing tag in the forest?

Ezt követően a diákok fogalmaznak meg kérdéseket a Vocab chest-ben szereplő
szókincs felhasználásával. Amikor mindenkinek jól megy a kérdésszerkesztés,
készítsük el a kutatáshoz szükséges kérdőívet a füzetben. Célszerű a megadott
szavak, kifejezések közül csak 5-6-ot kiválasztani:
Do you like
Emma
Dorka
Gergő

singing?

reading?

riding a bike?

…

Majd a gyerekek társaikat kérdezgetve körbejárnak, s lejegyzik a válaszokat.
Visszacsatolásként beszélgessünk a hallottakról, és rakjuk sorrendbe
a cselekvéseket népszerűség szerint.
Everybody likes riding a bike. It’s our favourite activity.
4 children like singing. Nobody likes….
Munkafüzet 12. oldal
• 1. feladat Egyéni
munkával mindenki
keresse meg
az elrejtett
cselekvések nevét!
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Záró feladat A diákok kérdéseket tesznek fel egymásnak az 1. feladat
szókincsével:
Do you like drawing, Hajni?
Yes, I do. / No, I don’t.
Javasolt házi
feladat

Mf. 12. oldal 1. feladat második része: az igék -ing végződéssel ellátása
Mf. 18. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, magyar jelentésük beírása

UNIT 1 – FUN AT SCHOOL
12. óra
Az óra célja

• Tanult szókincs gyakorlása és új szituációban való használata
• Hallott szövegből konkrét információ kiszűrése, az alapján fogalmazás írása –
nyelvi szerkezetek gyakorlása
• Együttműködés csoportokban és párokban

Eszközök

Secrets 1 tankönyvhöz tartozó CD, Secrets 2 munkafüzethez tartozó CD,
munkafüzet, füzet, fénymásolt feladatlap minden ’B’ és ’C’ párban dolgozó
diáknak

Az óra menete

Bevezető feladat Énekeljük el a tavaly tanult Everybody do this … kezdetű dalt!
(Lásd: Secrets 1 Tk. Introduction, 11. oldal 8. feladat.) Ezzel a dallal ismételjük át
az előző órán tanult cselekvéseket.
WHAT DO THEY LIKE?

Munkafüzet 12. oldal

• 1. feladat A házi feladat ellenőrzése egyben ráhangolás a következő
tevékenységekre: írassuk fel a táblára a talált igék -ing végződéssel ellátott
formáit 3 oszlopba, a Spelling chest kategóriái szerint, ügyelve a helyesírásra!
• 2. feladat A hanganyag meghallgatása során a gyerekek feladata a táblázat
kitöltése. Figyelmüket a cselekvésekre kell irányítaniuk. Mintát Becky oszlopa
szolgáltat. Ha szükséges, hallgassuk meg még egyszer a második két részt,
majd utoljára az ellenőrzéshez!
Variáció: PÁRMUNKA Mivel hosszabb összefüggő szövegrészekről van szó,
párokban is dolgozhatunk, az egyik diák a Peterről szóló szöveget, a másik
a Rickről szólót figyeli intenzívebben, majd ellenőrzés során közösen kiegészítik
a táblázatot.
Hanganyag 4
• 3. feladat Janet oszlopának kitöltése önálló olvasás útján történhet, amit közös
ellenőrzés követ.
• CSOPORTMUNKA A csoportok alakításához használhatjuk a szereplők neveit.
A Becky, Peter, Rick neveket ismételve osszuk be a diákokat, majd ültessük őket
kis körökbe! Feladatuk a 3. feladat szövege és a táblázat információi alapján
rövid fogalmazást írni a szereplőkről. Munkájukat segíthetjük a hanganyag
(Track 4) ismételt meghallgatásával, de azt ellenőrzésre is felhasználhatjuk.
• Differenciálási lehetőség: PÁRMUNKA Képességek szerinti párokat alakítunk.
Feladatuk a tanult szókincs felhasználásával beszélgetni egymással kedvenc
szabadidős tevékenységeikről, majd egymásról rövid fogalmazás írása.
’A’ párok: Segítség a tankönyv és munkafüzet eddig feldolgozott minden
gyakorlata és a diákok egyéni szókincse. A párok önállóan dolgoznak,
tanáruktól szükség esetén segítséget kérhetnek.
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’B’ párok: Segítség az alábbi feladatlap:
Vocab chest
walk
sing
draw
ride a bike
ride a scooter

Do you like walking?
Yes, I do. I like walking very
much.
Do you like singing?
Yes, I do.
Do you like drawing?
No, I don’t.

Marci likes walking very much. He likes singing but he
doesn’t like drawing.
’C’ párok: A fenti feladatlappal, több tanári segítséggel dolgoznak.
Záró feladat A fogalmazások tanári felolvasása a nevek említése nélkül. A diákok
találgatnak, kiről van éppen szó.
Javasolt
házi feladat

Fogalmazás írása egy diákok által választott személyről

UNIT 1 – FUN AT SCHOOL
13. óra
Az óra célja

• He/she likes … He/she doesn’t like … szerkezet gyakorlása
• Szókincsbővítés – órarend, hétköznapok nevei, tantárgyak

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, ugrókötelek

Az óra menete

Bevezető feladat Mindenki mond egy mondatot saját magáról, illetve egyik társáról:
I like riding a bike but I don’t like flying a kite.
I think Zsófi likes singing but she doesn’t like singing English songs.
Variáció: Ha előző óra végén nem maradt idő a záró feladatra, indíthatjuk azzal ezt
a foglalkozást.
RÉKA´S TIMETABLE

Tankönyv 13–14. oldal

• 13. oldal Extra task A tanulók tippeljenek, igaz-e az itt olvasható mondat!
(Tippjeiket az 5. feladatban ellenőrizhetik.)
Megjegyzés: A fejezetek nyitó oldalán található Extra task célja a lecke fő témájára
való átvezetés. A megoldás minden esetben a következő oldal egyik feladatában
található.
• 14. oldal 4. feladat Hallgassuk meg a hanganyag első részét! A gyerekek feladata
a hallott szavaknak megfelelő képecskék megkeresése a rajzos órarendben, majd
a szavak kórusban történő elismétlése. (Célszerű a magnó pillanatkapcsolójának
használata.)
Hanganyag 8

első része

• A felvétel második részének meghallgatása során kérhetjük a hallottak
mondatonkénti ismétlését, ezúttal egy-egy tanulótól. Itt új kifejezésként merül
fel a double period.
Megjegyzés: Említsük meg, hogy későbbiekben alkalmunk nyílik arra, hogy a mi
órarendünket összevessük egy, brit iskolákban tipikus órarenddel!
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Hanganyag

második része

8

• 5. feladat A diákoknak a szöveg elolvasása során ki kell találniuk, melyek
Réka kedvenc tantárgyai. Mindez ellenőrizhető az előző feladat órarendjének
szívecskéivel.
SKIPPING RHYME

Munkafüzet 12. oldal

• 4. feladat Kérdezzük meg, kinek mi a kedvenc órája! Amikor valaki a
testnevelést említi, továbbléphetünk a következő feladatra – egy mondóka
megtanulására.
• A feladat az elhangzás sorrendjében beszámozni a munkafüzet kifejezéseit
(részletes leírás a Dalok és mondókák című részben). Előtte mindenképpen
beszéljük meg a kifejezések jelentését!
Hanganyag 5
Záró feladat A mondókát hallgatva néhány önként vállalkozó gyermek
kipróbálhatja a ritmus szerinti ugrókötelezést.
Megjegyzés: Most vagy a későbbiekben próbáljunk időt szakítani a szöveg
memorizálására és további játékra!
Javasolt
házi feladat

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

UNIT 1 – FUN AT SCHOOL
14. óra
Az óra célja

• Előző órán megismert szókincs gyakorlása
• Tetszés, nem tetszés kifejezésének gyakorlása
• A folyamatos jelen idő használatának bevezetése

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, saját órarend

Az óra menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Bemelegítésként játsszunk szóteniszt! Két
csoportra bontjuk az osztályt. Az a csoport kezd, amelyik hosszabb, iskolával
kapcsolatos szót tud mondani. A játék során a csapattagoknak felváltva kell
szavakat mondaniuk (iskolai tárgyak, berendezések, tantárgyak, udvari játékok).
A tanár a táblán vonalakkal jelzi 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.
Munkafüzet 13. oldal
• 5. feladat Beszélgessünk a diákok saját órarendje alapján:
How many lessons have you got on Monday?
When have you got History lessons?
Közben egy-egy diák felírja az elhangzó napok nevét a táblára. Majd
megoldhatják önállóan az 5. feladat rejtvényét.
• 6. feladat A felvételt hallgatva kell kiderítenünk, melyik nap kihez tartozik.
Szükség esetén többször is hallgassuk meg a szereplők beszélgetését, de
közben ne állítsuk meg a magnót, ezzel is szoktatva a diákokat a folyamatos
koncentrálásra!
Hanganyag 6
Megoldás: 1. Peter – Wednesday 2. Rick – Monday 3. Becky – Friday
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IN CLASS

Tankönyv 14–15. oldal

• A munkafüzet feladatának mintájára beszélgessünk tanítványaink kedvenc
napjairól.
• 6. feladat CSOPORTMUNKA 3-4 fős csoportokban beszélgessenek kedvenc
óráikról a tankönyvi példa alapján! A visszacsatoló, frontális beszélgetés során
a táblára gyűjthetjük az egyes órákhoz kapcsolódó cselekvéseket:
Maths: We like counting.
English: We like talking, playing, singing, reading, …, etc.
• 7. feladat A képek segítségével új szerkezetet ismerünk meg, a folyamatos jelen
időt az éppen folyamatban lévő cselekvések leírására. Hallgassuk a felvételt,
s kövessük a hallottakat a képek segítségével!
Hanganyag 9
Olvassuk el újra a mondatokat, majd beszélgessünk a képekről!
Záró feladat Gyakoroljuk a most megismert szerkezetet a már ismert I SPY játék
segítségével:
Tanár: I spy with my little eye some children. They are counting.
Where are they?
Diákok: In a Maths lesson.
Differenciálás lehetősége: Ha tanítványaink nyelvi szintje és haladási tempója
megengedi, bevezethetjük a kérdő formát is, s játszhatunk a 8. feladat szerint
(részletes információ a Játékok leírása című részben).
Javasolt
házi feladat

Mf. 13. oldal 7. feladat: a tantárgyak neveinek írásbeli gyakorlása

UNIT 1 – FUN AT SCHOOL
15. óra
Az óra célja:

• Szókincs gyakorlása és bővítése
• Képleírás: beszélgetés folyamatban lévő cselekvésekről

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD
Munkafüzet 13. oldal

Az óra menete

Bevezető feladat Bingózzunk a munkafüzet 8. feladatával! Ezzel egyben
ellenőrizzük a házi feladatot, s átismételjük a tantárgyak neveit is. (Részletes
információ a Játékok leírása című részben.)
Hanganyag 7
Megjegyzés: Az előző óra bemelegítő tevékenysége során „nyert” játékot
ne felejtsük beilleszteni az óra menetébe!
THE SCHOOL BAND

Tankönyv 16. oldal

• 9. feladat Hallgassuk meg a hanganyag első részét csukott könyvvel! Közben
az új szavak jelentését (hangszerek) mozdulatokkal illusztráljuk, amit a diákok
is követhetnek. Második meghallgatás (nyitott könyv) során a gyerekek feladata
a hallott szavaknak megfelelő hangszerek megkeresése a rajzon, majd a szavak
kórusban történő elismétlése.
Hanganyag 10

első része
ÓRAVÁZLATOK
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• A felvétel második részének meghallgatása során a diákok a részletek
megkeresésével követik a hallott képleírást.
Hanganyag 10

második része

• 10. feladat Önálló, néma olvasással mindenki elolvassa a képről szóló szöveget
(Megjegyzés 1). Ezt követően nézzük át közösen a feladat megállapításait, s
döntsük el, melyik igaz, melyik nem! A hamis információt javítsuk a megadott
minta alapján! Ezzel az állító mondatok gyakorlása mellett bevezetjük a tagadó
formát.
Megjegyzés 1: A feladat összefüggő szövege megegyezik a hanganyagéval. Ez
lehetőséget teremt a hangzó és írott szöveg együttes feldolgozására. Ennek
módszerét diákjaink nyelvi szintjéhez igazíthatjuk.
Megjegyzés 2: Itt egyszerre jelenik meg az egyes és többes számú forma, ami
a létige formáinak ismerete következtében nagy gondot nem okozhat. Ha mégis,
iktassunk be több gyakorlási lehetőséget!
• PÁRMUNKA A tanulók adott idő alatt párokban hasonló mondatokat írnak
társaik számára. Minden diák dolgozzon a saját füzetébe! Hívjuk fel a figyelmet
a szöveg elhelyezésére: helyet kell hagyni a válaszoknak! A rendelkezésre álló
idő leteltével a párok cseréljenek füzeteket! Keressék meg a téves információt, és
javítsák azt a könyv példái szerint!
WE ARE THE MUSIC MAKERS

Tankönyv 17. oldal

Záró feladat 11. feladat Zárjuk le az órát egy új dal megismerésével (részletes
leírás a Dalok és mondókák című részben).
Hanganyag 11
Javasolt
házi feladat

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

UNIT 1 – FUN AT SCHOOL
16. óra
Az óra célja

• A folyamatos jelen idő használatának gyakorlása
• Együttműködés csoportokban
• Differenciált munkáltatás

Eszközök

Tankönyvhöz tartozó CD, szókártyák a mondatépítéshez – minden csoportnak
egy készlet (lásd Resources), Secrets 1 képkártyák (Daily routine 1–8, Animals 1–8,
Free time activities 1–8), 3 x 8 üres papírcsík, vastag filctollak, táblaragasztó

Az óra menete

Bevezető feladat Énekeljük el a We are the music makers (Tk. Track 11) kezdetű dalt!
THE SCHOOL BAND

Tankönyv 16. oldal

Előzetesen készítsük elő a szókártyákat az alábbi mondatokhoz annyi példányban,
ahány csoportot szeretnénk foglalkoztatni:
The children are singing and playing music.
Levi is playing the violin.
Boti is playing the piano and Csilla is playing the flute.
The teacher is listening to the children.
Differenciálás lehetősége: A gyorsabban és segítség nélkül dolgozóknak szavakra
vágjuk a mondatokat, míg a több segítséget igénylők számára hagyjunk néhány
kifejezést egészben, pl. the flute, to the children.
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• CSOPORTMUNKA Alakítsunk képesség szerinti kis csoportokat, majd adjuk át
minden csoportnak a megfelelő szókészletet! A résztvevők feladata
a tankönyv 16. oldal 9. feladatához tartozó képet leíró mondatok formálása.
Nem a tankönyvi szöveg (10. feladat) reprodukálása a cél. A mondatok
tartalmának helyességét ellenőrizhetjük a tankönyvi kép segítségével. Dicséretet
érdemelnek a szókészletet kreatívan használók.
WHAT ARE THEY DOING?

Munkafüzet 14. oldal

• 9. feladat A csoportmunkát egyénire váltva megbizonyosodhatunk arról, hogy
segítség nélkül is tudják-e diákjaink alkalmazni a tanultakat. A feladat mondatai
közül ki kell választaniuk a képekhez illőket. Ügyelniük kell az egyes és a többes
szám használatára is.
• CSOPORTMUNKA Alakítsunk három, képességeket tekintve vegyes csoportot!
Minden csoport kap 8-8 képkártyát (Daily routine 1–8, Animals 1–8, Free time
activities 1–8) és 8-8 üres papírcsíkot vastag filctollakkal. A csoportok feladata
mondatkártyákat készíteni a képekhez:
The children are playing a board game.
The crocodile is swimming in the river.
Rick is getting up.
Variáció: A csoportok összekeverve, nem témánként kapják meg a képeket.
Fontos: Míg a gyerekek dolgoznak, fokozottan figyeljük és segítsük munkájukat!
• Az összes képet elhelyezzük egy szabad falrészen vagy ajtón, majd az
összegyűjtött mondatkártyákkal közösen felcímkézzük azokat.
• 10. feladat Olvassuk el közösen a szöveget, s néhány kérdés segítségével
győződjünk meg arról, hogy mindenki érti a tartalmát! Majd válaszolják meg
a kérdéseket!
Záró feladat Tegyünk fel hasonló kérdéseket a táblára felkerült képkártyákon
látható cselekvésekre, s kérjünk rövid válaszokat! Egy idő után adjuk át a kérdezés
lehetőségét a gyerekeknek!
Javasolt
házi feladat

Mf. 15. oldal 11. feladat: igaz és hamis információ megtalálása
A másik otthoni feladatot a differenciálás jegyében adhatjuk ki:
• a kreatívabb, nyelvet önállóbban használók a 12. feladatot oldják meg
• a több segítséget igénylők mondatokat írnak a képről (Extra task)

UNIT 1 – FUN AT SCHOOL
17. óra
Az óra célja

• A folyamatos jelen idő gyakorlása: kérdések és rövid válaszok
• Tiltások kifejezésének bevezetése
• Tanulásmódszertan: szabályok felfedeztetése

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, munkafüzet, Secrets 1 képkártyák (Daily
routine 1–8, Animals 1–8, Free time activities 1–8) feliratokkal

Az óra menete

Tankönyv 15. oldal
Bevezető feladat Játsszunk a tankönyv 15. oldal 8. feladata alapján pantomimjátékot az előző órán használt szókincsre kiterjesztve! (Segítséget jelent
a felcímkézett képsor a falon/ajtón – lásd előző foglalkozás vázlata.)
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QUESTION TIME

Munkafüzet 16. oldal

• 13. feladat PÁRMUNKA Elolvassuk az első kép melletti párbeszédet, amely
mintaként szolgál a feladat megoldásához. Majd elmagyarázzuk, hogy először
mindenkinek ki kell egészítenie a példa alatti három rajzot: 1. mit rajzol a fiú,
2. mit számol a fiú, 3. hol sétálnak a szereplők. Ezt követően párokban, egymás
rajzait nem látva próbálják kitalálni a rajzok részleteit:
The boy is drawing.
Is he drawing an animal/a person/an object? etc.
No, he isn’t./Yes, he is.
YOU MUSTN´T DO THAT!

Tankönyv 17. oldal

• 12. feladat A kérdések alapján beszélgessünk a képről, majd hallgassuk meg
a hanganyagot! A hallott szöveget a kép feliratain is követhetjük.
Hanganyag 12
• Beszéljük meg a mondatok tartalmát! Írjuk fel a táblára:
Csilla is drawing.
You mustn’t draw on the desk.
Emese and Levi are writing letters.
You mustn’t write letters in the lesson.
Munkafüzet 16. oldal
• 14. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk vegyes képességű csoportokat!
A játékosok feladata a Vocab chest szókincsének felhasználásával egy-egy
cselekvést eljátszani, megnevezni, mi történik, majd a cselekvést bizonyos
helyszínekre, körülményekre vonatkozóan megtiltani.
Variáció 1: A diákok háromfős csoportokban dolgoznak, a tevékenység
párhuzamosan folyik.
’A’ diák: úszást imitál, és mondja: I’m swimming.
’B’ diák: You mustn’t swim in cold water.
’C’ diák felkészül a következő cselekvés bemutatására, amelyre ’A’ diák reagál
majd.
Variáció 2 a több közös gyakorlást igénylőknek: Három csoportban dolgozunk,
amelyek közösen tevékenykednek. ’A’ csoport: úszást imitál (akár az összes
résztvevő).
’B’ csoport: You are swimming.
’C’ csoport: You mustn’t swim in cold water.
• Kérdezzük meg, milyen szerkezeti különbséget vettek észre a különböző
tartalmakat kifejező mondatokban! Rögzítsük, hogyan beszélünk az éppen
folyamatban lévő cselekvésekről, s hogyan fejezzük ki a tiltásokat!
Záró feladat Mozogjunk egy kicsit! A diákok imitálják a cselekvéseket, amelyekről
beszélünk. Ha tiltásokat hallanak, mozdulatlanná kell válniuk.
You are talking on the phone. You are climbing a tree. You mustn’t climb
on the teacher’s desk. etc.
Javasolt
házi feladat
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UNIT 1 – FUN AT SCHOOL
18. óra
Az óra célja

• Tanulásmódszertan – kooperatív tanulás
• Autentikus anyag feldolgozása: Angliáról tanulunk

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, memóriakártyák készítéséhez rajzlap,
filctollak, olló és kis tükör minden párnak
(Internet-hozzáférés)

Az óra menete

Bevezető feladat Közösen kifejezéseket gyűjtünk a táblára a PLAY szó
felhasználásával:
play handball, play board games, play truant, etc.
Mondjuk el, hogy a következő feladat célja ismert igék felhasználásával új
kifejezések tanulása!
LEARNING TO LEARN

Tankönyv 17. oldal

• 13. feladat PÁRMUNKA A játék célja, hogy már ismert szavakkal új jelentéssel
bíró kifejezéseket memorizáljunk (részletes információ a Játékok leírása című
részben). A helyes megoldás tükörírással megtalálható a tankönyv feladatában,
s tükörrel elolvasható.
Megjegyzés: A Bevezető feladatra visszautalva megemlíthetjük, hogy
a skip a lesson és a play truant kifejezések jelentése hasonló.
CULTURE

Tankönyv 18. oldal

• 14. feladat A hanganyag segítségével követhetjük a képekhez tartozó információt,
így bepillantást nyerhetünk egy angol iskolás életébe.
Hanganyag 13
Megjegyzés: Kötetlen (akár anyanyelven folytatott) beszélgetés során
hasonlítsuk össze Rick órarendjét a sajátunkkal, a fényképeken látottakat saját
hétköznapjainkkal, s fedezzük fel a különbségeket!
Internet-hozzáférés esetén keressünk információt egy angol iskola honlapján:
http://www.ashckschool.org/
Megjegyzés: A Learning Zone feliratra kattintva érdekes informatikával,
történelemmel és természettudományokkal kapcsolatos játékokra lelhetnek
a gyerekek. Érdemes felhívni ezekre a figyelmüket, így teret adni az internet
hasznos, tartalmas használatának.
Záró feladat CSOPORTMUNKA Írjuk fel a táblára: S C H O O L S. A diákok
szavakat írnak, melyek a példához hasonlóan S betűvel kezdődnek, és S betűvel
végződnek. Három perc eltelte után olvassák fel a gyűjtött szavakat!
Javasolt házi
feladat

Mf. 18. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, magyar jelentésük beírása
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UNIT 1 – FUN AT SCHOOL
19. óra
Az óra célja

• Helyes hangképzés: nyelvtörők hallás után történő ismétlése
• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Munkafüzet, mindkét CD, 32 üres kártya, filctollak

Az óra menete

Bevezető feladat Kezdjünk a 17. óra záró játékának variációjával: a
tevékenységet eltévesztő gyerekek átveszik a tanár szerepét, azaz ők mondják a
cselekvésre hívó, vagy azt tiltó mondatokat.
SOUND CHEST

Munkafüzet 16. oldal

• 15. feladat Mondassuk ki tanulóinkkal az [u] és az [u:] hangokat! Hallgassuk
meg a feladat első két mondatát, s ismételjük el kórusban! A harmadik mondat
meghallgatása során halkan koppintanak egyet az asztalon, amikor az [u]
hangot hallják, és kettőt, amikor az [u:] hangot. Ismételjük el a nyelvtörőket
közösen!
Hanganyag 8
MINISECRETS

Munkafüzet 17. oldal

• 16. feladat CSOPORTMUNKA 4 csoportot alkotva előkészítjük a játékot
a szókártyák megírásával. 8-8 (alany, cselekvés, helyszín és melléknév)
kártyára lesz szükség (a munkafüzet példái segítséget adnak). Összekeverjük
az elkészült kártyákat, majd minden csapat húz ötöt. Adott idő alatt
megpróbálnak minél több húzott szót felhasználva helyes mondatot alkotni
folyamatos jelen időben.
the boys

sing

at the zoo

noisy

play

The noisy boys are singing and playing at the zoo.
vagy:
The boys are playing and singing at the noisy zoo.
Megjegyzés: Ha pontozni kívánunk, annak szabályait a játék megkezdése előtt
meg kell beszélnünk tanítványainkkal.
• 17. feladat PÁRMUNKA A játékmezőt a párok az adott minta alapján
elkészítik, majd kicserélik egy másik pároséval. Ezután párokban játszanak a
Noughts and crosses már ismert szabályai alapján (részletes információ
a Játékok leírása részben).
Fontos: A játék megkezdése előtt elevenítsük fel a tiltás kifejezésének módját!
Záró feladat Elénekeljük a We are the music makers kezdetű dalt (Tk. 11
),
s imitáljuk az összes cselekvést.
Variáció: Néhány önként jelentkező diák szöveget mond a „jelenet” alá:
The children are singing. The boys are playing the violin. Zsófi isn’t singing
now. Everybody is …
Javasolt
házi feladat

Mf. 19. oldal 20.a és b feladat: a tanultak átgondolása

Megjegyzés: A 20–21. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat, az önértékelés során megfogalmazottakat.
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 (18. oldal 15. feladat).
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UNIT 2 – LEISURE TIME
22. óra
Az óra célja

• Idő kifejezésének bővítése
• Szerepjátékban való aktív részvétel

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, játék óra

Az óra menete

Bevezető feladat Bingózzunk a számokkal! Egy 4 x 3-as táblázat mezőibe a diákok
beírják a számokat 1-től 12-ig, tetszőleges sorrendben. Majd mondjuk a számokat
szintén tetszőleges sorrendben, közben a gyerekek pipálják az elhangzottakat.
Az a nyertes, aki először tud kipipálni egy teljes vízszintes sort.
WHAT´S THE TIME?

Tankönyv 19. oldal

• 1. feladat Meghallgatjuk a felvételt, miközben diákjaink a könyvükben követik
a hallottakat. Második alkalommal szüneteket iktatunk be, hogy ismételni tudják
a mondatokat.
Hanganyag 14
• Gyakoroljuk az idő kifejezését az alsós termekből kölcsönkérhető nagyméretű
játék órával! A szemléltetéshez táblaképet is készíthetünk, s néhány
példamondatot célszerű a füzetben is rögzíteni. Ha szükséges, a háromnegyed
kifejezését csak a következő foglalkozáson vezessük be!
• 2. feladat Olvassuk el a párbeszédeket, és keressük meg a hozzájuk illő
illusztrációkat! Majd a felvétel segítségével ellenőrizhetjük a megoldást.
Variáció: Ha csoportunkban nehezen megy az olvasás, a hanganyagot ne az
ellenőrzéshez, hanem a szövegek bemutatásához használjuk!
Hanganyag 15
• 3. feladat PÁRMUNKA A 2. feladat párbeszédeit gyakoroljuk párokban!
A helyes kiejtés, intonáció rögzítéséhez használjuk a hangfelvételt, majd adjunk
időt a pároknak a beszélgetés önálló gyakorlására! Az adott idő elteltével a
szívesen szereplő párok bemutathatják párbeszédeiket.
Munkafüzet 20. oldal
• 1. feladat A diákok leírják, mennyi az idő az itt látható órákon. A Sentence
chest példái segítségükre lehetnek. Ezt követően a mondatokat a megfelelő
köszönésekhez kapcsolják. A felvétel segítségével ellenőrzik munkájukat.
Hanganyag 9
Záró feladat CSOPORTMUNKA Játsszunk két csapatban! Az egyik beállítja
az órát, s megkérdezi, mennyi az idő. A másik válaszol. Helyes válasz esetén ők
lesznek az óraállítók. Ha a válaszadás nem sikerült, ismét őket kérdezik.
Megjegyzés: E tevékenység során fel tudjuk mérni, mennyire értik a gyerekek
az új anyagot, s ki szorul további, egyéni segítségnyújtásra.
Javasolt
házi feladat

Füzetbe öt óraszámlap rajzolása és az időt kifejező mondatok megírása
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UNIT 2 – LEISURE TIME
23. óra
Az óra célja

• Az idő kifejezésének gyakorlása párbeszédeken keresztül
• Az ismétlődő cselekvések kifejezésének bevezetése

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, mondatkártyák a dal tanításához
(lásd Resources), Secrets 1 képkártyák (Daily routine, Free time activities) és
mondatkártyák (lásd Resources)
Munkafüzet 20. oldal

Az óra menete

Bevezető feladat 3. feladat Megismerkedünk az Are you sleeping …? kezdetű dallal
(részletes leírás a Dalok és mondókák című részben).
Hanganyag 10
DIALOGUES

Munkafüzet 20. oldal

• Gyakoroljuk az idő kifejezését az előző óra záró feladatához hasonlóan!
• 2. feladat PÁRMUNKA A tankönyvben megismert párbeszédeket gyakoroljuk
más helyzetekben. A diákok padtársaikkal kiválasztanak egy képet, és
eljátsszák a szituációt. Ezt követően egy másik társukkal egy másik kép alapján
beszélgetnek.
Megjegyzés: Ha szükséges, tekintsük át előzetesen a tankönyvben olvasható
beszélgetéseket!
• Hallgassunk meg néhány párbeszédet!
FREE-TIME ACTIVITIES

Tankönyv 19–20. oldal

• A következő tevékenységet kényelmesebben végezhetjük néhány összetolt
asztalt körülülve. Mutassuk fel a Rick napirendjét ábrázoló képkártyákat
(Secrets 1), és mondjuk el, mikor mennyi az idő! A diákok húzzanak az előre
elkészített mondatkártyákból, s kapcsolják azokat a képekhez:
It’s time to get up.
It’s time to have breakfast. etc.
• A képsort egészítsük ki a szabadidős tevékenységeket ábrázoló kártyákkal, s
mondjunk róluk az előbbihez hasonló mondatokat!
• A 19. oldal Extra task feladata átvezet a következő témánkra.
• 4. feladat Bővítsük a szókincset! Meghallgatjuk a felvételt, miközben a tanulók
rámutatnak a megfelelő részletre, s elismétlik a szavakat.
Hanganyag 16

első része

• PÁRMUNKA Gyakoroljuk a szókincset! Az egyik tanuló mondjon egy számot,
társa nevezze meg az adott számmal jelölt cselekvést! Felváltva kérdezgessék
egymást!
• Meghallgatjuk a hanganyag második részének mondatait, s azokat egyénileg
ismételtetjük.
Hanganyag 16

második része

• Beszéljük meg a gyakoriságot jelentő új szavak jelentését! Írjuk fel a táblára
őket ebben a sorrendben: always, often, sometimes, never. Adjunk magunkról
igaz információt: I always collect shells in August. Kérjük meg a diákokat hasonló
mondatok alkotására! Néhány diák meghallgatása után új példát adunk, ezúttal
az often szóval, és így tovább.
Záró feladat Ha minden jól megy, összetett példákkal fejezhetjük be a gyakorlást:
I often go hiking but I never go skiing.
Variáció: Bátorítsunk mindenkit a szókincs variálására, régi szavak aktivizálására!
Javasolt
házi feladat
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UNIT 2 – LEISURE TIME
24. óra
Az óra célja

• Az ismétlődő cselekvések kifejezésének gyakorlása állító formában, a tagadás
bevezetése
• Együttműködés csoportokban

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, munkafüzethez tartozó CD, szókártyák (12 szabadidős
tevékenység), házi feladatként elkészített pörgettyűk

Az óra menete

Bevezető feladat Készítsünk szókártyákat a szabadidős tevékenységek
szókincséhez! Félig letakarva a kártyákat, ösztönözzük a tanulókat, hogy találják
ki a szavakat! Menet közben felrakjuk azokat a táblára.
A kártyákon szerepelnek a következők is: listen to music, play the piano, play chess,
watch TV, play cards, go hiking, walk, take photos, go skateboarding.
WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?

Munkafüzet 21. oldal

• 5. feladat Meghallgatjuk a felvételt csukott munkafüzettel, miközben a tanulók
figyelik, hogy a táblán olvasható kifejezések közül melyek szerepelnek
a szövegben.
Hanganyag 11
Második meghallgatás során feladatuk a munkafüzetben található szöveg
kiegészítése. Ha szükséges, többször játsszuk le a felvételt!
Ezt követően megbeszéljük, hogy a feladat mondatai szokásos, ismétlődő
cselekvéseket fejeznek ki (egyszerű jelen idő). Színessel aláhúzzuk a szövegben
azokat a szavakat, amelyek a gyakoriságra utalnak (always, often, on Friday
afternoons, etc.).
• 6. feladat CSOPORTMUNKA Kis csoportokban dolgozva a diákok újra
elolvassák a szöveget, s közben kiegészítik a gondolattérképet a megfelelő
szavakkal. A collect körhöz önállóan kell szavakat rendelniük, s szókincsük
alapján a többi körhöz is tudnak még több szót gyűjteni. Adott idő elteltével
alkossunk új csoportokat az előző csoportok tagjaiból (AAA, BBB, CCC,
DDD ABCD, ABCD, ABCD). Feladatuk a szóhálók összehasonlítása.
• 7. feladat Szóban dolgozzunk, kötetlen beszélgetést kezdeményezve!
Tankönyv 20. oldal
• 5. feladat CSOPORTMUNKA A játék célja az egyszerű jelen idejű tagadás
bevezetése első és második személyben. Szükségünk lesz a diákok által otthon
elkészített pörgettyűkre (részletes információ a Játékok leírása című részben).
Záró feladat Minden csoport pörgethet egyet, a pedagógussal kezdeményezve
beszélgetést.
Javasolt házi
feladat

Mf. 21. oldal 4. és 7. feladat
Megjegyzés: A megoldásokra adjunk egyéni visszacsatolást!
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UNIT 2 – LEISURE TIME
25. óra
Az óra célja

• Az ismétlődő cselekvések kifejezésének gyakorlása állító formában, az egyes
szám 3. személyű forma bevezetése
• A tanultak kreatív alkalmazása (levélírás)

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, előző órán használt pörgettyű, Európa
térképe

Az óra menete

Bevezető feladat Az előző órára készített eszközök segítségével „pörgessünk”
mondatokat, melyekre diákjainknak kell reagálniuk.
IN MY HOLIDAYS

Tankönyv 20. oldal

• 6. feladat A diákok kitalálhatják a versike címét a már ismert Letter shark/
Hangman betűjáték segítségével. Ezt követően kinyitjuk a könyveket, és
meghallgatjuk a felvételt. A feladat a kifejezések elhangzás sorrendjében történő
beszámozása (részletes leírás a Dalok és mondókák című részben).
Hanganyag 17
• A diákok igaz mondatokat mondanak magukról a versike szókincsével.
WHOSE OBJECTS?

Tankönyv 21. oldal

• 7. feladat Itt egy máltai és egy lengyel gyermek szünidei tevékenységeiről
olvashatunk. Bevezetésként keressük meg az országokat a térképen, majd
ismerkedjünk meg néhány új szóval a Vocab chest segítségével! Olvassuk
fel a gyerekeknek Beppe levelét, s kérjük meg őket a hozzá tartozó tárgyak
kiválasztására!
• Olvassuk el közösen a Jadwigáról szóló részt, amely bevezeti az egyes szám
3. személyű állító formát! Hasonlítsuk össze az 1. és 3. személyű mondatokat:
Beppe szerepében egy tanuló: I often go to the beach.
Jadwigáról olvassák a többiek: She often goes to the mountains.
Keressük meg az összes „párhuzamos” állítást, és hasonlítsuk össze
az igék formáját! Emeljük ki a 3. személyben használatos -s/es személyragot!
Kórusmunkával gyakorolhatjuk a helyes kiejtést.
• 8. feladat PÁRMUNKA A fentieket erősítik meg az itt olvasható mondatok.
Párokban beszélgessenek a gyerekekről az adott minta alapján!
• Extra task Önálló munkával mindenki megválaszolja Beppe levelét.
A gazdagabb szókinccsel bíró diákok részletesebben írhatnak, de javasoljuk
a mondatok szerkezetének megtartását a hibák kiküszöbölése érdekében.
A több segítséget igénylő tanulókkal a munka megkezdése előtt húzzuk alá
azokat a szavakat, kifejezéseket a tankönyvi szövegben, amelyeket meg kell,
illetve meg lehet változtatni.
Záró feladat Azok a tanulók, akik elkészültek, összeülnek, és felolvassák
leveleiket. Ha a még önállóan dolgozók nem igényelnek segítséget, tanácsos
közéjük ülni, s hallgatni a felolvasásokat. A gazdag tartalomért dicsérjünk,
a hibákat most ne emeljük ki! Adjunk egyéni visszacsatolást, az esetleges
típushibákra pedig építsünk további gyakorlást!
Javasolt
házi feladat
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UNIT 2 – LEISURE TIME
26. óra
Az óra célja

• A szabadidős szókincs gyakorlása, bővítése (sport)
• Beszélgetés ismétlődő cselekvésekről – tagadó szerkezet gyakorlása

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, képkártyák (sport), mondatkártyák a 9.
feladathoz (lásd Resources), táblaragasztó, színes filctoll

Az óra menete

Bevezető feladat Előzetesen gyűjtött, szabadidős tevékenységeket, sportokat
ábrázoló képek segítségével átismételjük a tanult szókincset. A diákokkal
összetolt padok körül ülünk. A képeket egyenként helyezzük el középen, mindig
megnevezve az adott cselekvést, pl.: read, ride a horse, etc. Ha minden képet
elhelyeztünk, a diákok egyenként mondják a cselekvéseket, majd fejjel lefele
fordítják a megfelelő kártyákat. Miután „elfogytak” a képek, emlékezetből kell
azokat feleleveníteniük, majd visszafordítaniuk.
Fontos: A játékba válogassunk be 3-4-et a tankönyv 9. feladatának szókincséből!
DO OR PLAY A SPORT?

Tankönyv 22. oldal

• 9. feladat A felvétel meghallgatása előtt elhelyezzük a táblán a bevezető
tevékenység során használt, sportokat ábrázoló képeket. Meghallgatjuk
a hanganyagot, a tanulók figyelik, hallható-e mindegyik sport neve.
Hanganyag 18

első része

• Újabb meghallgatás során (nyitott könyv) rámutatnak a megfelelő tankönyvi
részletre, és megismétlik a szavakat kórusban.
• A hanganyag második részének meghallgatása alatt a feladat a mondatok
sorba rendezése. Osszuk ki az előre elkészített mondatkártyákat egyéneknek
vagy pároknak! Hallgassuk a magnót, majd minden mondat után adjunk időt
a megfelelő kártya táblára helyezéséhez! Ellenőrzés során kórusban, majd
egyénenként is ismételhetünk. Emeljük ki az egyes szám 3. személyű ige eltérő
formáját színes filctollal!
Megoldás: Réka and Csilla often play badminton.
Boti plays ice hockey in his winter holidays.
Levi and Boti play table tennis on Saturdays.
Boti plays water polo on Thursdays.
Emese sometimes does yoga.
Réka does athletics in her free time.
Csilla and Emese often do gymnastics together.
Levi does martial arts. He does judo on Tuesdays and Fridays.
Hanganyag 18

második része

• 10. feladat A feladat a kép és a hangzó anyag közti különbségek megtalálása és
javítása, a tagadó formával való ismerkedés. Ehhez nagy segítséget nyújtanak
a táblára elhelyezett mondatkártyák, valamint a tankönyvi példák.
Hanganyag 19
Záró feladat Válasszunk egyet a táblán látható sportképek közül, de ne áruljuk el,
melyiket! Kezdjük sorolni, mely sportokat nem űzzük! A gyerekeknek arra kell
összpontosítaniuk, melyik sportot nem nevezzük meg.
Tanár: I don’t play football, I don’t do karate, I don’t …
Dorka: You play basketball.
Tanár: No, I don’t play basketball.
Gergő: You do yoga.
Tanár: Yes, I do. 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. 26. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, magyar jelentésük beírása
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UNIT 2 – LEISURE TIME
27. óra
Az óra célja

• Ismétlődő cselekvések – állító és tagadó szerkezet gyakorlása szóban és írásban
• Problémák kiszűrése a sikeres továbbhaladás érdekében

Eszközök

Előző órán használt sportképek a táblán (bővítve a Tk. 22. oldal 9. feladatának
szóanyagával), színes kréta, játék óra, munkafüzet, tükör (írásvetítő)

Az óra menete

Bevezető feladat PÁRMUNKA Egy példával felelevenítjük az előző óra záró
játékát, majd a munka párokban folyik tovább.
3-4 perc elteltével állítsuk meg a beszélgetést, s kérjünk visszacsatolást
a hallottakról:
Tomi: Peti doesn’t play basketball, he doesn’t go skiing … He does martial arts.
Az első példát írjuk fel a táblára, és emeljük ki az egyes szám 3. személyű tagadás
formáját színessel!
GREG´S TRAINING PROGRAMME

Munkafüzet 22–23. oldal

• 8. feladat A feladat megoldása előtt az óra segítségével ismételjük át az idő
kifejezését, különös tekintettel a táblázatban szereplő részletekre! Írjuk fel
a táblára:
at half past 5
from 4 o’clock to 5 o’clock
on Mondays
• Oldják meg az igaz/hamis feladatot önállóan! Majd a hamis mondatokat
közösen korrigáljuk először szóban, majd írásban. A tanár a táblánál dolgozik,
a gyerekek a füzetükben.
• 9. feladat Az előző feladat információi alapján a diákok önállóan írnak Greg
napirendjéről. Az ellenőrzéshez használhatunk írásvetítőt (ötlet: Introduction
6. óra vázlata).
• 10. feladat A feladat elvégzése előtt adjunk időt a Greg napirendjéről szóló
szöveg elolvasására és a részletek memorizálására! Majd mindenki önállóan
megválaszolja a 10. feladat kérdéseit, így ellenőrizve emlékezetét.
Megjegyzés: Ha a hangsúlyt a szövegértésre helyezzük, kérjünk „kulcsszavas”
válaszokat! Ha célunk a nyelvi szerkezet gyakorlása, egész mondatos válaszokat
írassunk!
Variáció: A több irányított gyakorlást igénylő diákoknak tegyük lehetővé
a 9. feladat szövegének használatát, de kérjünk egész mondatos válaszokat!
• 8. feladat Extra task Adott idő alatt írjanak újabb igaz/hamis mondatokat Greg
programjáról!
Záró feladat Oldjunk meg néhányat a párok által írt mondatok közül!
Megjegyzés: Az óra folyamán kiszűrt problémákat a következő órákba illesztett
kiegészítő gyakorlással törekedjünk orvosolni!
Javasolt
házi feladat
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Mindenki írjon hat mondatot egy tipikus napjáról a Mf. 22. oldal 9. feladatának
mintájára!
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UNIT 2 – LEISURE TIME
28. óra
Az óra célja

• Ismétlődő cselekvések – kérdő szerkezet bevezetése, gyakorlása szóban és írásban
• Együttműködés párokban és csoportban

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, előző órákon használt képek (sport, szabad
idő), labda

Az óra menete

Bevezető feladat A házi feladat alapján mindenki mondjon egy mondatot saját
napirendjéről! A többieknek figyelniük kell, mert a kör befejezésével egymásról
kell információt adniuk. Labda segítségével élvezetesebbé tehetjük
a tevékenységet.
AN INTERVIEW

Tankönyv 23. oldal

• 11. feladat A felvételen egy párbeszédet fogunk hallani. Feladat a szöveg
nyomtatott formájának követése, és közben a magnón nem hallható szavak
kiszűrése és aláhúzása. Igény esetén többször is meghallgathatjuk
a hanganyagot.
Hanganyag 20
PÁRMUNKA Párokban olvassák el a beszélgetést, így ellenőrizve a megoldást!
A táblán és a füzetben összegezzük, amit a kérdések szerkesztéséről
megtudtunk. A párbeszéd alapján válasszuk külön az eldöntendő és
a kérdőszavas kérdéseket!
a) Egyenként felmutatjuk az előző órákon használt képeket, a diákok eldöntendő
kérdéseket tesznek fel egymásnak, melyekre társaik röviden válaszolnak.
b) CSOPORTMUNKA Gyűjtsük össze a már ismert kérdőszavakat, s alkossunk
velük kérdéseket! A diákok először tanárukat kérdezgetik, majd két csoportban
kérdéseket írnak, s a másik csoportban lévő társaikat kérdezgetik.
• 12. feladat PÁRMUNKA Újabb társat választva változtassák meg a párbeszédet
úgy, hogy önmagukra legyen igaz!
Megjegyzés: Homogén párok munkáltatása lehetőséget teremt a szókincs
kiterjesztésére. Tanulópárok kialakításával pedig segítséget nyújthatunk
a nyelvet nehezebben elsajátító tanulóknak.
AT THE TRAIN STATION

Munkafüzet 23. oldal

• 11. feladat A felvétel meghallgatása előtt a diákok írnak néhány kérdést
a kép alapján, a Sentence chest segítségével. Majd a hanganyagot meghallgatva
igyekeznek megválaszolni e kérdéseket.
Hanganyag 12
A tevékenységet célszerű frontálisan szóban végezni. Így követhetjük
kérdéseiket is, és válaszaikra is azonnali visszacsatolást adhatunk. A hibák
minimalizálása érdekében néhány kiváló kérdést írjunk fel a táblára, így
a gyerekek esélyt kapnak esetleges tévesztéseik önálló kijavítására.
• 12. feladat CSOPORTMUNKA Három csoport alakítása után szóban
alkossanak rövid történetet Réka és szülei tipikus hétvégi programjáról!
Fontos: A képleírásnál folyamatos jelen időt használunk. Tudatosítsuk, hogy itt
nem képleírás a feladat! A képek ismétlődő, tipikus cselekvéseket szemléltetnek,
ahogy erre a feladat címe is utal. Ezért indokolt az egyszerű jelen idő használata.
Záró feladat Hallgassuk meg a csoportok elképzelését Réka kirándulásairól!
Javasolt
házi feladat

Tk. 23. oldal 13. feladat: önálló tanulás: szóalkotás szótár segítségével
Szorgalmi feladat az Extra task rejtvényének elkészítése
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UNIT 2 – LEISURE TIME
29. óra
Az óra célja

• Autentikus anyagok feldolgozása – angliai sportklubokról tanulunk
• Tanulás tanulása – szókincs rendszerezése, kreatív írás csoportokban

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, füzet, NOUGHTS AND CROSSES játék a
táblára előre felrajzolva, színes kréta

Az óra menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Játsszunk a kérdőszavakkal NOUGHTS
AND CROSSES játékot az ismert szabályok szerint!
A mezőt helyes kérdés szerkesztésével lehet megnyerni.
Do?

When?

How?

How often?

Where?

Does?

What?

Does?

What time?

CULTURE

Tankönyv 24. oldal

• 14. feladat Bevezetésként beszélgessünk arról, hogy milyen sportokat
reklámoznak a plakátok, melyik edzés mikor kezdődik, és mely napokon
vehetünk azokon részt, mi mennyibe kerül stb.
• A felvételen reklámszöveget fogunk hallani. A diákok a feladatban található
plakátok segítségével követik a hallott információt, majd közösen válaszolnak
a tankönyv kérdéseire.
Hanganyag

21

A FAVOURITE HOLIDAY PLACE IN HUNGARY

Munkafüzet 24. oldal

• 13. feladat A feladat megoldása előtt folytassunk kötetlen beszélgetést arról,
hogy Magyarországon mely sportok népszerűek, hova járnak sportolni.
Majd mindenki önálló olvasás útján igyekszik megkeresni a választ az alábbi
kérdésekre:
Where does Boti often go on holiday?
What sports do they do there?
Where do they go hiking?
• Az információ alaposabb áttanulmányozása után egészítsék ki a Botiról szóló
szöveget!
• 14. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk alkotó csoportokat! Hallgassuk meg
újra a tankönyv 20. oldal 6. feladatának nyaralásról szóló hanganyagát!
Hanganyag

17

• Ezt követően a csoportok versikét írnak arról, ők mivel töltik napjaikat. A szókincs
rendszerezésére először gyűjtsenek szavakat az alábbi táblázatba a füzetükben:
How often?

What?

on Mondays
always

eat cornflakes

Majd a szókészletből válogatva írják meg a verset!
Záró feladat Hallgassuk meg az önként vállalkozók verseit!
Javasolt
házi feladat
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Bármelyik feladat, amely a korábbi órákon időhiány miatt kimaradt
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UNIT 2 – LEISURE TIME
30. óra
Az óra célja

• Helyes hangképzés: nyelvtörők hallás után történő ismétlése
• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Munkafüzet, munkafüzethez tartozó CD, 2 rajzlap, a 16. feladathoz körző,
vonalzó, olló, filctollak és 2 jancsiszög minden tanulónak

Az óra menete

Bevezető feladat Gyűjtsünk igéket! A gyerekek körben állnak, mindenki mond
egy cselekvést. Ha valaki már nem tud újat felidézni, vagy ismétel, az leül.
A győztes az, aki legtovább állva marad.
SOUND CHEST

Munkafüzet 24. oldal

• 15. feladat Gyakoroljuk az egyes szám 3. személyben használatos személyrag
helyes kiejtését!
Hanganyag 14
Megjegyzés: Ennek a gyakorlatnak itt összegző szerepe van. Korábban is
beiktathatjuk, például az egyes szám 3. személyű alakok bevezetésekor.
MINISECRETS

Munkafüzet 25. oldal

• 16.a feladat EGYÉNI MUNKA, PÁRMUNKA Minden tanuló készít 2-2 kereket
a minta alapján. A nagyobb kör felső lapján egy cikkelyt ki kell vágniuk.
Az alsó lapot hasonló méretű cikkelyekre kell felosztaniuk, s mindegyikbe egy
cselekvést kell írniuk. A kisebb köröket is hasonló módon kell elkészíteni, de itt
az alsó lapra gyakoriságot kifejező szavakat, kifejezéseket kell írni.
• A tanulók körbejárva kérdezgetik egymást, a kérdést is, a választ is kiforgatva
korongjaikon:
How often do you play badminton?
I never play badminton.
Variáció: Időt takarítunk meg, ha a diákok párokban dolgoznak, s mindenki csak
egy korongot készít. A továbbiakban párokban kérdezgetik egymást.
• 16.b feladat A diákok/párok megosztják, amit megtudtak egymásról:
Bence does gymnastics on Sundays.
Záró feladat 17. feladat Játsszunk közösen! Mondjunk három állítást
szokásainkról, kettő legyen igaz, egy hamis! Diákjainknak ki kell találniuk, melyik
a hamis állítás. Megpróbálhatják azt kijavítani. A példa után önként vállalkozó
diákok folytatják az információközlést.
Javasolt
házi feladat

Mf. 27. oldal 20.a és b feladat: a tanultak átgondolása

Megjegyzés: A 31-32. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat, az önértékelés során megfogalmazottakat.
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 projektötletének segítségével (24. oldal 15. feladat).
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REVISION 1
33. óra
Az óra célja

• A tanult szókincs ismétlése: cselekvések
• Nyelvtani szerkezet gyakorlása: folyamatban lévő cselekvések (állítás, tagadás,
kérdés)

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, munkafüzet, cselekvéseket ábrázoló
képkártyák (fotók)

Az óra menete

Bevezető feladat Szókincsjátékok és a képkártyák segítségével ismételjük át
az első két leckében előfordult cselekvéseket (pl. némán mondjuk, kulcslyukon át
részletet mutatunk, gyorsan felvillantjuk)!
WHAT ARE THEY DOING?

Tankönyv 25. oldal

• 1. feladat CSOPORTMUNKA Az első két lecke átlapozása során töltsék meg a
füzetükbe lemásolt köröket! Ellenőrzéskor a csoportok váltva olvasnak fel 1-1
szót. A többiek kipipálják a náluk is szereplő szavakat, kifejezéseket.
Megjegyzés: Célszerű megadni a rendelkezésre álló időt.
• 2. feladat A tanulók meghallgatják a felvételt, s kiválasztják a megfelelő képet.
Hanganyag

22

• Ezt követően minél alaposabb leírást adunk a másik képről. Segítségként írjuk
fel a táblára:
There are some children …
They are/aren’t …
The weather is …
They are sitting/standing/talking/playing …
• PÁRMUNKA Képesség szerinti párokat szervezünk. A gyerekek felváltva
mondanak mondatokat valamelyik képről. A társ feladata a megfelelő képre
mutatás.
Variáció: Játszhatunk a gyerekek által gyűjtött képekkel, fotókkal is.
Munkafüzet 28. oldal
• 1. feladat A kép alapján mindenki önállóan dolgozva kiegészíti a szöveget.
A feladat megkezdése előtt emlékeztessük a diákokat a helyesírási tudnivalókra:
mássalhangzó-kettőzés: sitting, szó végi néma -e kiesése: writing.
• 2. feladat A tanulók ismét egyénileg dolgoznak. Megírják Ms Williams
gondolatait a „nyugalmas” nyaralásról. Adott idő elteltével hallgassunk meg
néhány önként jelentkezőt!
Záró feladat Egészítsük ki a 3. feladat szavait írásban! Majd mondjunk velük
mondatokat!
I’m not playing chess now.
My friend is at the zoo now. He is taking photos.
Fontos: Tanítványaink könnyen összezavarodhatnak a különféle szerkezetek
hallatán. Ezért javasolt lépésről lépésre haladni, s ezen az órán csak folyamatos
jelen idejű mondatokat alkotni a rejtvény szavaival. Célszerű mintát adni, amit
a gyerekek variálhatnak.
Javasolt
házi feladat
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Tk. 25. oldal Extra task: képleírás (a there is/are szerkezet és a folyamatos jelen idő
használata)
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REVISION 1
34. óra
Az óra célja

• A tanult szókincs ismétlése: cselekvések
• Nyelvtani szerkezet gyakorlása: rendszeres cselekvések (állítás, tagadás, kérdés)

Eszközök

Játék óra, munkafüzet, angol–magyar szótárak, dobókocka és bábuk minden
csoportnak, füzet, csoportonként egy tankönyv (társasjáték táblája)

Az óra menete

Bevezető feladat Állítsuk be az órát, majd kérdezzük meg az egyik tanulót:
What’s the time? Ha helyesen válaszol, ő viheti tovább az órát. (Ha nem sikerül jól
válaszolnia, segítsük eldöntendő kérdésekkel!)
Térjünk vissza a Mf. 28. oldal 3. feladatának szavaira! Mondjunk velük
mondatokat az alábbi minták alapján:
I play chess on Saturday afternoons.
My friend plays the flute from 5 o’clock to 6 o’clock.
Megjegyzés: Emlékeztethetjük a gyerekeket az előző órai példákra. Ebben
az esetben beszéljük meg, hogy most nem folyamatban lévő, hanem rendszeres,
ismétlődő cselekvésekről lesz szó.
A DAY IN THE LIFE OF AN ENGLISH BOY

Munkafüzet 29. oldal

• 4. feladat A feladat önálló olvasás, az olvasottak értelmezése, új szavak
jelentésének szövegösszefüggésekből való kikövetkeztetése, majd a körülírásnak
megfelelő szavak kiválasztása. Optimális esetben a szótárakat csak ellenőrzésre
használják a gyerekek.
• 5. feladat A szöveg újabb elolvasása után sorba kell rendezni a mondatokat.
WHAT DO YOU DO EVERY DAY?

Tankönyv 26. oldal

• 4. feladat CSOPORTMUNKA A társasjáték a napirendről tanultak
összefoglalása és kiegészítése, egyben lehetőség játékos nyelvtani gyakorlásra
(részletes információ a Játékok leírása című részben).
Záró feladat 5. feladat PÁRMUNKA A párok a tankönyv kérdései és
mintaválaszai alapján beszélgetnek a játék során összeállított napirendjükről.
Javasolt
házi feladat

Mf. 29. oldal 6. és 7. feladat

35. óra: További gyakorlás és tudáspróba (Mf. 30–31. oldal feladatai)
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UNIT 3 – AT A PARTY
36. óra
Az óra célja

• Dátumok kifejezésének bevezetése
• Információ keresése hallott és olvasott szövegben
• Szerepjátékban való aktív részvétel

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, munkafüzet, kérdéskártyák a pároknak (lásd
Resources), névkártyák

Az óra menete

Bevezető feladat Kezdeményezzünk beszélgetést az alábbi kérdések segítségével:
What’s your address? Is there a playground/sports centre near your home? How
often do you go there? Have you got a garden? What do you do in the garden? etc.
PARTIES

Tankönyv 27. oldal

• 1. feladat Keressünk a meghívókon címeket! A diákok találgathatnak, hogy ki
lakik sportközpont közelében, kinek van kertje stb.
• Miközben hallgatjuk a felvételt, a tanulók követik a könyvükben a hallottakat.
Másodszori meghallgatáskor iktassunk be szüneteket, s kérdezzünk rá néhány
részletre! Közben megismerkedünk a sorszámnevekkel (Vocab chest).
Hanganyag

23

• Beszélgessünk a meghívókról a hanganyag kérdései alapján!
Variáció: PÁRMUNKA Készítsünk kérdéskártyákat, s osszuk ki azokat
a pároknak! Biztosítsunk időt a válaszok megkeresésére, majd ellenőrizzünk
közösen! A Becky bulijára vonatkozó kérdések átvezetnek a következő feladatra.
• 2. feladat Meghallgatjuk a párbeszédet, és követjük a szöveget a tankönyvben.
Hanganyag

24

• A hanganyag segítségével szereposztásban olvasva gyakorolhatjuk a helyes
kiejtést és intonációt.
• 3. feladat PÁRMUNKA A meghívók információja alapján, a 2. feladat
szövegének módosításával a párok új beszélgetéseket alkotnak.
Variáció 1: A párok különböző dialógusokon dolgoznak. A szerepek
kiválasztásához készíthetünk névkártyákat (Tim, Peter, Linda és
a beszélgetőpartnerek saját neve).
Variáció 2: Mindenki minden beszélgetést eljátszik, ehhez a gyerekek mindig
újabb párokat keresnek maguknak.
AN INVITATION CARD

Munkafüzet 32. oldal

• 1. feladat A diákok meghallgatják az újabb párbeszédet, és a hallottak alapján
megkeresik és kipipálják a megfelelő információt: például hogy pénteken vagy
vasárnap rendezik-e a bulit; októberben vagy novemberben. Majd az adatokkal
kiegészítik a meghívó szövegét.
Hanganyag

15

Megoldás: Friday, October, 5 pm to 8 pm, 25, Mountain, ali@fastmail.com
Záró feladat Beszélgessünk arról, kinek mikor van a születésnapja! Valószínűleg
több sorszámnevet is meg kell ismertetnünk a diákokkal.
When is your birthday? It’s on October the 24th.
Alkossunk időegyenest: a gyerekek álljanak sorba születési idejük szerint!
Segítenünk kell megtalálni azt, aki az év legkorábbi hónapjában született (az évet
nem kell figyelembe vennünk). Hozzá igazodnak a többiek.
Javasolt
házi feladat

76

Secrets 2 tkk.indd 76

Mf. 32. oldal 2. feladat: a párbeszéd kiegészítése
Differenciálás lehetősége: A Sentence chest mondataival kiegészítve tartalmasabb
dialógus alkotható. Ezen munkákra célszerű egyéni visszacsatolást adni.
Meghívók készítése
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UNIT 3 – AT A PARTY
37. óra
Az óra célja

• Dátumok kifejezésének gyakorlása
• Kooperatív tanulás csoportokban
• Szókincsbővítés (konyhai tárgyak, bútorok)

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, labda, otthon elkészített meghívók

Az óra menete

Bevezető feladat Bemelegítésként labdázzunk! Minden diák kap egy sorszámot.
Adogatás közben mindig annak a sorszámát kell felidézni, akinek a labdát dobják.
WHEN IS THE PARTY?

Munkafüzet 32. oldal

• 3. feladat Ismételjük át a dátumok kifejezését a felvétel segítségével! A tanulók
feladata a megfelelő információ összekapcsolása, majd mondatba foglalása.
Hanganyag 16
• Rendezzünk kiállítást az otthon elkészített meghívókból!
CSOPORTMUNKA Alkossunk 3-4 fős vegyes csoportokat, majd a csoportok
válasszanak két-két meghívót, amivel kapcsolatban válaszolnak az alábbi
kérdésekre:
When is the party?
What time does it start?
Where is it?
What do you/the guests need for the party?
Miközben a csoportok dolgoznak, a „megmaradt” meghívókról összeállítunk
egy igaz/hamis mondatsort.
• A kérdések megválaszolását és a válaszok ellenőrzését követően (a meghívót
készítő tanuló figyeli a válaszok helyességét) a gyerekek alaposan megnézik
a megmaradt meghívókon található adatokat. Majd meghallgatják a tanári
mondatokat, s írásban jegyzik, melyik igaz, melyik hamis. Végül nézzük meg,
melyik csoport bizonyult a legjobb megfigyelőnek!
BEFORE THE PARTY

Tankönyv 27–28. oldal

• 4. feladat A 27. oldal Extra task kérdésével lépjünk tovább a következő témára,
a parti előkészületeire. Meghallgatjuk a felvétel első részét, közben a tanulók
megkeresik a képen a megfelelő részleteket. A második meghallgatás során
elismételik a hallott szavakat.
Hanganyag 25

első része

• Beszélgessünk a képről a feladat kérdései alapján! Ezzel átismételjük a tanult
helyhatározó elöljárószavakat, s gyakorolhatjuk a részletes képleírást:
Where’s the tray?
It’s on the cooker.
Where are the cups?
They’re in the cupboard.
Megjegyzés: Ezen az órán célunk a feladathoz tartozó szókincs bevezetése. Erre
építve lépünk tovább a következő foglalkozáson a hanganyag második részének
segítségével.
Záró feladat 5. feladat CSOPORTMUNKA A játék célja a szókincs és
a helymeghatározás további gyakorlása (részletes információ a Játékok leírása
című részben).
Javasolt házi
feladat

Mf. 33. oldal 4. feladat: a kép feliratozása
Mf. 38. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, magyar jelentésük beírása
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UNIT 3 – AT A PARTY
38. óra
Az óra célja

• Szókincs gyakorlása képleírás során
• There is/are szerkezet átismétlése, a some/any szavak használatának bevezetése és
gyakorlása, ismerkedés a megszámlálhatóság fogalmával
• Nyelvi szabályok felfedezése és alkalmazása

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, a tanulók iskolai tárgyai, 4 kis tábla (7. feladat,
Variáció 1)

Az óra menete

Bevezető feladat Az előző óra záró feladatának ötlete alapján játsszunk, de
a színhely most a tanterem. Küldjünk ki egy önként jelentkezőt, s rejtsünk el egy
iskolai tárgyat! A játékosnak kérdések segítségével kell azt megtalálnia. Egy vagy
több azonos tárgy elrejtésével gyakorolhatjuk az egyes és többes számban történő
kérdezést.
BEFORE THE PARTY

Tankönyv 28–29. oldal

• 4. feladat A kép segítségével átismételjük a szókincset (a hanganyag első részét
is használhatjuk).
• A felvétel második része képleíró mondatokat tartalmaz. Hallgassuk és ismételjük
mondatonként kórusban, majd egyénenként!
Hanganyag 25

második része

• 6. feladat Közösen elolvassuk a megállapításokat, s eldöntjük, melyik igaz,
melyik hamis. A hamis állítások javításával bevezetjük az any szó használatát.
A feladat példái segítenek ebben:
There isn’t any juice on the table.
There is some on the cupboard.
There aren’t any straws in the jug.
There are some on the chair.
• Összegyűjtjük a képen látható összes megszámlálható dolgot/személyt
jelentő szót, majd a megszámlálhatatlan dolgot jelentőket. Közben rávezetjük
tanítványainkat, mikor használunk egyes, és mikor többes számot a fenti
mondatokban. Fontos felhívni a figyelmet arra, hol használhatunk határozatlan
névelőt és többes számú formát, illetve hol nem használható egyik sem.
Countable (C)

Uncountable (U)

a girl

girls

ham

a woman

women

cheese

a sandwich

sandwiches

juice

• 7. feladat CSOPORTMUNKA A játék célja az új szerkezet gyakorlása (részletes
információ a Játékok leírása című részben).
Variáció 1: Mivel az új szerkezet ezen az órán került bevezetésre, ez alkalommal
célszerű az egész tanulócsoportot együtt munkáltatni, azaz négy csoportra
osztani őket, s úgy játszani.
Variáció 2: A játékot egy következő alkalommal 4 fős csoportokban játszhatjuk.
Záró feladat Beszélgessünk tantermünkről:
Tanár: pencils – desks
Diák1: There are some pencils on the desks.
Tanár: flowers – teacher’s desk
Diák2: There aren’t any flowers on the teacher’s desk. etc.
Javasolt
házi feladat
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Tk. 29. oldal 7. feladat: Hat mondat írása a képről a Sentence chest segítségével
Differenciálás lehetősége: A tanultakat már aktívan használók írhatnak saját
szobájukról
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UNIT 3 – AT A PARTY
39. óra
Az óra célja

• Az előző órán tanultak gyakorlása készségfejlesztő feladatok segítségével

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, munkafüzethez tartozó CD, írásvetítő (6. feladat Variáció 1),
négy kis tábla minden csoportnak (Tk. 7. feladat, Variáció 2), tükör
Tankönyv 29. oldal

Az óra menete

Bevezető feladat 7. feladat CSOPORTMUNKA Áttekintjük a házi feladat
mondatait, majd az előző vázlatban leírt játék második variációja szerint, 4-fős
csoportokban tevékenykedünk.
IN THE KITCHEN

Munkafüzet 33. oldal

• 5. feladat A hanganyag alapján a tanulók kiegészítik a 4. feladat illusztrációját.
Először meghallgatjuk a teljes szöveget, hogy a diákoknak legyen elképzelése
a képről. Tevékenység közben célszerű mondatonként haladni, időt adva
a rajzok elkészítéséhez.
Hanganyag 17
• 6. feladat Az előző tevékenység során hallottak és rajzoltak alapján kell
kiegészíteni a mondatokat, majd párokban ellenőrizni. (A feladat szövege
megegyezik a Track 17 hanganyagáéval.)
Megoldás:
There are some straws on the tray next to the glasses.
There is a tray on the table.
There are some glasses on the tray. There are some napkins on the chair.
There are some cups in the cupboard. There are some plates on the cooker.
There is a big bowl in the sink.
There is a jug on the fridge.
There is some water in the jug.
Variáció: Ha a helyesírás alaposabb gyakorlására van szükség a
tanulócsoportban, írásvetítő fóliára is kiírhatjuk a mondatokat, s a korábban
leírt módon közös ellenőrzést tarthatunk.
ANOTHER PARTY

Munkafüzet 34. oldal

• 7. feladat A hirdetés szövegéből kell kikeresni a megszámlálható és
megszámlálhatatlan dolgokat megnevező főneveket, és a táblázat megfelelő
oszlopába beírni azokat. A táblázat bevezeti a kérdéseket is. Az új szavak
jelentését a diákok tükör segítségével fejthetik meg.
• 8. feladat CSOPORTMUNKA A diákok 3-4 fős csoportokban ötleteket
gyűjtenek arról, mire van és mire nincs szükségük, ha a születésnapi bulijukat
otthon, illetve egy étteremben rendezik. Előtte elevenítsük fel a két példa
segítségével a some és az any szavak használatát! A munka végeztével
két-két csoportot ültessünk össze, hogy összevethessék mondataikat.
Zárásként beszélgethetünk arról, ki hol szeretne ünnepelni, s miért.
• 9. feladat A feladat önálló megoldásával visszacsatolást kaphatunk arról,
sikerült-e megérteni a tanultakat.
Tankönyv 28–29. oldal
Záró feladat 7. feladat Extra task PÁRMUNKA A diákok párokban mondatokat
mondanak a 28. oldal 4. feladat képéről a példák alapján.
‘A’ diák: There is a table in the kitchen.
‘B’ diák: There is some food on it: some bread, butter …
‘A’ diák: There are some tomatoes …
‘B’ diák: There aren’t any …
Javasolt
házi feladat

Tk. 29. oldal 7. feladat Extra task megoldása írásban
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UNIT 3 – AT A PARTY
40. óra
Az óra célja

• Szókincs bővítése és gyakorlása (ruhadarabok, színek, minták)
• Személyleírás kibővített gyakorlása
• Jókívánságok kifejezése

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, Secrets 1 képkártyák (Family members 1–8;
Free time activities 1–8)

Az óra menete

Bevezető feladat Készítsünk a korábban tanult ruhadarabokról gondolattérképet
a táblára! Ezt követően adjunk közösen a ruházatra is kiterjedő személyleírást
a szereplőkről a Secrets 1 képkártyáinak segítségével:
This is Rick. He is tall and … He has got blond hair … He is wearing …
GUESTS

Tankönyv 30. oldal

• 8. feladat Célunk a szókincs bővítése. Meghallgatjuk a felvételt, miközben
a tanulók rámutatnak a megfelelő részletre, s elismétlik a szavakat.
Hanganyag 26

első része

• Meghallgatjuk és egyénenként ismételtetjük a hanganyag második részének
mondatait.
Hanganyag 26

második része

Ezt követően beszélgetést kezdeményezünk a szereplőkről, mely során
a bevezető feladatban foglalt szerkezeteket az új szókinccsel teljesítsük ki:
This is Peter. He has got black hair. He has got a smiley face. He is standing near
the table. He is wearing checked pyjamas and a red patterned birthday hat.
• CSOPORTMUNKA A 3 fős csoport egyik tagja gondol egy szereplőre, társai
eldöntendő kérdésekkel próbálják kitalálni, ki az. Majd szerepet cserélve
dolgoznak tovább.
Differenciálás lehetősége: A magabiztosabban és pontosan kommunikáló diákok
választhatnak más, többszereplős tankönyvi képet, vagy húzhatnak az óra elején
használt képkártyákból.
• 9. feladat PÁRMUNKA Miután meggyőződtünk arról, hogy mindenki ügyesen
használja az új szavakat, megpróbálhatunk párokban beszélgetni, érvelni
a feladat példája szerint. Azonosítsuk, melyik ajándékot ki hozta!
• 10. feladat Megismerkedünk néhány születésnapi köszöntővel (részletes leírás
a Dalok és mondókák részben).
Hanganyag 27
Záró feladat Énekeljük el a dalt annak a diáknak a nevével, akinek legutóbb volt
a születésnapja!
Javasolt házi
feladat
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Mf. 35. oldal 10. feladat: a rejtvény megoldása
Mf. 38. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, magyar jelentésük beírása
A következő óra egyik feladatához ételeket és italokat ábrázoló képek rajzolása/
kivágása és felkasírozása
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UNIT 3 – AT A PARTY
41. óra
Az óra célja

• Szókincs gyakorlása (ruhadarabok, színek, minták)
• Pár- és csoportmunkában való aktív részvétel: kommunikációs készségek
fejlesztése

Eszközök

Munkafüzet, tankönyvhöz tartozó CD, színes ceruzák, tankönyv, mondatkártyák
(lásd Resources), csomagolópapír, táblaragasztó, gyerekek által hozott étel-/italképek
Előkészítés: A mondatkártyákat helyezzük el mindenki által jól láthatóan (pl. falon,
ajtón), és takarjuk le egy ív csomagolópapírral, hogy idő előtt ne vonja el
a gyerekek figyelmét!

Az óra menete

Bevezető feladat Állva kezdjük a játékot. Ruházatot leíró mondatokat mondunk,
s csak azok ülhetnek le, akik viselik a megfelelő ruhadarabokat:
Sit down if you are wearing a pink and green polka-dot T-shirt.
Sit down if you are wearing a pair of light blue socks.
Sit down if you’re wearing something checked. etc.
Ezt követően ellenőrizhetjük a házi feladat rejtvényének megoldását.
THE WASHING LINE

Munkafüzet 35. oldal

• 11. feladat PÁRMUNKA A diákok mintákkal látják el és kiszínezik a szárítókötélen látható ruhákat, majd elmesélik párjuknak, milyen ruháik vannak.
• 12. feladat PÁRMUNKA Ugyanazok a párok dolgoznak tovább, a példa alapján
közösen írnak a ruhákról.
• Extra task CSOPORTMUNKA 3-4 fős vegyes képességű csoportokat alakítunk.
Kérdések segítségével igyekeznek minél többet megjegyezni egymás ruháiról,
majd beszámolni a hallottakról (részletes információ a Játékok leírása című
részben).
• Továbblépés előtt mindenki elmondja, milyen ruhákat választana
a szárítókötélről születésnapi bulijára.
ARE YOU HUNGRY OR THIRSTY?

Tankönyv 31. oldal

• Felfedjük a teremben előzetesen elhelyezett mondatokat, és megkérjük
a diákokat, tegyék azokat időrendi sorrendbe:
When I have a birthday party …
They sing Happy birthday to me.
I always make sandwiches for my friends. We eat some sandwiches and drink some juice.
I put on some nice clothes.
We dance, talk and play.
I wait for my friends.
They go home.
My friends arrive.
I tidy up the kitchen and the sitting room.
• 11. feladat Meghallgatjuk, majd szereposztásban is felolvastatjuk a rendrakás
közben elhangzó beszélgetést.
Hanganyag 28
Záró feladat 12. feladat PÁRMUNKA Emeljük ki a 11. feladatból a kínálást és
kérést kifejező mondatokat:
Do you want some grapes?
Yes, please. / No, thank you.

Can I have an apple?
Yes, here you are.

A hozott étel- és italképek segítségével gyakoroljuk a fentieket párokban!
Javasolt házi
feladat

Tk. 31. oldal 13. feladat: szógyűjtés, szókincs rendszerezése témánként, külön
A/4-es lapokon filctollal megírva
ÓRAVÁZLATOK
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UNIT 3 – AT A PARTY
42. óra
Az óra célja

• Tanulás tanulása – szókincs tanulásával kapcsolatos tapasztalatok megosztása
• Segítségkérés gyakorlása
• Autentikus anyag feldolgozása: angliai szokásokról tanulunk

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, a tanulók által készített szóhálók, táblaragasztó

Az óra menete

Bevezető feladat A diákok elhelyezik a házi feladatként készített szóhálóikat
a táblán. Megbeszéljük, ki milyen módszerrel dolgozott, s hogy hasznosnak
találják-e a szavak ilyen módon történő rendszerezését. Adjunk lehetőséget
a tanulási technikáik megosztására!
HOW MANY SENTENCES?

Munkafüzet 36. oldal

• 13. feladat A szókincs rendszerezése és áttekintése után mondatszintre lépünk.
A diákok önállóan mondatokat alkotnak a példák alapján. A Sentence chest
ötletet ad arra, hogy probléma esetén hogyan tudnak segítséget kérni.
Differenciálás lehetősége: A gyorsabban dolgozók írhatnak az otthon elkészített
szóhálóik szavaival is.
• 14. feladat Újabb mondatokat írunk a hanganyag segítségével. Ez a feladat is
kínál lehetőséget a segítségkérés módjára (Sentence chest).
Hanganyag 18
Megoldás: Can I have some water, please? Do you want some sweets?
• Fontos: A 13. feladat kérdéseiből nyilvánvaló, hogy az any szót tagadásban
és kérdésben használjuk. A diákok szerint vajon miért más a 14. feladat két
példája?
Válasz: Udvarias kérés és kínálás esetén mindig a some szót kell használnunk.
CULTURE

Tankönyv 32. oldal

• 14. feladat Bevezetésként beszélgessünk arról, hogy mit lehetne enni egy kerti
partin. Megkérdezhetjük, hogy láttak-e már angol vagy amerikai filmekben ilyen
kerti összejövetelt.
• A feladathoz tartozó felvétel első részében egy kerti partira meghívást fogunk
hallani, amely segítségével válaszolhatnak a tankönyv kérdéseire.
Variáció: A hanganyagot úgy hallgatjuk, hogy a tankönyv szövegét a diákok
letakarják, s csak a kérdéseket láthatják.
Hanganyag 29

első része

Záró feladat Ha van rá helyünk és időnk, kipróbálhatjuk a hanganyag második
részében, illetve a tankönyvben leírt játékot.
Hanganyag 29
Javasolt házi
feladat
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második része

Szókincs szóbeli gyakorlása
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UNIT 3 – AT A PARTY
43. óra
Az óra célja

• Helyes hangképzés: nyelvtörők hallás után történő ismétlése
• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Munkafüzet, munkafüzethez tartozó CD, étel- és/vagy italkártyák (annyi
szó- vagy képkártyapár, ahány párost szeretnénk alkotni)

Az óra menete

Bevezető feladat Közösen gyűjtsünk th betűkapcsolatot tartalmazó szavakat!
SOUND CHEST

Munkafüzet 36. oldal

• 15. feladat Mondassuk ki tanulóinkkal a [Ѳ] és a [ð] hangokat! Hallgassuk meg
a feladat első két mondatát, s ismételjük el kórusban! A harmadik és negyedik
mondat meghallgatása során koppintsanak egyet az asztalon, amikor az
[Ѳ] hangot hallják, és kettőt, amikor az [ð] hangot! Ismételjük el a nyelvtörőket
közösen!
Hanganyag 19
MINISECRETS

Munkafüzet 37. oldal

• 16. feladat A tevékenység első részében kártyák segítségével kell a diákoknak
párjukat megtalálni. Annyi pár étel- és/vagy italkártyára van szükségünk,
ahány párt szeretnénk alakítani. Kiosztjuk a kártyákat. A gyerekek körbe járva
kérdezik egymást: Have you got any milk? Ha a kérdezettnél tejet ábrázoló
kártya van, igenlően válaszol – ők párt alkotnak. Ha nem a megfelelő kártyát
tartja kezében, nemleges választ ad. A játék addig folytatódik, amíg mindenki
megtalálja a párját.
• PÁRMUNKA A tevékenység második részében a párok úgy állnak
az ablakokhoz, hogy egyikük kilásson, társa háttal helyezkedjenek el!
A háttal álló kérdések segítségével igyekszik megtudni, mi látható az utcán.
Erre két percet kapnak:
Can you see any adults?
Yes, I can see some (adults near the houses).
Are there any cars?
No, there aren’t (any).
Megjegyzés: Ez a játék szervezési nehézséget okozhat. Ha nincs lehetőségünk
egyszerre munkáltatni a párokat, feladatot kell találnunk azok számára, akik épp
nem férnek el az ablakok mellett. Válogathatunk a tankönyv utolsó fejezetében
található Minisecrets rész ötleteiből, vagy a várakozási idő alatt átgondolhatják
kérdéseiket.
• 17. feladat PÁRMUNKA A beszélgetést követően a párok rövid leírást
készítenek a látottakról.
Záró feladat 18. feladat A fogalmazást befejezők 4 fős csoportokká szerveződve
összehasonlítják leírásaikat a példa szerint.
Javasolt
házi feladat

Mf. 39. oldal 20.a és b feladat: a tanultak átgondolása

Megjegyzés: A 44-45. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat, az önértékelés során megfogalmazottakat.
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 projektötletének segítségével (32. oldal 15. feladat).
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UNIT 4 – Going out
46. óra
Az óra célja

• Szókincs ismétlése és bővítése (város)
• Meghívás elfogadásának és visszautasításának gyakorlása párokban
• Helymeghatározás felelevenítése, gyakorlása új szituációban

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, dobókocka minden párnak, szókártyák
(elöljárószavak)

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 a város témakörében. Az elhangzott szavakat írjuk
fel a táblára!
PLACES TO GO TO

Tankönyv 33. oldal

• 1. feladat Nézzük meg a feladat illusztrációját, és pipáljuk ki azokat a táblára
írt szavakat, amelyek szerepelnek rajta! Ösztönözzük tanulóinkat, hogy
mondjanak még szavakat a képről az I can see a/an … kifejezést használva!
• Ezt követően meghallgatjuk a hanganyag első részét, és követjük a könyv képes
szótárában a hallottakat. Újabb meghallgatás során kórusban elismételjük az új
szavakat.
Hanganyag 30

első része

• 2. feladat PÁRMUNKA A hanganyag második részének meghallgatása közben
a feladat a hallott és olvasott szöveg közti különbségek megtalálása. Alakítsunk
párokat! A tanulók oldják meg a feladatot, majd felváltva, párbeszéd formájában
gyakorolják a mondatokat!
Hanganyag 30

második része

• 3. feladat PÁRMUNKA A diákok az előző feladat párbeszédeinek mintájára, de
új párokban beszélgetnek. Dobókockával kisorsolják, hova hívják meg egymást.
Adjunk lehetőséget a pároknak az egész csoport előtti szereplésre is!
Munkafüzet 40. oldal
• Egészítsük ki a táblára óra elején felkerült szókincset az új szavakkal, és
bingózzunk a már ismert szabályok szerint!
• 1. feladat A térképről folytatott rövid beszélgetést követően a tanulók a felvétel
alapján kiegészítik a rajzot a hiányzó épületek neveivel.
Hanganyag 20
Megoldás: A shopping centre bal oldalán picnic area/park, a boltoktól északra roller
rink, amellett Internet café; a Westgate Street másik oldalán a múzeum mellett
cinema; a High Street jobb oldalán a pizzériától délre skateboard park; a folyón túl
a híd másik oldalán BMX track, tőle északra a folyó másik partján ice rink; a Hill Street
túloldalán a pizzériával szemben football pitch.
Differenciálás lehetősége: A hanganyag a korábban tanultakra épül, de eddig nem
tanult kifejezéseket is tartalmaz. A kulcsszavakra összpontosítással megoldható
a munkafüzet feladata. Ha szeretnénk kiaknázni a szövegben rejlő egyéb
lehetőségeket, építhetünk rá újabb feladatokat (pl. szövegkiegészítés hallás
alapján, párkereső játék kettévágott mondatokkal, kifejezésekkel).
Záró feladat PÁRMUNKA Tanulóink párokban beszélgetnek az 1. feladat
kiegészített illusztrációja alapján. A tevékenység megkezdése előtt helyezzük el
a táblán a tanult elöljárószavak szókártyáit, s adjunk példákat:
There is a museum next to the cinema.
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Adjunk mintát a beszélgetéshez is:
’A’ diák: Excuse me, is there a shopping centre near here?
’B’ diák: Yes, there is one in the High Street, opposite the skateboard park.
Javasolt házi
feladat

Mf. 40. oldal 2. feladat: a párbeszéd mondatainak sorbarendezése
Mf. 46. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, magyar jelentésük beírása
UNIT 4 – Going out
47. óra

Az óra célja

• Az előző órán tanultak szituatív gyakorlása, szerepjátékban való aktív részvétel
• Szókincs bővítése (filmek)

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, mondatkártyák (lásd Resources)

Az óra menete

Bevezető feladat Önállóan dolgozva mindenki megpróbálja leírni az alábbi
betűsorban található, várossal kapcsolatos szavakat:
circushopostofficerinkbeachurchospitalmarketenniscourtheatree
Munkafüzet 40. oldal
• 3. feladat PÁRMUNKA Páros felolvasással ellenőrizzük a házi feladatot, majd
annak segítségével új párbeszédeket alkotunk a 3. feladat szerepkártyái szerint.
• Extra task A felvétel meghallgatása közben a tanulóknak az 1. feladat térképén
kell tájékozódniuk. A feladat az előző vázlatban leírtakhoz hasonlóan
differenciálásra, további szerepjátékok beiktatására is alkalmas.
Hanganyag 21
WHAT’S ON SCREEN?

Tankönyv 33–34. oldal

• Extra task A megadott szavak segítségével megpróbáljuk kitalálni, miről fogunk
az elkövetkezőkben tanulni. A tipp ellenőrzéséhez fordítsunk a következő oldal
4. és 5. feladatához!
• 4. 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.
Hanganyag 31

első része

• A hanganyag második részében egy rövid párbeszéd szerepel. Meghallgatása
közben keressük a választ az alábbi kérdésekre:
What’s on at quarter past 5 on screen 5?
What kind of film is it?
Megjegyzés: Nehezítésként letakarhatjuk a táblázat feletti párbeszédet, amelyben
ott van a kérdésekre adott válasz is.
Hanganyag 31

második része

• PÁRMUNKA A táblázat feletti párbeszéd alapján a párok a többi filmről is
beszélgetnek.
Záró feladat CSOPORTMUNKA Osszuk az osztályt két csoportra! Az egyik
csoport javaslatokat tesz, melyik filmet nézzék meg. A másik csoport tagjait
azonban nehéz meggyőzni, ők mindig ellenkeznek. A hatékony kommunikáció
érdekében készítsünk mondatkártyákat:
Do you want to come …?
There’s a … film on at …
Would you like to watch a good … film?
Javasolt
házi feladat

Not really …
I’m sorry but I’m busy …
I’m sorry I don’t like …

Mf. 46. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, magyar jelentésük beírása
ÓRAVÁZLATOK
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UNIT 4 – Going out
48. óra
Az óra célja

• Az előző órán tanultak alkalmazása új szituációkban
• Sorszámnevek gyakorlása (ismétlés, bővítés)
• Autentikus anyag felhasználása – információ keresése (mozijegyek)

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, előző órára készített mondatkártyák
Előkészítés: Óra előtt helyezzük el a táblán az előző órára készített
mondatkártyákat!
Munkafüzet 41. oldal

Az óra menete

Bevezető feladat 4. feladat Az előző órán tanult új szavak felelevenítésére oldjuk
meg a keresztrejtvényt! Ellenőrzésként írjuk fel a szavakat a táblára!
Megoldás: Across: 1. adventure film, 2. romance, 3. ticket, 4. musical, 5. cinema,
6. documentary, 7. screen
Down: 1. crime, 2. action, 3. comedy, 4. science-fiction, 5. animated, 6. fantasy film
CINEMA GUIDE

Munkafüzet 41. oldal

• 5. feladat A felvétel meghallgatása közben a tanulók beírják a táblázatba
a hiányzó információkat. A megoldást a moziműsorról folytatott beszélgetés
során ellenőrizzük.
Hanganyag 22
6. feladat PÁRMUNKA A beszélgetőtársak meghívják egymást a táblázatból
kiválasztott filmre. Szerepcserével is gyakorolhatják a párbeszédet.
Szorgalmazzuk az előző órán használt mondat alkalmazását (mondatkártyák
a táblán)!
TICKETS

Tankönyv 34. oldal

• 5. feladat Keressünk adatokat a három mozijegyen:
What’s on? When does it start? How much is a ticket?
Where can you sit?
Ha már el tudnak igazodni a jegyen található információt illetően, indítsuk el
a magnót! A felvételt hallgatva a diákok rámutatnak arra a jegyre, amelyről
éppen szó van.
Hanganyag 32
AT THE TICKET OFFICE

Tankönyv 35. oldal

• 6. feladat Terjesszük ki a sorszámnevek körét a felvétel első részének
segítségével! Ismételjük a hallott sorszámneveket!
Hanganyag 33

első része

A felvétel második részének hallgatása közben megkeressük a kép megfelelő
részletét.
Hanganyag 33

második része

• Beszélgessünk a sorban álló emberekről! A beszélgetés tartalmát és terjedelmét
igazítsuk tanítványaink nyelvi szintjéhez! A személyleírás lehetőséget ad
a korábban tanultak ismétlésére, gyakorlására.
Záró feladat 7. feladat CSOPORTMUNKA A tevékenység a tanultakat játékos
formában aktivizálja (részletes információ a Játékok leírása című részben).
Megjegyzés: Emlékeztessük tanítványainkat, gond esetén hogyan tudnak angolul
segítséget kérni!
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Javasolt
házi feladat

Szókincs szóbeli gyakorlása
Mf. 41. oldal 7. feladat: filmcímek gyűjtése
Fontos: Az adott korosztály számára megfelelő, tartalmas filmeket válasszunk,
melyek angol címei a szókincs bővítésére is alkalmasak! Listánkat egészítsük ki
a gyerekek által választottakkal!
UNIT 4 – Going out
49. óra

Az óra célja

• Hallott információ követése
• Információcsere párokban/csoportokban
• Önálló szövegfeldolgozás, szótárhasználat

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, tükör, angol–magyar szótárak, otthon
előkészített filmcímek

Az óra menete

Bevezető feladat Állítsunk sorba néhány diákot a következők szerint:
Tanár: The first child is wearing a checked shirt.
(A kockás inges gyerek kiáll a tanári asztalhoz.)
Piroska: The second child is wearing a new light blue pullover.
(Az új világoskék pulcsit viselő az első gyerek mellé áll.)
Zsolti: The third person is wearing ….
(Ha esetleg ránk illik a leírás, beállunk a sorba.) stb.
WHO IS TALKING?

Tankönyv 35. oldal

• 8. feladat Térjünk vissza a 6. feladat képéhez, s a 8. feladat hanganyagát
meghallgatva találjuk ki, ki beszél a sorban állók közül!
Hanganyag 34
• Olvassuk fel a párbeszédet a képen látható többi szereplő nevében is!
THE NEVER-ENDING STORY

Munkafüzet 42. oldal

• 8. feladat Talán néhányan már hallottak a Végtelen történet című filmről.
Beszéljük meg, milyen filmről van szó, s a hanganyagról ellenőrizzük tippünket!
(A felvételen a 9. feladatban olvasható szöveg hallható. Szóljunk a gyerekeknek,
hogy ne ijedjenek meg, ha nem értenek mindent! Itt nem a szó szerinti követés
a cél, hanem a kulcsszavak megtalálása.)
Hanganyag 23
• 9. feladat A szöveg feldolgozásához segítséget ad a tükör és az angol–magyar
szótár használata. Itt sem a szó szerinti megértésre, hanem a tartalom
követésére kell törekedni. A feladatok elvégzése után célszerű egy kötetlen
(akár anyanyelven folyó) beszélgetésben ellenőrizni, mennyire értették meg
a gyerekek a történetet. Ha szükségesnek és hasznosnak ítéljük, e beszélgetés
előtt hallgassuk meg újra a filmről szóló hanganyagot!
• 10. feladat Mindenki önállóan megfejti a titkos üzenetet.
Megoldás: Daydreaming is fun.
Záró feladat Mf. 41. oldal 7. feladat CSOPORTMUNKA Játsszunk az otthon
előkészített filmcímekkel (részletes információ a Játékok leírása című részben)!
Javasolt
házi feladat

Mf. 42. oldal Extra task: titkos üzenet írása
A tanult szavak és a meghívást kifejező mondatok átismétlése
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UNIT 4 – Going out
50. óra
Az óra célja

• Problémamegoldás és kooperáció csoportokban
• Kommunikációs készségek fejlesztése pármunkában
• Javaslattétel és meghívás kifejezésének gyakorlása, a tanultak rendszerezése

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, tankönyvhöz tartozó CD, két különböző színnel írt
sorszámnévsorozat (gyerekek hátára tűzhető módon: Post-it lapon vagy
névkártyatartóban)

Az óra menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Két csoportot (pl. zöld csoport és kék
csoport) alakítunk úgy, hogy minden diák hátára tűzünk egy megfelelő színű
sorszámot anélkül, hogy láthatná a számát és tudná annak színét. A feladat
a számoknak megfelelően sorba állni két csoportot alkotva. Külön csoportba
álljanak az azonos színűek! Feltétel az angol nyelvi kommunikáció:
You are the second.
What colour am I?/Am I green?
A csoportok egymást ellenőrzik a sorszámnevek felolvasásával.
ARE YOU FREE ON SATURDAY?

Tankönyv 36. oldal

• 9. feladat CSOPORTMUNKA A bevezetőben kialakított csoportok együtt
fognak dolgozni a feladaton. Írjuk fel a következő megállapításokat:
They want to go to the musem.
Dad has got three tickets to the 3D cinema.
They want to watch a film about dinosaurs.
A párbeszéd csukott könyvvel történő meghallgatása során ki kell választaniuk
az igaz információt, és ki kell javítaniuk a két hamisat.
Hanganyag 35
Megjegyzés: Nagy létszámú tanulócsoport esetén további csoportokra bonthatjuk
az osztályt. A nyelvi szintnek megfelelően növelhetjük az igaz/hamis
megállapítások számát, illetve változtathatjuk azok tartalmát.
• Hallgassuk meg újra, majd olvassuk el a párbeszédet! Beszéljük meg az új
szavak jelentését!
• 10. feladat Beszélgessünk a filmekről először közösen.
What kind of films are they?
What are they about?
Lehetséges megoldás: High School Musical is a film about secondary school students
… Harry Potter is a fantasy film. It’s about Harry, a young magician, and his
adventures … The Great Mouse Detective is an animated detective story. It’s about Basil,
the rodent Sherlock Holmes, and his adventures. He investigates the kidnapping of a toymaker … Charlie and the Chocolate Factory is a family movie. In the film a young boy
travels through the most exciting chocolate factory in the world. The film is about his
adventures ... etc.
Megjegyzés: A tevékenység lehetőséget kínál a szókincs bővítésére.
• PÁRMUNKA Az előző feladat párbeszédének mintájára, egy-egy filmet
kiválasztva, változó párokban kommunikáljunk!
Munkafüzet 43. oldal
• 11. feladat A feladat célja a javaslattételt kifejező és javaslatra reagáló
kifejezések rendszerezése. Megoldásával újra átgondolhatjuk és bővíthetjük
az előbbiekben gyakoroltakat.
Záró feladat 12. feladat PÁRMUNKA A párok javaslatot tesznek egy-egy
programon való részvételre. Ez a tevékenység új szituációba helyezve
gyakoroltatja az eddig tanultakat.
Javasolt házi
feladat
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Mf. 43. oldal 12. feladat: párbeszéd írása lehetőleg arról a programról, amelyet
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UNIT 4 – Going out
51. óra
Az óra célja

• Új nyelvi formával ismerkedünk – Object pronouns
• Együttműködés csoportokban: kreatív írás – gyakorlófeladat készítése más
műveltségterületek tankönyveit felhasználva

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, füzet, memóriakártyák (lásd Resources),
színes kréta, más műveltségterületek tankönyvei

Az óra menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Előzetesen készítsük el a kártyákat! Minden
kártyára csak egy mondatot írjunk! Az itt egymás mellett szereplők alkotnak
egy-egy párt.
I’m on holiday. Please phone me.
Where are you? I can’t see you.
It is nice. Do you like it?
She is wearing a new dress. Look at her.
He is running fast. Catch him.
We are the music makers. Can you hear us.
They are going to the zoo. I want to go with them.
Játsszunk memóriajátékot a már ismert szabályok szerint! Ezzel átismételjük
a személyes névmásokat, s egyúttal bevezetjük azok tárgyesetű alakjait, amelyeket
elöljárószavak után is használunk.
CAN YOU FIND THEM?

Tankönyv 37. oldal

• 11. feladat Olvassuk el a példát, s lapozzunk a megadott képhez! Egészítsük ki
a képleírást néhány mondattal! Haladjunk mondatról mondatra, míg meg nem
találtuk az összes képet!
• A Bevezető feladat játéka és a 11. feladat mondatai alapján célszerű a tanultakat
a táblán és a füzetben rögzíteni, és a tárgyesetben álló személyes névmásokat
színessel jelölni.
• Extra task CSOPORTMUNKA A diákok négy csoportban együttműködve,
a történelem, ének, vagy más tankönyvükben található képekről hasonló
feladatot készítenek. Előzetesen szabjuk meg a rendelkezésre álló időt!
• Két-két csoport együtt tevékenykedve megoldja egymás feladványát.
RED RIVER VALLEY

Tankönyv 37. oldal

• 12. feladat A dal meghallgatása közben ki kell választani és alá kell húzni
a megfelelő személyes névmást (részletes leírás a Dalok és mondókák című
részben).
Hanganyag 36
Záró feladat Énekeljük el együtt!
Javasolt
házi feladat

Mf. 44. oldal 13. feladat: a szöveg kiegészítése a megadott szavakkal
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UNIT 4 – Going out
52. óra
Az óra célja

• Tanulás tanulása – szórend memorizálása, kulcsszavakra építés
• Autentikus anyagok feldolgozása – egy különleges angliai színházról tanulunk

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, füzet, színes kréta és ceruzák
a gondolattérképhez (internet-hozzáférés)
Tankönyv 37. oldal

Az óra menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Az angol mondatok felépítésében nagyon
fontos szerepe van a szórendnek. Kereshetünk erre közösen olyan példákat, ahol
a megváltozott szórend módosítja a mondat jelentését:
She has got long hair. Has she got long hair?
A girl is drawing a boy. A boy is drawing a girl.
De egy adott összetett mondaton belül is fontos a szórend, nem mindegy, hová
kerül az időre vonatkozó kifejezés stb. Ebben az életkorban a gyerekek játék,
tevékenység közben könnyen tanulnak, míg az elvont szabályokat még nem értik.
Egy-egy mondat szórendjét is könnyebb megjegyezni a tankönyv 37. oldal
13. feladatában leírt GOSSIPING játék segítségével (részletes információ a Játékok
leírása című részben).
Ezt követően ellenőrizhetjük a házi feladatot.
CULTURE

Tankönyv 38. oldal

• 14. feladat Bevezetésként a diákok a Letter shark/hangman betűjátékkal kitalálják
az új témát: aquatheatre
• Meghallgatjuk a felvételt, majd a diákok megnevezik azokat az állatokat,
amelyekről hallottak.
Hanganyag 37
• Másodjára nyitott könyvvel hallgatjuk a magnót. Koncentráljunk a szöveg
kulcsszavaira, és készítsünk gondolattérképet a táblára és a füzetbe!

AQUATHEATRE
in Liverpool

Zebra sharks

Bamboo sharks

• A szóháló segítségével feleleveníthetjük a cápákról hallottakat.
Internet-hozzáférés esetén keressünk információt a Liverpoolban található
attrakcióról: www.blueplanetaquarium.com
Záró feladat PÁRMUNKA A párok újra átolvassák a 14. feladat szövegét, és
szóláncot alkotnak. Példaként írjuk fel a táblára a következőket:
scared dangerous shark kinds skin
Érdemes velük kitaláltatni a szólánc alkotásának szabályát: a következő szónak
mindig az előző szó utolsó betűjével kell kezdődnie.
Javasolt
házi feladat
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Mf. 44. oldal 14. feladat: a levél kulcsszavainak gondolattérképre rendezése
Mf. 46. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, magyar jelentésük beírása
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UNIT 4 – Going out
53. óra
Az óra célja

• Helyes hangképzés: nyelvtörők hallás után történő ismétlése
• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Munkafüzet, munkafüzethez tartozó CD, üres kártyalapok és filctollak minden
tanulónak, három üres doboz a kártyák számára, angol–magyar szótárak, Noughts
and crosses játék a táblára előre felrajzolva, színes kréta

Az óra menete

Bevezető feladat Készítsük el a táblán a házi feladatban gyűjtött szavakból
a szóhálót! Mindenki adja hozzá saját ötleteit! Utána idézzük fel a levél tartalmát
a kulcsszavak segítségével!
SOUND CHEST

Munkafüzet 44. oldal

• 15. feladat Gyakoroljuk a kérdőszavak helyes kiejtését!
Hanganyag 24
MINISECRETS

Munkafüzet 45. oldal

• 16. feladat Minden tanuló készít 3-3 szókártyát a minta alapján. Az egyikre
osztálytársak nevei, a másikra érzéseket kifejező melléknevek, a harmadikra
főnevek (emberek, állatok, tárgyak) kerülnek. Az azonos témához tartozó
kártyákat belehelyezzük egy-egy dobozba. Az első játékos húz a nevek és
a melléknevek dobozából, s kérdést alkot, amelyet egy másik játékos válaszol
meg a főnevek dobozából húzott kártya segítségével. A mondatra az első
kártyán megnevezett diák reagál:
Player 1:
Rita
angry
What makes Rita angry?
Player 2:
snakes
Snakes make her angry.
Rita:
No. Snakes make me scared.
(Boys make me angry.)
Megjegyzés: Ügyeljünk, hogy a gyerekeket sértő mondat ne hangozhasson el!
• 17. feladat PÁRMUNKA A diákok párokban kiegészítik a verset a megadott
kérdőszavakkal.
Megoldás (Eric Finney: Questions):
How far are the stars?
How deep are caves?
Are there men on Mars?
What makes waves?
Why does the tide
go out and in?
How do tunes come
from a violin?

Why is sky blue?
Where does it end?
What makes a rainbow?
Why does it bend?
Are there really ghosts?
Why does it snow?
So many questions.
So much to know.
Záró feladat Játsszunk a kérdőszavakkal Noughts and crosses játékot a már
korábban leírt módon (29. óra)! Két eldöntendő kérdés helyére írjuk be: How far?
How deep?
Javasolt
házi feladat

Mf. 47. oldal 20.a és b feladat: a tanultak átgondolása

Megjegyzés: Az 54–55. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat, az önértékelés során megfogalmazottakat.
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 projektötletének segítségével (38. oldal 15. feladat).
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REVISION 2
56. óra
Az óra célja

• A tanult szókincs ismétlése: melléknevek
• Nyelvtani szerkezet gyakorlása: megszámlálható és megszámlálhatatlan
dolgokat jelentő szavak, some/any használata (állítás, tagadás, kérdés)

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, tankönyvhöz tartozó CD, füzet, (fotók), szókártyák egy
dobozban (helyszínek)

Az óra menete

Bevezető feladat Szókincsjátékok segítségével ismételjük át a tanult mellékneveket
(pl. némán mondjuk, GUESS WHO? játékot játszunk az osztály tanulói közül
választva, szókeresőben megtaláljuk)!
WHAT CAN YOU SEE?

Tankönyv 39. oldal

• 1. feladat CSOPORTMUNKA A tanulók lemásolják a köröket füzetükbe,
s elhelyezik a cikkelyekben a megadott szavak. A gyűjteményt bővíthetik a 3.
és 4. lecke átlapozásával, illetve használhatják munkájukhoz a munkafüzet
18. feladatainak szótárát is.
• 2. feladat A tanulók meghallgatják a felvételt, s kiválasztják a megfelelő képet.
Hanganyag 38
• Ezt követően minél alaposabb leírást adunk a másik képről. Segítségként írjuk
fel a táblára:
There are some/lots of …
They are wearing … They are …-ing…
There’s a …
I can see a/an…
He/she is…-ing…
He/she has got some …
• 3. feladat CSOPORTMUNKA A tanulókat két vegyes csoportba szervezzük, és
kisorsoljuk köztük a 2. feladat képeit. A csapatok játékosai felváltva mondanak
mondatokat képükről.
Variáció: Hozzunk új képet a két csoport számára, így izgalmasabb a tevékenység.
COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS

Munkafüzet 48. oldal

• 1. feladat PÁRMUNKA A munkát párokban, nagyobb tanulói önállósággal
folytatjuk. Az ’A’ diák a megszámlálható, míg a ’B’ diák a megszámlálhatatlan
főneveket írja be a táblázat megfelelő oszlopába, majd együtt ellenőrzik, szükség
esetén kiegészítik a listát, közben kitöltik a másik oszlopot is.
• 2. feladat A kép alapján önálló munkával mindenki kiegészíti a mondatokat.
Ellenőrzés során törekedjünk minél több egyéni verzió meghallgatására!
Záró feladat Készítsünk elő egy dobozba szókártyákat a 4. fejezetben tanult
helyszínekkel. 3-4 önként vállalkozó diák élőképet alkot, melyen bemutatja
a dobozból egy másik tanuló által húzott helyszínt. Az osztály többi tagja részletes
leírást ad a jelenetben szereplőkről (hol vannak, mit csinálnak stb.). A következő
körben újabb önkéntes jelentkezők állnak be a képbe.
Variáció: Izgalmasabb, ha csak az élőképet bemutatók ismerik a kártyán kihúzott
szót, és a többieket csak a látottak segítik a találgatásban.
Javasolt
házi feladat
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Tk. 39. oldal 2. feladat Extra task: a táblázat kitöltése
Mf. 48. oldal 3. feladat: a mondatok átalakítása
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REVISION 2
57. óra
Az óra célja

• A tanult szókincs ismétlése: ételek, italok, terítéshez szükséges dolgok
• Nyelvtani szerkezet gyakorlása: megszámlálható és megszámlálhatatlan dolgokat
jelentő szavak, some/any használata (állítás, tagadás, kérdés, udvarias kérés)

Eszközök

Szerepkártyák a bevezető feladat szituációihoz (lásd Resources), munkafüzet,
tankönyvben található társasjáték táblája, pénzérme és bábuk, korábban készített
ételkártyák (Unit 3 Ex.12.) minden csoport számára

Az óra menete

Bevezető feladat PÁRMUNKA A diákok az alábbi szituációs kártyák segítségével
invitálják egymást a szabadidő közös eltöltésére:
a) Friday, 5 o’clock, BMX track
b) Saturday, 11:30 am – 1:00 pm, water polo match at the sports centre
c) Sunday, 4:15 pm adventure film
d) Tuesday afternoon, dinosaur display at the Science Museum
Variáció: Tanítványaink érdeklődési körének megfelelő szerepkártyákat készítünk.
Megjegyzés: Minden szituációhoz új párt választhatnak.
FAST-FOOD PLACES

Munkafüzet 49. oldal

• 4. feladat A feladat önálló olvasás, az olvasottak értelmezése, új szavak
jelentésének szövegösszefüggésekből való kikövetkeztetése, majd a körülírásnak
megfelelő szavak kiválasztása. Optimális esetben a szótárakat csak ellenőrzésre
használják a gyerekek.
• 5. feladat A szöveg újabb elolvasása után beszélgessünk étkezési szokásainkról,
egészséges és egészségtelen ételekről! Keressük meg a szövegben a görög saláta
hozzávalóit, majd írjuk le, hogy a megadott ételek közül mi szükséges hozzá és
mi nem.
LET’S PARTY

Tankönyv 40. oldal

• 4. feladat CSOPORTMUNKA A társasjáték a tanult szókincs aktív
alkalmazására, beszédszándékok kifejezésére (kínálás, annak elfogadása és
visszautasítása) szolgál, egyben lehetőséget kínál a játékos nyelvtani gyakorlásra
(részletes információ a Játékok leírása című részben).
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 szavakat kérdeznek a játékosoktól magyarul. Aki hamarabb mondja
a szó 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 6. feladat: rövid fogalmazás írása a kérdések alapján

58. óra: További gyakorlás és tudáspróba (Mf. 50–51. oldal feladatai)
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UNIT 5 – SHOPPING
59. óra
Az óra célja

• Ruhák anyagának, mintájának, szókincsének bevezetése
• Hallás utáni szövegértés fejlesztése
• Véleménykérés és javaslat szókincsének elsajátítása

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, tankönyvhöz tartozó CD, képkártyák (Clothes-Secrets 1,
Unit 4)

Az óra menete

Bevezető feladat Ismételjük át a ruhák témakörhöz kapcsolódó, már tanult
szókincset a Secrets 1-hez készített képkártyák és egy, előző évben kedvelt
szókincsfejlesztő játék segítségével!
IN THE WARDROBE

Tankönyv 41. oldal

A hanganyag meghallgatása előtt keressenek olyan dolgokat a képen, amelyeknek
már ismerik a nevét! Tegyük fel a feladat címében szereplő kérdést!
• 1. feladat Meghallgatjuk a felvételt, miközben a diákok a hallott ruhaanyag
képére mutatnak. Másodszori meghallgatáskor ismételjék a hallott szavakat,
majd a mondatokat!
Hanganyag 39
• Nevezzék meg a tanulók a szekrényben található ruhákat a minták és
az anyaguk említésével! Kezdőmondatként javasolhatjuk:
There is a leather belt in the wardrobe.
vagy:
Becky’s mum has got a denim dress.
• 2. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk tanulópárokat! A tanulók a megadott példa
alapján új párbeszédet hoznak létre, az első feladat szókincsével.
Kiegészítő ötlet: Az újonnan alkotott mondatokat le is írhatják tanulóink.
Elhelyezhetjük azokat egy mondatbankban, ahonnan a következő órákon óra eleji
gyakorlásként, ismétlésként elővehetjük majd őket. A gyorsabban haladó párok
a későbbi feladatok megoldása után, kiegészítő feladatként, önállóan is
használhatják a mondatbankot.
Munkafüzet 52. oldal
• 1. feladat első része A tanulók önállóan megoldják a feladatot, kiszínezik
a ruhákat.
Megoldás: a cotton T-shirt, a pair of denim trousers (jeans), a woollen pullover, a leather
jacket
PÁRMUNKA Tanulópárokat alakítunk, majd a párok a fenti ruhák említésével
eljátsszák a párbeszédeket.
• 2. feladat A tanulók feladata, hogy a hanganyag meghallgatása után lerajzolják
a hallott ruhákat.
Hanganyag 25
Megoldás: a pair of blue and yellow polka dot socks, a red and white flowery cotton
blouse, a pair of green and blue tartan trousers, a plain yellow leather jacket, a black and
white checked woollen mini-skirt, a pair of red and white striped tights
Záró feladat Játsszuk a WHAT ARE YOU WEARING TODAY? játékot!
Első körben mi mondunk igaz állításokat valakiről: This student is wearing a light blue
denim skirt and a yellow and red striped T-shirt. Az a diák, aki magára ismer, felkiált:
It’s me!
A bátrabb tanulóink felválthatnak minket a további leírásoknál.
Javasolt
házi feladat
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UNIT 5 – SHOPPING
60. óra
Az óra célja

• Üzletek szókincse
• Hallott szövegből konkrét információ kiszűrése, az alapján vásárlólista írása
• Együttműködés párokban
• Íráskészség fejlesztése
• Betűzés fejlesztése

Eszközök

Mindkét CD, munkafüzet

Az óra menete

Bevezető feladat Ültessük le a tanulókat az alábbi, illetve hasonló mondatokkal:
Sit down if you are wearing a denim skirt. Sit down if you are wearing a woollen pullover.
Sit down if you are wearing leather shoes. Sit down if you are wearing cotton socks.
Majd játsszuk el az előző órai záró feladat játékát!
Ellenőrizzük a házi feladatot! Ez egyben ráhangolás a következő tevékenységekre:
Hová is készül Becky?
Figyeljék meg a tanulók, hogy miről szólhat a vers!
SKIPPING RHYME

Munkafüzet 52. oldal

• 4. feladat Másodszori meghallgatás során a tanulók feladata beszámozni
a sorokat a helyes sorrend alapján. (Részletes leírás a Dalok és mondókák
a munkafüzetben című részben.)
Hanganyag 26
EXTRA TASK

Tankönyv 41. oldal

• A tanulók feladata, hogy eldöntsék, mely üzletek találhatóak egy
bevásárlóközpontban. Kérdezzük meg őket, milyen üzleteket ismernek még!
Ez a feladat bevezetése a következő oldal szókincsének.
SHOPS

Tankönyv 42. oldal

• 3. feladat Meghallgatjuk a felvételt, miközben a diákok a hallott üzlet képére
mutatnak. Másodszori meghallgatáskor ismételjék a hallott szavakat!
Hanganyag 40
• 4. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk csoportokat (ismert üzletek
felsorolásával), majd játsszuk el az I spy … játékot! (Részletes leírás a Játékok
leírása a tankönyvben részben.)
WORDSEACH

Munkafüzet 53. oldal

• 5. feladat A diákok feladata megkeresni az üzletek, tárgyak nevét
a szókeresőben. A tankönyvben szereplő üzletek közül egy hiányzik.
Megoldás: 3 →sweet shop, stationer’s, escalator
3 ←chemist’s, music shop, bank
3 ↓ sports shop, florist’s, jeweller’s
Hiányzik: a health and beauty shop
Záró feladat Betűzzék el a tanulók a Mf. 53. oldal 5. feladatában található
szavakat! Az osztálytársaik találják ki, melyik üzlet nevét betűzte társuk!
Javasolt
házi feladat

Válasszanak ki a tanulók öt üzletet, és írják le a füzetükbe, mit lehet az adott
üzletben vásárolni! You can buy … there. Szorgalmi feladatként tanulják meg
a tanulók Mf. 52. oldalán található versikét!
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UNIT 5 – SHOPPING
61. óra
Az óra célja

• Szövegértés fejlesztése olvasott szöveg alapján – igaz/hamis állítások eldöntése
• Szókincsbővítés
• Képleírás gyakorlása
• Együttműködés fejlesztése

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, mondatkártyák (az ének első hat sorának
mondatai, lásd Resources) elegendő a csoportok számára

Az óra menete

Bevezető feladat Énekeljék el a tanulók a már ismert How are you?… című dalt
(Introduction Tankönyv hanganyaga Track 2)! Ösztönözzük azokat a tanulókat,
akik megtanulták az előző órán megismert versikét, hogy mondják el azt
társaiknak!
• A következő feladathoz való átvezetésként elevenítsük fel az előző órán tanult
üzletek elnevezését játékos módon:
Tanár: I am going to a shop to buy some chocolate. Where am I going?
Diák: You are going to the sweet shop.
Tanár: Yes. I am.
A bátrabb tanulók átvehetik tőlünk a szerepet. Az utolsó kör mindenképpen
legyen a miénk:
Tanár: I am going to a shop to buy an elephant.
SHALL I BUY

Tankönyv 42. oldal

• 5. feladat CSOPORTMUNKA A feladat leírását lásd a Dalok és mondókák
részben.
Hanganyag 41
THE BLUEWATER SHOPPING CENTRE

Tankönyv 43. oldal

• 6. feladat Kérdezzük meg tanulóinkat, hogyan nevezzük azt a helyet, ahol ez
a sok üzlet együttesen megtalálható (a shopping centre ismert kifejezés lehet már
számukra)! Ismertessük meg a diákokat a mall kifejezéssel, amely elsődlegesen
az amerikai angolban használt kifejezés a bevásárlóközpontra).
• Elsőként olvassák el a diákok a True or false feladathoz tartozó állításokat!
Keressük meg közösen azokat a szavakat az állításokban, amelyek segítenek
majd a döntésben! (Pl.: There’s a bear in the shopping centre’s logo.) Emeljük ki
a számokat, illetve azok helyes kiejtését: three hundred, thirty, one hundred and
fifty! Írjuk fel ezeket a táblára segítségként!
• CSOPORTMUNKA: Alakítsunk 3-4 fős csoportokat (tartan, denim, woollen,
leather)! Adjunk időt a szöveg önálló elolvasására a csoporton belül, majd
közösen döntsék el, igazak vagy hamisak-e az állítások, a következő módon:
egy tanuló olvassa fel az állítást a csoportnak! Egy másik tanuló kezdje olvasni
az olvasmányt! Amikor az állításra vonatkozó részt hallanak a többiek, halkan
koppintsanak, majd döntsék el azt!
There’s a bear in the shopping centre’s logo.
It’s false, because there’s a horse in the shopping centre’s logo.
• Ellenőrizzük a megoldásokat az egész osztállyal!
Megoldás: false
true
false
true
true
false
Beszélgessünk a feltett kérdésről!
Megjegyzés: Kiegészítésként adható a Mf. 58. oldalán található Extra task
feladata.
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WHERE CAN I BUY IT?

Munkafüzet 53. oldal

• 6. feladat A tanulók feladata a hallott szöveg alapján a munkafüzetben található
bevásárlólista kitöltése.
Hanganyag 27
Záró feladat Találjanak ki újabb vásárolandó dolgokat a tanulók, és javasoljanak
üzletet azok vásárlásához a Mf. 53. oldal 6. feladata alapján!
Javasolt
házi feladat

Írjanak a tanulók egy általuk ismert bevásárlóközpontról a Tk. 43. oldal 6. feladata
alapján! Keressenek újabb információt a www.youngdriver.hu weboldalon!

UNIT 5 – SHOPPING
62. óra
Az óra célja

• Előző órákon megismert szókincs gyakorlása
• Kérünk és kínálunk (vásárlás szituációban)
• Mutató névmások használatának bevezetése

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD

Az óra menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Bemelegítésként játsszunk szóteniszt! Két
csoportra bontjuk az osztályt. Az a csoport kezd, amelyik hosszabb, vásárlással
kapcsolatos szót tud mondani. A játék során a csapattagoknak felváltva kell
szavakat mondaniuk (üzletek neve, ruhafélék, anyagok, olvasmány szavai).
A tanár a táblán vonalakkal jelzi 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.
• Átvezető feladatként írjuk fel a táblára összekeverve a CLOTHES SHOP betűit!
BEING POLITE

Tankönyv 43. oldal

• 7. feladat Hallgassuk meg a hanganyagot! Mit szeretne vásárolni Becky?
Másodszori meghallgatáskor állítsuk meg a felvételt mondatonként, hogy
ismételni tudják a tanulók a mondatokat!
Hanganyag

42

• PÁRMUNKA Alakítsunk párokat, majd gyakorolják a párok a párbeszéd
előadását! Hallgassunk meg néhány bátrabb párost!
IN THE SPORTS SHOP

Munkafüzet 53–54. oldal

• 7. feladat PÁRMUNKA Olvassák el a párok a párbeszédet, majd írják be
a hiányzó kifejezéseket!
Megoldás: these, those, this, that
A feladat megoldása után gyakorolják a párbeszédet!
• 8. feladat Az illusztrációk alapján töltsék ki a tanulók a táblázatot!
Megoldás:
this
that
these
those
scarf
dress
shorts
trousers
skirt

T-shirt

shoes

GAME

hats
Tankönyv 44. oldal

8. feladat PÁRMUNKA Használhatjuk a Mf. 54. oldal 8. feladatának szókincsét.
Részletes leírást lásd a Játékok leírása részben!
Záró feladat Hallgassuk meg néhány páros előadását!
Javasolt házi
feladat

Írjanak a tanulók a Tk. 43. oldal 7. feladatának mintájára új párbeszédet!
ÓRAVÁZLATOK
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UNIT 5 – SHOPPING
63. óra
Az óra célja

• Vásárlás szókincsének gyakorlása és bővítése
• Számok körének bővítése és gyakorlása: 30–100

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, magyar pénzérmék, bankjegyek (lehet
a képük is)

Az óra menete

Bevezető feladat Énekeljék el a tanulók a már ismert How are you? … című
dalt (Introduction Tankönyv hanganyaga Track 2)! Hallgassunk meg néhány
párbeszédet a tanulók házi feladatából!
HOW MUCH IS IT?

Tankönyv 44. oldal

• 9. feladat Hallgassuk meg a hanganyagot! Koppintsanak a tanulók a padjukon,
ha nem értenek egy kifejezést! A hanganyag meghallgatása után gyűjtsük ki
ezeket, majd körülírással, elmutogatással magyarázzuk el a szavak jelentését! Ha
nehézségbe ütközünk, ösztönözzük a tanulókat a szavak fellelésére
a Dictionary részben!
Hanganyag 43

első része

• A felvétel másodszori meghallgatása során a diákok szereplőnként ismételjék
az elhangzott mondatokat, majd játsszuk el a párbeszédet!
• Nézzük meg a pénzekről készült képeket! Hallgassuk meg a hanganyag
második részét!
Hanganyag 43

második része

• Ismételjük el a számokat közösen!
• Hasonlítsuk össze a magyar pénzérmékkel és bankjegyekkel! Tanítsuk meg
a coin és a note, a penny és a pound kifejezéseket!
Megjegyzés: a penny, twopence, five pence … Mondhatunk igaz állításokat
a tapasztalt különbségekről és hasonlóságokról.
In Hungary there isn’t a one-forint coin. In England there is a penny.
• Extra task PÁRMUNKA A tanulók párokban adott idő alatt írjanak új
párbeszédet a 9. feladat mintájára, és adják elő ezeket!
ROLEPLAY

Tankönyv 44. oldal

• 10. feladat Olvassuk el az előző feladatban meghallgatott számokat! Ismertessük
meg diákjainkkal az új kifejezéseket!
• PÁRMUNKA Olvassák el a tanulók a párbeszédet, és próbálják meg a könyv
nélküli előadását! Hallgassunk meg néhány párost!
Záró feladat Zárjuk le az órát a bátrabb tanulók új párbeszédeinek
meghallgatásával!
Javasolt
házi feladat
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UNIT 5 – SHOPPING
64. óra
Az óra célja

• Tanult szókincs elmélyítése szerepjátékok gyakorlásával (számok 30–100,
vásárlás)
• Egyszerű jelen idő gyakorlása
• E-mail írása
• Információ kérése, nyújtása
• Együttműködés csoportokban
• Differenciált oktatás megvalósítása

Eszközök

Munkafüzet, tankönyv, munkafüzethez tartozó CD, diktafon vagy olyan magnó,
amellyel felvétel készíthető, szerepkártyák készítése a mondatbankba
(lásd Resources).

Az óra menete

Bevezető feladat Énekeljék el a tanulók a már ismert How are you? … című dalt
(Introduction Tankönyv hanganyaga Track 2)!
GAME: BINGO

Munkafüzet 54. oldal

• 9. feladat A feladat részletes leírását lásd a Játékok leírása részben.
Hanganyag 28
Differenciálási lehetőség: A több segítséget igénylő tanulók másolhatják
a számokat a Tk. 44. oldal 10. feladatából.
AT THE CASHIER

Munkafüzet 54. oldal

• 10. feladat PÁRMUNKA A tanulópárok megkeresik az összetartozó
mondatokat. Majd párokban gyakorolják azt.
Megoldás: 1.–E, 2.–D, 3.–B, 4.–F, 5.–C, 6.–A
Differenciálás lehetősége: Bátrabb tanulóinkat ösztönözzük a mondatok
szituációban való eljátszására!
SHOPPING IN LONDON

Munkafüzet 54. oldal

• 11. feladat Hallgassuk meg, majd olvassuk el közösen a szöveget, s néhány
kérdés segítségével győződjünk meg arról, hogy mindenki érti-e a tartalmát!
Majd egészítsék ki a szöveg alatt szereplő mondatokat!
Hanganyag 29
Megoldás: lives, goes, feeds, goes shopping, walks around, goes window shopping
Fontos: Figyeljék meg a tanulók a végződéseket! (goes!)
Variáció: Gyűjtsünk még cselekvést jelentő szavakat, és alkossunk mondatokat
velük, egyes szám 3. személyben! Pl.: Boti always pays in cash.
WHAT ABOUT THE SHOPS IN YOUR CITY?ű

Tankönyv 45. oldal

• 11. feladat PÁRMUNKA Keressék meg a tanulók az egymáshoz tartozó
mondatokat, majd gyakorolják azokat felváltva, igaz, rájuk vonatkozó
válaszokat adva, interjú formájában! Készítsünk szerepkártyát
a mondatbankunkba!
Megoldás: Is there a shopping mall near your home? Yes, there is.
Do you often go there?
Yes, I do.
Where do you buy food?
In the supermarket.
Where do you buy your clothes?
In the clothes shop.
Where do you buy your CDs?
In the music shop.
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Fontos: Míg a gyerekek dolgoznak, fokozottan figyeljük és segítsük munkájukat!
Differenciálás: Ösztönözzük a bátrabb tanulókat újabb önálló kérdésekre!
Záró feladat Hallgassunk meg néhány párt, és rögzítsük párbeszédüket!
Hallgassuk vissza a felvett anyagot!
Javasolt
házi feladat

A tankönyv 45. oldal 11. feladatának utolsó része. Írjanak a tanulók saját vásárlási
szokásaikról! Aki nem szokott vásárolni, írjon anyukája/apukája/nagymamája
vásárlási szokásairól!

UNIT 5 – SHOPPING
65. óra
Az óra célja

• Egyszerű jelen idő gyakorlása: kérdések és válaszok
• Birtokviszonyt kifejező ’s gyakorlása egyes és többes számú főnevek esetében
• Tanulásmódszertan: felmérés készítése
• Projektmunka előkészítése

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, vastagabb papír a csoportok számára a forgók
készítéséhez, színes ceruzák

Az óra menete

Bevezető feladat Játsszunk a mondatbank kártyáival! Egy párbeszédet
mutogasson el egy tanulópár, míg egy másik pár „szinkronizálja” azt!
AT SCHOOL

Munkafüzet 55. oldal

• 12. feladat Bevezetésként beszélgessünk a képről! Hasonlítsák össze a tanulók
a saját iskolai tapasztalataikat a képen látható iskolai szituációval! Egyénileg
oldják meg a feladatot, a hiányzó szavak beírásával!
Megoldás: live, go, have, have, have, go, play, do, visit, do
• Extra task CSOPORTMUNKA Alakítsunk 3-4 fős csoportokat! Írjanak a tanulók
a saját iskolai napjukról, és illusztrálják azt! A kész munkákat helyezzük el
a tanterem egyik falán vagy a táblán, hogy megtekinthessék egymás munkáját!
Vezessük át a feladatot oly módon, hogy az egyes munkákra rámutatva feltesszük
a kérdést: Whose work is this? It’s Csilla’s, Márti’s and Barni’s.
WHOSE?

Munkafüzet 55. oldal

• 13. feladat A képek alapján mondatokat alkotnak a tanulók.
Megoldás: 3. This is the musician’s violin.
4. These are the musicians’ flutes.
5. This is the woman’s cup.
6. These are the women’s glasses.
BEING FASHION-CONSCIOUS

Tankönyv 45. oldal

• 12. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk vegyes képességű csoportokat!
A játékosok feladata az osztályba járó diákok viselete alapján egy felmérés
készítése. A csoportból mindenkit ösztönözzünk arra, hogy a csoport felmérését
tolmácsolja egy-egy mondattal!
• 13. feladat CSOPORTMUNKA Az előző feladat csoportjai pörgettyűt
készítenek a leírás alapján. Írják le a hónapok neveit, és a pörgettyű segítségével
„tervezzenek” modelleket! Ha a rajzok és a leírás elkészítésére nem marad
elegendő idő, munkamegosztás céljából beszéljék meg, ki melyik hónap
modelljét rajzolja meg, és ismerteti azt házi feladatként!
Záró feladat Mozogjunk egy kicsit! A diákok sétáljanak körbe, és ha meghallják:
Find someone who is wearing … odaszaladnak egy társukhoz, akire az adott leírás
jellemző.
Javasolt
házi feladat
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UNIT 5 – SHOPPING
66. óra
Az óra célja

• Egyszerű és folyamatos jelen idő összehasonlítása
• Kooperatív tanulás
• Autentikus anyag feldolgozása: Angliáról tanulunk

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, az előző órán előkészített divatnaptár képei

Az óra menete

Bevezető feladat
• Ismételjük át a mintákat, anyagokat, ruhaféléket az ismert módszerek segítségével!
A FASHION DESIGNER

Tankönyv 45. oldal

• 13. feladat CSOPORTMUNKA Az előző órán kialakított csoportok folytatják
a feladat megvalósítását oly módon, hogy meghallgatják a Divatnaptár képeinek
bemutatását 1-1 mondatban.
• Nyújtsunk nyelvi segítséget a bemutatás elindításához!
We would like to introduce our Fashion Calendar for year 2012/2013 …
Our January model is wearing a …Our February model is wearing a …
Our winter colour(s )is (are): … Our winter pattern(s) is (are): …
• A csoportok felkészülnek, majd meghallgatjuk bemutatójukat. Ha lehetőségünk
van rá, videokamerával rögzítsük a hallottakat/látottakat.
• A csoportok értékeljék egymás munkáját.
CULTURE

Tankönyv 46. oldal

• 14. feladat A hanganyag segítségével követhetjük a képekhez tartozó
információt, így bepillantást nyerhetünk egy angol bevásárlóutca életébe.
Hanganyag 44
Megjegyzés: Beszélgessünk a kép alapján, mi a hasonlóság és mi a különbség
az angol és a magyar bevásárlóutcák között!
• 15. feladat PÁRMUNKA Olvassák el a tanulók a kérdéseket, majd emeljük ki
a keresendő kulcsszavakat! Hallgassuk meg ismét a hanganyagot, miközben
a tanulók kövessék a szöveget! A párok keressék meg a válaszokat, majd
kérdezgessék egymást felváltva! Ellenőrizzük a válaszokat!
• Ösztönözzünk egy kötetlen beszélgetést a könyvben szereplő kérdések alapján!
Záró feladat CSOPORTMUNKA Írjuk fel a táblára: SHOPPING. A diákok
szavakat írnak, melyek a SHOPPING témakörhöz tartoznak! öt perc elteltével
ellenőrizzük a gyűjtött szavakat!
Javasolt
házi feladat

Ösztönözzük tanulóinkat az alábbi weboldal felkeresésére, és információgyűjtésre:
www.projectbritain.com/shops/main/index.html
Munkafüzet 58. oldal 18. és 19. feladata
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UNIT 5 – SHOPPING
67. óra
Az óra célja

• Helyes hangképzés: nyelvtörők hallás után történő ismétlése
• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Munkafüzet, papírkártyák, filctollak, Mf. Unit 5 Minisecrets 16.a feladatában
szereplő szavak (lásd Resources), Tk. Unit 1–Unit 5 főnevei, tollak

Az óra menete

Bevezető feladat Kezdjünk az előző óra záró játékának variációjával:
a tevékenységet eltévesztő gyerekek átveszik a tanár szerepét, azaz ők mondják
a cselekvésre hívó, vagy azt tiltó mondatokat.
LEARNING TO LEARN

Munkafüzet 56. oldal

• 13. feladat ÖNÁLLÓ és PÁRMUNKA A feladat célja, hogy a tanulók
megértsék és gyakorolják a két jelen idő használatát. Kérdéseket tegyenek fel
egymásnak, és információt gyűjtsenek társuk mondatairól.
• Először önállóan írjanak mondatokat a Vocab chest kifejezéseinek segítségével!
• Alakítsunk párokat! Kérdezzék egymást felváltva egymás mondatairól!
SOUND CHEST

Munkafüzet 56. oldal

• 15. feladat Mondassuk ki tanulóinkkal a [Ѳ] és az [s] hangokat! Hallgassuk
meg a feladat első két mondatát, s ismételjük el kórusban! A harmadik mondat
meghallgatása során koppintsanak egyet az asztalon, amikor a [Ѳ] hangot
hallják, és kettőt, amikor az [s] hangot! Ismételjük el a nyelvtörőket közösen!
Hanganyag

30

MINISECRETS

Munkafüzet 57. oldal

• 16.a feladat CSOPORTMUNKA A tanulók csoportokban dolgoznak. Minden
csoport készít egy-egy pakli kártyát magának. Az egyik pakli kártyán
a this, that, these, those szavak szerepelnek, többször. A másik pakliban
főnevek. Ügyeljünk arra, hogy mindkét pakli ugyanannyi számú kártyalapot
tartalmazzon!
• 16.b feladat Két csoport játsszon együtt! Az első csoport húzzon kártyát
mindkét pakliból, majd mondjon egy nyelvtanilag helyes mondatot a szavak
felhasználásával! A másik csoport döntse el, hogy elfogadható-e a mondat!
Felváltva húzzanak a csoportok, és mondjanak mondatokat! Az a csoport győz,
amelyik több pontot szerez.
Megjegyzés: A csoportok le is írhatják a mondatokat, így később ellenőrizni
tudjuk magunk is azok helyességét.
• 17. feladat PÁRMUNKA A tanulók párban oldják meg a feladatot! A bátrabb
tanulókat ösztönözzük hasonló fejtörő készítésére, a tankönyv 5. fejezetének
mondataiból!
Megoldás: brother’s, father’s, theacher’s, sister’s, children’s, boy’s, friend’s
Fontos: Több megoldás jó ennél a feladatnál.
Záró feladat Gyűjtsünk össze néhány tárgyat a tanulók asztaláról úgy, hogy
emlékezzünk arra, melyik kié! Dugjuk el a tárgyakat a terítő alá! Válasszunk ki
egyet közülük! Tanulóink kérdezgessenek: Is it Andi’s? Hasonló módon találjuk
meg minden tárgy gazdáját!
Javasolt házi feladat

Mf. 58. oldal 20.a és b feladat: a tanultak átgondolása

Megjegyzés: A 68–69. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat, az önértékelés során megfogalmazottakat.
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 (45. oldal 13. feladat).
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UNIT 6 – TRANSPORT
70. óra
Az óra célja

• A közlekedés szókincsének bővítése
• Gyakoriság kifejezése
• Szerepjátékban való aktív részvétel

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, szemléltetés: közlekedési eszközök képei
(opcionális – tanár által készítendő), a dalhoz tartozó szókártyák borítékban
minden pár részére (lásd Resources)

Az óra menete

Bevezető feladat Bingózzunk a számokkal! Egy 3 x 3-as táblázat mezőibe a diákok
beírják a számokat 20-tól 100-ig (csak a tízeseket), tetszőleges sorrendben! Majd
mondjuk a számokat szintén tetszőleges sorrendben, közben a gyerekek pipálják
az elhangzottakat! Az a nyertes, aki először tud kipipálni egy teljes vízszintes sort.
HOW DO YOU GO TO SCHOOL?

Tankönyv 47. oldal

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

45

• Gyakoroljuk a közlekedési eszközök neveit a tankönyv képének felhasználásával
az I SPY játékkal!
• 2. feladat PÁRMUNKA Írjuk fel a közlekedési eszközök nevét a táblára, vagy
rakjuk ki azok képeit! Ismételjük át a gyakoriság kifejezésének szókincsét (never,
sometimes, often, always), majd ismertessük meg tanulóinkat az at weekends és az
in the mornings kifejezésekkel! Olvassuk el a párbeszédet, majd ösztönözzük a
tanulókat a párbeszéd eljátszására! Készítsük el a párbeszédkártyát
a mondatbank számára!
Munkafüzet 60. oldal
• 1. feladat A diákok meghallgatják a felvételt, és a párbeszédek alapján
megoldják a feladatot.
Hanganyag 31
• PÁRMUNKA A tanulók egymást kérdezgetve ellenőrizzék társuk megoldásait:
”How does Becky go to school?”
• A felvétel ismételt meghallgatásával ellenőrizzék munkájukat!
Megoldás: Becky: a, Janet: b, Greg: c, Peter: f, Réka: e, g, Rick: g
• 2. feladat CSOPORTMUNKA Ha kisebb csoporttal dolgozunk, a tanulók
körbesétálva, egyénileg kérdezgethetik társaikat. Egész osztállyal dolgozva
alakítsunk 3-4 fős csoportokat! A csoport tagjai felváltva kérdezgessék egymást
utazási szokásaikról, és a válaszok alapján töltsék ki a táblázatot!
Záró feladat PÁRMUNKA Hallgassuk meg a Mf. 60. oldal 3. feladatának
hanganyagát! A tanulók a dalban elhangzott szavakat emeljék ki a szókártyák
közül! Hallgassuk meg ismét a dalt a megoldás ellenőrzéséhez! Énekeljük el a dalt
közösen! A feladat részletes leírását lásd a Dalok és mondókák részben.
Hanganyag

32

Az eredeti felvétel meghallgatható az interneten, lásd 46. o.

Megoldás: roller-coaster
Javasolt házi
feladat

, love

, way

Mondatok írása a Mf. 60. oldal 2. feladatának táblázata alapján. Lásd: Extra task
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UNIT 6 – TRANSPORT
71. óra
Az óra célja

• Hallott szöveg értése, lényeges információ kiszűrése
• A vidéki élet szókincse
• Íráskészség fejlesztése

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD,
Bevezető feladat Játsszunk SHARK GAME játékot az előző órán tanult szavak
használatával (lásd: Secrets 1 Tanári kézikönyv, HANGMAN játék mintájára).
I N E V E R G O T O S C H O O L B Y S H I P.
EXTRA TASK

Tankönyv 47. oldal

• A diákok tippelnek, hogy szerintük miről fog szólni a következő dal.
Megoldás: man
• 3. feladat Hallgassuk meg a dalt, és ellenőrizzük, kinek volt helyes a
találgatása! A feladat részletes feldolgozási javaslatát lásd a Dalok és mondókák
a tankönyvben részben.
Hanganyag 46
Megoldás: ocean, ocean, sea
Beszélgessünk arról, ki énekelheti a dalt, és miről szól, milyen körülmények
között születhetett! Kérdezzük meg a tanulóinkat, mi a különbség a sea és
az ocean között!
THE COUNTRYSIDE

Tankönyv 48. oldal

Ennél a feladatnál a tanulók újabb témával ismerkednek meg. Átvezetésként
kérdezzük meg diákjainkat, milyen egyéb elnevezést ismernek a természetben
a víz megjelenésére. Emeljük ki a pond és a waterfall szavakat!
• 4. feladat Meghallgatjuk a felvételt, miközben diákjaink a könyvükben követik
a hallottakat. Második alkalommal szüneteket iktatunk be, hogy ismételni tudják
a szavakat.
Hanganyag 47
• 5. feladat PÁRMUNKA Gyakoroljuk a szókincset az I SPY … játékkal! A játék
részletes leírását lásd a Játékok a tankönyvben részben.
Variáció 1: Nehezített változat lehet, ha csak a kérdező játékos nézi a tankönyv
képét, a másik tanuló egy perc memorizálás után emlékezetből próbálja kitalálni,
mire gondolhat a társa.
Variáció 2: A tanulók takarják le a jobb oldalon szereplő szavakat!
Az egyik tanuló mondjon egy számot, társa nevezze meg az adott számmal jelölt
cselekvést! Felváltva kérdezgessék egymást! A tanulók takarják le a jobb oldalon
szereplő szavakat!
WORDSEARCH

Munkafüzet 61. oldal

• 4. feladat A diákok megkeresik
a feladatban feltüntetett szavak angol
megfelelőjét, és leírják azokat.
Megoldás:
W
F
V
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Záró feladat Betűzzünk szavakat a Tk. 48. oldal 4. feladatának szókincséből!
Variáció: A tanulók párokban betűzik a szavakat.
Javasolt házi
feladat

Mf. 66. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, és magyar jelentésük beírása
Mondatok írása a Tk. 48. oldal 4. feladatának képéről (I can see …, There is a …,
There are …)

UNIT 6 – TRANSPORT
72. óra
Az óra célja

• Az előző órákon megismert szókincs gyakorlása
• Képleírás gyakorlása szóban és írásban
• Együttműködés párokban

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, füzet, szókártyák, lapok és szótárak a szógyűjtéshez
(lásd Resources)

Az óra menete

Bevezető feladat Készítsünk szókártyákat a vidék szókincséhez! A kártyákat
mutassuk fel félig letakarva, és ösztönözzük a tanulókat, hogy találják ki
a szavakat! Menet közben felrakjuk azokat a táblára.
A kártyákon a következők is szerepelnek: ocean, sea, river
PICTURE DICTATION

Tankönyv 49. oldal

• 6. feladat Nézzük meg a SENTENCE/VOCAB CHEST kifejezéseit közösen!
Győződjünk meg arról, hogy minden kifejezés ismert-e diákjaink számára!
Touch something on your right. Touch something on your left. Touch something in
front of you. Shake hands with someone who is next to you.
Make a circle. Stand in the middle if you are wearing blue.
• PÁRMUNKA Alakítsunk párokat! A szókártyákat helyezzük el a táblán, vagy
a párok számára jól látható helyen! Mindkét tanuló rajzoljon egy képet a táblán
lévő szavak felhasználásával úgy, hogy ne lássa a társa, amit rajzol!
• ’A’ tanuló próbálja meg ’B’ szóbeli leírása alapján lerajzolni azt a képet,
amelyik annak füzetében szerepel! Javasoljuk a SENTENCE/VOCAB CHEST
kifejezéseinek használatát! A rajz elkészültével a párok szerepet cserélnek.
Munkafüzet 61. oldal
• 5. feladat Ez a feladat az előző írásbeli gyakorlása. A tankönyv 48. oldal
4. feladat képét hasonlítsák össze a tanulók a munkafüzetben szereplő képpel!
A különbségeket jegyezzék le a füzetükbe!
Megoldás: In the coursebook there is a cave on the left.
In the activity book there isn’t any water in the middle.
In the coursebook there are some grapes on the right.
In the activity book there aren’t any grapes on the right.
• 6. feladat PÁRMUNKA vagy CSOPORTMUNKA A feladat itt szógyűjtés.
A párok/csoportok adott idő alatt gyűjtsenek szavakat! Adjunk lehetőséget
számukra, hogy új szavakat is kereshessenek kétnyelvű szótárból! Az idő lejárta
után a párok/csoportok cseréljék ki a lapjaikat, és bővítsék ki egymás gyűjtését!
Záró feladat Munkafüzet 61. oldal 5. feladatának színezése a tankönyv ábrája
alapján.
Javasolt
házi feladat

A 6. feladatban gyűjtött szókincs alapján mindenki készítsen egy képet, valamint
leírást külön-külön lapra! Aki nem szeret rajzolni, újságból kivágott kép alapján is
dolgozhat.
ÓRAVÁZLATOK
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UNIT 6 – TRANSPORT
73. óra
Az óra célja

• Hallás utáni szövegértés fejlesztése, különbségek kiszűrésével
• Jövőbeni tervek kifejezése: going to
• A tanultak kreatív alkalmazása

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, munkafüzet, mondatkártyák (7. feladathoz
kapcsolódó kérdések), szókártyák: Réka (2x), she (4x) (lásd Resources)

Az óra menete

Bevezető feladat Tegyük ki a tanulók által házi feladatként rajzolt képeket egy jól
látható helyre! 2 perc alatt gyűjtsünk szavakat a képekről! Az a tanuló lesz
a győztes (a szavak királya/királynője), aki a legtöbb szót gyűjti.
• Hallgassuk meg a tanulók leírásait! Közben a többiek próbálják meg eldönteni,
melyik képről készült az!
CITY LIFE OR COUNTRY LIFE

Tankönyv 49. oldal

• 7. feladat Bevezetésként figyeltessük meg a tanulókkal a Rick és Réka feje fölött
található képeket! Mondják el, mit látnak!
• Olvassuk el a képek alatti szöveget! Tegyünk fel kérdéseket a szövegről! Írjuk fel
ezeket a mondatokat a táblára, vagy helyezzük fel a mondatkártyáinkat!
Where does Rick like living?
What are Rick’s parents going to buy?
What is he going to learn?

Where is he going to live when he grows up?
What kind of animals is he going to keep?
What is he going to be?

• Hívjuk fel a tanulóink figyelmét arra, hogy a hanganyagon Rékát fogják hallani!
Írjuk felül a kérdéseket a szókártyákkal! (Takarjuk le Rick nevét Rékáéval, a he-t
a she-vel!)
• Hallgassuk meg a hanganyagot oly módon, hogy a diákok koppintsanak
a ceruzájukkal a padon, amikor eltérő információt hallanak!
Hanganyag 48
• Hallgassuk meg ismét a hanganyagot! Állítsuk meg minden új információ után,
hogy a diákok válaszolni tudjanak a kérdésekre!
• 8. feladat PÁRMUNKA A diákok igaz mondatokat mondanak magukról.
Válasszuk ki a fentiek közül azokat a kérdéseket, amelyekre tudnak válaszolni!
GOING TO

Munkafüzet 62. oldal

• 7. feladat Ebben a feladatban gyakorolják a tanulók a going to forma használatát
írásban. A képek alapján ki kell találniuk, éppen mit készül csinálni a képen
látható személy.
Megoldás: She is going to get off the tram.
He is going to wash his hands.
They are going to play football.
They are going to have breakfast.
She is going to read a book.
Záró feladat Játsszunk el egy induló cselekvést a Mf. 7. feladatának szókincséből!
Kérdezzünk: What am I going to do?
A diákok találgassanak: Are you going to have breakfast?
Yes, I am.
Javasolt
házi feladat
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UNIT 6 – TRANSPORT
74. óra
Az óra célja

• Megismert szókincs gyakorlása, bővítése (cselekvések)
• A going to szerkezet játékos gyakorlása
• Együttműködési készség fejlesztése
• Íráskészség fejlesztése

Eszközök

Tankönyv, szókártyák a társasjátékon található kifejezésekkel, bábuk, dobókocka
minden pár számára (alternatíva: számok papírcetliken 1-től 6-ig), egyforma
hosszúságú madzagok a páralkotáshoz (annyi, ahány párra számítunk)

Az óra menete

Bevezető feladat Gyűjtsünk tevékenységeket a táblára! A diákokat osszuk két
csoportra, és játsszunk ACTIVITY játékot a táblán szereplő kifejezésekkel! A egyik
csoport tagja oly módon ad feladatot a másik csoport tagjának, hogy mondatba
foglalja a választott tevékenységet: pl.: You are going to meet your friends at the ZOO.
A mondatot ezután a játékos elmutogatja a saját csoportjának, akik megpróbálják
kitalálni azt. Minden helyes mondat egy pontot ér a csoport számára. A csoportok
felváltva adják egymás játékosainak a feladatot.
Fontos: A játékba válogassunk be 3-4-et a tankönyv 9. feladatának szókincséből!
BOARD GAME

Tankönyv 50. oldal

• 9. feladat PÁRMUNKA A tanulók párokat alkotnak oly módon, hogy
a madzagokat középen összefogjuk, és minden tanuló megfog egyet bármelyik
végén. A közös madzagot tartó tanulók alkotnak párokat. A játék menetének
részletes leírását lásd a Játékok leírása részben.
Fontos: Győződjünk meg arról, hogy tanulóink értik a kifejezéseket! Hívjuk
fel a figyelmüket arra, hogy a mezők közötti időhatározó kifejezéseket minél
változatosabban használják!
A ”☺free” feliratú mező szabad mondatalkotást tesz lehetővé a going to szerkezet
használatával.
Kérjük meg a diákokat, hogy igaz állításokat mondjanak a játék során!
Ez esetben az I am going to … típusú mondatokon kívül az I am not going to …
típusú mondatok is elhangozhatnak.
Az a tanuló a győztes, aki hamarabb a FINISH mezőbe ér.
Variáció: Kérjük meg tanulóinkat, hogy írják le a füzetükbe mondataikat, így
később ellenőrizhetjük is azok helyességét.
Záró feladat Válasszunk egyet a táblán látható tevékenységek közül, de ne áruljuk
el, melyiket! Kezdjük sorolni, mely tevékenységet nem tervezzük elvégezni
a közeljövőben! Pl. I’m not going to watch a football match this evening. I’m not going
to go swimming. etc.
A gyerekeknek arra kell összpontosítaniuk, melyik tevékenységet nem nevezzük
meg. You are going to relax in the garden.
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. 66. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, magyar jelentésük beírása
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UNIT 6 – TRANSPORT
75. óra
Az óra célja

• Olvasási készség fejlesztése: információk kiszűrése olvasott szövegből
• Nyelvtani szerkezet gyakorlása: going to (affirmative and negative)
• A tanultak kreatív alkalmazása: levélírás

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet

Az óra menete

Bevezető feladat Játsszunk el egy tevékenységet az előző órán felsoroltak közül!
A diákok találgassanak, melyikre gondoltunk!
• Tankönyv 50. oldal 10. feladat: Nézzük meg a tankönyv illusztrációit! A tanulók
ezek alapján találgassanak, mit tervez Rick a hétvégére! Használják a He is going
to … és a He isn’t going to … szerkezeteket!
A WEEKEND IN SCOTLAND

Tankönyv 51. oldal

• 11. feladat Olvassuk el a feladathoz tartozó kérdéseket! Ismertessük meg
diákjainkat a vastagon szedett kifejezésekkel a Dictionary rész segítségével vagy
elmutogatással!
• Olvassuk fel közösen a szöveget! Közben a tanulók követik az olvasottakat, és
koppintanak a padjukon, amint Rick terveiről olvasunk.
Megoldás: He is going to spend the weekend with his grandpa and grandma.
They are going to go swimming.
His grandpa is going to take them to the cinema.
He is going to study for his History test with his grandma.
He is going to talk to his friends on the internet.
Fontos: A They are going to go swimming mondat esetében nehézséget okozhat
a tanulóknak a go kétféle használata! Javaslat: különböző színek használata
a mondatok táblára történő felírásánál. A going to szerkezetet következetesen
mindig egy színnel, míg a hozzájuk kapcsolt tevékenységet egy másikkal
jelöljük! (Lásd: a Megoldás résznél fent, különböző jelölésekkel.)
• Ellenőrizzük a 10. feladatnál született találgatások helyességét!
• PÁRMUNKA A diákok párokban írjanak választ a Rick által feltett kérdésekre
Réka nevében! Hallgassunk meg néhány alkotást ellenőrzésképpen!
RICK’S HOLIDAY

Munkafüzet 62–63. oldal

• 8. feladat PÁRMUNKA A munkafüzetben található napirend alapján párokban
kérdezgessék egymást a tanulók, és válaszoljanak a kérdésekre!
• 10. feladat PÁRMUNKA Diákjaink továbbra is párokban dolgozzanak! Töltsék
ki saját napirendjüket a hétvégére, majd kérdezgessék egymást a példa alapján!
Fontos: on Sunday morning de in the morning
at noon
in the afternoon
in the evening
Záró feladat Hallgassunk meg néhányat a párok közül!
Javasolt
házi feladat
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UNIT 6 – TRANSPORT
76. óra
Az óra célja

• Gyakoriság és jövőbeni tervek kifejezésének összehasonlítása
• Együttműködés párokban

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, füzet

Az óra menete

Bevezető feladat A házi feladat alapján mindenki mondjon egy mondatot saját
hétvégi tervéről. A többieknek figyelniük kell, mert a kör befejezésével egymásról
kell információt adniuk. Labda segítségével élvezetesebbé tehetjük
a tevékenységet.
RÉKA’S EMAIL

Munkafüzet 63. oldal

• 10. feladat Olvassuk el Réka e-mailjét közösen! A tanulók koppintsanak az
asztalukon, amikor Réka a terveiről beszél!
• PÁRMUNKA Alakítsunk párokat! A párok egyik tagja a másodszori, önálló
elolvasás során írja be a táblázatba, mit szokott Réka csinálni, míg a társa írja le,
mit tervez Réka jövő hétre!
• Kérdezgessék ezután egymást!
What does Réka usually do on Mondays?
She usually plays on the computer.
What is she going to do next Monday?
She is going to sleep at her friend’s house.
• Ellenőrizzük közösen is a megoldást!
Megoldás:
Typical week
Monday
plays on
the
computer

Tuesday
goes
swimming

Wednesday Thursday
plays
takes her
basketball
dog for a
walk

Friday
rides her
bike

Saturday
Sunday
watches TV reads
her book

Tuesday
going to
visit her
uncle

Wednesday Thursday
going to
going to
go to the
go to the
cinema with
museum
her mum

Friday
going to
study for
her Biology
test

Saturday
going on
an
excursion

Next week
Monday
going to
sleep at
her friend’s
house

Sunday
going to
go to bed
early

Megjegyzés: Hangsúlyozzuk, hogy gyakran a going to go kifejezés jövő idejű
szándékként csak folyamatos jelen idő használatával történik!
HOW OFTEN?

Tankönyv 51. oldal

• 12. feladat A tanulók írjanak mondatokat a füzetükbe a Vocab chest
kifejezéseinek használatával!
• 13. feladat PÁRMUNKA A tanulók párokban, felváltva kérdezgessék egymást
a gyerekek hetirendjéről!
Záró feladat Hallgassuk meg a csoportok beszélgetését a gyerekek órarendjéről!
Javasolt
házi feladat

Tk. 51. oldal 13. feladatában szereplő mondatok leírása
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UNIT 6 – TRANSPORT
77. óra
Az óra célja

• Autentikus anyagok feldolgozása – angliai és magyar egyedi közlekedési
eszközökről tanulunk

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, füzet, szótárak

Az óra menete

Bevezető feladat CSOPORTMUNKA Gyűjtsük össze, milyen közlekedési
eszközöket ismerünk, és ezek közül melyeken tudunk közlekedni közvetlen
lakóhelyünkön!
CULTURE: CANAL BOATS IN ENGLAND

Tankönyv 52. oldal

• 14. feladat Bevezetésként beszélgessünk arról, hogy mit látunk a képen, miben
különbözik ez a hajó az általunk ismertektől (melléknévfokozás gyakorlása: It is
longer than the boats on our rivers.). Ismertessük meg tanulóinkat az új szavakkal,
elmutogatással, körülírással, vagy a Dictionary rész használatán keresztül!
• Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy az olvasott szöveg néhány helyen
eltér majd a hallottól! Hallgassuk meg a felvételt, és a tanulók koppintsanak a
padjukon, ha mást hallanak, mint amit olvasnak! Hallgassuk meg ismét
a hanganyagot szünetek beiktatásával, hogy javítani tudják a hallott
mondatokat!
Hanganyag 49
Megoldás: Canal boat holidays are very popular in Hungary. People often spend ten
days on narrow boats. The boats travel on the rivers. These boats are very short and thin,
but there is enough room for a family inside. A small boat has only got a living room, a
bathroom and a kitchen inside. This means of transport is very fast and quiet. The people
who choose these holidays like travelling in the green countryside. There are also people
who live in these boats!
THE CHILDREN’S RAILWAY

Munkafüzet 64. oldal

• 13. feladat A feladat megoldása előtt folytassunk kötetlen beszélgetést arról,
hogy Magyarországon mely közlekedési eszközök népszerűek, a tanulók
milyen járművel szeretnek utazni, és miért! Majd mindenki önálló olvasás útján
igyekszik megkeresni a választ a munkafüzetben szereplő kérdésekre.
Hanganyag 33
Megoldás: on Saturday, eleven kilometres long, between 10–14, to operate the switches,
to print tickets, to inform passengers, from 9 until 5 in the winter/ until 7 in the summer
• 14. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk párokat! Gyűjtsenek a párok szavakat
a 13. feladat képéről, majd beszélgessenek a képről!
Fontos: A szógyűjtéshez biztosítsuk tanulóink számára a szótár használatát!
Záró feladat Hallgassuk meg az önként vállalkozók képleírását!
Javasolt
házi feladat
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UNIT 6 – TRANSPORT
78. óra
Az óra célja

• Helyes hangképzés: mondatok hallás után történő ismétlése
• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Munkafüzet, munkafüzethez tartozó CD, pénzérme, bábuk (pl. radírok vagy
filctollkupakok), a Mf. 62. oldal 7. feladatának szókincse, kártyalapok, tollak,
ceruzák

Az óra menete

Bevezető feladat Gyűjtsünk egy adott betűvel kezdődő szavakat! A gyerekek
körben állnak, mindenki mond egy szót. Ha valaki már nem tud újat felidézni,
vagy ismétel, az leül. A győztes az, aki legtovább állva marad.
SOUND CHEST

Munkafüzet 64. oldal

• 15. feladat Gyakoroljuk az [ə] / [o] helyes kiejtését!
Hanganyag 34
Megjegyzés: Ennek a gyakorlatnak az a szerepe, hogy a tanulóink megfigyeljék
az [ə] / [o] hangzóegyüttes kiejtését különböző betűösszetételeknél esetén.
E kettőshangzót másként jelöli a brit fonetikus átírás [ə] és az amerikai [o].
MINISECRETS

Munkafüzet 65. oldal

• 16.a feladat EGYÉNI MUNKA ÉS PÁRMUNKA Minden tanuló készít egy,
a munkafüzetben található betűlétrát, nagyobb méretben.
• 16.b feladat Ennél a feladatnál kezdőbetűkből kell a tanulóknak aktivizálniuk
a szókincsüket. Pénzérme feldobásával haladhatnak előre: ha fej: kimaradnak
a lépésből, ha írás: léphetnek, és a létra fokán található kezdőbetűvel/
kezdőbetűkkel kell mondaniuk egy-egy szót.
Ha nem tud valaki szót mondani az adott betűvel, egyszer kimarad a dobásból.
Az a tanuló a győztes, aki először „lecsúszik” a kötélről.
Variáció: A tanulók le is írhatják a szavakat emlékezetből a játék befejeztével.
• Extra task A gyorsabban haladó tanulók újabb létrákat készítenek, más
betűösszetételű létrafokokkal, majd ezekkel is végigjátsszák a játékot.
• 17. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk 3-4 fős csoportokat! A Mf. 62. oldal
7. feladatában szereplő kifejezéseket írják rá a tanulók a kártyalapokra! Felváltva
húzzanak a csoport tagjai a kártyákból, majd mondjanak a kifejezésekkel igaz
állításokat!
1. ☺ I am going to get on the bus this afternoon.
2. ☺ I am not going to wash my hair.
3. ☺ I am going to have dinner with my family.
4. ☺ I am going to play football next Tuesday.
Záró feladat: A csoportok idézzék fel a többiek előtt társaik „tervezett
tevékenységeit”!
Javasolt
házi feladat

Mf. 67. oldal 20.a és b feladat: a tanultak átgondolása

Megjegyzés: A 79–80. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat, az önértékelés során megfogalmazottakat.
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 (52. oldal 15. feladat).
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REVISION 3
81. óra
Az óra célja

• A tanult szókincs ismétlése: vásárlás, üzletek szókincse
• Nyelvtani szerkezet gyakorlása: cselekvések gyakoriságának kifejezése, tervezett
cselekvések

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, cselekvéseket ábrázoló képkártyák, (fotók), szókártyák
(összekevert betűkkel), papírlapok a szógyűjtéshez

Az óra menete

Bevezető feladat Szókincsismétlő játékok és a képkártyák segítségével ismételjük
át az ötödik és a hatodik leckében előfordult szavakat (pl. némán mondjuk,
kulcslyukon át részletet mutatunk, gyorsan felvillantjuk, összekevert betűkkel
szókártyákat mutatunk, HANGMAN mintájára SHARK GAME-et játszunk)!
IN THE MALL

Tankönyv 53. oldal

• 1. feladat CSOPORTMUNKA Az előző két lecke átlapozása után a csoportok
gyűjtsenek szavakat a képről megadott idő alatt (javasolt idő: 2 perc)! Egy adott
jelzés elhangzása után a csoportok cseréljék ki a papírjaikat, majd bővítsék
az előző csoport által már összegyűjtött szavak körét!
Megjegyzés: Több körben is cserélgethetjük a papírokat, a tervezett idő
függvényében beszélgessenek!
• Az idő lejártával a csoportok a náluk lévő szavak felhasználásával
beszélgessenek a képről! Ösztönözzünk minden egyes tanulót mondatalkotásra!
• 2. feladat A tanulók elolvassák a mondatokat, és önállóan megoldják a feladatot.
Megoldás: 2. sports shop, 5. sweet shop, 1. health and beauty shop, 8. escalator,
7. jeweller’s, 4. stationer’s, 10. bank, 3. music shop, 6. chemist’s, 9. clothes shop
• CSOPORTMUNKA Egy tanuló felolvassa a mondatot, míg a többiek
elmondják, melyik üzletbe megy a beszélő, illetve mennek a beszélők. Egymás
megoldásának ellenőrzése így játékos formában valósul meg.
• 3. feladat PÁRMUNKA Képesség szerint párokat alkotunk. A párok
30 másodpercig megfigyelik a Tk. 53. oldalának 1. feladatát, majd elolvassák
a 3. feladat szövegét, és megkeresik a különbségeket. Ellenőrzésként az egyik
tanuló előtt a kép legyen, míg a másik tanuló olvassa a szöveget.
Megoldás: There is a woman in front of the sweet shop (helyes: music shop). She is
wearing a black leather skirt and a red blouse (helyes: yellow). Another woman is going
into the chemist’s (helyes: sports shop). She is wearing a red and white tartan (helyes:
plain) skirt, and a white pullover.
Munkafüzet 68. oldal
• 1. feladat A kép alapján mindenki önállóan dolgozva kiegészíti a képes szótárat.
Megoldás: 1. sweet shop, 2. chemist’s, 3. stationer’s, 4. florist’s, 5. jeweller’s,
6. music shop, 7. health and beauty shop, 8. sports shop, 9. bank, 10. clothes shop
• 2. feladat A tanulók ismét egyénileg dolgoznak. A feladatban felsorolt szavak
felhasználásával mondatokat írnak az adott személyekről.
Megoldás: Becky’s mum is wearing a plain blue dress.
Becky is wearing a polka dot blouse, and blue jeans.
Rick is wearing a green and white striped T-shirt, and dark green trousers.
Réka is wearing a yellow flowery skirt, and a white cotton T-shirt.
Záró feladat Fejtsük meg a 3. feladat szavait! Majd mondjunk és írjunk velük
mondatokat!
Megoldás: tartan, leather, cotton, woollen, denim
Pl. I am wearing a pair of leather shoes.
Javasolt
házi feladat
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REVISION 3
82. óra
Az óra célja

• A tanult szókincs ismétlése: szokásos cselekvések (a városban és vidéken)
• Nyelvtani szerkezet gyakorlása: rendszeres cselekvések (gyakoriság kifejezése),
tervezett cselekvések
• Íráskészség fejlesztése (önálló mondatalkotással)

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, füzet, papírlapok a szógyűjtéshez, szótárak

Az óra menete

Bevezető feladat Hallgassunk meg az előző óra házi feladataként készült
képleírásokból néhányat! Gyűjtsük ki a hallott képleírásokból a cselekvéseket!
MIND MAPPING

Tankönyv 54. oldal

• 4. feladat PÁRMUNKA A párok a füzetükbe lemásolják a tankönyv ábráját,
majd cselekvéseket gyűjtenek a városi és a vidéki élet témaköréből. Biztosítsuk
szótárak használatát a párok számára!
• A gyűjtött szavak alapján kérdezgessék egymást!
Megjegyzés: Hallgassunk meg néhány párost ellenőrzésként!
• 5. feladat A párok a Vocab chest kifejezéseinek felhasználásával igaz állításokat
mondanak, írnak magukról a füzetükbe. Szokásos és tervezett cselekvésekről
írnak. Itt használhatják a WE, illetve az I személyes névmásokat is.
• Extra task Egyéni feladat. A diákok a táblázat kifejezéseivel önálló mondatokat
írnak jövőbeli terveikről.
Variáció: Bátrabb tanulóinkat ösztönözhetjük a táblázattól eltérő kifejezések
használatára is.
Munkafüzet 69. oldal
• 4. feladat EGYÉNI és PÁRMUNKA A diákok igaz állításokat írnak magukról,
majd párokban kérdezgetik egymást az állításokról.
• 5. feladat EGYÉNI és PÁRMUNKA A tanulók lerajzolják a füzetükbe a leírás
alapján elgondolt képet, majd kicserélik a füzetüket párjukkal, és párokban
ellenőrzik a megoldást.
Megoldás: A kép jobb oldalán egy farm látható istállóval, mellette mező, rajta
négy juh. A kép bal oldalán van egy kis tó, és egy gyümölcsöskert a tó körül.
A gyümölcsöskert mögött hegyek látszanak, egy barlang és egy vízesés. A kép
közepén egy gyalogút.
Záró feladat Helyezzük el a tanulók képeit egy jól látható helyen, és ösztönözzük
őket arra, hogy kinyilvánítsák tetszésüket!
Pl.: I like it. It’s really nice. The farm looks very nice. I would like to live there. etc .
Javasolt
házi feladat

Mf. 69. oldal 6. és 7. feladat

83. óra: További gyakorlás és tudáspróba (Mf. 70–71. oldal feladatai)
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UNIT 7 – TRAVELLING
84. óra
Az óra célja

• Az utazás témakör szókincsének bevezetése
• Információ kérése és nyújtása konkrét szituációban
• Szerepjátékban való aktív részvétel

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, munkafüzet, szituációkártya, félbevágott
szavakkal szókártyák, magyar–angol szótár

Az óra menete

Bevezető feladat A tankönyv képét magunk előtt tartva, úgy, hogy a tanulók ne
lássák azt, írjuk le szóban, mit látunk a képen: I can see an escalator in the middle of
the picture. There is an aeroplane. There are … etc. Ügyeljünk arra, hogy csak a már
ismert kifejezéseket, szavakat használjuk! A leírás végén kérdezzük meg: Where
am I?
AT THE AIRPORT

Tankönyv 55. oldal

• 1. feladat Meghallgatjuk a felvétel első részét, miközben a diákok a hallott dolog
képére mutatnak. Másodszori meghallgatáskor ismételjék a hallott szavakat,
majd a mondatokat!
Hanganyag 50

első része

• Az új szókincset használva mondjunk mondatokat a képről! (Hasonlóképpen,
mint a bevezető feladatnál.)
• PÁRMUNKA Hallgassuk meg a párbeszédet, és kövessük a szöveget
a tankönyvben!
A hanganyag segítségével, szereposztásban olvasva, gyakorolhatjuk a helyes
kiejtést és intonációt.
Hanganyag 50

második része

Megjegyzés: Készítsük el a szerepkártyát, és helyezzük el a mondatbankunkban!
Variáció: A város nevének megváltoztatásával új párbeszédek születhetnek.
AT THE AIRPORT

Munkafüzet 72. oldal

• 1. feladat A diákok a tankönyv ábrájának memorizálása után beírják a hiányzó
szavakat.
Differenciálás: Akinek szüksége van segítségre, lemásolhatja a tankönyvben
szereplő szavakat.
Megoldás: 1. a terminal, 2. an identity card, 3. check in, 4. passport control, 5. arrival,
6. departure, 7. a boarding pass, 8. a passenger, 9. luggage
• 2. feladat PÁRMUNKA Párokat alakítunk (két nagy csoportra osztjuk az
osztályt oly módon, hogy az osztály egyik fele a Departure, míg a másik
az Arrival oldal lesz. Ezután egyenként rámutatunk a tanulókra, és aszerint,
hogy melyik szó jut rájuk, elhelyezkednek az osztályterem két oldalán,
egymással szemben. Kézfogással kell köszönteni ezután az Érkezőknek
a Felszállókat. Akik kezet fogtak egymással, egy párt alkotnak.)
Megjegyzés: A nehezen kiejthető szavak rögzülését segíthetjük ezzel a páralkotási
móddal. Tetszés szerint választhatunk más-más szópárt a szavak nehézségétől
függően. (depature–luggage: a felszállók „fogják meg bőröndjeiket”!)
• A párok alkotása után megoldják a feladatot.
Megoldás: Passenger: Somebody who travels.
Luggage: When you travel, you put your clothes in it.
Terminal: A building at an airport where people arrive and depart.
Boarding pass: You get it before you get on the plane.
• 3. feladat PÁRMUNKA Különböző képességű tanulók alkossanak párokat!
(Szókártyák – félbevágott szavakkal, keressék meg az összetartozó részeket!)
Ennél a feladatnál a tanulóknak önállóan kell körülírniuk a szavakat,
kifejezéseket. Biztosítsunk szótárakat a párok számára a feladat megoldásához!
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Záró feladat Hallgassuk meg az elkészült definíciókat, és találgassunk, melyik
szót takarja az!
Javasolt
házi feladat

Mf. 78. oldal 18. feladat: A kapcsolódó szavak magyar megfelelőjének beírása
Differenciálás lehetősége: Mf. 72. oldal 3. feladatának mintájára újabb szavak
körülírása (arrival, departure, airport, aeroplane)
UNIT 7 – TRAVELLING
85. óra

Az óra célja

• Az utazás szókincsének elmélyítése
• Szókincsbővítés (melléknevek)
• Melléknevek fokozásának bevezetése

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, tankönyvhöz tartozó CD, szókártyák (melléknevek), füzet

Az óra menete

Bevezető feladat Bemelegítésként hallgassuk meg az előző órán házi feladatként
kapott szavak körülírását!
IT’S A LONG WAY TO TIPPERARY

Tankönyv 55. oldal

• 2. feladat A gyerekek feladata a könyvben szereplő szavak felismerése hallott
szöveg alapján. A megoldás ellenőrzése után énekeljük el a dalt közösen, oly
módon, hogy az ütemet kopogják (vagy lépik) a tanulók! A feladat részletes
leírását lásd a Dalok és mondókák a tankönyvben című részben!
Hanganyag 51
• Extra task Ez a feladat átvezetésként szolgál az óra fő részének bemutatásához.
A diákok tippelnek, vajon ki vagy mi lehet az, aki vagy ami hosszú, alacsony
vagy rövid, magas vagy kicsi?
Megjegyzés: Itt nincs rossz megoldás. Az eddigi szókincsük aktiválása a cél.
Pl.: hosszú lehet a kígyó, a vonat, magas egy férfi, egy fa.
• A megoldás ellenőrzéseként lapozzanak az 56. oldalra!
WHO IS STRONGER

Tankönyv 56. oldal

• 3. feladat Meghallgatjuk a felvételt, közben a tanulók megkeresik a képen a
megfelelő részleteket. Második meghallgatás során elismétlik a hallott szavakat
és mondatokat.
Hanganyag 52
• Beszélgessünk a képről! Ismételjük át a tanult helyhatározó elöljáró szavakat,
s gyakoroljuk a részletes képleírást!
What can you see in the picture? Where’s the woman? Where is the man?
Differenciálás: A gyorsabban haladó, bátrabb tanulóink idézzék fel az összehasonlító
mondatokat, hívószavak kifejezésével (előzetesen elkészített szókártyák), míg
a lassabban haladó tanulóktól csak a fokozott mellékneveket kérjük!
FIND THE PAIRS

Munkafüzet 73. oldal

• 4. feladat Az összekevert betűkből szavakat alkotnak a tanulók, majd melléjük
írják a melléknév középfokú alakját.
Megoldás: cheap–cheaper, heavy–heavier, old–older, young–younger, light–lighter,
strong–stronger, tall–taller, short–shorter, small–smaller, long–longer
Záró feladat CSOPORTMUNKA Játsszunk ACTIVITY-t! Két csoportra bontjuk
az osztályt. A szókártyák közül felváltva húznak a csoportok képviselői, akiknek
a feladatuk a saját csoport számára elmutogatni a kártyán szereplő melléknevet.
A csoport egy pontot kap, ha kitalálja a melléknevet, és még egyet, ha a fokozott
alakját is tudja.
Javasolt
házi feladat

Mf. 78. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, magyar jelentésük beírása
ÓRAVÁZLATOK
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UNIT 7 – TRAVELLING
86. óra
Az óra célja

• Melléknevek fokozásának gyakorlása
• Képleírás gyakorlása

Eszközök

Tankönyv, mindkét CD, munkafüzet, mellékneves szókártyák (minden csoport
számára – ez lehet az előző órán használt kártyacsomag)

Az óra menete

Bevezető feladat Az előző óra záró feladatának ötlete alapján ACTIVITY-t
játszunk, de most a teljes osztállyal.
ODD ONE OUT

Tankönyv 56. oldal

• 4. feladat PÁRMUNKA Párokat alakítunk. A feladat itt az ellentétpárok
megtalálása és azok leírása a füzetbe. Ellenőrzésként hallgassuk meg
a hanganyagot!
Hanganyag tankönyv 53

, munkafüzet 35

• 5. feladat CSOPORTMUNKA A játék célja az új szerkezet gyakorlása (részletes
információ a Játékok leírása című részben).
Megjegyzés: Mivel az új szerkezet az előző órán került bevezetésre, és ez
alkalommal kerül gyakorlásra, célszerű először az egész tanulócsoportot együtt
munkáltatni, majd a játékot 4-fős csoportokban folytatni.
Munkafüzet 73. oldal
• 5. feladat Hallgassuk meg a hanganyagot, miközben a tanulók rajzolják le
a hallottakat!
Hanganyag 53
Megoldás: Három fa van a képen. A középső fa nagyobb, mint a jobb oldali, a bal
oldali fa kisebb, mint a másik kettő.
Két kígyó van a fák alatt. A jobb oldali rövidebb, mint a bal oldalon lévő.
Két madár van a fákon. A nagy fán lévő kisebb, mint a kicsin lévő.
• 6. feladat PÁRMUNKA Párokat alakítunk, majd a párok összevetik rajzaikat,
és közösen megoldják a feladatot. Ellenőrzésként hallgassuk meg az 5. feladat
hanganyagát!
Megoldás: three, bigger, smaller, two, under, shorter, two, smaller
Differenciálás: A gyorsabban haladó párok készítsenek rajzot, és egy képleírást
a füzetükbe!
Záró feladat Az újonnan készült képleírásokat olvassák fel a tanulók, míg
a többiek rajzolják le azokat a füzetükbe!
Variáció: Egyenként hallgassuk meg a leírásokat, míg a bátrabb tanulóink közül
válasszuk ki azt, aki a táblára lerajzolja a hallottakat! A többiek ellenőrzik a rajz
helyességét.
Javasolt
házi feladat
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Írjanak a tanulók mondatokat a szobájukról a munkafüzet 73. oldal 6. feladata
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UNIT 7 – TRAVELLING
87. óra
Az óra célja

• Az előző órán tanultak gyakorlása (melléknevek középfoka)
• Melléknevek felsőfokának bevezetése

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, tankönyvhöz tartozó CD

Az óra menete

Bevezető feladat Ismételjük át a vidéki élet szókincsét a szótenisz játékkal!
IN THE COUNTRYSIDE

Tankönyv 57. oldal

• 6. feladat A tanulók elolvassák a Réka e-mailje alatt található kérdéseket,
majd lejátsszuk a felvételt. A hanganyag alapján a tanulók megválaszolják
a kérdéseket. Először hallgassuk meg a teljes szöveget, hogy a diákok teljes
képet kapjanak Réka hétvégi programjáról! Másodszori meghallgatáskor
tartsunk szüneteket, hogy a tanulók le tudják írni a válaszokat a füzetükbe!
Hanganyag 54
Megoldás: They live in the countryside. She always eats more and spends more time
in the nature. She feels stronger and heavier. She likes rollerblading. She likes longer
holidays. Her father’s parents live abroad. They sometimes visit them.
Megjegyzés: Célszerű a válaszok mondatindító kifejezéseit a hanganyag
meghallgatása előtt lemásoltatni a füzetükbe.
• 7. feladat Emeljük ki az előző feladat szövegéből a youngest sister kifejezést!
Próbáljuk meg kideríteni, ki a legfiatalabb a csoportban, oly módon, hogy
megkérdezzük a tanulókat, mikor születtek! Ehhez átismételhetjük a hónapokat,
illetve a számokat 31-ig.
• CSOPORTMUNKA Alakítsunk csoportokat, akik a feladat kategóriái alapján
felmérést készítenek, majd megosztják azt az osztállyal!
THE HAPPIEST HOLIDAY

Munkafüzet 74. oldal

• 7. feladat PÁRMUNKA Párokat alakítunk, majd a párok felváltva olvassák Rick
e-mailjét, majd közösen kitöltik a táblázatot.
Megoldás: good–better–the best, bad–worse–the worst, big–bigger–the biggest,
happy–happier–the happiest, old–older–the oldest, interesting–more interesting–
the most interesting
Differenciálás: A gyorsabban haladó tanulók lemásolhatják a füzetbe azokat
a mondatokat, amelyekben a táblázatban szereplő szavak szerepelnek.
Variáció: Kérdezzünk az olvasottakról!
Where is Rick? Who are the twins? Who is the oldest child? What do they do every day?
What is the only bad thing there? Who tells them the most interesting stories? Where are
they going?
• 8. feladat ÖNÁLLÓ MUNKA és PÁRMUNKA A tanulók egyénileg megoldják
a fejtörőt, majd párokban ellenőrzik azt.
Megoldás: a, b, c, b, c, b
Differenciálás: Extra task A gyorsabban haladó párok a 8. feladathoz hasonló
fejtörőt készítenek társaiknak.
Záró feladat Az elkészült új fejtörőket a gyorsabb párok megosztják
osztálytársaikkal.
Javasolt
házi feladat

Tk. 57. feladat 8. feladat

ÓRAVÁZLATOK

Secrets 2 tkk.indd 117

117

2012.08.15. 13:28:32

UNIT 7 – TRAVELLING
88. óra
Az óra célja

• Szókincs bővítése és gyakorlása (országok nevei)
• Térképen való tájékozódási készség fejlesztése
• Pár- és csoportmunkában való aktív részvétel: kommunikációs készségek
fejlesztése

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, munkafüzet, fénymásolat a tankönyv
9. feladatának térképéről, labda

Az óra menete

Bevezető feladat Hallgassuk meg a házi feladatokat!
COUNTRIES

Tankönyv 58. oldal

• Egy labda segítségével mondjunk el magunkról mindent, amit az eddigiekben
tanultunk, kérdés-felelet formájában! Kezdhetjük mi kérdésekkel, majd
ösztönözzük a tanulókat, hogy egymástól is kérdezgessenek! Akinek dobják
a labdát, az válaszoljon a kérdésre! A Where are you from? mindenképpen
hangozzon el a kérdések sorában!
• 9. feladat Keressük meg Magyarországot a térképen, illetve a felsorolásban!
What number is Hungary? It’s number 7. Ezután a tanulók meghallgatják
a hanganyagot, miközben rámutatnak a térképen a hallott ország képére.
Hanganyag

55

• Ismét meghallgatjuk és egyenként ismételtetjük az országok nevét.
Variáció: Játszhatunk a számokkal, a zászlók színeivel, valamint az országok
neveivel is. What is number 13? It’s Italy. What colour is its flag? It’s green,
white and red.
• 10. feladat Hallgassuk meg a hanganyagot! A diákok eközben számozzák be
a feladatban szereplő országokat!
Hanganyag 56
Megoldás: 1. Poland’s neighbour (the Czech Republic), 2. Belgium’s neighbour (France),
3. Hungary’s neighbour (Slovakia), 4. Austria’s neighbour (Germany), 5. Spain’s
neighbour (Portugal), 6. Germany’s neighbour (Poland)
Ellenőrzésképpen hallgassuk meg a hanganyagot még egyszer!
• PÁRMUNKA A tanulópárok ezután a 9. feladat térképének segítségével játsszák
el a párbeszédet! Hallgassunk meg néhány párt!
COUNTRIES

Munkafüzet 75. oldal

• 9. feladat PÁRMUNKA Alakítsunk négyfős csoportokat! Minden csoport kap
egy fénymásolt térképet, amelyet az országhatárok mentén szétvágnak.
• A szétvágott országokat elhelyezik az asztal közepén, majd felváltva húznak, és
miközben megnevezik azt, elhelyezik a tankönyv térképén.
Variáció: Bátrabb tanulóink a szomszédos országokat is megnevezhetik.
• 10. feladat A diákok megkeresik az elrejtett országok neveit, majd leírják azokat.
Záró feladat Betűzzük egy ország nevét! Tanulóink találják ki, melyikre
gondoltunk! Egy bátrabb tanuló átveheti a betűzést a következő körben.
Javasolt
házi feladat
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UNIT 7 – TRAVELLING
89. óra
Az óra célja

• Szókincs gyakorlása (országnevek)
• Melléknévfokozás gyakorlása
• Pár- és csoportmunkában való aktív részvétel: kommunikációs készségek
fejlesztése

Eszközök

Munkafüzet, tankönyv, füzet

Az óra menete

Bevezető feladat Játsszuk el az előző órán megismert WHO AM I játékot!
Utolsóként mindenképpen mi gondoljunk egy országra, és az Németország
legyen!
LIFE IN GERMANY

Tankönyv 59. oldal

• 11. feladat PÁRMUNKA A diákok elolvassák Réka e-mailjét, majd eldöntik
az állításokról, hogy igazak vagy hamisak-e.
Megjegyzés: Ismertessük meg a tanulókat az új szavakkal! (szótár, körülírás vagy
elmutogatás használatával)
Megoldás: , , ,
• 12. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk vegyes képességű csoportokat!
Ha megoldható, minden csoportban ugyanannyi fő legyen! A csoport tagjai
egyezzenek meg, melyik országról szeretnének írni, melyiket szeretnék
Magyarországgal összehasonlítani! A Vocab és a Sentence chest segítségével
ezután a csoportok mondatokat írnak. (Mindenki írja le a füzetébe azokat!)
Amikor elkészültek, átszervezzük a résztvevőket: minden új csoportban legyen
egy fő a régi csoportokból! Az új csoport minden tagja felolvassa a mondatait,
míg a többiek megpróbálják kitalálni, melyik országról van szó.
• Extra task CSOPORTMUNKA Az újonnan alakított csoportokkal
dolgozhatunk. A csoportok összehasonlító mondatokat írnak a magyar és
az angol iskolákról egy meghatározott időkereten belül.
• Az idő lejártával a csoportok felolvassák a mondataikat. Mindenki egyet-egyet
sorban. Akinek több helyes mondata lesz, az a győztes.
Megjegyzés: Célszerű valamilyen jutalmat kitalálni a győztes csapat számára.
Pl.: Ők javasolhatnak egy játékot az óra záró feladataként.
MEMORY GAME

Munkafüzet 75. oldal

• 11. feladat PÁRMUNKA A tanulók memorizálják a tankönyv 9. feladatának
térképét, majd felváltva kérdezgetik egymást a párok. Javasoljuk, hogy 10 kérdés
után cseréljenek szerepet.
Variáció: Ha időnk engedi, újabb párok alakításával tovább játszhatjuk a játékot.
Záró feladat A győztes csapat által javasolt játék (vagy Tk. 59. oldal 13. feladat)
Javasolt
házi feladat

Mf. 75. oldal 12. feladat: melléknevek középfokának kikeresése a szövegből
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UNIT 7 – TRAVELLING
90. óra
Az óra célja

• Tanulás tanulása – kulcsszavak keresése szövegben
• Véleménynyilvánítás
• Autentikus anyag feldolgozása: angol irodalmi művel ismerkedünk
• Információ gyűjtése olvasott szövegből (szkennelés)

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, tankönyvhöz tartozó CD, kép Gulliverről az óriások
földjén és Lilliputban (internetről beszerezhető), angol–magyar szótárak

Az óra menete

Bevezető feladat Készítsünk szóhálót! Írjunk fel a táblára egy melléknevet, majd
a diákok gyűjtsenek a melléknévhez kapcsolható főneveket! Ezután hasonlítsuk
össze a táblán található főneveket! Small: bag, ear, mouse, etc. A mouse is smaller than
a bag.
Vezessük be az óra anyagát oly módon, hogy tanulóink megértsék, valójában
az összehasonlítás relatív. Mutassuk meg a két képet Gulliverről!
CULTURE

Tankönyv 60. oldal

Ismertessük meg tanulóinkkal az új szavakat, kifejezéseket (szótár használatával,
körülírással vagy mutogatással)!
• 14. feladat Hallgassuk meg a hanganyagot, miközben tanulóink a könyvben
követik a hallottakat! Tegyünk fel néhány irányító kérdést!
Where is Gulliver? What do the people do to him?
Hanganyag 57
• 15. feladat PÁRMUNKA Olvassuk el a kifejezéseket, majd hallgassuk meg ismét
a hanganyagot, hogy tanulóink megtalálhassák a keresett információkat!
Megoldás: Gulliver gets shipwrecked, he travels by ship, he arrives in Lilliput, he finds
out about a war, he doesn’t understand what people say, the Lilliput people find him, they
give food and drink, those who wear low/high healed shoes, they chain Gulliver to a cart.
WORDPOWER

Munkafüzet 76. oldal

• 13. feladat PÁRMUNKA Véleménynyilvánítás kifejezésének céljából bővítjük
tanulóink szókincsét. A diákok kikeresik a szótárakból a jelzett szavakat, és
rajzolnak valamit, amire jellemző a szó.
Differenciálás lehetősége: A gyorsabban dolgozók gyűjthetnek újabb kifejezéseket,
szinonímákat.
• Extra task A tanulópárok mondatokat írnak a 13. feladat szavaival.
• 14. feladat Továbbra is párokban dolgozunk. A tanulók szereposztásban
felolvassák a párbeszédeket, majd eldöntik, hol történhet meg, miről szólhat
a beszélgetés.
Megoldás: film, a restaurant, a lesson, a basketball match, a book
Megjegyzés: Ösztönözzük diákjainkat az elöljárók használatára és
a mondatalkotásra!
They are talking about a film. They are in a restaurant. etc.
Záró feladat Ha van rá időnk, meghallgathatunk néhány tanulópárt, illetve
ösztönözhetjük diákjainkat újabb szituációk írására, előadására.
Javasolt
házi feladat
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UNIT 7 – TRAVELLING
91. óra
Az óra célja

• Helyes hangképzés: nyelvtörők hallás után történő ismétlése
• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Munkafüzet, munkafüzethez tartozó CD, papírlapok minden tanuló számára,
OKLEVÉL készítéséhez lap a csoportoknak

Az óra menete

Bevezető feladat Az előző órák kedvelt játékai közül válasszon az osztály!
SOUND CHEST

Munkafüzet 76. oldal

• 15. feladat Hallgassuk meg a szópárokat, és ismételjük el kórusban!
Ösztönözzük a bátrabb tanulóinkat, hogy alkossanak mondatokat a szavakkal!
Hanganyag 37
Variáció: Közösen gyűjtsünk rímelő szópárokat!
MINISECRETS

Munkafüzet 77. oldal

• 16.a feladat A tevékenység első részében önállóan dolgoznak a tanulók. Az öt
kategóriának megfelelően leírnak öt nevet egy papírlapra. Egy név többször is
szerepelhet.
• 16.b feladat PÁRMUNKA A tevékenység második részében a párok egymást
kérdezgetve próbálják kitalálni, ki melyik kategóriához tartozik társa
családjában. Cél, hogy minél több információt megtudjanak egymás családjáról,
illetve a papíron szereplő emberekről. Lényeges az is, hogy amit megtudtak,
lejegyezzék, hiszen később beszélnek majd társukról az osztály előtt is.
Differenciálás: A gyorsabban haladó párok újabb kategóriákat találhatnak ki,
vagy kiegészítő feladatokat kaphatnak a mondatbank szituációs kártyáinak
eljátszásával.
• 17. feladat CSOPORTMUNKA Vegyes képességű csoportokat alkotunk, majd
a csoportok tagjai kiválasztanak egy kategóriát, amiben megszavazzák egy
társukat az osztályból. Oklevelet készítenek számára.
Megjegyzés: Törekedjenek a diákok arra, hogy csak kedves, mások számára nem
bántó kategóriákat szavazzanak meg!
Záró feladat Az oklevelek ünnepélyes átadása a kategórianyertesek számára.
Javasolt
házi feladat

Mf. 79. oldal 20.a és b feladat: a tanultak átgondolása

Megjegyzés: A 92–93. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat, az önértékelés során megfogalmazottakat.
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 tanulás-módszertani ötletének segítségével (59. oldal 12. feladat).
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UNIT 8 – Jobs
94. óra
Az óra célja

• Szókincs bővítése (foglalkozások és a hozzájuk köthető cselekvések)
• Lényeges információk kiszűrése hallott szövegből
• Információk megosztása (interjú)

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, szókártyák (foglalkozások)

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 gyűjtsenek tanulóink az épületek témakörében! Az elhangzott
szavakat írjuk fel a táblára!
WHAT IS HIS/HER JOB?

Tankönyv 61. oldal

• 1. feladat Nézzük meg a feladat illusztrációját, és pipáljuk ki azokat a táblára
írt szavakat, amelyek valamelyikében dolgoznak az új szóanyag foglalkozásait
végzők! Ösztönözzük tanulóinkat, hogy mondjanak még szavakat a képről
az I can see a/an … She/He has got … He/she is wearing … kifejezéseket használva!
• Ezt követően meghallgatjuk a hanganyagot, és követjük a könyv képes szótárában
a hallottakat. Újabb meghallgatás során kórusban elismételjük az új szavakat.
Hanganyag 58
• 2. feladat PÁRMUNKA Ismertessük meg az új szavakat a diákokkal!
A hanganyag meghallgatása után alakítsunk párokat! Az egyik tanuló
gondoljon egy foglalkozásra, majd társa párbeszéd formájában találja ki azt!
Adjunk lehetőséget a pároknak, hogy az egész csoport előtt is
szerepelhessenek!
Hanganyag 59
Munkafüzet 80. oldal
• Játsszunk! Válasszunk egy vállalkozó kedvű tanulót, aki elmutogat egy
foglalkozást társainak az előre elkészített szókártyák szavai közül! A többiek
feladata kitalálni azt.
• 1. feladat A képek alá a diákok beírják a foglalkozások nevét.
Megoldás: pilot, nurse, waiter, shop assistant, police officer, detective, doctor, swimming
intstructor, postman, postwoman, librarian, cook
• 2. feladat Ismertessük meg az ismeretlen szavakat diákjainkkal! A feladat itt
a hiányzó információk beírása a szövegbe a hanganyag meghallgatása során.
Legalább kétszer játsszuk le a felvételt a feladat megoldásához, majd még
egyszer az ellenőrzéshez!
Záró feladat PÁRMUNKA Tanulóink párokban felolvassák a kiegészített
interjút. Ha marad időnk, adjunk lehetőséget a pároknak, hogy az egész csoport
előtt is szerepelhessenek!
Javasolt
házi feladat
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Mf. 80. oldal 3. feladat: Sarah Smith egy napjának leírása
Mf. 86. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, magyar jelentésük beírása
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UNIT 8 – Jobs
95. óra
Az óra célja

• Az előző órán tanultak szituatív gyakorlása, szerepjátékban való aktív részvétel
• Szókincs bővítése (épületek, munkahelyek)

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, füzet

Az óra menete

Bevezető feladat Önállóan dolgozva mindenki megpróbálja leírni az alábbi
betűsorban található, várossal kapcsolatos szavakat:
schoolrestaurantlibraryswimmingpoolclothesshoptheatre
Tankönyv 61. oldal
• Extra task A tanulók találgatják, hol dolgozik Rick papája.
WORKPLACES

Tankönyv 62. oldal

• 3. feladat Ösztönözzük tanulóinkat, hogy mondják el, mit látnak a képen!
I can see a/an … A hanganyag meghallgatása során tanulóink mutassanak rá
a képen a hallott épületre, majd ismételjék a szavakat!
Hanganyag 60

első része

• PÁRMUNKA Az 1. feladatban szereplő foglalkozásokat párosítják a tanulók
a 3. feladat munkahelyeivel. The nurse works in the hospital.
Variáció: Írják le a tanulók a mondatokat a füzetükbe!
• A hanganyag második részében egy rövid párbeszédet hallunk. Meghallgatása
közben keressük a választ az alábbi kérdésekre:
1. What does Réka’s father do? What does Rick’s father do? What does Becky’s mum do?
2. Where does Réka’s father work? Where does Rick’s father work? Where does Becky’s
mum work?
3. What is Réka going to be? What is Rick going to be? What is Becky going to be?
Ellenőrizzük a 61. oldalon bejelölt találgatások helyességét is! A megoldásban
aláhúzással jelöltük a helyes tippet.
Megoldás:
1. Réka’s father is a doctor. Rick’s father is a cook. Becky’s mother is a shop assistant.
2. Réka’s father works in a hospital. Rick’s father works in a restaurant. Becky’s mother
works in a clothes shop.
3. Réka is going to be a vet. Rick is going to be a farmer. Becky is going to be a librarian.
Hanganyag 60

második része

4. feladat PÁRMUNKA A tanulók párokban játszanak. Egymást kérdezgetve
próbálják kitalálni, melyik foglalkozást választották maguknak.
CROSSWORD

Munkafüzet 81. oldal

• 4. feladat A tanulók beírják a szavak angol megfelelőjét a rejtvénybe.
Megoldás: 1. dental surgery, 2. police station, 3. veterinary, 4. hotel, 5. airport, 6. factory
Záró feladat CSOPORTMUNKA Osszuk az osztályt két csoportra! Az egyik
csoport mond egy foglalkozást, a másik az ehhez tartozó munkahelyet.
Javasolt
házi feladat

Mf. 81. oldal 5. feladat: szótár segítségével foglalkozások keresése a 4. feladatban
felsorolt munkahelyekhez
Mf. 46. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, magyar jelentésük beírása
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UNIT 8 – Jobs
96. óra
Az óra célja

• Képleírás gyakorlása (ismétlés, bővítés)
• Autentikus anyag felhasználása – a Feszty-körkép (leírás)
• Tetszésnyilvánítás
• Információk kiszűrése hallott és olvasott szövegből

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, szókártyák (foglalkozások), A/4-es
papírlapok a csoportok számára, kifejezéskártyák (képleíráshoz)

Az óra menete

Bevezető feladat Sorolják fel a tanulók az általuk talált foglalkozásokat! (Mf. 81.
oldal 5. feladat). A vállalkozó kedvű tanulók ezután húznak a szókártyákból, majd
társaik kérdések segítségével próbálják kitalálni a kártyán lévő foglalkozást
(a Tk. 62. oldal 4. feladatának mintájára).
MY FAVOURITE PIECE OF ART

Tankönyv 63. oldal

• 6. feladat A felvétel meghallgatása közben a tanulók követik a tankönyvben
az elhangzottakat, majd megkeressük a válaszokat a feltett kérdésekre.
Hanganyag 62
Megoldásjavaslat: I can see a beautiful painting. I can see the ancient Hungarian people
and their leaders in the picture. They are in the fields. They are coming to the Carpathian
Basin on horses with their cattles. I like this picture very much.
Variáció: A válaszokat oly módon is kereshetjük, hogy ismételten meghallgatjuk
a hanganyagot, és a tanulók koppintással jelzik, ha a kérdések valamelyikére
hallják a választ.
• 7. feladat PÁRMUNKA A tanulópárok szavakat gyűjtenek a képről, majd
mondatba foglalják azokat a Vocab chest segítségével. Hallgassunk meg néhány
párost!
MY FAVOURITE PIECE OF ART

Munkafüzet 81. oldal

• 6. feladat Nézzük meg közösen a képet és ösztönözzük a diákokat, hogy
mondják el, mit látnak rajta! Hallgassuk meg a hanganyagot, miközben
a tanulók kövessék a szöveget a munkafüzetükben!
Hanganyag 39
• PÁRMUNKA A tanulópárok kiegészítik a mondatokat.
Megoldás: the Houses of Parliament, the River Thames, the Houses of Parliament,
Victoria Tower, massive
Differenciálás: A gyorsabb tanulók oldják meg a 7. feladatot!
Záró feladat CSOPORTMUNKA A csoportok közösen rajzolnak egy képet
(művészi alkotást) oly módon, hogy a csoport minden tagja két dolgot rajzolhat
a papírra, majd azt továbbadja a társának. Ha mindenki rajzolt már valamit, leírást
készítenek a képükről, majd bemutatják azt társaiknak.
Javasolt
házi feladat

124

Secrets 2 tkk.indd 124

Szókincs szóbeli gyakorlása
Festmények gyűjtése, nyomtatott formában – könyvekből, internetről. Egy
festmény bemutatása írásos formában.
Készüljünk mi is a csoportok számára elegendő képpel!
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UNIT 8 – Jobs
97. óra
Az óra célja

• Képleírás gyakorlása
• Információcsere párokban/csoportokban

Eszközök

Tankönyv, a tankönyvhöz tartozó CD, kifejezéskártyák (képleíráshoz), tükör

Az óra menete

Bevezető feladat Válasszunk ki egy festményt, és gyűjtsünk szavakat róla három
oszlopba! Az egyikbe kerüljenek a cselekvést jelentő szavak, a másikba a főnevek,
a harmadikba a melléknevek!
Tankönyv 63. oldal
• Extra task Készítsünk kiállítást a képekből! Válasszunk minden képhez
„tárlatvezetőket” (guides) oly módon, hogy a diákok kiválasztják, melyik képről
szeretnének beszélni (a kép körül csoportokat alkotva).
• A csoportok leírást írnak a képekről a táblán elhelyezett kifejezéskártyák
segítségével, majd tárlatvezetésre invitálják társaikat.
• A leírásokat hallgató tanulók véleményt mondanak a képekről.
COCKLES AND MUSSELS

Tankönyv 62. oldal

• Ismertessük meg a tanulókkal a címben szereplő szavakat! A szavak fordítása
tükörírással a kép alatt található. Kérdezzük meg a tanulóinktól, mit látnak
a képen!
• Hallgassuk meg a dalt! A diákok akkor koppintanak a padjukon, ha mást
hallanak, mint a leírt szöveg.
Hanganyag 61
• Szánjunk időt egy kis beszélgetésre! (Dublinról, magáról a dalról, régi
mesterségekről)
• Énekeljük el a dalt!
Záró feladat A tanulók által választott kedvenc nyelvi játék eljátszása.
Javasolt
házi feladat

A tanult szavak, képleírással kapcsolatos kifejezések és a véleménynyilvánítást
kifejező mondatok átismétlése
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UNIT 8 – Jobs
98. óra
Az óra célja

• Szókincsfejlesztés és -bővítés (foglalkozások)
• Kommunikációs készségek fejlesztése pármunkában
• Lényeges információk kiszűrése olvasott szövegből
• Információ kérése, válaszadás

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, mindkét CD, szókártyák (az új szóanyag: foglalkozások),
A/4-es papírok a csoportok számára

Az óra menete

Bevezető feladat A SHARK GAME nevű játékkal vezessük be az óra anyagát!
A tanulók betűket kérdezgetve kitalálják a felírt mondatot.
D O R A L I K E S P L A Y I N G M U S I C.
Kérdezzük meg: What does Dora like? What does she do? Guess!
MORE JOBS

Tankönyv 64. oldal

• 8. feladat Meghallgatjuk a hanganyagot, miközben a tanulók rámutatnak a hallott
foglalkozásra.
Hanganyag 63
• Hallgassuk meg újra, szünetek beiktatásával, hogy a diákok ismételni tudják
a hallottakat!
• 9. feladat CSOPORTMUNKA Alakítsunk csoportokat! A csoportok készítsenek
az új szavakból szókártyákat! A csoport egyik tagja húzzon egy kártyát, társai
kérdésekkel próbálják meg kitalálni, mi lehet a foglalkozása!
Munkafüzet 82. oldal
• 8. feladat A tanulók elolvassák az állításokat, és találgatnak, vajon igazak-e,
vagy hamisak az állítások.
Megoldás:
• 9. feladat A feladat önállóan elolvasni a szöveget és megtalálni a körülírással
meghatározott szavakat a szövegben.
Megoldás: urgent, earn, package, immediately
• Ellenőrizzük a 8. feladat tippjeit, majd kezdeményezzünk beszélgetést a biciklis
futárok munkájáról!
• 10. feladat PÁRMUNKA A tanulópárok olyan kérdéseket írnak, amiket egy
riporter kérdezne a biciklis futároktól. A válaszok kitalálása után eljátsszák
a párbeszédet.
Záró feladat Hallgassunk meg néhány interjút a párok előadásában!
Javasolt
házi feladat
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Mf. 82. oldal Extra task: Rövid leírás készítése egy természetfotós életéről
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UNIT 8 – Jobs
99. óra
Az óra célja

• Új nyelvi formával ismerkedünk – a létige múlt ideje: was, were
• Együttműködés párokban: interjú készítése

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, munkafüzet, füzet

Az óra menete

Bevezető feladat Hallgassuk meg a házi feladatként elkészített leírásokat!
• PÁRMUNKA A tanulópárok írjanak kérdéseket és válaszokat egy elképzelt
interjúhoz! Adjunk lehetőséget, hogy meghallgassuk az elkészült interjúkat!
PROVERB

Tankönyv 64. oldal

• A diákok elmondják, hogy mit látnak a képen, majd meghallgatják a szólásokat.
Ösztönözzük őket arra, hogy megtalálják a szólások magyar megfelelőjét!
Hanganyag 65
FAMOUS PERSON

Tankönyv 65. oldal

• 11. feladat Hallgassuk meg és olvassuk el a példát!
Hanganyag 66
• A tanulók feladata a hallott példák és a névkártyák alapján mondatokat írni.
Megoldásminta: His name was Louis De Funes.
He was an actor.
He was from France.
• 12. feladat PÁRMUNKA A diákok párokban együttműködve mondatokat írnak
a feladatban szereplő híres emberekről.
Megoldásminta: Miguel de Cervantes was a famous writer. He was from Spain.
WAS HE / SHE …? WERE YOU…?

Munkafüzet 83. oldal

• 11. feladat A tanulók először összepárosítják a zászlókat az országnevekkel,
majd válaszolnak a kérdésekre.
Megoldás: No, he wasn’t. He was in Spain.
Yes, she was.
No, she wasn’t. She was in Hungary.
Yes, she was.
Yes, he was.
Yes, he was.
• PÁRMUNKA A tanulók párokban ellenőrzik a megoldásaikat.
Záró feladat Tankönyv 65. oldal Extra task CSOPORTMUNKA A csoport tagjai
közül egy tanuló kiválaszt egy híres embert. Eljátssza annak a foglalkozását, a
társai pedig kitalálják, ki volt ő.
Javasolt házi
feladat

Mf. 83. oldal 12. feladat: a mondatok átírása múlt idejűvé

ÓRAVÁZLATOK
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UNIT 8 – Jobs
100. óra
Az óra célja

• A létige múlt idejének gyakorlása, elmélyítése
• Autentikus anyagok feldolgozása – egy érdekes mesterségről olvasunk

Eszközök

Tankönyv, tankönyvhöz tartozó CD, füzet, szótárak

Az óra menete

Bevezető feladat: A híres magyarokról készült poszterek bemutatása
CULTURE

Tankönyv 66. oldal

• 14. feladat Ismertessük meg a tanulókkal az új szavakat a szokásos
módszerekkel (mutogatás, körülírás, szótárak használata)! Hallgassuk meg
a hanganyagot, szünetek beiktatásával, hogy ismételni tudják a hallottakat!
Hanganyag 67
• A tanulók az olvasottak alapján eldöntik, hogy igazak-e, vagy hamisak
az állítások.
Megoldás: , , , ,
MEETING SOMEONE FAMOUS

Munkafüzet 84. oldal

• PÁRMUNKA A tanulópárok feladata Rick levelének reprodukálása a helyes
mondatvégződések megtalálásával.
Záró feladat Tankönyv 66. oldal 15. feladat PÁRMUNKA A tanulópárok szótárak
segítségével beszélnek társuknak családtagjaik foglalkozásáról.
Megjegyzés: Érdemes velük kitaláltatni a szólánc alkotásának szabályát:
a következő szónak mindig az előző szó utolsó betűjével kell kezdődnie.
Javasolt
házi feladat
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Mf. 84. oldal 14. feladat: Réka levelének kiegészítése, válaszadás a kérdésekre
Mf. 46. oldal 18. feladat: a tanult szavak megkeresése, és magyar jelentésük beírása
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UNIT 8 – Jobs
101. óra
Az óra célja

• Helyes hangképzés: [i:] és [e] hangok helyes kiejtésének gyakorlása
• A tanultak összegzése és gyakorlása pár- és csoportmunka során

Eszközök

Munkafüzet, munkafüzethez tartozó CD, 2 x A/3-as papír minden pár számára,
színes ceruzák, papír a szókártyákhoz

Az óra menete

Bevezető feladat Készítsük el a táblán a házi feladatban gyűjtött szavakból
a szóhálót! Mindenki adja hozzá saját ötleteit! Utána idézzük fel a levél tartalmát
a kulcsszavak segítségével!
SOUND CHEST

Munkafüzet 84. oldal

• 15. feladat Gyakoroljuk a szavak helyes kiejtését!
Hanganyag 41
MINISECRETS

Munkafüzet 85. oldal

• 16.a feladat A tanulók félbehajtják a papírjukat. Az egyik tanuló két vidéki
képet, a másik kettő városi képet készít. A rajzok hasonlóak legyenek, de
az egyiken néhány részlet hiányozzon! Segítségként kinyithatják a könyvüket
a Unit 6 résznél.
• 16.b feladat PÁRMUNKA A diákok párokban memóriajátékot játszanak
az elkészült rajzokkal. Megmutatják egymásnak először az egyik, majd a másik
képet, és megpróbálják felidézni a különbségeket.
There is a waterfall in the first picture, but there isn’t any in the second picture.
• 17. feladat PÁRMUNKA A tanulópárok szókártyákat készítenek, majd
mondatokat formálnak a szavak felhasználásával. Aki a legtöbb mondatot írja
adott idő alatt, az a győztes.
Variáció: A tanulók felváltva húznak a lefordított kártyákból, és mondatokat
alkotnak a szavakkal.
Záró feladat A Secrets 2 tankönyvben előforduló dalok közül kiválasztják
a tanulók a kedvencüket, és elénekeljük azt.
Javasolt
házi feladat

Mf. 87. oldal 20.a és b feladat: a tanultak átgondolása

Megjegyzés: A 102–103. óra anyagának megtervezésekor feltétlenül figyelembe kell vennünk tanítványaink
haladását, az előző órákon felmerült kérdéseket, problémákat, az önértékelés során megfogalmazottakat.
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 (66. oldal 13. feladat).
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REVISION 4
104. óra
Az óra célja

• A tanult szókincs ismétlése: utazás szókincse, országok
• Nyelvtani szerkezet gyakorlása: melléknevek fokozása (középfok)

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, füzet, szókártyák: utazás szókincse

Az óra menete

Bevezető feladat Szókincsismétlő játékok és szókártyák segítségével ismételjük
át az utazás szókincsét (pl. némán mondjuk, kulcslyukon át részletet mutatunk,
gyorsan felvillantjuk, összekevert betűkkel szókártyákat mutatunk, HANGMAN
mintájára SHARK GAME-et játszunk)!
AT THE AIRPORT

Tankönyv 67. oldal

• 1.a feladat PÁRMUNKA A tanulók egy percig tanulmányozzák a UNIT 7
1. feladatához tartozó képet (Tk. 55. oldal), majd a Vocab chest segítségével
kérdéseket tesznek fel egymásnak a képről.
• 1.b feladat ÖNÁLLÓ MUNKA és PÁRMUNKA A tanulók önállóan igaz és
hamis állításokat írnak a UNIT 7 1. feladatához tartozó képről, majd ismét
pármunka következik, újabb párok alakításával. A tanulópárok elolvassák
egymásnak a mondataikat, és eldöntik igazak-e, vagy hamisak az állítások.
• 2. feladat PÁRMUNKA A tanulók a kép alapján igaz állításokat mondanak.
Variáció: A mondatokat leírják a füzetükbe.
Megoldás: The pullover is warmer than the T-shirt.
The cheetah is faster than the crocodile.
Grandma is older than Rick.
The teddy bear is heavier than the balloon.
The car is smaller than the helicopter.
Variáció: Alakítsák át a tanulók a mondatokat a melléknevek ellentétpárjainak
felhasználásával!
• 3. feladat A tanulók elolvassák a leírásokat és kitalálják, melyik országból
származó gyerek mondja azokat.
Megoldás: She is from France.
She is from Germany.
He is from Italy.
Variáció: PÁRMUNKA Párokat alakítunk, akik a UNIT 7 9. és 10. feladatának
segítségével játszanak.
AT THE TRAIN STATION

Munkafüzet 88. oldal

• 1. feladat A tanulók a kép alapján kiegészítik a képes szótárat. Ellenőrzés során
ösztönözzük tanulóinkat mondatalkotásra!
• 2. feladat A feladat a kérdések párosítása a válaszokkal.
Megoldás: 3., 1., 2.
• 3. feladat A tanulók egyénileg kiegészítik a mondatokat.
Megoldás: short, younger, lighter, old, stronger, large, small
Szerepjátékkal ellenőrizzük a 2. feladat megoldását. Ösztönözzük a diákokat
az önálló előadásra!
Záró feladat Minden tanuló mond egy igaz állítást a képről.
Javasolt
házi feladat
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Tk. 89. oldal 4. feladat: Famous people: A feladat megoldása kutatómunkát
igényel. Mondjuk el a diákoknak, hogy egy kérdésre több helyes választ is
találhatnak.
Megoldás: 1. a, c, 2. b, 3. a, 4. a, 5. c
Szorgalmi feladatként készíthetnek a diákok hasonló fejtörőt társaik számára.
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REVISION 4
105. óra
Az óra célja

• A tanult szókincs ismétlése: országnevek, foglalkozások
• Nyelvtani szerkezet gyakorlása: melléknevek fokozása (középfok, felsőfok),
going to
• Képleírás gyakorlása

Eszközök

Tankönyv, munkafüzet, füzet, szókártyák: foglalkozások szókincse, Európa
térképéből kivágott országok, Európa térképe (Tk. 58. oldal 9. feladat
fénymásolata)

Az óra menete

Bevezető feladat PÁRMUNKA A diákok húznak a szókártyákból és eljátsszák
a kihúzott foglalkozást. Társaik találgatnak: Are you a doctor?
• A diákok egyenként húznak egy országot, majd elmondják, mely országokkal
határos, amit húztak. A többiek találgatnak.
• Hallgassuk meg a szorgalmiként készített fejtörőket!
INTERVIEW

Tankönyv 68. oldal

• 5. feladat PÁRMUNKA A tanulók felváltva kérdezgessék egymást, és
válaszoljanak a kérdésekre! Adjunk lehetőséget néhány párnak, hogy előadhassa
a párbeszédet!
• Extra task A mondatok kiegészítése és a táblázat segítségével új mondatok
írása a feladat. Említsük meg, hogy többféle helyes megoldás lehet
a mondatalkotásnál.
Megoldásjavaslat: My grandpa is stronger than my father.
Her fingers are longer than his fingers.
This pen is lighter than that pencil.
His mother is younger than your mother.
You are taller than me.
Munkafüzet 89. oldal
• 4. feladat EGYÉNI és PÁRMUNKA A diákok kiegészítik a párbeszédet, majd
ellenőrzik egymás megoldását a párbeszéd szereposztás szerinti felolvasásával.
Megjegyzés: Ellenőrizzük a megoldást oly módon, hogy az egész osztály előtt
előadja egy pár a tanár és Becky párbeszédét.
Megoldás: am going to work, am going to help, are you going to have, are you going to
live, am going to live, am going to go hiking, are going to go swimming, am going to
drive, are going to live
• 5. feladat A tanulók eldöntik, hogy igazak-e, vagy hamisak az állítások.
Megoldás: , , , ,
Differenciálás: Extra task A gyorsabban haladó diákok hasonló párbeszédet írnak
saját jövőbeni terveikről. (A tanár kérdéseire adott válaszokkal.) A tanulók
önállóan írnak a füzetükbe a képről. Az elkészült leírásokat szedjük össze, és
ellenőrizzük!
Záró feladat Játsszunk szópárbajt! Két önként vállalkozó játékos kijön a tábla két
oldalára, és úgy írják le a szavakat, hogy ne lássák egymáséit! 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.
Megjegyzés: Nagyon jó fegyelmező és figyelemkoncentrációt fejlesztő játék.
Javasolt
házi feladat

Mf. 89. oldal 6. feladat: képleírás kiegészítése színekkel

106. óra: További gyakorlás és tudáspróba (Mf. 90–91. oldal feladatai)
107–111. óra: A fennmaradó órákon gyakorlásként használjuk a feladatlapok Unitokhoz kapcsolódó
oldalait, valamint a munkafüzet Unitokhoz tartozó Secret treasure chest oldalait!
ÓRAVÁZLATOK
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Tanári segédletek • Resources
HOW ARE YOU?
Tk. 8. oldal 1. feladat – mondatkártyák

INTRODUCTION
1. óra

Time for English,
time for English.
Where’s your grin?
Where’s your grin?
I am glad to see you,
I am glad to see you!
Let’s begin!
Let’s begin!
132
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7. óra
BEVEZETŐ FELADAT
Tk. 11. oldal 12. feladat

G L A S S E S
D F G C H K C
P T J H L H A
A B W A T E R
R A K I N A F
K L A R M D T
D L L P S U N
S N O W B V D
UNIT 1
16. óra
THE SCHOOL BAND
Tk. 16. oldal 9. feladat – szókártyák
‘A’ variáció

children

are

singing

and

playing

music

Levi

is

playing

violin

Boti

is

playing

piano

and

Csilla

is

playing

flute

teacher

is

listening

to

children

the

the

the

the

the

the
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‘B’ variáció

the children

are

singing

and

playing

music

Levi

is

playing

the violin

Boti

is

playing

the piano

and

Csilla

is

playing

the flute

the teacher

is

listening to the children
UNIT 2
23. óra

ARE YOU SLEEPING?
Mf. 20. oldal 3. feladat – szókártyák

are

you

sleeping

brother

John

morning

bells

are

ringing

ding

ding

dong

?

.

,

,

23. óra
FREE-TIME ACTIVITIES
Ráhangoló feladat
Tk. 19. oldal – mondatkártyák a Secrets 1 képkártyákhoz (Daily routine, Free time activities)

It’s time to get up.
It’s time to have breakfast.
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It’s time to go to school.
It’s time to go home.
It’s time to play football.
It’s time to go shopping.
It’s time to read a good book.
It’s time to go to bed.
It’s time to go rollerblading.
It’s time to fly my kite.
It’s time to ride my bike.
It’s time to ride my scooter.
It’s time to play on the slide.
TANÁRI SEGÉDLETEK
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It’s time to listen to music.
It’s time to play a board game.
It’s time to go wall climbing.
26. óra
DO OR PLAY A SPORT?
Tk. 22. oldal 9. feladat – a hanganyag mondatai kártyákon

Réka and Csilla often
play badminton.
Boti plays ice hockey
in his winter holidays.
Levi and Boti play
table tennis on Saturdays.
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Boti plays water polo
on Thursdays.
Emese sometimes does
yoga.
Réka does athletics
in her free time.
Csilla and Emese often
do gymnastics together.
Levi does martial
arts.
He does judo
on Tuesdays and Fridays.
TANÁRI SEGÉDLETEK
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UNIT 3
36. óra
PARTIES
Tk. 27. oldal 1. feladat – kérdések

What time does the picnic start?
Has Linda got a picnic or a pool party?
What can children do at Becky’s pyjama party?
When is Peter’s party?
Whose address is 21, Waterloo Road?
What do you need for Becky’s party?
41. óra
ARE YOU HUNGRY OR THIRSTY?
Tk. 31. oldal 11. feladat – előkészítő mondatok

WHEN I HAVE
A BIRTHDAY PARTY …
I always make sandwiches
for my friends.
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I put on some nice
clothes.
I wait for my friends.
My friends arrive.
They sing Happy birthday
to me.
We eat some sandwiches
and drink some juice.
We dance, talk and play.
They go home.
I tidy up the kitchen and
the sitting room.
TANÁRI SEGÉDLETEK

Secrets 2 tkk.indd 139

139

2012.08.15. 13:28:59

UNIT 4
47. óra
INVITATION
Záró feladat – mondatkártyák

Do you want to come …?
There’s a … film on at …
Would you like to watch
a good … film?
Not really…
I’m sorry but I’m busy…
I’m sorry I don’t like …
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51. óra
OBJECT PRONOUNS
Bevezető feladat – memóriakártyák

I’m on holiday. Please phone me.

Where are you?

I can’t see you.

It is nice.

Do you like it?

She is wearing a
new dress.

Look at her.

He is running fast.

Catch him.

TANÁRI SEGÉDLETEK
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We are the
music makers.

Can you hear us.

They are going
to the zoo.

I want to go with
them.

REVISION 2
57. óra
SITUATIONS
Bevezető feladat – szituációs kártyák

Friday
5 o’clock
BMX track

Sunday
4:15 pm
adventure film
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Saturday
11:30 am – 1:00 pm
water polo match at the
sports centre

Tuesday afternoon
dinosaur display
at the Science Museum
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UNIT 5
61. óra
DALSZÖVEG
Tankönyv: 42. oldal 5. feladat

Shall I buy an elephant?
How much is it? How much is it?
Eighty pounds an elephant.
No, don’t buy it, No, no, no.
We can find a cheaper one.
Come on Joe.

TANÁRI SEGÉDLETEK
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64. óra
SZEREPKÁRTYÁK
Tankönyv 45. oldal 11. feladat

Is there a shopping mall near your
home?
Do you often go there?
Where do you buy food?
Where do you buy your clothes?
Where do you buy your CDs?

144
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67. óra
MINISECRETS
Munkafüzet: 57. oldal 16.a feladat

straw

plate

cup

jug

basket

sci-fi

musical

shawl

shop

colour

flower

roll

present

comedy
film

candle

this

these

that

those
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UNIT 6
70. óra
SZÓKÁRTYÁK
Záró feladat: Munkafüzet 60. oldal 3. feladat

rollerdoor
coaster

love

way

people

72. óra
SZÓKÁRTYÁK
Bevezető feladat/Tankönyv 48. oldal 4. feladat szavai

farm house
stable
vineyard
orchard
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field
pond
grass
cave
waterfall
path
TANÁRI SEGÉDLETEK
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73. óra
MONDATKÁRTYÁK
Tankönyv 49. oldal 7. feladat

Where does Rick like living?
What are Rick’s parents going
to buy?
What is he going to learn?
Where is he going to live
when he grows up?
What kind of animals is he
going to keep?
What is he going to be?

Réka
she
she
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Önértékelés, értékelés
Secret Treasure Chest

•

Read and Colour the faces. Ask your teacher to colour the faces too. Then talk about it.
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 – FUN AT DCHOOL
LISTENING
I can understand classroom language.
I can understand prohibition. (You mustn’t …)
I can understand what I hear, with the help of pictures.

You
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

Your teacher
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Vocabulary
I can name the weekdays.
I can name my school subjects.
I can name some musical instruments.
I can name more activities than last year.

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Communication
I can talk about my favourite school activities.
I can say what people are doing at the moment.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

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

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

WRITING
I can spell words about school correctly.
I can write
a postcard.
Unit
2 – LEISURE
TIME

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

PROJECT WORK
I can create a poster together with my friends.

☺☺☺

☺☺☺

Unit 2 – LEISURE TIME
LISTENING
I can understand classroom language.
I can understand when people talk about time.
I can follow a conversation with lots of questions.

You
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

Your teacher
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Vocabulary
I can name more free-time activities than last year.
I know some new sports words.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Communication
I can tell the time.
I can talk about my favourite free-time activities.
I can ask some questions about leisure activities.

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

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

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

ÖNÉRTÉKELÉS, ÉRTÉKELÉS
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WRITING
I can spell words about free time and sport correctly.
I can write a short letter about my free time.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

PROJECT WORK
I can create a flyer together with my friends.

☺☺☺

☺☺☺

Unit 3 – AT A PARTY
LISTENING
I can understand classroom language.
I can find important information in a text.

You
☺☺☺
☺☺☺

Your teacher
☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Vocabulary
I know more adjectives (colours and patterns).
I know some kitchen vocabulary.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Communication
I can invite my friends.
I can describe my clothes.
I can offer and ask for food and drink.
I can ask for my teacher’s help in English.

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

READING
I can match pictures and information.
I can understand important information on an invitation card.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

WRITING
I can spell clothes vocabulary correctly.
I can write some sentences about a picture.
I can put words in the correct order.

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

PROJECT WORK
I can share tasks with my friends.

☺☺☺

☺☺☺

Unit 4 – GOING OUT
LISTENING
I can understand classroom language.
I can find important information in a text.
I can understand and pass on a message.

You
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Vocabulary
I can name some places for entertainment.
I know some cinema vocabulary.
I know ordinal numbers (1–30).

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Communication
I can accept and refuse invitation.
I can buy a cinema ticket.
I can make suggestions.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

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

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

WRITING
I can spell cinema vocabulary correctly.

☺☺☺

☺☺☺

PROJECT WORK
I can record an interview.

☺☺☺

☺☺☺
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Unit 5 – SHOPPING
LISTENING
I can understand classroom language.
I can follow a conversation about shopping.
I can listen for differences.

You
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

Your teacher
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Vocabulary
I can name some materials.
I know some shops in English.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Communication
I can ask about a price in a shopping situation.
I can talk about shops in my town.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

READING
I can find true and false information in a text about a shopping centre.
I can read and act out a shopping dialogue with a partner.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

WRITING
I can write about my shopping habits.

☺☺☺

☺☺☺

PROJECT WORK
I can design a Fashion Calendar with my friends.

☺☺☺

☺☺☺

Unit 6 – TRANSPORT
LISTENING
I can understand classroom language.
I can understand when somebody is talking about where she is going to
live.

You
☺☺☺
☺☺☺

Your teacher
☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Vocabulary
I know some transport vocabulary.
I know some country vocabulary.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Communication
I can talk about how I go to school.
I can talk about a picture.
I can ask about frequency. (How often …?)

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

READING
I can follow and understand a letter about somebody’s weekend plans.

☺☺☺

☺☺☺

WRITING
I can write an answer to a letter.

☺☺☺

☺☺☺

PROJECT WORK
I can write about special kinds of public transport in my country/settlement.

☺☺☺

☺☺☺

Unit 7 – TRAVELLING
LISTENING
I can understand classroom language.
I can understand when somebody compares things.

You
☺☺☺
☺☺☺

Your teacher
☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Vocabulary
I can name some things at the airport.
I know some adjectives.
I can name some countries.

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Communication
I can talk about a picture of an airport.
I can name our neighbouring countries.
I can give my opinion about countries I know.

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺
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READING
I can decide on true and false information about a text.
I can find information in a letter about life in the countryside.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

WRITING
I can write about my happiest holiday I can imagine.

☺☺☺

☺☺☺

PROJECT WORK
I can do a survey about my class.

☺☺☺

☺☺☺

Unit 8 – JOBS
LISTENING
I can understand classroom language.
I can find differences in a text.
I can understand some proverbs in English.

You
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

Your teacher
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Vocabulary
I can name some jobs.
I know some workplaces.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

SPEAKING – Communication
I can talk about some jobs.
I can ask about people’s jobs.
I can talk about some famous actors, writers, musicians.
I can tell my friends about my parents’ jobs.

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺

READING
I can find true and false information in a short text.
I can follow a description about a famous painting.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

WRITING
I can write about a painting.
I can write about old famous people’s jobs.

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺
☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

☺☺☺

PROJECT WORK
I can organise a display about old Hungarian musicians, writers, actors
with my friends and talk about it.
I can create a new game together with my friends.

ENGLISH AND ME
In the English lessons I like
singing
listening to my teacher
listening to my classmates
listening to the CD
talking about _________________
talking in pairs
working in groups

working on projects
playing games
solving puzzles
reading
______________________
______________________
______________________
At home I like

singing English songs
listening to English songs
watching English cartoons on TV
watching English TV channels
playing computer games in English

152

Secrets 2 tkk.indd 152

playing games in English
solving puzzles
reading in English
______________________
______________________
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A CD szövegkönyve • Audio scripts
A tankönyv CD-jének szövegkönyve
• Script – course book
INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
2

HOW ARE YOU?
Time for English, time for is English.
Where’s your grin? Where’s your grin?
I am glad to see you, I am glad to see you!
Let’s begin! Let’s begin!
Clap, clap clap your hands, clap your hands together,
stamp, stamp, stamp your feet, stamp your feet together,
turn, turn, turn around, turn around together
sit, sit sit sit down, sit sit down together.

3

BY THE SEA
We are by the sea. Look.
Some big boats … a lighthouse … and a beach ... a family …and some dogs …
a blanket … a sun umbrella … a basket … some food and drink … a football …
a dress … a pair of sandals … a pair of shorts … a T-shirt … a swimsuit …
a sun hat … a pair of sunglasses … a pair of flip-flops … a pair of swimming trunks …
a starfish… a deckchair.

4

RICK’S FAMILY
Rick has got a big family: mother, father, sister, younger brother, grandmother and
grandfather. Now they are on the beach. Oh, I can’t see grandma and grandpa…they
aren’t here. They are at home.
Katie is Rick’s sister. She is near the water. What’s that? It’s a starfish!
Katie is scared.
Harry is Rick’s younger brother. Rick is tall and strong. Harry is young but he is
strong too. They are happy. They like football.
Mum is in the water. She isn’t tired. She is a good swimmer.
Dad is on the blanket, under the sun umbrella. That’s his favourite book. It’s a funny book.
Look at dad. He is happy.
The dogs are under the sun umbrella. They are sleepy. And Rocky? He is hungry!

5

BY THE LAKE
We are by the lake. Look. A lake … a tent … a beach ball … a fishing rod ….
a towel ... a jetty.
*
It’s cloudy. It’s a bit cool. There is a tent under the trees, near the lake. There are some
bikes behind the tent. There are helmets on the bikes. There is a small boat near the jetty.
Dad is on the jetty. He has got a fishing rod. Réka is on the jetty too. She has got a big towel.
She is a bit cold. Grandma is near the tent. She has got a good book.
There is a small table near the deckchair. There are some grapes on the table.
There is some water too.
Mum is in the lake. She is a good swimmer.

6

PLACES TO VISIT IN ENGLAND
Lots of people like walking holidays. There are very nice mountains, forests,
lakes and beaches in England.
You need a hat, sunglasses, a pair of good shoes and a jacket. Take some water, food
and a map in a backpack. Go with your friends and family – it is fun.
The Jurassic Coast Walk is my favourite. It is long – 125 kilometres.
You can also visit Dinosaurland in Lyme Regis.
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UNIT 1 – FUN AT SCHOOL
7

IN THE SCHOOL PLAYGROUND
draw … eat … play tag … count … write … skip … stand
*
We are in the school playground. We like drawing. We like eating.
We like playing tag. We like sitting and writing. We like skipping and counting.
We like standing and talking. We like listening to music. We like reading.
We like playing.

8

RÉKA’S TIMETABLE
Maths … Science … Grammar … PE and Games … English … History … Music …
Literature … Drama … Crafts … ICT … Art
PE: Physical Education
ICT: Information and Communication Technology
*
Réka On Monday we’ve got Maths, Science, Grammar, PE and Games and English.
On Tuesday we’ve got History, English, Music, Literature, PE and Games.
On Wednesday we’ve got Maths, Grammar, English, Drama and Crafts.
On Thursday we’ve got Maths, History, Science, Literature, PE and Games and ICT.
On Friday we’ve got a lesson with our class teacher, Maths, English,
and a double period of Art.

9

IN CLASS
Réka We are in the gym. We are playing.
We are in the Maths classroom. Our teacher is writing on the blackboard.
We are counting.
We are in the ICT classroom. We are playing computer games.
We are in the English language classroom. We are talking, drawing and writing.

10

THE SCHOOL BAND
a band … a singer … a musician … a piano … play the piano … a violin …
play the violin … a flute … play the flute
*
The school has got a band. It isn’t big but it is very good. There are some fantastic
musicians and singers in the band. The children are in the music classroom now.
They are singing and playing music. Réka and Emese are singing.
Levi is playing the violin.
Boti is playing the piano and Csilla is playing the flute. The teacher is standing next to
the window and listening to the children. A little bird is sitting in the tree. It is singing too.

11

WE ARE THE MUSIC MAKERS
We are the music makers who come from London town.
We are the music makers who come from London town.
And we can play the piano, pia-pia-piano,
We can dance hopsallah, hopsa-hopsallah.
We are the music makers from Nashville, Tennessee.
We are the music makers from Nashville, Tennessee.
And we can play the violin, vio-vio-violin,
We can dance hopsallah, hopsa-hopsallah.
We are the music makers from Kingston, Jamaica.
We are the music makers from Kingston, Jamaica.
We can play the big bass drum, big-big-big-big big bass drum,
We can dance hopsallah, hop-hop-hopsallah.
We are the music makers from Munchen in “Deutchland”.
We are the music makers from Munchen “ja, ja”.
We can play the harmonica, ha-ha-harmonica,
We can dance hopsallah, hop-hopsallah.
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We are the music makers from Heavy Metal Land.
We are the music makers from Heavy Metal Land.
And we can play our rock guitars, heavy metal loud guitars,
We can dance hopsallah, let’s dance hopsallah.
12

YOU MUSTN’T DO THAT!
In the lessons
you mustn’t eat.
you mustn’t play on your mobile.
you mustn’t write letters.
you mustn’t talk to your friends.
you mustn’t draw on the desk.

13

SCHOOLS IN ENGLAND
Rick This is my timetable. My favourite lessons are History and Science.
I like Geography too but I don’t like Art.
We’ve got Maths in the morning. After the first break we’ve got Literacy.
In this lesson we do spelling exercises, solve grammar puzzles, find opposite pairs
or synonyms. We can read stories too. I like extended writing – in these lessons
we can work in groups and do project work.
After the long lunch break, there are more lessons: Guided Reading,
Geography, History, Science, Physical Education (PE), Religious Education (RE)
and Information and Communication Technology (ICT).
We’ve got a double period of Art and Design on Fridays. It’s a long week, isn’t it?
*
We are having an assembly in the school hall. We aren’t wearing our school
uniform now – it’s Sports Day today. The head teacher is talking and we are listening.

Unit 2 – LEISURE TIME
14

WHAT’S THE TIME?
It’s 5 o’clock.
It’s quarter past 5.
It’s half past 5.
It’s quarter to 6.
It’s 6 o’clock.

15

DIALOGUES
Excuse me. What’s the time?
It’s 5 o’clock.
Thank you.
You’re welcome.
*
Sprichst du Deutch? ¿Hablas español?
Nem értem…
Do you speak English?
Yes, a bit.
What’s the time?
It’s … quarter past … 3.
*
Becky, what’s the time?
It’s half past 10.
Oh no! I’ve got two more exercises to do.
*
Rick, what’s the time?
It’s quarter to 5.
Oh, it’s late. The match starts at 6 o’clock. Let’s go home.
OK, come on.
*
Rick, it’s quarter past 8.
Oh mum …
Come on, it’s time to get up!
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16

FREE-TIME ACTIVITIES
watch TV … play cards … play the guitar … play chess … take photos …
walk the dog … meet friends … collect shells … go hiking … go skiing
*
Rick
I often watch TV.
Becky and Janet We sometimes play cards.
Peter
I always play the guitar at half past 6.
Rick
We often play chess.
Janet
I often take photos.
Rick
I sometimes walk my dog.
Becky
I always meet my friends after school.
Katie
I collect shells.
Grandma
We never go for long walks.
Réka
We always go skiing in winter.

17

IN MY HOLIDAYS
Rick In my holidays there’s no school.
I often go to the swimming pool.
On Mondays I ride my bike,
On Tuesdays I fly my kite.
On Wednesdays I play my flute,
On Thursdays I go to the zoo.
On Fridays I ride a horse,
On Saturdays I always draw.
On Sundays I cook our lunch,
I always have lots of fun.

18

DO OR PLAY A SPORT?
play badminton … play ice hockey … play table tennis … play water polo …
do yoga … do athletics … do gymnastics … do martial arts … do judo
*
Réka and Csilla often play badminton.
Boti plays ice hockey in his winter holidays.
Levi and Boti play table tennis on Saturdays.
Boti plays water polo on Thursdays.
Emese sometimes does yoga.
Réka does athletics in her free time.
Csilla and Emese often do gymnastics together.
Levi does martial arts. He does judo on Tuesdays and Fridays.

19

WHAT DO THEY DO IN THEIR FREE TIME?
Réka and Csilla play water polo.
No, they don’t play water sports. They play badminton.
Csilla and Emese do gymnastics.
Yes, they do.
*
Levi does yoga.
No, he doesn’t do yoga. He does martial arts.
Boti plays water polo.
Yes, he does.
*
Levi and Boti play ice hockey.
Levi and Boti play table tennis.
Levi and Boti play table tennis on Mondays.
Boti plays water polo.
Boti plays water polo on Wednesdays.
Boti plays water polo on Thursdays.
Emese sometimes does yoga.
Réka does athletics at school.
Réka does athletics in her free time.

156

Secrets 2 tkk.indd 156

A TANKÖNYV CD-JÉNEK SZÖVEGKÖNYVE

2012.08.15. 13:30:02

20

AN INTERVIEW
What do you do in your free time?
I often read books and play cards with my friends.
What’s your hobby?
I like listening to music.
Do you play a musical instrument?
No, I don’t.
Do you do any sports?
Yes, I do. I play tennis and I do judo.
How often do you play tennis?
On Fridays.
Where do you play?
In the club.
Does your friend go with you?
Yes, he does.
When do you go there?
After school.
Do the children do other sports at your school?
Yes, they do. They play soccer. It’s a popular sport.

21

SPORTS CLUBS IN ENGLAND
Come to our relaxing yoga sessions on Tuesdays from 7:15 pm and on Wednesdays
from 11 am. The first lesson is only £1.50. Don’t forget to bring your blanket.
*
Do you like doing gymnastics? Join our fantastic teenage trainers from 2 o’clock to 8 o’clock
every Saturday and Sunday. It’s only £1.60. See you in the gym.
*
If you like ball games, come to play with us. You can play tennis on Mondays, Fridays
and Sundays. Squash is on Mondays and Fridays. Badminton fans are welcome on
Fridays and Sundays.
*
Are you free on Saturday or Sunday? Join us for a fantastic family afternoon and evening.

REVISION 1 (UNITS 1-2)
22

WHAT ARE THEY DOING?
There are some children in the photo. They aren’t at school. They are happy because
the weather is sunny and warm. They are sitting on the grass and talking about their bike trip.
There are some bicycles on the grass too. They are making some food
together with their parents.

Unit 3 – AT A PARTY
23

PARTIES
Tim
Hi. My name is Tim Hamilton. I’m having a pool party on Sunday,
May 5th from 3:00 pm to 7:00 pm. My address is 21, Waterloo Road.
*
Linda Please come to my summer picnic on Sunday, June 1st.
My address is 20, Lincoln Road.
Please call me. My phone number is 31297 443546.
*
Becky I’m so happy – I’m 10 years old now and I can have a great pyjama party from
Saturday to Sunday. We can have fun, play fantastic games and watch
funny videos. Bring your pyjamas!
*
Peter Please come to my skating party on Saturday, February 2nd from 4:00 pm to 7:00 pm.
Let’s meet at my house at 17, Oldhill Street
*
What time does the picnic start?
Has Linda got a picnic or a pool party?
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What can children do at Becky’s pyjama party?
When is Peter’s party?
Whose address is 21, Waterloo Road?
What do you need for Becky’s party?
24

A PHONE CALL
Janet
Hello Becky, it’s Janet.
Becky Hi Janet.
Janet
Thank you for the invitation to your party.
Becky It’s on March the third. Can you come?
Janet
Yes, of course. I’m free on Saturday.
Becky Great. See you on Saturday.
Janet
Yeah, see you.

25

BEFORE THE PARTY
We are in the kitchen. Look.
A fridge … a cooker … a sink … a cupboard … a cup … a jug … a glass … a straw …
a bowl … a tray … a plate … a napkin.
*
There’s some cheese, butter, bread and ham on the table. There are some tomatoes too.
There are glasses in the cupboard. There is a tray on the cooker. There are some
sandwiches on it. There is a fruit bowl on the fridge. There are some grapes and apples
in the bowl and some bananas next to the bowl. There is an orange too. There are
some plates in the sink. There are some napkins on the table. There is some juice in the jug.
There are some straws on the chair.

26

GUESTS
striped …checked … polka-dot … plain … patterned … light blue … dark blue …
a pair of slippers … pyjamas… a birthday cake … a candle … a present
*
The children are sitting on the carpet. They are wearing their pyjamas and birthday hats.
Greg’s pyjamas are striped. Peter’s are checked. Rick’s pyjamas are plain. Janet’s
are polka-dot. Becky’s pyjamas are patterned.

27

HAPPY BIRTHDAY
Happy birthday, have a great day!
Many happy returns of the day!
Time to celebrate! Happy birthday!
May all your birthday wishes come true!
*
Happy birthday to you.
Happy birthday to you.
Happy birthday to …..
Happy birthday to you.

28

ARE YOU HUNGRY AND THIRSTY?
Mum Are there any sandwiches left?
Becky No, there aren’t any on the tray.
Mum Is there any juice left?
Becky Yes, there is some. Do you want some?
Mum Yes, please.
Becky Here you are.
Mum Thank you, Honey. Do you want some grapes?
Becky No, thank you. Can I have an apple?
Mum Yes, here you are.

29

A BARBECUE PARTY
Join the Hunter family for a summer-time barbecue on Saturday, August 6th from 1:00
pm to 4:00 pm at the Hunter Home: 12, Evergreen Drive. Please reply to Rick at 11287 433901.
*
People in England often have barbeque parties in their gardens. Parents make the food
and kids help or play around.
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Try this classic game for a barbecue party:
Egg and Spoon Race
You need:
a big garden
some spoons
some hard-boiled eggs
Line up the participants with eggs in spoons. Start the race. The first to cross the finish
line without dropping the egg is the winner. Eat all the eggs after the race is over.
Unit 4 – GOING OUT
30

PLACES TO GO TO
a roller rink … an ice rink … a football pitch … a tennis court … a skateboard park …
a BMX track … a pizzeria
*
Do you want to play tennis with me?
Yes, great!
OK, let’s go to the tennis court together.
*
Do you want to come to the roller rink?
I’m sorry but I’m busy.
*
Would you like to watch the skateboarders?
Yes, I’d love to!
OK, let’s go to the skateboard park. There’s a new ice rink too.
*
Are you hungry? Let’s have some pizza.
Not really…Come to the football pitch to watch the match.
Then we can go to the pizzeria together.

31

WHAT’S ON SCREEN?
a comedy film … an adventure film … an animated film … an action film …
a musical … a documentary … a romance … a crime story … a science-fiction film
(sci-fi) … a fantasy film
*
What’s on at quarter past 5 on screen 5?
Shrek Forever After.
What kind of film is it?
It’s an animated comedy.
I like comedies. Let’s go and buy the tickets.

32

TICKETS
The Jungle Book –
Screen 4 – Row 15 – Seat 12 – Price £6.90 – Date 23/04/11 – Programme time: 2:30
The Karate Kid –
Screen 2 – Row 15 – Seat 8 – Price £6.90 – Date 23/03/11 – Programme time: 2:30
Sherlock Holmes –
Screen 3 – Row 15 – Seat 8 – Price £7.90 – Date 23/03/11 – Programme time: 2:15

33

AT THE TICKET OFFICE
11th … 12th … 13th … 14th … 15th … 16th … 17th … 18th … 19th … 20th …21st …
22nd … 23rd … 24th … 30th
*
A ticket for the 23rd row, please.
I’d like 2 tickets for the 12th row, please.
Can I have 2 tickets for the 30th row, please?
4 tickets for the 15th row, please.
2 tickets for the 21st row, please.

34

WHO IS TALKING?
I’d like two tickets for Toy Story 3, please.
Where would you like to sit?

A TANKÖNYV CD-JÉNEK SZÖVEGKÖNYVE

Secrets 2 tkk.indd 159

159

2012.08.15. 13:30:14

In the 12th or 13th row.
12th row, seats 15 and 16. Here you are.
How much are the tickets?
£12.
Thank you.
35

ARE YOU FREE ON SATURDAY?
Rick Are you free on Saturday?
Peter Yes, what shall we do?
Rick Come with us to the Science Museum. There is a special exhibition about space.
And dad has got 6 free tickets to the 3D cinema.
Peter Good idea. What’s on?
Rick Lots of exciting films about space, animals and nature.
I’d like to watch Fly Me to the Moon.
Peter What kind of film is it?
Rick It’s an animated story about three flies as they join the Apollo 11
mission for an incredible space journey.
Peter Sounds great. Let’s go.

36

RED RIVER VALLEY
From this valley they say you are going,
We will miss your bright eyes and sweet smile,
For they say you are taking the sunshine,
That has brightened our pathways awhile.
CHORUS:
Come and sit by my side, if you love me,
Do not hasten to bid me adieu,
Just remember the Red River Valley,
And the cowboy who loved you so true.

37

A SPECIAL THEATRE IN ENGLAND
In the aquatheatre near Liverpool (England) you can watch underwater shows.
The divers tell you about the incredible creatures of the seas and oceans. There are more
than 400 fish there!
Are you scared of sharks? No? Great! Here you can see 15 different kinds of sharks
(there are 390 kinds in the world!) Young zebra sharks have got black and white stripes.
Adults have got yellow skin with black spots. They are about 2 metres long.
Bamboo sharks are small – only about 90 centimetres long. They aren’t dangerous.
Look at this baby.

REVISION 2 (UNITS 3–4)
38

WHAT CAN YOU SEE?
There are lots of children in the picture. They are playing. They are wearing T-shirts
and shorts. I can see mum and dad near the football pitch. They are watching the
match. Dad has got some food and drink in his hands. He is hungry and thirsty. He’s
got some orange juice in a glass. There’s a straw in the glass too. Another man has got
some water. He is eating some chocolate.

Unit 5 – SHOPPING
39

160

Secrets 2 tkk.indd 160

IN THE WARDROBE
leather … denim … tartan … cotton … a suit … woollen … a flowery shawl
*
Becky There’s a school party this afternoon.
What shall I wear? I haven’t got any nice clothes! Let’s see mum’s wardrobe.
A leather belt, a denim dress, a tartan skirt, a cotton blouse, a checked suit,
a striped cardigan, a flowery shawl… They aren’t too fashionable.
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40

SHOPS
a sweet shop … a chemist’s … a stationer’s … a florist’s … a jeweller’s … a music shop …
a health and beauty shop … a sports shop … a bank … an escalator

41

SHALL I BUY…
Shall I buy an elephant?
How much is it? How much is it?
Eighty pounds an elephant.
No, don’t buy it, No, no, no.
We can find a cheaper one.
Come on Joe.
Shall I buy a kangaroo?
How much is it? How much is it?
Forty pounds a kangaroo.
No, don’t buy it, No, no, no.
We can find a cheaper one.
Come on Joe.
Shall I buy a racing car?
How much is it? How much is it?
Twenty pounds a racing car.
No, don’t buy it, No, no, no.
We can find a cheaper one.
Come on Joe.
Shall I buy an aeroplane?
How much is it? How much is it?
Ninety pounds an aeroplane.
No, don’t buy it, No, no, no.
We can find a cheaper one.
Come on Joe.

42

BEING POLITE
In the clothes shop
Shop assistant Can I help you?
Becky
I am looking for this dress in purple.
Shop assistant I’m sorry we haven’t got that in a different colour.
Becky
Have you got these jeans in pink?
Shop assistant I think we have got those … Let me see … Here you are!
Becky
Thank you! Where can I try them on?
Shop assistant In the changing room over there.

43

HOW MUCH IS IT?
Becky
Look. What do you think?
Janet
I think it’s too long.
Becky
No, it isn’t. It’s fashionable. I like it very much.
Let’s go to the cashier and pay.
Shop assistant Next please.
Becky
How much is it?
Shop assistant It’s 7 pounds 50 pence.
Becky
Can I pay in cash?
Shop assistant Yes, certainly. Have you got any change?
Becky
I’m afraid I haven’t. I only have a ten pound note.
Shop assistant That’s OK. Here is your change.
Becky
Thank you. Goodbye.

44

SHOPPING IN ENGLAND
British people love shopping. It is one of their favourite activities. The main shopping
area in lots of towns is called the High Street.
There are different chain shops, department stores, and supermarkets in Britain.
People often go to Sainsbury’s, or to Tescos or Safeway supermarkets to buy fruits.
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They go to Marks and Spencer or Debenhams to buy shoes, or to Boots to buy toiletries.
At WHSmith and at Woolworths, you can buy CDs and DVDs. There is a large
department store in London called Harrod’s, which every tourist wants to visit.
You can find very nice and very expensive things there too.
Unit 6 – TRANSPORT
45

HOW DO YOU GO TO SCHOOL?
How do you go to school?
by bus (doubledecker) … by tram … by underground (tube) … by car …
by trolleybus … by taxi (cab) … by ship … on foot
*
a stop … get on … get off
*
Rick Can we take the bus to school today?
Peter It’s too slow. Let’s take the tram.
Rick OK. Let’s go to the stop.

46

MY BONNIE IS OVER THE OCEAN
My bonnie is over the ocean,
My bonnie is over the sea,
My bonnie is over the ocean,
O bring back my bonnie to me, to me!
Bring back, bring back,
O bring back my bonnie to me, to me!
Bring back, bring back,
O bring back my bonnie to me!

47

THE COUNTRYSIDE
We are in the countryside. Look: a farm house … a stable … a vineyard … an orchard
… a field … a pond … grass … a cave … a waterfall … a path.

48

CITY LIFE OR COUNTRY LIFE?
Réka I like living in the city. My parents are going to buy a new car. I love travelling
by car. Do you like cars? I am going to learn driving as soon as it is possible.
When I grow up, I’m going to live in a big city with my family.
I’m also going to keep pets: a cat, a dog and fish in our flat. I’m going to go to the countryside
by car a lot. I’m going to be a vet!

49

CANAL BOATS IN ENGLAND
Canal boat holidays are very popular in Hungary. People often spend ten days on
narrow boats. The boats travel on the rivers. These boats are very short and thin, but
there is enough room for a family inside. A small boat has only got a living room, a
bathroom and a kitchen inside. This means of transport is very fast and quiet. The
people who choose these holidays like travelling in the green countryside. There are
also people who live in these boats!

Unit 7 – TRAVELLING
50
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AT THE AIRPORT
We are at the airport. Look: a terminal … an identity card … check-in … passport
control … arrival … departure … a boarding pass … a passenger … luggage.
*
Immigration office
Good morning. Can I have your passport, please?
Passenger
Here you are.
Immigration officer
Where are you going?
Passenger
I am visiting my friend in Dublin.
Immigration officer
That’s all right. Have a safe flight. Goodbye.
Passenger
Thank you. Bye.
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51

IT’S A LONG WAY TO TIPPERARY
Up to mighty London
Came an Irishman one day.
As the streets are paved with gold
Sure, everyone was gay,
Singing songs of Piccadilly,
Strand and Leicester Square,
Till Paddy got excited,
Then he shouted to them there:
It’s a long way to Tipperary,
It’s a long way to go.
It’s a long way to Tipperary
To the sweetest girl I know!
Goodbye, Piccadilly,
Farewell, Leicester Square!
It’s a long long way to Tipperary,
But my heart’s right there.

52

WHO IS STRONGER?
Expensive – The perfume is more expensive than the chocolate.
Cheap – The chocolate is cheaper than the perfume.
Heavy – This bag is heavier than that one.
Long – The man’s nose is longer than the woman’s nose.
Large – The man’s bag is larger than the woman’s bag.
Light – The woman’s bag is lighter than the man’s bag.
Tall – The woman is taller than the old man.
Short – The old man is shorter than the young woman.
Small – The woman’s bag is smaller than the man’s bag.
Old – The man is older than the woman.
Young – The woman is younger than the man.
Strong – The man looks stronger than the woman.

53

ODD ONE OUT
expensive – cheap
old – young
heavy – light
tall – short
long – short
small – large
*
The ODD ONE OUT is strong.
Do you know its opposite? – weak

54

IN THE COUNTRYSIDE
Hi Rick,
I am glad to hear about your weekend at your grandparents’ house.
My mother’s parents live in the countryside in Hungary. When I am with them I
always eat more, and spend more time in the nature. I feel stronger and heavier when I
get home. My grandmother’s youngest sister likes rollerblading. Can you imagine it?
She is more talented than me. I like going to my grandma’s for longer than just a weekend.
My father’s parents live abroad. I sometimes visit them too. We are going to spend a
week with them soon.
Bye for now, Réka.

55

COUNTRIES
Countries in Europe … the United Kingdom … France …Belgium … Switzerland …
Germany … Austria … Hungary … Poland … the Czech Republic … Slovakia …
Romania … Croatia … Italy … Spain … Portugal … Greece … Turkey
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56

WHO AM I?
I am a country. I am Poland’s neighbour. Who am I?
Are you Germany?
No, I’m not.
Are you the Czech Republic?
Yes, I am.
*
I am a country. I’m Belgium’s neighbour. Who am I?
Are you France?
Yes, I am.
*
I am a country. I’m Hungary’s neighbour. Who am I?
Are you Romania?
No, I’m not.
Are you Slovakia?
Yes, I am.
*
I am Austria’s neighbour. Who am I?
Are you Hungary? No, I’m not.
Are you Germany?
Yes, I am.
*
I’m Spain’s neighbour. Who am I?
Are you Portugal?
Yes, I am.
*
I’m Germany’s neighbour. Who am I?
Are you Switzerland?
No, I’m not.
Are you Poland?
Yes, I am.

57

GULLIVER’S TRAVELS
Dear Friend,
I am reading a very exciting book now. Its title is: Gulliver’s travels. Do you know it?
I am going to tell you about the book a little bit more on my blog.
Come and visit www.ricksblog.uk
The book is about an English man called Guilliver who travels by ship and gets
shipwrecked. In the first part, he arrives in Lilliput where the people are very small.
When the Lilliput people find him, they give him food and drink, but do not let him move.
They chain Gulliver to a huge (very big) cart and fifteen horses pull it to the city.
The tiny (very small) people do not understand what Gulliver says and he does
not understand them either. The man is very clever and he finds out that there is a war in Lilliput.
Those who wear high-heeled shoes do not want any changes in their country.
The Emperor and the people who wear low-heeled shoes want changes.
Their other enemies are the people from the Island of Blefuscu.
Would you like to know more about the story? I am going to read it and write more
about it on my blog.
Bye for now, Rick

Unit 8 – JOBS
58
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WHAT IS HIS/HER JOB?
What is his job? What is her job?
She is a shop assistant.
She is a librarian.
He is a swimming instructor.
He is a cook.
She is a nurse.
He is a doctor.
He is a postman.
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She is a postwoman.
He is a police officer.
He is a detective.
He is a pilot.
He is a waiter.
59

WHAT DO YOU DO FOR A LIVING?
What do you do for a living?
I serve hungry people every day.
You are a waiter!
Yes, I am.
*
What do you do for a living?
I sell clothes to people.
You are a shop assistant!
Yes, I am.
*
What do you do for a living?
I cook lunch in a restaurant.
You are a cook!
Yes, I am.
*
What do you do for a living?
I deliver letters every day.
You are a postwoman!
Yes, I am.
*
What do you do for a living?
I cure people.
You are a doctor!
Yes, I am.
*
What do you do for a living?
I lend books to people.
You are a librarian!
Yes, I am.
*
What do you do for a living?
I help the doctor.
You are a nurse!
Yes, I am.
*
What do you do for a living?
I catch criminals.
You are a police officer!
Yes, I am.
*
What do you do for a living?
I fly aeroplanes.
You are a pilot!
Yes, I am.

60

WORKPLACES
a factory … a police station … an airport … a veterinary clinic … a hotel …
a dental surgery
*
Réka My father works in a hospital. He is a doctor. He cures ill people.
I like his job, but I like animals too. I’m going to be a vet.
Rick My father works in a hotel. He is a cook. He cooks lunch and dinner
for people. I like his job, but I like animals. I’m going to be a farmer.
Becky My mother works in a clothes shop. She is a shop assistant. I don’t like her job.
I’m going to be a librarian.
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61

COCKLES AND MUSSELS
In Dublin’s fair city,
Where the girls are so pretty,
I first set my eyes on
Sweet Molly Malone,
As she wheeled her wheelbarrow
Through streets broad and narrow
Crying, “Cockles and mussels,
Alive, alive-o!
Alive, alive-o, Alive, alive-o”
Crying, “Cockles and mussels,
Alive, alive-o!”
She was a fishmonger,
But sure ‘twas no wonder,
For so were her father
And mother before,
And they each wheeled their barrow
Through streets broad and narrow
Crying, “Cockles and mussels,
Alive, alive-o!
Alive, alive-o. Alive, alive-o”
Crying, “Cockles and mussels,
Alive, alive-o!”
She died of a fever,
And no one could save her,
And that was the end of
Sweet Molly Malone.
And her ghost wheels her barrow
Through streets broad and narrow
Crying, “Cockles and mussels,
Alive, alive-o!
Alive, alive-o, Alive, alive-o”
Crying, “Cockles and mussels,
Alive, alive-o!”

62

MY FAVOURITE PIECE OF ART
Dear Rick,
You can see a very famous Hungarian painting here.
Its title is: the Feszty panorama. It is not the whole picture, only a small part of it.
The painting is 120 meters long and 15 metres tall. You can see the old Hungarian people,
and their leaders in the picture. They are coming to the Carpathian basin on horses and
with their cattle. They are in the fields, but in the background you can see hills too.
I think it is a marvellous piece of art. I like it very much, because I can learn a lot about
our history when I am looking at it.
Would you like to learn more about it? Visit: www.opusztaszer.hu
I hope, that you are going to visit me one day and we can see it together.
Bye for now, Réka

63

MORE JOBS
an actor/actress … a dentist … a film director … an engineer … a manager …
a musician … a photographer … a vet … a farmer
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64

WHO AM I?
Do you like animals?
Yes, I do.
Can you cure sick animals?
Yes, I can.
Do you wear white clothes?
Yes, I do.
.
Are you a vet?
Yes, I am.

65

PROVERB
Too many cooks spoil the broth.
An apple a day keeps the doctor away.
In a calm sea every man is a pilot.

66

A FAMOUS PERSON
His name was Oscar Wilde.
He was a famous writer.
He was from Ireland.
*
His name was Louis De Funès.
He was a famous actor.
He was from France.
*
Her name was Czinka Panna.
She was a famous musician.
She was from Hungary.
*
His name was Michelangelo Buonarroti.
He was a famous artist.
He was from Italy.

67

INTERESTING JOBS
Feeding ravens in the Tower of London
There is a very exciting job in England. The man who does it is the Raven Master.
He works in the Tower of London, and every day he takes care of and watches the ravens.
There are always at least 6 ravens, which can’t leave the Tower. Why not? Because the
legend says once they do, the kingdom falls. Only the Raven Master can give food to
the ravens. Visitors mustn’t touch and mustn’t feed them. Every day they get raw meat
and biscuits made from blood. The ravens sometimes get a special treat, which is a whole rabbit.
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A munkafüzet CD-jének
szövegkönyve •
Script – activity book
INTRODUCTION – HOW ARE YOU?
2

ON THE BEACH
It is hot and sunny. Mum, dad Rick, Katie and Harry are on the beach.
Katie is near the water. Watch out Katie! That’s a starfish! … Katie is scared.
Rick is tall and strong. Harry is young but he is strong too. They are happy.
Mum is in the water. She isn’t tired. Where is dad? He is under the sun umbrella.
This is his favourite book. It is funny. And the dogs? Where are they?
They aren’t in the water. They are near dad
under the sun umbrella. They are tired. Rocky is hungry.
Dad
Are you all right, boys?
Rick and Harry Yes, we are. We aren’t hungry or thirsty.
Rocky
I’m not happy. I am hungry.

3

SOUND CHEST
[∫] or [t∫]
I’m sure Shirley likes sugar in her milkshake.
Some cheerful witches like chatting about pictures in the kitchen.
Shy children like munching chocolate in the shed.

UNIT 1 FUN AT SCHOOL
4

WHAT DO THEY LIKE?
Handball is Becky’s favourite sport. She doesn’t like playing basketball. She likes
walking in old towns and visiting museums with her friends. She has got lots of
friends but she doesn’t like writing to them. She likes talking to them on the Internet.
*
Basketball is Peter’s favourite ball game. He likes playing basketball. He likes walking
in the park or in the town centre with his friends. He likes going to museums with his family.
He doesn’t like writing letters or emails to his friends.
*
Rick likes ball games very much: football, basketball and handball. He likes riding his
bike or scooter but he doesn’t like walking. He doesn’t like visiting museums.
He likes reading about them. He has got a good friend in
Hungary and he likes writing emails to her.

5

SKIPPING RHYME
Stella Starwars
skip in soon
into the spaceship
and into the moon.
skip so high
you never come down
skip over rooftops
skip over trees
skip over rivers
skip over seas
skip over London
skip over Rome
skip all night
and never come home
skip over moonbeams
skip over Mars
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skip through the Milky Way
and try to count the stars
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
out goes you.
6

WHOSE FAVOURITE DAY?
Becky What’s your favourite school day, Rick?
Rick Monday because we’ve got Science but we haven’t got Drama.
Becky Why Rick? Don’t you like Drama classes? I think they are great.
Ms Williams knows lots of good games.
Rick No. I don’t like those games.
Becky I don’t like Science very much but I love Music and Drama. Friday is
my favourite day. What about you, Peter?
Peter I like Wednesday because History is my favourite subject.
I like learning about people and their history.

7

GAME: BINGO
English … PE and Games … Music … History … ICT … Maths … Grammar …
Art …Science …Drama … Crafts …Literature

8

SOUND CHEST
[u] or [u:]
The woman is looking for a wolf in the woods.
Goofy is chewing my new blue boot.
I’m going to the zoo to look at the kangaroo.

Unit 2 – LEISURE TIME
9

WHAT’S THE TIME?
It’s half past 6. Good morning.
It’s quarter past 6. Good evening.
It’s half past 8. Good night.
It’s quarter to nine. Good morning.
It’s quarter to 5. Good afternoon.
It’s quarter past 2. Good afternoon.

10

ARE YOU SLEEPING?
Are you sleeping, are you sleeping,
brother John, brother John?
Morning bells are ringing, morning bells are ringing,
Ding-ding-dong. Ding-ding-dong.

11

WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?
Rick I have got lots of time for my hobbies. I like music. I always listen to
music and I often play the piano. I visit my grandfather on Friday
afternoons and we play chess. Then we watch TV or play cards together
with grandma. We often go hiking. We walk or sometimes ride our bikes.
I take lots of photos. I meet my friends on Saturdays. We talk and
play in the park. We sometimes go skateboarding.

12

AT THE TRAIN STATION
This is Mr Williams. He is at the train station. He always goes to work by train. He
never has breakfast at home. He has a sandwich on the train. He likes reading. He
always reads the newspaper on the train. What’s the time? Oh, it’s nearly quarter to 9!
The train starts in a minute – at quarter to 9.

13

EXTRA TASK
Réka likes riding her bike at weekends. She often goes to Lake Balaton with her family.
This is Mr Williams. He is at the train station. He always goes to work by train.
They always ride on the cycle route. They have got small bags on their bikes for the food
and drink. He never has breakfast at home. He has a sandwich on the train. They never
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go to restaurants. They always have sandwiches on the beach. He likes reading.
He always reads the newspaper on the train. They like swimming and playing in the water.
What’s the time? Oh, it’s nearly quarter to 9!
The train starts in a minute – at quarter to 9. They always go home at 6 o’clock.
14

SOUND CHEST
[z] or [s] or [iz]
plays, goes, does, wears, learns, listens, draws, swims, has
meets, collects, writes, takes, talks, walks, cooks, jumps
catches, watches, touches, matches, dances

Unit 3 – AT A PARTY
15

AN INVITATION CARD
You are invited to a HALLOWEEN PARTY on Friday, 31st October from 5 pm
to 8 pm. My address is 25, Mountain Road
Please reply to Alison Jenkins to ali@fastmail.com

16

WHEN IS THE PARTY?
The BMX party is on March the second.
The birthday party is on October the ninth.
The New Year Party is on January the first.
The garden party is on August the third.
The tea party is on June the fifth.

17

Listen and draw in Exercise 4.
There is a tray on the table. There are some glasses on the tray. There are some cups in
the cupboard. There is a jug on the fridge. There is some water in the jug.
There are some straws on the tray next to the glasses. There are some napkins on the chair.
There are some plates on the cooker. There is a big bowl in the sink.

18

SOME OR ANY?
Can I have some water, please?
Do you want some sweets?

19

SOUND CHEST
[Ѳ] or [ð]
I think they like the third birthday cake.
That one? No, this one.
*
They’ve got three Maths lessons on Thursdays.
*
Do athletics then have a bath.

Unit 4 – GOING OUT
20

PLACES TO GO TO
There is a big shopping centre in the town. Behind it there is a nice park where you can play,
relax or have a picnic. If you like watching films, go to the cinema – it’s next to the science museum.
Cross the street at the cinema and have a cup of tea in the Internet café. You can check your emails,
write messages or surf on the net there. There are lots of places for free-time activities and sports.
There is a skateboard park in the High Street, next to the pizzeria, opposite the shopping centre.
There’s a roller rink opposite the science museum. There’s a nice river in the town. Go over the bridge
and you’ll find a super BMX track. There is an ice rink in Hill Street. You can enter the rink near
the zebra crossing. There is a big sports centre with a tennis court and a football pitch in the town too.

21

EXTRA TASK
Rick Hi Peter.
Peter Hi Rick. Are you free in the afternoon?
Rick Yes, I think I’m free.

170

Secrets 2 tkk.indd 170

A MUNKAFÜZET CD-JÉNEK SZÖVEGKÖNYVE

2012.08.15. 13:30:32

Peter
Rick
Peter
Rick

Do you want to come with me?
Yes…Where shall we go?
Look at the map. We are here in Riverside Road near the bridge. We must go
straight then turn left into Hill Street. Then we must cross the High Street and go past the museum.
That’s the cinema. Good idea.

22

CINEMA GUIDE
Would you like to watch a good comedy?
Yes, I’d love to. What time does it start?
At quarter past 5.
*
Are you free at half past 2?
Not really...
What about 5 o’clock? There’s a good film on Screen 3.
What kind of film is it?
It’s a crime story
I don’t like scary films. What’s on another screen at 5 o’clock?
Let’s see…Screen 1…The Race…It’s an adventure film.
Sounds great. I like adventure films.
*
I’ve got two tickets for the evening film on Screen 4.
What kind of film is it?
It’s a romance.
Mum, can I go to the cinema at half past 7?
No, Honey, it’s too late. Go to the cinema in the afternoon.
OK. At half past 2 there is an action film, a musical and a documentary.
I’d like to watch the documentary. What is it about?
Creatures of the rain forests.
Great.
See you at the cinema.
See you.

23

THE NEVER-ENDING STORY
Bastian is a 10-year-old boy who lives with his father. He has got a very vivid
imagination and he likes daydreaming. He is unhappy because the other boys often
bully him at school. One rainy day, he goes into a bookshop and finds an old story book.
He takes the book and hides in the school attic. He opens the book and enters a new world.
The story takes him to Fantasia. Fantasia is in danger because people don’t believe in it.
It needs somebody who can save it from the dangerous ”Nothing”.
The young Atreyu, his friend, Fuchur, his horse, Artax, and some other creatures of
Fantasia can help. Bastian thinks that he is Atreyu. His wishes can help to save
Fantasia and its creatures.

24

SOUND CHEST
[w] in question words
Where? When? How often? What? Who? How? Why?

Unit 5 –FASHION
25

26

AFTER SHOPPING
Becky I am so happy! I have got some new clothes now.
I have got a pair of blue and yellow polka-dot socks, a red and white
flowery cotton blouse, a pair of green and blue tartan trousers, a plain
yellow leather jacket, a black and white checked woollen mini-skirt,
a pair of red and white striped tights. I can go to the school party now.
SKIPPING RHYME
Dresses for breakfasts, and dinners, and balls;
Dresses to sit in, and stand in, and walk in;
Dresses to dance in, and flirt in, and talk in;
Dresses in which to do nothing at all;
Dresses for Winter, Spring, Summer, and Fall.
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27

WHERE CAN I BUY IT?
Rick
Hi Becky.
Becky
Hi Rick
Rick
I need your help. Mum left me a shopping list.
The shop at the corner is not open.
Becky
All right. Read it slowly and take a pencil.
Rick
I need some CDs. Where can I by them?
Becky
Go to the music shop in the High Street.
Rick
I need some paper.
Becky
Go to the stationer’s in Spring Street.
Rick
I need some new T-shirts.
Becky
Go to the sports shop in the big shopping centre in King Street.
Rick
Thanks Becky!
Becky
It’s all right. Just call if you need more help. Bye.
Rick
OK. Bye.

28

GAME: BINGO
sixty, ninety, ten, fifty, seventy, forty, twenty, a hundred, eighty, thirty

29

SHOPPING IN LONDON
Hi, I‘m Emma. I live in the capital city of England.
In London there are lots of museums, parks and shops. There is heavy traffic and there
are lots of people too. I like my city. I always go to the big parks and feed the duck
and the squirrels there. I sometimes go to museums too. My favourite hobby is shopping.
There are lots of shopping centres and department stores in the city. Harrods
is one of my favourites. I cannot buy anything there, because it is too expensive, but it
is beautiful! I often walk around and go window shopping there. How much is a pair
of shoes at Harrods? £62,000 (sixty two pounds)!
Why don’t you come and visit it one day?

30

SOUND CHEST
[Ѳ] or [s]
Sammy sits on the seashore and sings a sad song about his sixty three-year-old mother.
*
Thirty thick snakes slither smoothly in the sunshine.
*
Be careful! thick – sick; thing – sing

Unit 6 – TRANSPORT
31

HOW DO YOU GO TO SCHOOL?
How do you usually go to school?
Becky
I always go by bus.
Janet
I go to school by tram every day.
Greg
I live in the countryside, so I go by car with my dad.
Peter
We are always late, so we often go by taxi.
Réka
I often go by trolleybus, but I sometimes go on foot.
Rick
I live near the school, so I always go on foot.

32

EVERY DAY A hanganyag az Internetről letölthető, l.46.oldal.
Every day it’s getting closer
Going faster than a roller-coaster
Love like yours will surely come my way.

33

THE CHILDREN’S RAILWAY
Réka is going to go to Buda Hills on Saturday. She is going to travel on the
Children’s Railway.
The Children’s Railway is eleven kilometres long. It runs through the woods of the
hills on the Buda side. People usually say that it is like a toy for lots of children. It is
not really true. Children, who are between 10 and 14 can work there, but engineers
drive the engines. The children’s job is to operate the switches, to print tickets and to
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nform passengers. The railway runs from Tuesday until Sunday. Trains run from 9 o’clock
in the morning until 5 o’clock in the winter and until 7 o’clock in the summer.
It is a great weekend activity, not only for tourists.
34

SOUND CHEST
[e] (GB) / [o] (US)
coat, goat, soap, boat, loaf, float
Never wash your coat with a soap. Boats usually float.
crow, grow, slow, flow, mow
Crows don’t let grapes grow. This stream has a very slow flow.

35

Listen and draw.
There are three trees in the picture. The tree in the middle is bigger than the tree on the
right. The tree on the left is smaller than the other two. There are two snakes under the trees.
The one on the right is shorter than the other one on the left. I can see two birds
in the picture too. The one in the big tree is smaller than the one in the small tree.

36

GIVING OPINIONS
What are they talking about?
Do you like it?
I think it is amazing. But be quiet! I cannot hear the actors.
*
What do you think…?
In my opinion the fish is disgusting. I don’t like this place at all.
*
What are you doing?
I am drawing. It’s so boring.
*
Are you enjoying it?
It’s fantastic. So exciting.
*
Are you coming?
Just a minute. This part is very interesting.

37

SOUND CHEST
Rhyming words
wing – sing
cake – make
kick – pick
gold –hold

hand – band
ball – fall

well – bell
fair - pair

UNIT 8 – JOBS
38

AN INTERVIEW
Jessica Hello. I am Jessica Brown. I am a reporter working for Channel four.
I would like to ask you some questions about your job. I am doing a
report about interesting jobs.
Sarah
Hello, I’m Sarah Smith. What do you want to know?
Jessica Well, what do you do, and how is your job different from everyday jobs?
Sarah
I’m a bicycle messenger. I am a postwoman. I ride my bike all day long,
delivering letters, messages in a very short time.
Jessica Why don’t people post their letters? Why do they ask you to deliver them?
Sarah
Because I am quicker than the post. Actually the quickest.
Jessica It is a very exciting job, I think. Can we meet and talk a bit more?
Sarah
Yes, of course. See you tomorrow.
Jessica See you. Bye.

39

FAVOURITE PIECE OF ART
Dear Reka,
Here is my favourite painting. It is a French painter’s, Claude Monet’s work, but you
can see the most famous British building in the picture. Do you know them? They are
the Houses of Parliament. In the foreground you can see the river Thames and in the
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background the Houses of Parliament. I think it is in the evening because the building
and the colours are very dark.
I like it very much, because the building looks massive, powerful and you cannot see
any traffic around it. The tallest tower is called Victoria Tower. The parliament is the
most beautiful building in London in real life. I hope you can see it one day.
All the best, Rick
40

BICYCLE MESSENGERS IN HUNGARY
They are the quickest postmen and postwomen in Hungary. If you want to send a CD,
a smaller package or a letter from one side of the city to another one, you can call them.
There is an office where a beautiful woman picks up the phone every day: “We would
like to send an urgent letter to a friend.” She immediately calls a messenger,
then the letter arrives to the friend in a very short time. These messengers are real
sportsmen, students, or everyday people, who like riding their bikes. Sometimes they
ride 80-100 kilometres a day. You can only be a messenger if you have got your own bicycle.
A messenger can earn 100-150,000 HUF a month. The messengers are usually young people
who love freedom and sports. There is a man, who lives in Szolnok and rides his bicycle
from Szolnok to Budapest every day.

41

SOUND CHEST
[i:] or [e]
teacher, seat, teapot, beads
feather, treasure, bread, head
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