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IDEGEN NYELVI PROGRAM  
AZ 1-3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 

 
 
 
1. CÉLOK 
 

Az 1-3. évfolyamon kezdődő kisgyermekkori idegennyelv-tanítás alapvető célja 
kedvet ébreszteni a nyelvek tanulása és más népek kultúrájának megismerése iránt, 
hozzájuttatni a kisgyermeket a többnyelvűség élményéhez, valamint a játékos tanulás során 
szerzett kezdeti sikerek kíséretében megalapozni a későbbi nyelvtanulást. Az idegen 
nyelvekkel való korai ismerkedés középpontjában a szóbeli készségek fejlesztése áll, mely 
megalapozza a későbbi nyelvtanulási stratégiák kialakítását. A követelmények nélkül 
tervezett tanulási folyamat során a kisgyermekek életkoruknak megfelelő, ismert témák 
körében játékos módszerek segítségével szereznek tapasztalatot gondolataik több nyelven 
való kifejezésében és a más nyelven beszélők megértésében. 
 
 
2. A FEJLESZTÉS TERÜLETEI 
 

A kötelező nyelvtanulást megelőző fejlesztés területei megegyeznek a 4. évfolyam 
számára megfogalmazott fejlesztési területekkel, így a korai nyelvtanulás jó alapot ad a 
tantervi követelményeknek megfelelő nyelvoktatáshoz. A 4. évfolyamnál meghatározott 
továbbhaladási feltételek könnyebben teljesíthetők, akár túlhaladhatók, ha a kisiskolások alsó 
tagozatos éveik alatt két vagy három tanévet fordítanak idegennyelv-tanulásra. A kötelező 
nyelvoktatás előtt kezdődő nyelvtanulásnak azonban nem a követelmények előrehozott 
teljesítése a célja, hanem a készségfejlesztés és a témakörök koncentrikusan bővülő, egyre 
gazdagabb nyelvi megfogalmazást igénylő feldolgozása. 
 
Hallott szöveg értése 
A tanuló megérti 
− az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérést, utasítást és arra cselekvéssel 

válaszol;  
− az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid kérdést.  
 
Beszédkészség 
A tanuló 
− egy szóval, vagy hiányos, egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésre; 
− ismert dolgokat megnevez; 
− néhány mondókát, verset, dalt reprodukál; 
− természetes beszédhelyzetben kezdeményez az ismert nyelvi eszközökkel. 
 
Olvasott szöveg értése 
A tanuló 
− felismeri a tanult szavak írott alakját; 
− képes megkeresni a fontos információt az ismert nyelvi elemekből álló egymondatos 

szövegben; 
− megért ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatot. 

 4



 
Íráskészség 
A tanuló 
− helyesen lemásol ismert szavakat. 
 
 
3. ALAPELVEK 
 
3.1 Korai nyelvtanulás jellemzői 
 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül, ezért 
sok vonásában hasonlít az anyanyelv elsajátítására. Akkor sikeres a folyamat, ha a gyerekek 
számukra érdekes, értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást 
jelentő tevékenységekben vesznek részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a beszédhelyzetet, 
kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a folyamat lassú, az idősebb 
korosztályra jellemző látványos nyelvi eredményt a kisgyermekektől nem várhatunk. Egyik 
tipikus jellemzője a csendes szakasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen 
szólalnak meg, de a játékos tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak. 

Az idegen nyelvi órákon a gyerekek az ismeretlen nyelven hallottakat a világról 
kialakult ismereteik alapján értelmezik, ezért elengedhetetlen, hogy a tananyag általuk ismert 
tartalmakra épüljön. Ez egyrészt a konkrét helyzet kihasználásával, szemléltetéssel, másrészt 
már ismert tantárgyak anyagának integrálásával érhető el. Így válik az ismeretlen célnyelvi 
tanári beszéd érthetővé a diákok számára. 

Az idegen nyelvi program az óvoda és az 1�3. évfolyamok anyanyelven megismert 
témaköreire, beszédszándékaira, fogalomköreire és tevékenységeire épül. A készségek közül 
a hallott szöveg értésének fejlesztése a legfontosabb, melynek fejlődését az órai utasítások és 
a cselekvésre épülő játékos feladatok teljesítéséből követhetjük nyomon. A beszéd az 
egyszavas válaszoktól (igen, nem, név, szín, szám stb.), a memorizált, elemezetlen nagyobb 
egységek (köszönés, mondóka, körjáték, dal) használatáig terjed. Természetes része a 
gyerekek órai beszédének a magyar nyelvű kérdés és válasz, melyet visszajelzésként, 
megerősítésként használnak a tanár célnyelvhasználatával párhuzamosan. 
 
 
3.2 A korai idegennyelv-tanulást meghatározó feltételek 
 

A sikeres alsó tagozatos nyelvtanítás meghatározó feltétele a megfelelő képesítéssel 
rendelkező pedagógus, aki elsajátította a kisiskolás korosztályra vonatkozó fejlődés-lélektani 
ismereteket, ismeri a 6-9 éves korú gyerekek életkori sajátosságait, a korosztály tanításával 
kapcsolatos korszerű pedagógiai és módszertani eljárásokat és az alsó tagozatos műveltség 
területi / tantervi tartalmakat. 

A sikeres korai nyelvtanulás másik alapvető tényezője a nyelvtanulásra fordított aktív 
idő. Fontos, hogy a kisgyermek mindennapi tevékenységévé váljon az idegennyelv-tanulás, és 
ezen kívül, órarendi keretben minél többször legyen alkalma találkozni az idegen nyelvvel. 
Ennek érdekében, nemcsak az idegennyelv-óra, hanem más műveltség területek tanóráinak 
tevékenységeibe is érdemes integrálni a nyelvi tevékenységeket. Egy adott témához 
kapcsolódva egy idegen nyelvi dal, mondóka vagy játék szerepelhet más műveltség területi 
órákon is. 

A foglalkozások megtervezésekor fontos szempont a gyakori tevékenységváltás, hogy 
ébren tartsuk a diákok figyelmét. 5-10 perces, változatos feladatok tervezésével fenntartjuk a 
gyermekek érdeklődését, így elkerülhetjük a fegyelmezési problémákat is. A foglalkozások 
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menetébe rendszeresen beiktatott mozgások jó lehetőséget adnak a gyerekek energiájának 
levezetésére. 

 
A nyelvtanulásra megfelelően kialakított nyelvi környezet hatékonyan járul hozzá az 

idegen nyelv sikeres elsajátításához. Az osztály- vagy nyelvi terem berendezését úgy 
alakítsuk ki, hogy lehetőség szerint változatos tevékenységformák (pár-, csoportmunka) 
elvégzésére alkalmas legyen. A tanítás során felhasznált segédeszközöket (képeket, 
szókártyákat, posztereket, stb.) helyezzük jól látható helyre a tanulók számára. Bátorítsuk a 
gyerekeket, hogy használják az őket körülvevő információkat a feladatok megoldásában, 
ugyanis ezzel megerősíthetik a tanultakat, vagy önellenőrzést végezhetnek. A közös 
tevékenységek során elkészült produktumokat (rajzok, poszterek, gyűjtőmunka, bábok, stb.) 
helyezzük ki az osztályteremben, készítsünk a gyermekmunkákból kiállítást. Érdemes egy 
külön sarkot kijelölni az idegen nyelvű mese- és képeskönyvek számára, ahol a gyerekek 
bármikor kedvük szerint nézegethetik, olvasgathatják ezeket, vagy ahol magnót hallgathatnak. 
Biztosítsunk kölcsönzési lehetőséget a gyűjteményből és ösztönözzük a legfiatalabbakat is az 
önálló olvasásra. Rendezzünk be egy polcot a manuális tevékenységekhez szükséges 
eszközök (papír, olló, ragasztó, stb.) tárolására, ahol a célnyelven felcímkézett dobozok 
segítik a gyerekeket az egy-egy feladathoz szükség tárgyak megtalálásában. A tárgyi 
feltételek függvényében, ösztönözzük a tanulót a számítógép és az Internet használatára 
idegen nyelven. Biztosítsunk lehetőséget idegen nyelvi CD-romok, programok, 
készségfejlesztő játékok használatára a tanórán és a tanóra keretein kívül is. 

 
 
3.3 A tanulók fejlődésének követése 
 

A tanulók fejlődésének követése több célból is meghatározó jelentőségű. Egyrészt 
visszajelzést nyújt a tanulóknak haladásukról, az erős és gyenge pontokról, másrészt 
fenntartja, és tovább erősíti a kisdiákok nyelvtanulási motivációját. Harmadsorban pedig a 
tanár rendszeres szóbeli vagy metakommunikatív reagálása a gyermek produkciójára 
hozzájárul a reális önértékelés kialakulásához. 
 Mivel az idegen nyelvi program céljai sorában első helyen a beszédértés fejlesztése áll, 
a gyerekek fejlődését elsősorban ebből a szempontból kell nyomon követni. A fejlődési 
folyamat azonban lassú, tehát a legkisebb teljesítményt is értékelnünk kell. Megdicsérhetjük, 
ha szívesen és aktívan vesz részt idegen nyelvi tevékenységekben, az idegen nyelvű órai 
utasításokra biztosan és jól reagál, valamint ha megérti és jól követi a különböző 
beszédhelyzeteket. Később értékeljük, ha egyszerű nyelvi elemeket megfelelő kontextusban 
használ, ha a tanári kérdésekre testi vagy egyszavas válaszokat ad vagy beszélgetést 
kezdeményez. Megfelelő visszajelzést ad a tanár számára az is, ha a gyerek követi a nyelvi 
tevékenységet és anyanyelvén reagál, kérdez, vagy kiegészít. Önálló teljesítményt leginkább a 
gyerekek számára jól ismert szituációkban, ismerős tevékenységekben várhatunk. 

Alapelv, hogy a visszajelzésnek pozitívnak kell lennie, mely nem azonos a hibák 
összeszámolásával. Azt értékeljük, amit a kisdiákok tudnak, ne a hiányosságokat 
hangsúlyozzuk. Mivel ennek a korosztálynak erőssége a beszédértés és beszédkészség 
területén is a folytonosság, csak tapintatosan és nagy türelemmel törekedhetünk a hibátlan 
megoldásokra. 
  A kilencéves korosztálynál már számíthatunk a gyerekek önértékelésére is. 
Fontos, hogy tisztában legyenek saját fejlődésük menetével, hol kell még jobban teljesíteniük, 
milyen területen igazán jók. 
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 A teljesítmények értékelésekor is fontos alapelv: ne a nyelvről való tudást, hanem a 
nyelvi készségeket, a használható nyelvtudást fejlesszük és értékeljük, valamint dicsérjük a 
tanulási folyamatban való közreműködést is. 
 
 
4. TÉMAKÖRÖK, TARTALMAK 
 
4.1 Ajánlott témakörök 
 

A témaköröket a 6-9 éves gyerekek érdeklődésének megfelelően állítottuk össze. A 
felsorolás ajánlást tartalmaz, mely a műveltségterületek tartalma szerint módosulhat. Egy-egy 
témakör feldolgozásának idejét elsősorban a gyerekek érdeklődése határozza meg, így ez 
témakörönként változó lehet. 
 
Ajánlott témakörök az 1-3. évfolyam idegen nyelvtanításához: 
 Én és a családom 
 Otthonom 

Étkezés 
Öltözködés 
Iskolám, barátaim 
Én és az állatok 
Kedvenc időtöltésem 
Ünnepek, szokások 

 
4.2 Témakörök tartalma 
 

A témakörök tartalma a téma kibővített részeit, altémákra való felbontását jelenti. A 
tartalom rugalmasan bővíthető és szűkíthető. A témakör tartalmi feldolgozásának mélysége 
függ a rendelkezésre álló időkerettől és a gyerekek érdeklődésétől. 
 
Ajánlás egy témakör tartalmának kidolgozására: 
 
Én és az állatok:  Kedvenc állataim 

 Házi kedvenceink 
 Állatok a nagyvilágban 
 Különleges állatok 
 Az állatkertben 

 
(Részletesebben lásd 6. pontban.) 
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5. TEVÉKENYSÉGFORMÁK , FELADATTÍPUSOK 
 

A 6-9 éves gyerekekre jellemző az érdeklődés minden új iránt: nyitottak, előítéletektől 
viszonylag mentesek. Ismerik az iskolai viselkedés szabályait, lelkesednek a játékos 
tevékenységek iránt, mozgásigényük fokozott. Szükségük van a mindennapi sikerélményre, 
de önértékelésük is megbízhatóan alakul már. Az alsó tagozatosokra jellemzően erősen 
kötődnek tanáraikhoz, elengedhetetlenül szükségük van a meleg, elfogadó, de a szabályokat 
egyértelműen megfogalmazó és betartató nyelvtanárra.  

Lényeges, hogy megértsük a nyelvtanítás paradoxonát: akkor sikeres, ha nem a 
nyelvről, hanem a nyelven, a nyelv segítségével tanítunk. Ennek megvalósításához a tanterv 
egyéb területeiről kell a tantárgyi tartalmakat merítenünk. Ezért meghatározó, hogy a 
nyelvtanár mennyire képes a célnyelvet a diákok számára érthetővé tenni, és a rendelkezésre 
álló tanórai idő alatt a lehető legtöbbet használni. 

A gyerekeknek az idegen nyelvről nincsenek ismereteik, a világról azonban sokféle 
tudással rendelkeznek. Sikeresen alkalmaznak olyan tanulási stratégiákat, melyeket az idegen 
nyelvi órákon is kamatoztathatnak. Ilyenek például: a minta utánzása, utasítás követése, 
jelentés kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből szemléltetés segítségével.  
 

A korai nyelvtanítás egyik legsikeresebb tevékenységi formája a szóbeli utasításokra 
adott testi válaszok köré szerveződik. A kezdeti szakaszban a tanári felszólításokra először 
vagy maga a tanár, vagy egy játékos figura (pl. báb, állat) végrehajtja az utasításokat. l: �Állj 
fel!� �Ülj le a padlóra!� �Mutass a maci orrára!� �Érints meg valamit, ami zöld!� �Rajzolj a 
füzetedbe három kék csillagot!� �Színezd pirosra a lány szoknyáját!� A példákból látható, 
hogy az utasítások egyre összetettebbekké válnak, így egyre bonyolultabb nyelvi 
szerkezeteket is könnyedén elsajátítanak a gyerekek. A tevékenységeket először csoportban 
(padsoronként, fiúk-lányok, kutyabarátok és macskapártiak), majd párban, végül önként 
jelentkezőkkel végeztessük, hogy legyen a gyerekeknek alkalma egymást megfigyelve a 
helyes választ megérteni és megtalálni. 

A következő lépés az utasítások adása, melyre megint önként vállalkozókat kérjünk 
fel. Ekkor már a gyerekek is aktívan használják a célnyelvet, de várhatóan nem hibátlanul, 
ami természetes. 

A tevékenységi formák második típusába a hagyományos és eredeti (autentikus) 
mondókák, kiszámolók, dalok, körjátékok és társasjátékok tartoznak. Ezeknél is 
elengedhetetlen a szemléltetés, de nem fontos, hogy a gyerekek minden szót értsenek, hiszen 
az anyanyelven sem szemantizálja a szülő az ilyen jellegű szövegeket. Legnépszerűbbek azok 
a mondókák, dalok és játékok, melyeket valamilyen cselekvés kísér, mint pl. magyarul �Ez 
elment vadászni...� vagy �Elvesztettem zsebkendőmet...�. Minden nyelven hatalmas tárház áll 
rendelkezésre, ezekből sokat merítenek a kész tananyagok is, de legcélszerűbb gyerekeknek 
szóló gyűjteményekből, hanganyagokból meríteni. Ezek rendszeres ismétlése fejleszti és 
megalapozza a helyes kiejtést, intonációt, fejleszti a memóriát, élvezetessé, változatossá teszi 
a nyelvi foglalkozásokat, könnyű sikerélményt nyújt, és egyben hozzájárul a célnyelv 
kulturális hagyományainak megismeréséhez is. 

A harmadik tevékenységi forma egyszerű, képes történetek köré fűzhető. A mese 
érdekes, vonzó és egyértelmű illusztrációk segítségével fokozatosan válik érthetővé, és bár a 
szöveget itt sem értik a gyerekek tökéletesen, a sokszori ismétlés hatására, először 
elemezetlen egészként, majd fokozatosan megértett nyelvi jelenségekként képesek követni a 
tanári mesemondást. A történetmondás folyamatába a gyerekeket be kell vonni, hogy egyrészt 
érdeklődésük fennmaradjon, másrészt, hogy a kérdésekre adott testi és szóbeli válaszok 
segítségével a szöveg érthetőbbé váljon. A már ismert mesék közül minden foglalkozáson 
egyet-kettőt célszerű újból elmesélni, újabb egyszerű feladatokkal variálva. Pl. a tanár 
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mesemondás közben helyenként téved: kismalac helyett elefántot említ, vagy egy másik 
meséből vett kérdést tesz fel egy szereplőnek, és a gyerekeknek a tévedést kell észrevenniük. 
 A tevékenységi formák negyedik csoportja a kereszttantervi tartalmakhoz kapcsolódik. 
Az idegen nyelv tanulásakor jól hasznosíthatóak azok a más tantárgyakhoz kapcsolódó 
tartalmak és tevékenységek, melyeket a gyerekek az anyanyelven már jól ismernek. Például a 
számok tanulása, illetve az emberek jellemzése során olyan tennivalókat kapnak, melyeket a 
korábbi évek során már környezetismeretből ismernek: saját és egymás testmagasságának és 
testtömegének becslése, majd megmérése, táblázatba foglalása, vagy a vadon és a ház körül 
élő állatok, enni- és innivalók csoportosítása, jellemzése. Hasonlóképpen integrálhatóak 
részterületek és tevékenységi formák a rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, ének-
zene, matematika, testnevelés és sport tantárgyakból. Például: hajtogatás, színezés, bábu- és 
modellkészítés, daltanulás, zenei székek, számlálás, mérés, sor- és fogóverseny. 

Végezetül a tantermi kereten túl idegen nyelvi kirándulások is szervezhetők 
anyaggyűjtési céllal. Például a gyerekek nagyobb áruházban keresnek idegen nyelvű 
feliratokat a polcokra kihelyezett árukon (pl. konzervek, kozmetikumok, tisztítószerek), 
idegen nyelvű könyvtárban keresnek egyszerű olvasmányt, utazási irodában gyűjtenek 
prospektusokat a célnyelvi országról. 
 
 
6. EGY TÉMAKÖR RÉSZLETES FELDOLGOZÁSA 
 

Az alábbi leírás egy kiválasztott témakör ajánlott, a 6-9 éves korosztály életkori 
sajátosságaihoz illeszkedő, a gyerekek érdeklődésének, kognitív szintjének megfelelő 
tevékenységeit részletezi. A témakörhöz tartozó tevékenységek listája a teljesen kezdő, vagy 
az egy-két éve már idegen nyelvet tanuló csoport tanításához nyújt segítséget. A 
tevékenységek kiválasztása és didaktikailag helyes sorrendbe állítása egy-egy nyelvi 
foglalkozásra, a nyelvtanár kompetenciája.  
 

A leírás tartalmazza a témakörhöz tartozó tartalmakat hálós formában és az ott 
megjelenő tevékenységek listáját. A tevékenységlista magában foglalja a tevékenység címét, a 
főbb fejlesztendő képességeket, készségeket, a tevékenység részletes leírását, a munkaformát, 
valamint a tevékenységhez szükséges tanári vagy tanulói eszközöket. 

 
Ajánlásként az Én és az állatok témakör részletes feldolgozását foglaljuk össze 

kezdő szinten. 
 
6.1 Témakör: Én és az állatok 
 
Egy-egy nagyobb témakörhöz tartozó tartalmakat hálós formában is kibonthatjuk, 
elrendezhetjük.
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különbségek keresése

Én és az állatok

Az állatkertben

Kedvenc állataim

Házikedvenceink

Állatok a nagyvilágban

Különleges állatok

idegenvezetés

most mutasd meg

hideg-meleg játék

mondóka, kiszámoló

állatfigurák kitapintása

táblázatkitöltés

ideális állatkert

helyfoglalós játék

eltévedt állatok

szókeresés

Noé bárkája

sógyurmázás

szókártyázás

teljes testi válasz

kitalált állatok

félelmetes állatok

meglepő találkozások

meseillusztrációállati "leg"-ek

plakátkészítés

lyukas szöveg

állatok a térképen

barkochba

kakukktojás

igaz-hamis

makett-asztal

dominó

állatfogó

jellegzetes állatnevek

felmérés, kérdőív

turmixolt párbeszéd

bingo

boldog családok

kisállat-kereskedés

memória-lánc állati testrészek

keresés állathangokkal

csoportosítás könyvtárlátogatás
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A háló közepén az adott témakör címe áll pl.: Én és az állatok, az elágazásokban egy-egy 
témakör részletesebb tartalma pl.: Kedvenc állataim, míg a háló harmadik szintjén a 
tartalmakhoz kapcsolódó tevékenységek állnak. Ez az elrendezés a tantárgyak közötti 
lehetséges kapcsolódási pontokon túl, a tanár tervező munkáját illusztrálja, amikor egy adott 
témakörhöz altémákat, tevékenységeket gyűjt, majd a korcsoport gondolkodási és nyelvi 
szintjéhez igazodva válogat belőlük. A tanítás nagyobb egységeinek tervezésekor így 
lehetőség nyílik akár egy teljes témakör lefedésre. Gyakoribb azonban, hogy a témakörhöz 
tartozó tevékenységekből egy adott szempont � általános fejlesztési vagy nyelvi célok - 
alapján válogat a tanár. Egy-egy témakör teljes lefedése így több szinten visszatérhet a 
tanítási-tanulási folyamatban pl.: a nyelvtanulás első, majd a második évében változatos, 
kibővített formában. A hálós elrendezésben felsorolt tevékenységek lehetőséget kínálnak egy 
témakör változatos kibontására, lefedésére. A téma-háló sötétebb kereteiben lévő 
tevékenységek a beszédkészség fejlesztésének változatos eszközeire adnak ötleteket, míg a 
világosabb keretben felsorolt tevékenységek már építenek az idegen nyelvi olvasás és írás 
készségére kezdő szinten. A tevékenységek sora tetszés szerint bővíthető. A napi tervező 
munka során a tanár a felsorolt tevékenységekből kedvére válogathat tanítási céljait és a 
tanulók érdeklődését figyelembe véve. A háló tetszőlegesen alkalmazható bármely más 
témakör tartalmának és tevékenységeinek megtervezésére. A megadott minta ehhez a 
tervezéshez nyújt segítséget. 
 
 
6.2 Tevékenységek 
 
Az alábbi tevékenységlista ajánlás. Olyan � a téma-hálóban felsorolt - tevékenységeket 
tartalmaz, mely megfelel a kezdő kisiskolások nyelvtanulás iránti motivációjának felkeltésére 
és ébrentartására. Épít a tanulók aktív részvételére és a tanár rugalmas nyelvhasználatára. 
Változatos tevékenységeken keresztül ösztönzi az idegen nyelv mielőbb eszközként való 
használatát. Az itt felsorolt tevékenységek adaptálhatók, továbbgondolhatók és más 
témakörben is felhasználhatók. Kiindulópontként szolgálnak a tanár tervező munkájához, 
hiszen a tevékenységekből válogatva állíthatunk össze egy-egy tanítási egységet, tanórát. Az 
alábbi lista az Én és az állatok témakörhöz javasolt tevékenységeket tartalmazza. 
 
 
Én és az állatok 
 
 
Kedvenc állataim 
 
Tevékenység: Mondóka, dal eljátszása 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség, helyes kiejtés és intonáció 

Munkaforma:  egyéni, frontális 
Tevékenység leírása:  A tanulók az adott témakörhöz kapcsolódó mondókát vagy dalt 

tanulnak meg és játszanak, mutogatnak el idegen nyelven 
Nyelvi input:  adott mondóka, dal (angol nyelven pl: Eeny, meeny, miny mo; I�m a 

brave, brave mouse; Hickory-Dickory Dock) 
Eszközök: (magnó) 
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Tevékenység: Most mutasd meg! 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

beszédkészség, utánzás 

Munkaforma:  frontális, csoportmunka, pármunka 
Tevékenység leírása:  A tanulónak csak mozdulatokkal és mimikával szabad rávezetnie 

társait arra, milyen állatfigura van elrejtve a padjában, vagy melyik a 
kedvenc állata, vagy melyik állattól fél, stb. Társainak ki kell 
találniuk és meg kell nevezniük az állatot. 

Nyelvi input:  Neked macid van! /Te az elefántot szereted! /Te a kígyótól félsz! stb.
Eszközök: --- 
 
 
Tevékenység: Memória-lánc 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédértés, memória 

Munkaforma:  egyéni 
Tevékenység leírása:  A tanulók körben állva rámutatással egymásról mondanak 

információkat. Egyre több tanuló folytatja mindig 1-1 állatnévvel 
bővítve az alábbi mondatot: �Neked macid van. / Neked macid van, 
neked békád. / Neked macid van, neked békád, neked nyulad, stb.� 
vagy �Szereted a ...� (pl. a kutyát; a kutyát és a macskát; a kutyát, a 
macskát és a ...-t)   

Nyelvi input:  Állatnevek egyszerű mondatokban; pl. birtoklás kifejezése, tetszés 
és nem tetszés kifejezése 

Eszközök: állatrajzok vagy plüssállatok 
 
 
Tevékenység: Táblázatkitöltés 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

beszédkészség, hallás utáni értés, adatok rögzítése és leolvasása 
táblázatból 

Munkaforma:  egyéni-, pármunka, csoportmunka 
Tevékenység leírása:  A tanár irányításával a tanulók egy táblázatot készítenek, amelyről 

különböző adatok olvashatóak le (pl. kinek milyen játékállata van; 
összesen hány állat, hány láb van, hány tanulónak nincs valamije, ki 
milyen állatot szeret). Pármunkában, egymás megkérdezésével is 
gyűjthetnek adatokat a tanulók. 

Nyelvi input:  Péternek macija van. Panninak nincs nyuszija. Négy kutya van a 
csoportban. Tamás nem szereti a békákat. stb. 

Eszközök: papír, ceruza 
 
 
 
 
 
 
 

 12



Tevékenység: Állatfigurák kitapintása 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

beszédkészség, részekből egész kitalálása 

Munkaforma:  egyéni 
Tevékenység leírása:  A tanulók által behozott, takaróval letakart vagy táskába tett kedvenc 

állatfigurákat tapintás alapján kell felismerniük a tanulóknak. 
Nyelvi input:  állatnevek egyszerű mondatokban; pl. Ez egy majom. Szerintem, ez 

egy elefánt. 
Eszközök: állatfigurák, plüssállatok, takaró vagy táska 
 
 
Tevékenység: Szókártyázás 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

Olvasáskészség (írott szavak felismerése), íráskészség (másolás) 
memória 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka 
Tevékenység leírása:  A tanulók az összegyűjtött állatokról a táblán lévő szókártyák 

segítségével emlékeznek vissza arra, hogy kinek milyen játékállata 
van; ki milyen állatot szeret, vagy milyen állattól fél. A szókártyák 
segítségével, másolással töltenek ki táblázatot arról, melyik állat kié, 
stb. 

Nyelvi input:  Neked macid van. Te a krokodiltól félsz. Kati a mackókat szereti. 
Eszközök: plüssállatok, állatnevek szókártyán, táblázat 
 
 
Tevékenység: Hideg-meleg játék 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, frontális 
Tevékenység leírása:  Egy, a többi tanuló által elrejtett állatkát (képet, figurát, játékmacit) 

kell megtalálni olyan útmutatás alapján, hogy amerre ő éppen keresi 
kis kedvencét, arra hideg ill. meleg van-e. 

Nyelvi input:  Hol van a macim? hideg, meleg, forró, tűz 
Eszközök:  képek vagy állatfigurák 
 
 
Tevékenység: Sógyurmázás 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, csoportmunka 
Tevékenység leírása:  A tanulók kedvenc állataikat formálják meg sógyurmából. 
Nyelvi input:  állatok nevei, melléknevek pl. Mi ez? Ez egy (nagy) nyúl. 
Eszközök: sógyurma: só, liszt, víz, olaj 
 
 
Házi kedvenceink 
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Tevékenység: Jellegzetes állatnevek 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, frontális, pármunka, csoportmunka 
Tevékenység leírása:  A tanár illetve a tanulók jellegzetes állatneveket mondanak és 

beazonosítják, hogy az adott név viselője milyen állat lehet (pl. 
Cézár - kutya, Gyurika - papagáj) 

Nyelvi input:  állatnevek egyszerű mondatokban; pl. Bingo egy kutya. Polly egy 
papagáj. 

Eszközök:  --- 
 
 
Tevékenység: Keresés állathangokkal 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, utánzás 

Munkaforma:  egyéni, pármunka 
Tevékenység leírása:  2-2 vagy 3-3 tanuló megegyező állatot ábrázoló kép alapján annak 

hangját utánozva próbálja egymást megtalálni. (Ugyanezt akár 
utánzással is végezhetik.) 

Nyelvi input:  állathangok az adott idegen nyelven 
Eszközök: képkártyák 
 
 
Tevékenység: Boldog családok 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség 

Munkaforma:  pármunka 
Tevékenység leírása:  A tanulók cserélgetés útján próbálnak minél több egyforma állatot 

ábrázoló képkártyát összegyűjteni társaiktól. 
Nyelvi input:  kérdések és válaszok: Van kutyád? Van. / Nincs.  
Eszközök: képkártyák 
 
 
Tevékenység: Felmérés, kérdőív 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség, íráskészség, adatok rögzítése és 
leolvasása 

Munkaforma:  pármunka 
Tevékenység leírása:  A tanulók körbejárnak és társaikat kérdezgetve felmérést készítenek 

a házi kedvencekről (kinek van állata, hány darab és mi a nevük). 
Majd beszámolnak a felmérésről. 

Nyelvi input:  kérdések és válaszok: Van macskád? Igen, van. / Nincs. Hogy hívják 
a kutyádat? Hány halad van? Péternek két hala van.  

Eszközök: papír, ceruza 
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Tevékenység: Bingo 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, csoportmunka 
Tevékenység leírása:  A tanulók a tanult állatok közül lerajzolnak négyet vagy hatot (vagy 

kiválasztják az adott képkártyákat), és a tanár (illetve a 
későbbiekben saját társuk) felsorolását hallgatva az elhangzott 
állatokat saját listájukról kihúzva (vagy a megfelelő képet lefordítva) 
igyekeznek Bingo-t elérni, azaz minél hamarabb �megszabadulni� az 
összes állattól. 

Nyelvi input:  állatok nevei 
Eszközök: papír, ceruza, képkártyák 
 
 
Tevékenység: Kisállat-kereskedés 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség, eljátszás 

Munkaforma:  pármunka 
Tevékenység leírása:  A tanulók eljátszanak egy lehetséges szituációt pusztán non-verbális 

kommunikáció segítségével, majd párbeszédet is alkalmaznak, ill. 
elő is adják a párbeszédet. 

Nyelvi input:  párbeszéd: vásárlás  
� Jó napot! Segíthetek?  
� Van hörcsögük? 
� Igen. 
� Mibe kerül? 
� 400 forint.  
� Tessék. 
� Köszönöm. Tessék. Itt a hörcsög. 
� Köszönöm. Viszontlátásra! 

Eszközök: állatfigurák vagy képkártyák 
 
 
Tevékenység: Turmixolt párbeszéd 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

olvasáskészség, íráskészség, beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka 
Tevékenység leírása:  A tanár "bevallja" a tanulóknak, hogy az általuk ismert kisállat-

kereskedéses párbeszéd beleesett a turmixgépbe, és így került fel a 
táblára. A tanulók feladata az, hogy újraalkossák a füzetükben a 
párbeszédet. Azután párban el is játszhatják! 

Nyelvi input:  párbeszéd: vásárlás (lásd: Kisállat-kereskedés) 
Eszközök: a párbeszéd összekevert szövege a táblán vagy kártyákon 
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Tevékenység: Állatfogó 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség 

Munkaforma:  Frontális 
Tevékenység leírása:  A fogó elől menekülő tanulók a játék során még el nem hangzott 

állatnevek kimondásával �menekülhetnek meg� (ez jelenti a �ház�-
at). 

Nyelvi input:  Állatnevek 
Eszközök:  --- 
 
 
Az állatkertben 
 
Tevékenység: Helyfoglalós játék 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, csoportmunka 
Tevékenység leírása:  A tanulók körberakott székeken ülve csoportonként eltérő 

állatneveket kapnak (pl. elefántok, krokodilok, oroszlánok, medvék 
stb.), a tanár középen állva megnevez tetszőleges csoportokat, 
akiknek helyet kell cserélniük miközben a tanár is leül egy székre. 
Akinek nem jut szék, az középre áll és ő nevez meg újabb 
csoportokat. Ha az hangzik el, hogy �Állatkert�, akkor mindenkinek 
helyet kell cserélnie. 

Nyelvi input:  állatnevek, Elefántok és krokodilok cseréljetek helyet! 
Eszközök: székek körbe rendezve 
 
 
Tevékenység: Eltévedt állatok 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  A tanulók segítenek az eltévedt állatoknak megtalálni otthonukat az 

állatkertben labirintusjáték segítségével. 
Nyelvi input:  irányok, utasítások pl. Fordulj jobbra! Menj egyenesen! Állj! 
Eszközök: osztályterem átalakítása vagy rajzolt labirintus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tevékenység: Szókeresés 
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Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

helyesírás, olvasáskészség, beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  Négyzethálóban található betűhalmazban elrejtett állatneveket kell 

keresni. 
Nyelvi input:  állatnevek, mondatalkotás pl.: Látok egy tigrist. Itt van egy mókus. 
Eszközök: előre elkészített feladatlap 
 
 
Tevékenység: Noé bárkája 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  Lefordított kártyalapok között kell megtalálni az egyes állatok 

párjait (memóriajáték vagy penalism néven ismert). 
Nyelvi input:  állatnevek, mondatok: Ez egy kecske. Ezek csirkék. 
Eszközök: állatkártyák 
 
 
Tevékenység: Különbségek keresése 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

Beszédkészség, részletek megfigyelése 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  A tanulóknak két nagyon hasonló kép között kell az eltéréseket 

megtalálniuk (pl. több állat van az egyik állatkertben) 
Nyelvi input:  Ebben az állatkertben egy pingvin van. Abban az állatkertben két 

pingvin van. Ez az elefánt fehér. Az az elefánt szürke. 
Eszközök: 2 kép apró eltérésekkel 
 
 
Tevékenység: Idegenvezetés az állatkertben 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  A tanulók �körbejárva�, az osztályteremben berendezett vagy 

elképzelt állatkertet bemutatják, leírást adnak az ott látható állatokról 
(képek, rajzok, figurák) 

Nyelvi input:  állatok leírása 
Eszközök: állatfigurák 
 
 
 
 
 
Tevékenység: Ideális állatkert 
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Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

beszédkészség, íráskészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  A tanulók megrajzolnak egy - az állatok igényeinek tökéletesen 

megfelelő - állatkertet, "feliratozzák" az állatok helyét. 
Anyanyelvükön megindokolhatják miért tartják ideálisnak az 
állatkertet. 

Nyelvi input:  Ez az én állatkertem. Sok állat él itt. Vannak majmok, kígyók stb. 
Az állatok vidámak. Nincsenek ketrecek. Ez itt egy tó. Ezek nagy 
fák. 

Eszközök: papír, színes ceruza 
 
 
Tevékenység: Csoportosítás 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  A tanulók állatképeket csoportosítanak aszerint, hogy melyik hol él, 

mit eszik, hogy mozog, hány lába van stb. 
Nyelvi input:  állatnevek, esetleg mondatok is az indoklás során, a csoport 

szintjétől függően, pl. A kutyáknak és a majmoknak négy lába van. 
A tigrisek és a krokodilok húst esznek. stb. 

Eszközök: állatképek 
 
 
Állatok a nagyvilágban 
 
Tevékenység: Barkochba 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  A tanár gondol egy állatra és a tanulók egyszerű, eldöntendő 

kérdéseket feltéve megpróbálják kitalálni az adott állatot, majd a 
tanulók átveszik a tanár szerepét. 

Nyelvi input:  eldöntendő kérdések 
Eszközök:  --- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tevékenység: Kakukktojás 
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Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség, olvasáskészség, íráskészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  A felsorolt állatokból ki kell találni, hogy melyik nem illik oda 

(madár, emlős, hüllő, szín, méret, lábak száma stb. alapján) először a 
tanár, majd a tanulók sorolnak állatokat (szóban vagy írásban). A 
tanulók egyénileg vagy párban írhatnak is feladatokat a többieknek. 

Nyelvi input:  állatnevek, esetleg mondatok is az indoklás során, a csoport 
szintjétől függően 

Eszközök:  --- 
 
 
Tevékenység: Lyukas szöveg 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség, olvasáskészség, íráskészség 

Munkaforma:  pármunka 
Tevékenység leírása:  A "számítógép" hibás szöveget készített! A fontos adatokat az A 

tanuló csak a párjától, B-től tudhatja meg. Csak B tudja, hány kölyke 
születik az oroszlánnak, de abban A segíthet, hogy mikor születnek a 
kicsinyek.  

Nyelvi input:  állatok leírása, információ 
Eszközök:  előre elkészített hiányos szövegek 
 
 
Tevékenység: Makett-asztal 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség 

Munkaforma:  pármunka, csoportmunka 
Tevékenység leírása:  A tanulók csoportokban homokból, ágakból, kövekből, 

terményekből kialakítják az állatok jellegzetes lakóhelyeit 
Nyelvi input:  Az állatok lakóhelyeinek bemutatása 
Eszközök: homokasztal, tálcák, újságpapír, termények, kövek, ágak stb. 
 
 
Tevékenység: Állatok a térképen 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  A tanulók állatképeket helyeznek el a térképen, attól függően, hogy 

melyik állat hol honos. 
Nyelvi input:  állatok megnevezése 
Eszközök: állatképek, térkép 
 
 
Tevékenység: Igaz / hamis 
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Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni munka 
Tevékenység leírása:  A tanulóknak állításokról kell eldönteniük, hogy igazak vagy 

hamisak. Az igaz állításokat megismétlik, a hamisnál csendben 
maradnak. 

Nyelvi input:  rövid mondatok az állatokról 
Eszközök:  --- 
 
 
Tevékenység: Dominó 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség, olvasáskészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  A tanulók az általuk készített dominókkal játszanak csoportokban, 

melyeken állatok, vagy lakóhelyük, vagy az általuk fogyasztott 
ételek szerepelnek. 

Nyelvi input:  szavak esetleg mondatok a kapcsolat indoklására 
Eszközök: A tanulók által előre elkészített dominó lapok 
 
Tevékenység: Állati testrészek 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség, kreativitás 

Munkaforma:  egyéni 
Tevékenység leírása:  A tanulók a tanár utasításait követve, vagy saját maguk ötlete 

alapján, mókás állatrajzokat készítenek úgy, hogy különböző állatok 
testrészeit összekeverik. Új teremtményüknek nevet is adhatnak. 

Nyelvi input:  állatnevek, testrészek, összekevert állatok leírása 
Eszközök: papír, színes ceruza 
 
 
Különleges állatok 
 
Tevékenység: Teljes testi válasz (TPR) 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  A tanulók a tanár, majd később egymás szóbeli utasításait követve 

mozgással utánozzák a megnevezett állatokat (pl. kenguruként 
ugrálnak, kígyóként tekeregnek, félelmetes tigrist utánoznak)  

Nyelvi input:  állatnevek, melléknevek, mozgást jelentő igék 
Eszközök:  --- 
 
 
Tevékenység: Meglepő találkozások 
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Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  A tanulók némajátékkal fejezik ki érzelmeiket bemutatva különböző 

állatokkal való találkozásukat; a többiek feladata az adott állat 
kitalálása. 

Nyelvi input:  állatnevek, rákérdezés állatokra pl.: Ez egy oroszlán? 
Eszközök:  --- 
 
 
Tevékenység: Könyvtárlátogatás 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség, olvasáskészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  A tanulók az iskolai könyvtárban, idegen vagy magyar nyelvű 

állatokról szóló képes ismeretterjesztő könyveket nézegetve 
anyanyelvükön beszélgetnek (pl. már nem létező, kipusztult fajokról 
vagy különleges/félelmetes állatokról). 

Nyelvi input:  állatok megnevezése, egyszerű mondatok képekkel szemléltetve az 
idegen nyelven, bonyolultabb magyarázatok anyanyelven 

Eszközök: képes ismeretterjesztő könyvek 
 
 
Tevékenység: Plakátkészítés 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség, olvasáskészség, íráskészség 

Munkaforma:  pármunka, csoportmunka 
Tevékenység leírása:  A tanulók kedvenc állatukról szóló vagy veszélyeztetett állatok 

védelmére felhívó plakátokat készítenek és mutatnak be egymásnak. 
Ha már írni is tudnak, adjanak hatásos címet a plakátnak!  (pl. 
�Kedvenc félelmetes állatom a sárkány�, �Mentsük meg a 
bálnákat!�)  

Nyelvi input:  állatnevek, plakátcímek, feliratok 
Eszközök: rajzeszközök, újságkivágások, ragasztó, karton vagy csomagolópapír
 
Tevékenység: Állati �leg�ek 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  A tanulók eldöntik melyik a legnagyobb, leggyorsabb, legerősebb, 

legszebb, illetve legfélelmetesebb stb. állat. 
Nyelvi input:  állatnevek, esetleg mondatba helyezve pl.: Az elefánt a legerősebb 

állat. 
Eszközök:  állatképek, szókártyák 
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Tevékenység: Kitalált állatok 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  A tanulók nem létező állatokat �alkotnak� állatnevek és testrészek 

összekeverésével (pl. kenguru + zsiráf = kengu-ráf, papagáj + elefánt 
= papa-fánt), esetleg gyurmából el is készítik, vagy lerajzolják 
azokat. 

Nyelvi input:  mókás állatok leírása 
Eszközök: gyurma, rajzeszközök 
 
 
Tevékenység: Meseillusztráció 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

hallás utáni értés, beszédkészség, olvasáskészség, íráskészség 

Munkaforma:  egyéni, pármunka, csoportmunka, frontális 
Tevékenység leírása:  Illusztráció készítése az órán feldolgozott állatmeséhez. A szereplők 

bemutatása. Az illusztrációk sorrendbe rendezésével saját osztály-
mesekönyv készítése. A szereplők egyszerű és többször visszatérő 
megnyilvánulásait a tanulók ún. beszédbuborékokba írhatják. A 
képek alá feliratokat készíthetnek. 

Nyelvi input:  állatos mese 
Eszközök: mesekönyv, rajzeszközök, rajzlapok 
 
 
Tevékenység: Félelmetes állatok 
Fejlesztendő 
készségek és 
képességek: 

beszédkészség 

Munkaforma:  egyéni munka 
Tevékenység leírása:  A tanulók lerajzolják azt az állatot, amelyiktől félnek. Ezt követően 

kiegészítik oda nem illő mókás elemekkel (testrészekkel, ruhákkal, 
stb.), így már nem félnek tőle. 

Nyelvi input:  mókás rajz leírása, megváltozott érzelmek kifejezése pl.: Már nem 
félek a póktól. 

Eszközök: rajzeszközök, rajzlapok 
 
 
 
A témaháló és a tevékenységlista alapján összeállított feldolgozás menetére az ajánlást 
részletesebben lebontva az alábbiakban adjuk meg. 
 
 
 
 
 
7. EGY-EGY TÉMAKÖR-RÉSZLET FELDOGOZÁSÁNAK MENETE 
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Egy-egy témakör feldolgozásának menete olyan módszertani lépéseket tartalmaz, 

melyek követik a nyelvi készségfejlesztés lépéseit és betartják a fokozatosság elvét. Egy adott 
témakör-részlet lehetséges feldolgozásának menetét három idegen nyelven - angolul, németül 
és franciául � és két szinten adjuk meg: teljesen kezdő nyelvtanulók számára, akik kizárólag 
szóbeliségre támaszkodnak a nyelvtanulás során, és akik a szóbeliségen túl már az 
írásbeliségre is építenek az idegen nyelven. A nyelvi foglalkozások időkeretét nem jelöljük 
meg, lehetőséget teremtve a tanóránál rövidebb nyelvi foglalkozások beillesztésére a 
mindennapos tevékenységekbe. A leírás, az adott idegen nyelven, tartalmazza a 
tevékenységekre lebontott nyelvi célokat, a tanári és tanulói tevékenység leírását, a nyelvi 
inputot, a javasolt munkaformát és a szükséges tanári vagy tanulói eszközöket. 
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7.1 AJÁNLÁS EGY TÉMAKÖR-RÉSZLET FELDOLGOZÁSÁNAK MENETÉRE AZ ANGOL NYELV TANÍTÁSÁHOZ 
 
Célcsoport: kezdő szint az idegen nyelvi olvasás és írás tanulása előtt 
 
Témakör: Én és az állatok 
 
Téma: Különleges állatok - félelmek � a tanórai feldolgozás egy lehetséges forgatókönyve 
 
A témakör feldolgozásának menete - részlet: Érzelmek kifejezése egyszerű nyelvi szerkezetekkel 
 
Előkészítése: előzetesen tanult állatnevek  
 
Általános fejlesztési célok: hallás utáni szövegértés, beszédkészség fejlesztése 
 
Nyelvi célok: A tanuló képes egyszerű kérdést � például: milyen állatot szeret vagy nem szeret - megérteni, ill. a kérdésre rövid választ   
  adni. 
 
Nyelvi részcélok:  

• a tanuló képes kifejezni, melyik állatot szereti vagy nem szereti, melyiktől fél vagy nem fél 
• a tanuló képes az elhangzó mondókákba utánzással bekapcsolódni 

 
A tanulói válaszok lehetséges szintjei: 

• Érzelmek, szeret / nem szeret kifejezése egyszerű mondatokkal (I like � / I don�t like �; I�m afraid of � / I�m not afraid of � 
• Válaszadás önállóan: 

egész mondattal (I like tigers. I�m afraid of tigers.) 
egyszavas mondattal (Yes, I do.  / Yes, I am.) 
non-verbálisan pl.: rajz felmutatásával 

 
Nyelvi input (szókincs, struktúra): 

• names of animals 
• I like �.-s / I don�t like �-s, I�m afraid of �-s / I�m not afraid of �-s 
• Mondókák, dalok: Little Miss Muffet, Incy-Wincy Spider, I�m a brave, brave mouse
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Lépés Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

1. Teljes testi 
válasz 

Utasítások 
pontos követése, 
utánzása 
Állatok 
neveinek 
felelevenítése, 
ismétlése 

A tanár eljátszható 
leírásokat ad 
állatokról. 

You're a jumping 
kangaroo. 
You're an angry 
tiger. 
You�re a cute 
little dog.  
You�re a 
beautiful 
butterfly.  
You�re a funny 
monkey eating a 
banana. 
You�re a scary 
tiger.  
Fly like a bird. 
Roar like a lion. 

A tanulók követik 
a tanár utasítását, 
eljátsszák az 
állatokat. 
Fokozatosan 
átveszik a tanár 
szerepét. 

You're a 
(jumping) 
kangaroo. 
You're a(n 
angry) tiger. 
 

Frontális majd  
csoport- vagy 
pármunka 

 

2. Meglepő 
találkozások 

Hallott szöveg 
globális 
megértése, az új 
anyag 
előkészítése  

A tanár a tanulók 
bevonásával 
eljátszik egy 
szituációt: 
találkozás egy 
állattal a 
dzsungelben 

Imagine that we 
are in a jungle. 
Wow... Listen! 
Look, there's an 
animal� What is 
it? (Is it a snail or 
a snake? Is it a 
tiger or a cat?) 
 

A tanulók  a tanár 
gesztikulá-
ciójából, mimi-
kájából kitalálják 
melyik állattal 
találkozhatott a 
dzsungelben. 
Találgatásukat 
kérdésekkel 
fogalmazzák meg. 
A tanulók 
átveszik a tanár 
szerepét. 

 
 
 
 
 
 
 
Is it a snake?  
Is it a tiger? 

Frontális  

 
 
 



Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

3. Érzelmek 
kifejezése 

Válaszadás 
kérdésekre  

A tanár megnevez 
egy állatot, mire a 
tanulók kifejezik 
azzal kapcsolatos 
érzelmüket. (Ezt 
anyanyelvükön is 
megbeszélhetik.) 

Do you like 
spiders ? 
Are spiders 
scary? Are they 
scary or cute? 
(miming, 
gestures) 
Are you afraid of 
spiders?  
Collect animals 
that are scary. 
Which animal is 
the scariest / the 
funniest / the 
smallest?                 
Tigers are scary. 

A tanulók körben 
állnak és a tanár 
által feltett 
kérdésekre 
érzelmeik 
kimutatásával 
reagálnak. 
 
 
A tanulók 
érzelmeik szerint 
felsorolják, 
csoportosítják az 
állatokat. 

I like �-s 
I don't like �-s    
I'm afraid of �-
s           
 
 
 
 
 
scary, ugly, 
nice, funny, 
cute                      
 
names of 
animals 
(Tigers are 
scary.) 

Frontális  

4. Mitől félsz? Érzelmek 
kifejezése 
egyszerű 
mondatokkal 

A tanár kérdéseket 
tesz fel. 

What animals are 
you afraid of? 
Which one is the 
scariest? Are you 
afraid of spiders 
or crocodiles or 
monkeys?  
Draw the animal 
you are afraid of.  
 

A tanulók 
lerajzolják azt az 
állatot, amelyiktől 
félnek. 
A tanulók 
felteszik a táblára 
vagy a falra 
állatképeiket. 
Elmondják 
érzelmeiket 
lerajzolt 
állataikról. 

 
 
 
 
Names of 
animals 
It�s a tiger. 
 
I like �-s 
I don't like �-s    
I'm afraid of �-
s 

Egyéni  Papír, színes
ceruza, tábla és 
blutack 

 
 
 
 
 

 26



Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

5. Mondóka Az eljátszással 
kísért mondóka 
globális 
megértése 

A tanár bemutatja 
és eljátssza a 
mondókát, melyben 
Miss Muffet 
szerepét veszi át. 
Többször elismétli 
a mondókát a 
tanulók fokozatos 
bevonásával. 

Hello, children. 
I'm Little Miss 
Muffet. Listen to 
my story.      
                               

Little Miss 
Muffet sat on a 
tuffet  
Eating her curds 
and whey. 
Along came a 
spider and sat 
down beside her 
And frightened 
Miss Muffet 
away.                      
 

A tanulók aktívan 
részt vesznek a 
mondóka 
elmondásában a 
pók szerepét 
játszva. 
Párokat alkotva a 
tanár mondókáját 
hallgatva egyikük 
Miss Muffet, 
másikuk a pók 
szerepében játssza 
el a mondókát. 
Ismétlés 
szerepcserével. 
Fokozatosan 
bekapcsolódnak a 
mondóka 
elmondásába. 

 
 
 
 
 
Little Miss 
Muffet sat on a 
tuffet  
Eating her curds 
and whey. 
Along came a 
spider and sat 
down beside her
And frightened 
Miss Muffet 
away.             

Frontális 
Pármunka 

 

6. Dal  Az eljátszással 
kísért dal 
globális 
megértése 

A tanár bevezeti a 
dalt a mondóka 
történetének 
összekapcsolásával, 
rajzzal segítve. 
A dal bemutatását 
eljátszással segíti. 
Ujjaival illusztrálja 
a pók mászását. 
(Mutató és hüvelyk 
ujj 
összeillesztésével 
és váltogatásával,  

Miss Muffet is 
afraid of spiders. 
Spiders are afraid 
of Miss Muffet. 
Are you afraid of 
tiny little spiders? 
(showing the 
size) Look. This 
is a tiny little 
spider. It's really 
small. It's an 
incy-wincy 
spider. (drawing  
 
 

A tanulók 
utánozzák a tanár 
mozdulatait, így 
vesznek részt a 
dal éneklésében. 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontális Táblai rajz vagy 
előkészített 
illusztráció a 
dalhoz 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

lépegetésével.) on board) It lives 
in Little Miss 
Muffet's house. 
Look. This is the 
house, here is the 
water spout. 
What happens? 
Look. The incy-
wincy climbs 
up...     

Fokozatosan 
bevonja a tanulókat 
az éneklésbe is. 

 
Song:                      
Incy-Wincy 
Spider climbed 
up the water 
spout. 
Down came the 
rain and washed 
the spider out. 
Out came the sun 
and dried up all 
the rain. 
So Incy-Wincy 
Spider climbed 
up the spout 
again. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incy-Wincy 
Spider climbed 
up the water 
spout. 
Down came the 
rain and washed 
the spider out. 
Out came the 
sun and dried 
up all the rain. 
So Incy-Wincy 
Spider climbed 
up the spout 
again. 

7. Nem félek a 
póktól! 

Érzelmek 
kifejezése 
egyszerű 
mondatokkal 

A tanár felmutatja a 
pók képét és 
kijelenti, hogy már 
nem fél tőle. 
Kérdéssel vonja be 
a tanulókat. 

I'm not afraid of 
spiders.  It's an 
incy-wincy 
spider. Are you 
afraid of spiders?  
Who is not afraid  
 
 

A tanulók 
körbeadják a pók 
képét és 
megismétlik a 
kérdést és a 
mondatot. 

Are you afraid 
of spiders? 
I'm not afraid of 
spriders.    
 

frontális  Tanulói rajzok
(lásd 4. lépés) 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

érzelmeik
kifejezésére. 

of spiders? Say: 
I'm not afraid of 
spiders. 

A 4. lépésben 
rajzolt állataik 
képét leveszik a 
tábláról és 
elmondják velük 
kapcsolatos 
érzelmeiket. 

Are you afraid 
of �-s? 
I'm not afraid of 
�-s.    
 

8. Mondóka A mondóka 
szövegének 
globális 
megértése 
Ellentétes 
érzelmek 
felfedezése 

A tanár bemutatja 
és eljátssza a 
mondókát 
különböző 
hangfekvést, 
gesztust, mimikát,  
alkalmazva és 
mozgással kísérve. 
 
 
 
 
 
Megtanítja a 
mondóka utolsó 
sorát (pl. back-
chaining 
technikával) 
 
 
A tanulók rajzaira 
mutatva újabb és 
újabb részeket ad a 
mondókához.  
 

I'm a brave brave 
mouse. I'm not 
afraid of spiders.  
I'm not afraid of 
cats. I'm not 
afraid of you, 
children. And I'm 
not afraid of Miss 
Muffet. Well, 
actually...  I'm not 
afraid of 
anything.  
 
Let's say it 
together: I'm not 
afraid of 
anything. 
 
 
 
I'm a brave brave 
mouse. 
I am marching 
through the house 
and I'm not afraid 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tanulók 
megtanulják a 
mondóka utolsó 
sorát. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I'm a brave 
brave mouse. 
I am marching 
through the 
house  

Frontális  Tanulói rajzok
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Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

A tanulók 
kérdésfeltevéssel 
irányítják a tanárt 
és egyre hosszabb 
sorokat alkotnak. 

of anything. 
What about a cat? 
Well, except for 
the cat I'm not 
afraid of 
anything.  
(Well, except for 
the cat, the 
spider, the dog, 
the crocodile and 
the snake I'm not 
afraid of 
anything.) 

 
A tanulók 
rajzaikra mutatva 
egyszerű 
kérdésfeltevéssel 
irányítják a 
mondókát. 
A tanulók aktívan 
részt vesznek a 
mondóka 
ismétlésében. 
Fokozatosan 
átveszik a tanár 
szerepét. 
 
 

and I'm not 
afraid of 
anything. 
What about a 
cat? Well, 
except for the 
cat I'm not 
afraid of 
anything.  
(Well, except 
for the cat, the 
spider, the dog, 
the crocodile 
and the snake 
I'm not afraid of 
anything.) 

9. Félelmetes 
állatok 
Kitalált állatok 

Érzelmek 
kifejezése 
egyszerű 
mondatokkal 

A tanár bemutatja 
és monitorálja a 
tanulók 
(csoportokban 
végzett) munkáját 

Whose picture is 
it? Is it yours? 
O.K. Here you 
are. Get into 
groups of 4. Sit 
together. Look. 
This shark is 
wearing a funny 
red and yellow 
hat. Wow. It's not 
scary. It's funny. 
I'm not afraid of 
it any longer.  
 
Look. This snake 
is wearing glasses 
 
  

A tanulók négyes 
csoportokba 
rendeződnek. A 
tanár utasítását, 
modelljét követve 
átalakítják 
barátságossá, 
mókássá azt az 
állatot, amelytől 
eddig féltek. 
Részletek 
hozzárajzolásával, 
színezéssel, vagy 
a rajz testrészeire 
tépésével és újbóli 
összeállításával  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csoportmunka  Tanulói rajzok
Színes ceruza, 
olló, ragasztó 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

   and a scarf. And 
it's got 2 purple 
wings and 2 ears 
of an elephant! 
It's not scary at 
all. It's funny. Its 
name is 'ele-
snake'.  
 
Now, it's your 
turn. Help each 
other to create 
new funny 
animals. Oh, 
look. It's great. 
What animal is 
it? 

mókás rajzokat 
készítenek 
egymás 
segítségével.  
Elnevezik 
állataikat. 
Elmondják most 
megváltozott 
érzelmeiket az 
állatokról. 

 
 
What animal is 
it? It's a/an � 
I'm not afraid of 
�. 
 

  

10. Könyvtár-
látogatás 

Állatok 
megnevezése, 
leírása, 
érzelmek 
kifejezése  

A tanár elviszi a 
gyerekeket az 
iskolakönyvtárba 
(vagy könyveket 
hoz be az órára), 
ahol állatos 
könyveket 
nézegetnek és 
beszélgetnek az 
állatokról (részben 
anyanyelven) 

Now let's visit the 
school library. Do 
you know where 
it is? O.K. Let's 
go. There are a 
lot of nice picture 
books on animals.   
Let�s see. What 
animal is this? 
(What has it got? 
What does it eat?) 
Are you afraid of 
this animal? 

A tanulók 
ismeretterjesztő 
könyvekben 
nézegetnek 
állatokat.  

 
 
 
 
 
 
 
names of 
animals     
(body parts, 
colours, 
numbers, 
habitats etc.) 
I�m not afraid 
of �-s 
 
 

Frontális  Angol vagy
magyar nyelvű 
ismeretterjesztő 
könyvek az 
iskolakönyvtárban 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

11. Plakát-
készítés 

Állatok 
megnevezése, 
leírása, 
megváltozott 
érzelmek 
kifejezése 

A tanár irányítja és 
monitorálja a 
tanulók 
feladatvégzését. 

Make groups of 
4. Let's make 
posters on our 
new friends.  
 

A tanulók négyes 
csoportokban 
posztert 
készítenek 
azokról az 
állatokról, 
melyektől eddig 
féltek, de 
mostanra 
félelmüket már 
leküzdötték velük 
szemben. 

names of 
animals     
(body parts, 
colours, 
numbers, 
habitats etc.) 
I�m not afraid 
of �-s any 
more. 

csoportmunka  Kartonpapír,
színes ceruza, 
olló, ragasztó, 
állatképek, 
újságkivágások 
stb. 
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AJÁNLÁS EGY TÉMAKÖR-RÉSZLET FELDOLGOZÁSÁNAK MENETÉRE AZ ANGOL NYELV TANÍTÁSÁHOZ 
 
Célcsoport: kezdő szint az idegen nyelvi olvasás és írás tanulására építve 
 
Témakör: Én és az állatok 
 
Téma: Kedvenc állatom  - a témakör feldolgozásával kapcsolatos lehetséges tevékenységek gyűjteménye, ahol az egyes lépések egymásra épülnek 
ugyan, de az órai felhasználáshoz még további didaktizálásra szorulnak 
 
A témakör feldolgozásának menete - részlet: Kedvenc plüssállatom - birtoklás kifejezése változatos tevékenységekben 
 
Előkészítése: előzetesen tanult állatnevek; Minden tanuló behozza kedvenc plüssállatát. Plüssállatok szókártyáinak elkészítése. 
 
Általános fejlesztési célok: hallás utáni szövegértés, beszédkészség fejlesztése 
 
Nyelvi célok: A tanuló képes kifejezni a birtoklást egyszerű mondattal, megérteni egyszerű kérdést arra vonatkozóan, hogy van-e vagy milyen 
plüssállata van 
Nyelvi részcélok:  

• a tanuló képes kifejezni milyen plüssállata van 
• a tanuló képes birtoklásra vonatkozó kérdést feltenni 
• a tanuló képes feltételezését megfogalmazni 

A tanulói válaszok lehetséges szintjei: 
• Birtoklás kifejezése egyszerű mondatokkal (I�ve got a � / You�ve got a �) 
• Birtoklásra vonatkozó kérdés megfogalmazása (Have you got a �?) 
• Feltételezés megfogalmazása (I think I�ve got a �) 
• Válaszadás önállóan: 

egész mondattal (I�ve got a bear.) 
egyszavas mondattal (A bear. / Yes, I have.) 
non-verbálisan pl.: plüssállat felmutatásával 

Nyelvi input (szókincs, struktúra): 
• names of animals 
• I�ve got a � / You�ve got a � / Have you got a �? / I think I�ve got a � 
• Mondóka: Eeny, meeny, miny, mo
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Lépés      Nyelvi cél Tanári

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanár) 
Tanulói 

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanuló) 
Munkaforma Segédanyag

1.Mondóka    A mondóka
helyes 
ritmusának, 
intonációjának 
és a szavak 
kiejtésének 
gyakorlása 

A tanár felmutatja a 
tigris képét és 
bemutatja a 
mondókát, 
fokozatosan 
bevonja a tanulókat 
a mondóka 
ismétlésébe.  

Eeny, meeny, 
miny, mo, 
Catch a tiger by 
the toe; 
If he squeals, let 
him go, 
Eeny, meeny, 
miny, mo. 

A tanulók 
fokozatosan részt 
vesznek a 
mondóka 
ismétlésében. 

Eeny, meeny, 
miny, mo, 
Catch a tiger by 
the toe; 
If he squeals, let 
him go, 
Eeny, meeny, 
miny, mo. 

Frontális Tigris képe

2. Szókincs 
gyakorlása, 
ismétlése 

Állatnevek fel- 
elevenítése, 
gyakorlása 

A tanár felmutatja 
és megnevezi a 
plüssállatát.  
Egyesével 
megnevezi a 
tanulók plüssállatát 
is.  

This my favourite 
stuffed animal. 
Show me yours. 
A bear, a dog, a 
cat, a dinosaur 
etc. 
 

A tanulók 
egyesével 
felmutatják 
plüssállatukat. A 
tanár után ismétlik 
az állatneveket. 

A bear, a dog, a 
cat, a dinosaur 
etc. 
 

Frontális  Tanulók
plüssállatai 

3. Lánc-
gyakorlat 

Birtoklás 
kifejezésének 
begyakorlása 

A tanár rámutat az 
egyik tanuló 
plüssállatára és 
bemutatja az 
ismétlendő 
mondatot. A tanuló 
társához fordul és 
folytatja a sort. 

You�ve got a 
bear. 
 
 

A tanulók körben 
állva egymás 
plüssállatára 
mutatva lánc-
gyakorlatban 
mondatokat 
alkotnak. 

You�ve got a 
cat. 
You�ve got a 
tiger. 

Frontális  Tanulók
plüssállatai 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

4. Most mutasd 
meg! 

Állatnevek 
gyakorlása 

A tanár irányítja a 
tevékenységet. 

Hide your animal 
in your desk. 
Tom, mime your 
animal, please. 
What is it? 

A tanulók a 
padukba rejtik 
plüssállataikat. A 
tanár 
felszólítására 
egyikük eljátssza 
az állatkáját. A 
többiek kitalálják 
melyik állat lehet 
az. 

Names of 
animals 

frontális  Tanulók
plüssállatai 

5. Memória-lánc A tanult nyelvi 
eszköz 
alkalmazása 

A tanár bemutatja 
és irányítja a 
tanulók 
tevékenységét. 

Do you 
remember the 
animals? 

A tanulók a 
padukba rejtik 
plüssállataikat. 
Egy tanuló 
emlékezetből 
felidézi, kitalálja, 
kinek milyen 
állata van. Ha 
eltalálja, 
megnézik a 
plüssállatot. 

You�ve got a 
bear. 
Yes. (That�s 
right.) 

Egyéni munka Tanulók 
plüssállatai 

6. Kitalálós 
játék 

A tanult nyelvi 
eszköz 
alkalmazása 

A tanár összegyűjti 
a plüssállatokat, a 
tanulókat párba 
rendezi. Bemutatja 
és irányítja a 
tanulók 
tevékenységét.  

Get into pairs. 
One in each pair, 
close your eyes.  
What animal has 
your partner got? 
Guess. 

A tanulók párban 
kitalálják milyen 
állat van a társuk 
kezében. 
A tanuló kiválaszt 
a plüssállatok 
közül egyet, a 
társa  eldöntendő 
kérdések feltevé-
sével kitalálja me-
lyik állat lehet az. 

Have you got a 
�? 

Pármunka  Tanulók
plüssállatai 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanár) 
Tanulói 

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanuló) 
Munkaforma Segédanyag

7. Szókártyázás Ismert 
állatnevek 
szókártyájának 
felismerése. 
A tanult nyelvi 
eszköz 
alkalmazása 

A tanár összegyűjti 
a plüssállatokat. Az 
állatok nevének 
szókártyáját felteszi 
a táblára. 
(Felolvassa az 
állatneveket, a 
tanulók kórusban 
ismétlik a tanár 
után.) 

Point at your 
animal�s 
wordcard.  
What animal 
have you got? 

A tanulók 
beazonosítják 
melyik szókártya 
fedi le 
plüssállatuk nevét. 
Rámutatnak a 
szókártyára és 
elmondják milyen 
állatuk van. Így 
kapják vissza a 
plüssállatukat. 

I�ve got a bear. Egyéni munka Tanulók 
plüssállatai és 
azok nevei 
szókártyán a 
táblán 

8. Táblázat-
kitöltés 

A tanult szavak 
lemásolása 

A tanár minden 
párnak kioszt egy 
feladatlapot, 
melyen egy 
táblázat van, a 
függőleges 
oszlopban a 
tanulók neveivel. 
Rámutat egy 
szókártyára és 
bemutatja a 
feladatot. 

Get into pairs. 
Who�s got the 
bear? With the 
help of your 
partner, fill in the 
table. 

A tanulók párban 
a szavak 
lemásolásával 
emlékezetből 
kitöltik, kinek 
milyen plüssállata 
van. 

Names of 
animals 

Pármunka   Szókártyák a
táblán 

9. Táblázat-
kitöltés 

A tanult szavak 
lemásolása  

A tanár négyes 
csoportokba 
rendezi a tanulókat. 
Összegyűjti a 
plüssállatokat és 
két csoportba 
rendezi őket. 
Lefedi a kupacokat. 

Get into groups 
of four. Watch 
the animals in the 
2 piles carefully. 
What animals are 
there in this pile 
and in that pile? 
Help each other  

A tanulók négyes 
csoportokban egy 
fél percig  
memorizálják 
melyik kupacban 
melyik állat van,  
majd 2 csoportba 
rendezve leírják  

Names of 
animals 

Csoportmunka  Tanulók
plüssállatai, két 
kendő 
Szókártyák a 
táblán 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

   write down the 
animals. 

az állatokat. (Az 
állatnevek 
szókártyái 
segítségül a táblán 
maradnak!) 

   

10. Állatfigurák 
kitapintása 

A tanult nyelvi 
eszköz 
alkalmazása, 
feltételezés 
kifejezése 

A tanár bemutatja 
és irányítja a 
tanulók 
tevékenységét. Az 
egyik letakart 
kupachoz áll, 
megérint a kendő 
alatt egy állatot és 
megpróbálja 
kitalálni melyik 
állat lehet az. 
(Egyszerre két 
tanuló is 
próbálkozhat a két 
kupacnál.) 

I think I�ve got a 
bear.  
 
It�s your turn 
now. Tom, come 
here and guess. 

A tanulók 
felváltva kijönnek 
a letakart 
kupachoz és 
érintéssel, 
tapogatással 
megpróbálják 
kitalálni, melyik 
állat került a 
kezükbe. 
Feltételezésüket 
megfogalmazzák. 
(A szókártyák 
segítségként a 
táblán maradnak.) 

I think I�ve got 
a dog.  
 
 

Egyéni munka Tanulók 
plüssállatai, két 
kendő 
Szókártyák a 
táblán 

11. Hideg-meleg 
játék 

A tanult nyelvi 
eszköz 
alkalmazása 

A tanár megkér egy 
tanulót, hogy 
hagyja el a termet. 

Ann, go out for a 
minute, please? 
Tom, hide your 
animal 
somewhere. 
Ann, come in. 
Find Tom�s 
animal. We�re 
going to help you 
with ice, cold, 
warm and fire. 

A tanulók 
elrejtenek egy 
plüssállatot, 
melyet valakinek 
meg kell keresnie 
megadott nyelvi 
elemekkel 
irányítva a 
keresést. 

Ice, cold, warm, 
fire. 

Frontális  Tanulók
plüssállatai 
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7.2 AJÁNLÁS EGY TÉMAKÖR-RÉSZLET FELDOLGOZÁSÁNAK MENETÉRE  A NÉMET NYELV TANÍTÁSÁHOZ 
 
Célcsoport: kezdő szint az idegen nyelvi olvasás és írás tanulása előtt 
 
Témakör: Én és az állatok 
 
Téma: Kedvenc állatom � a tanórai feldolgozás egy lehetséges forgatókönyve 
 
A témakör feldolgozásának menete - részlet: Ismerkedés - Információcsere egyszerű nyelvi eszközök segítségével (rövid, egy-két szavas kérdő-  
            és kijelentő mondatok). 
 
Előkészítése: A tanulók házi feladatként készítenek egy rajzot kedvenc állatukról. 
 
Általános fejlesztési célok: hallás utáni szövegértés, beszédkészség fejlesztése 
 
Nyelvi célok: A tanuló képes németül beszélő személy arra vonatkozó kérdését, hogy mi a kedvenc állata, megérteni, ill. a kérdésre rövid választ  
  adni. 
 
Nyelvi részcélok:  

• a tanuló képes állatokat megnevezni  
• a tanuló képes az ismert állatneveket kedvenc állatára vonatkozó egyszerű kijelentő mondatban használni 
• a tanuló képes mein/dein személyes névmások megértése (esetleg önálló használata) az adott szövegösszefüggésben 

 
A tanulói válaszok lehetséges szintjei: 

• Kérdésfeltevés önállóan vagy tanári segítséggel 
• Válaszadás önállóan: 

egész mondattal (Mein Lieblingstier ist der Hund.) 
egyszavas mondattal (Der Hund.) 
non-verbálisan pl.: rajz felmutatásával 

Nyelvi input (szókincs, struktúra): 
• állatnevek 
• Was ist dein Lieblingstier? (Mein Lieblingstier ist) der Hund. 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári

tevékenység 
Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

1. Üdvözlés Ismert struktúra 
helyzethez illő 
alkalmazása 

A tanár üdvözli a 
tanulókat.  
 

Guten Morgen A tanulók 
üdvözlik a tanárt 
és egymást 

Guten Morgen.  
(Guten Tag)  

Frontális  

2. Bevezetés a 
témába 

Az előző órák 
anyagának 
ismétlése, az új 
anyag 
előkészítése 

A tanár a 
tanulóknak 
személyükre 
vonatkozó 
kérdéseket tesz fel 

Wie heißt du?/ 
Wie alt bist du? 

A tanulók 
megválaszolják a 
személyükre 
vonatkozó ismert 
kérdéseket 

Ich heiße �  
(név) 
Ich bin... 
(életkor) 
Stb. 

Párbeszéd 
tanár-diák 

 

3. Az 
elsajátítandó 
nyelvi eszközök 
bemutatása 

Hallott szöveg 
lényegének 
megértése 

A tanár különböző 
szereplőkkel, a 
képek és a 
bábfigurák 
segítségével 
többször eljátssza 
a párbeszédet 
(egy bábfigura és 
kép állandó, a 
másik változó)  

Wie heißt du?/ 
Wie alt bist du? 
Was ist dein 
Lieblingstier? 
Mein 
Lieblingstier ist 
der Hund. 
Und was ist dein 
Lieblingstier? 
Mein 
Lieblingstier ist� 

A tanulók a 
szituáció és 
meglévő 
ismereteik alapján 
következtetnek az 
új nyelvi 
eszközök 
jelentésére 

 Egyéni munka Képek a 
párbeszédben 
megnevezett 
állatokról 
Bábfigurák: egy 
állandó (kérdezõ) 
és egy változó 
(válaszadó) 
bábfigura 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári

tevékenység 
Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

4. a 
Szövegfeldol-
gozás 

Hallott szöveg 
pontos 
megértése 

A tanár felmutatja 
kedvenc állatáról 
készített rajzát és 
továbbadja a 
kérdést: 
A tanár a verbális 
magyarázatot 
testbeszéddel 
kíséri. 

Und was ist dein 
Lieblingstier? 
Mein 
Lieblingstier ist 
die Katze. 
Zeig bitte dein 
Lieblingstier. 

A tanulók a 
szituáció és 
meglévő 
ismereteik alapján 
kikövetkeztetik az 
új nyelvi 
eszközök 
jelentését  

 Egyéni munka Házi feladatként 
elkészített rajz a 
kedvenc állatról 

4.b Hallott szöveg
pontos 
megértése. 

 A tanár 
kérdéseket tesz fel 
a tanulóknak. 

Beszédpro- 
dukció (egy-egy 
szó formájában)  

Was ist dein 
Lieblingstier? 
Zeig es bitte. 
Aha, der Bär 

Kérdésre a 
tanulók 
felmutatják 
kedvenc állataik 
rajzát és a tanári 
minta alapján 
elismétlik 
kedvenc állataik 
nevét 

der Bär Pármunka tanár 
-diák 

Rajz 

4.c 
A 4.b fázis 
megismétlése 
minden egyes 
gyerekkel 

Önálló 
beszédpro- 
dukció (egy-egy 
szó formájában)  

A tanár 
kérdéseket tesz fel 
minden tanulónak.

Was ist dein 
Lieblingstier? 
 

A tanulók 
válaszolnak a 
tanár kérdésére 

der Frosch, die 
Schildkröte stb.. 

Pármunka tanár 
-diák 

Rajz 
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Lépés Nyelvi cél Tanári tevékenység Nyelvi eszköz 

(tanár) 
Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma  Segédanyag

5.a 
Gyakorlás 

Új szókincs 
bevésése 

A tanár egyenként 
elveszi a gyerekektől a 
rajzot, megnevezi az 
állatot, majd 
felragasztja a táblára 
vagy felfüggeszti egy 
szárítókötélre 

der Hund, die 
Spinne� 

A tanulók 
megnevezik az 
állatokat 

der Hund, die 
Spinne� 

Frontális  Rajz
Tábla és 
táblagyurma 
vagy szárítókötél 
és csipesz 

5.b     Új szókincs
bevésése 

 A tanár állatneveket 
sorol, olyanokat is, 
melyek eddig nem 
szerepeltek.(lehetőleg 
internacionalizmusokat 
pl. Elefant, Pinguin, 
Giraffe) 

der Hund , der 
Elefant 

A tanulók 
gyakorolják az új 
szavak hallás 
utáni megértését. 
A felismert 
szavak képét 
leszedik a 
tábláról vagy a 
szárítókötélről, 
majd a képet a 
padlóra helyezik 

Egyéni munka Rajz

6. 
Alkalmazás 

A tanult nyelvi 
eszközök 
alkalmazása 

A tanár szükség szerint 
segít a kérdés 
feltevésében, esetleg a 
válaszadásban is.  

Was ist dein 
Lieblingstier? 

A tanulók 
egymást kérdezik 
és válaszolnak a 
feltett kérdésre 

Was ist dein 
Lieblingstier?. 
(Mein 
Lieblingstier 
ist) der Hund 

Pármunka � 
láncjáték 
formában 

Rajzok 
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AJÁNLÁS EGY TÉMAKÖR-RÉSZLET FELDOLGOZÁSÁNAK MENETÉRE  A NÉMET NYELV TANÍTÁSÁHOZ 
 
Célcsoport: kezdő szint az idegen nyelvi olvasás és írás tanulása előtt 
 
Témakör: Én és az állatok 
 
Téma: Kedvenc állatom - a témakör feldolgozásával kapcsolatos lehetséges tevékenységek gyűjteménye, ahol az egyes lépések egymásra épülnek 
ugyan, de az órai felhasználáshoz még további didaktizálásra szorulnak. 
 
A témakör feldolgozásának menete - részlet: Ismerkedés - Információcsere egyszerű nyelvi eszközök segítségével (rövid, egy-két szavas kérdő-  
            és kijelentő mondatok). 
 
Előkészítése: A tanulók házi feladatként készítenek egy rajzot kedvenc állatukról. 
 
Általános fejlesztési célok: hallás utáni szövegértés, beszédkészség fejlesztése 
 
Nyelvi célok: A tanuló képes németül beszélő személy arra vonatkozó kérdését, hogy mi a kedvenc állata, megérteni, ill. a kérdésre rövid választ  
  adni. 
 
Nyelvi részcélok:  

• a tanuló képes állatokat megnevezni  
• a tanuló képes az ismert állatneveket kedvenc állatára vonatkozó egyszerű kijelentő mondatban használni 
•  

A tanulói válaszok lehetséges szintjei: 
• Kérdésfeltevés önállóan vagy tanári segítséggel 
• Válaszadás önállóan: 

egész mondattal (Mein Lieblingstier ist der Hund.) 
egyszavas mondattal (Der Hund.) 
non-verbálisan pl.: rajz felmutatásával 

Nyelvi input (szókincs, struktúra): 
• pl. der Hund, die Spinne  
• Was ist dein Lieblingstier? (Mein Lieblingstier ist) der Hund. 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

1. Dal 
bemutatása 

Hallás utáni 
értés fejlesztése, 
a szöveg lényegi 
mondani- 
valójának 
megértése 

A tanár mozgással, 
játékkal kísérve 
elénekli a dalt. 
(Térdeivel rugózva, 
karját oldalra 
kinyújtva egyen-
súlyoz a pókhálón. 
Örömmel felkiált, 
amikor látja, hogy 
az elbírja őt, majd 
bevonja a játékba 
�barátnőjét�, a 
következő �ele-
fántot�.) 

�Ein Elefant, ja, 
der balancierte 
auf einem 
Spinnen-, 
Spinennetz. Da 
rief er  froh: 
Hurra, es hält! Ich 
hole meine 
Freundin jetzt.�  

A tanulók 
meghallgatják a 
dalt, értelmezik a 
helyzetet és a 
tanár 
mozgását/játékát. 

�Ein Elefant, ja, 
der balancierte 
auf einem 
Spinnen-, 
Spinennetz. Da 
rief er  froh: 
Hurra, es hält! 
Ich hole meine 
Freundin jetzt.�  

Frontális Pókháló, a terem 
közepén kötélből 
vagy fonalból 
elkészítve, esetleg 
krétával 
megrajzolva. A 
tanulók körülötte 
ülnek vagy állnak. 

2. Dal 
reprodukálása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A hallás utáni 
megértés elmé-
lyítése, a 
beszédkészség 
fejlesztése, a 
dalszöveg 
reprodukálása. 
Helyes hang-
súly és kiejtés 
gyakorlása. 

A tanár a 
tanulókkal együtt 
énekli a dalt. 
Minden egyes 
strófával egy újabb 
tanulót von bele a 
játékba. 

�Zwei Elefanten, 
die 
balancierten� 
Da riefen sie, 
hurra, es hält, da 
holen wir die/den 
Zsófi/Tamás 
jetzt.�stb. 

A tanulók 
fokozatosan 
bekapcsolódnak a 
dal egyre újabb 
strófáinak 
eléneklésébe és 
eljátszásába. 

�Zwei 
Elefanten, die 
balancierten� 
Da riefen sie, 
hurra, es hält, 
da holen wir 
die/den 
Zsófi/Tamás 
jetzt.�stb. 
 
 

Frontális  Pókháló (lásd
fönt) 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

3. Dal 
gyakorlása 

A hallás utáni 
megértés elmé-
lyítése, a 
beszédkészség 
fejlesztése, a 
dalszöveg 
reprodukálása. 
Helyes hang-súly 
és kiejtés 
gyakorlása. 

A tanár énekli a dal 
szövegét és a 
megfelelő 
mozdulatokkal 
kíséri azt. 

�Und dann hat 
die Spinne am 
Netz gewackjelt, 
Rumpumpel, war 
das ein 
Gekrabbel.� 

A tanulók a 
tanárral együtt 
éneklik a dal 
utolsó strófáját. 
Amikor már 
minden gyerek a 
pókhálón 
egyensúlyoz, a 
háló közepén ülő 
pók megmozdul, 
amitől a háló 
billegni kezd és a 
gyerekek elvesz-
tik egyensúlyukat. 

�Und dann hat 
die Spinne am 
Netz 
gewackjelt, 
Rumpumpel, 
war das ein 
Gekrabbel.� 

Frontális Pókháló (később, 
amikor a 
gyerekek már 
ismerik a dal 
szövegét, valaki a 
pókot is 
eljátszhatja.) 

4. Szókincs 
bővítés 

Az új szavak 
jelentésének 
kikövetkeztetése 
a felmutatott 
tárgyak alapján, 
az új szavak 
helyes kiejtésé-
nek elsajátítása 

A sort a tanár 
kezdi. Felmutat 
egy plüss elefántot, 
majd az állatot 
magához szorítva 
mondja: 

�Mein 
Lieblingstier ist 
der Elefant.Was 
ist dein 
Lieblingstier, 
Zsófi?� 

A tanulók sorra 
felmutatják 
kedvenc plüss 
állatukat. A tanár 
megnevezi azt, 
majd a tanulók 
kórusban (egyszer 
vagy többször) 
elismétlik az új 
szót. 

állatnevek   frontális Plüssállatok,
amiket a tanulók 
otthonról 
magukkal hoztak 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

5. Szókincs 
gyakorlása 
 
 
 
 
 

Az új szavak 
bevésése a 
jelentés eljátszása 
útján 

A tanár is eldugja 
saját állatát a tanári 
asztal fiókjába. 
 A tanár karjaiból 
ormányt formálva 
és súlyos 
léptekkel 
utánozza az 
elefántot. 
Amikor a tanulók 
megmondják a 
helyes választ, a 
tanár továbbadja a 
kérdést:  

�Versteckt eure 
Tiere in den 
Bänken�  
�Wer weiss 
noch?  Was ist 
mein 
Lieblingstier?� 
 
�Zsófi, was ist 
dein 
Lieblingstier?�., 
�Zsófi, frag bitte 
weiter.� 

A tanulók a padba 
rejtik állataikat, 
majd sorra 
elmutogatják, 
hogy mijük van. 
A többiek 
megpróbálják 
kitalálni és 
megnevezni az 
adott állatot. A 
kitalált és 
megnevezett 
állatok ismét a 
padra kerülnek. 

Állatnevek  Frontális
(láncjátékként 
megszervezve) 

Plüssállatok 

6. Szókincs 
gyakorlása, 
bevésése 

Az új szavak 
bevésése a 
tárgyak alapos 
megfigyelése 
révén 

A tanár halomba 
gyűjti a plüss-
állatokat és 
letakarja őket egy 
kendővel. Ezután 
mindig egy állatot 
felemel a kendővel 
együtt.  
A tanár bemutatja a 
feladatot: tapintás 
alapján kitalálják, 
melyik állat lehet a 
kezében. 
 
 

�Passt gut auf! 
Was fehlt?� 
 
 
 
 
 
 
�Ich habe etwas 
in der Hand. Was 
ist das?� 

 
 
 
 
 
 
 
 
A tanulók 
megpróbálják 
kitalálni, melyik 
állat lehet a tanár 
kezében. Később 
a tanulók átveszik 
a tanár szerepét. 

Állatnevek 
 
 
 
 
 
 
 
�Ich habe 
etwas in der 
Hand. Was ist 
das?� 
�Die Katze?� 
�Ja. / Nein.� 

frontális  Plüssállatok,
kendő 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanár) 
Tanulói 

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanuló) 
Munkaforma Segédanyag

7. Kitalálós 
játék 

Szókincs és 
kérdések 
gyakorlása 

A tanár párba 
szervezi a 
tanulókat. A 
tanulók nem látják 
mi van egymás 
kezében. Kérdések 
segítségével 
megpróbálják kita-
lálni, melyik állat 
van B kezében.   

�Stellt euch in 
Paaren auf. / 
Arbeitet in 
Paaren.� 
Zu A: �Mach 
bitte die Augen 
zu. /Dreh dich 
bitte um. Was hat 
dein partner in 
der Hand?� 

A tanulók párban, 
kérdések 
segítségével 
megpróbálják 
kitalálni, melyik 
állatot rejtette el 
társuk. 

�Ist das die 
Katze?� 
�Ja.� /� Nein.� 

Pármunka  Plüssállatok

8. Kedvenceink Beszédkészség 
fejlesztése, 
kérdésfeltevés és 
válaszadás 
gyakorlása 

A tanár 
megmutatja és 
megnevezi saját 
kedvenc állatát, 
majd továbbadja a 
kérdést. 

�Mein 
Lieblingstier ist 
der Elefant. Was 
ist dein 
Lieblingstier, 
Zsófi?� 

A tanulók láncban 
egymástól 
kérdeznek. 

Was ist dein 
Lieblinsgtier?� 
�Die Katze.� 

Egyéni munka, 
láncba 
szervezve 

Plüssállatok 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanár) 
Tanulói 

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanuló) 
Munkaforma Segédanyag

9. Szókártyázás A szavak írott 
alakjának 
felismerése 

A tanár 
szókártyákat 
helyez a földre, 
ezekhez kell 
hozzárendelni a 
megfelelő plüss 
állatot. 

Was passt? 
Ordnet bitte die 
Tiere den 
Wortkarten zu.� 

A tanulók 
odateszik 
állatkáikat a 
megfelelő 
szókártyákhoz. 

Állatnevek   Frontális Plüssállatok,
szókártyák az 
állatok nevével 

10. Melyik a 
kedvenc 
állatod?  

Beszédkészség 
fejlesztése egy 
kérdésre adott 
(rövid) válasz 
formájában 

A tanulók 
megnevezik 
kedvenc állatukat. 
Ha helyesen 
mondják a szót, 
visszakapják 
korábban a 
szókártyához 
rendelt plüss 
állatukat. 

�Was ist dein 
Lieblingstier?� 

A tanári kérdésre 
választ adnak. 

�Die Katze. 
Mein 
Lieblingstier ist 
die Katze.� 

Egyéni munka Plüssállatok, 
szókártyák 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanár) 
Tanulói 

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanuló) 
Munkaforma Segédanyag

11. Szaladgálós 
diktálás 

A szavak írott 
alakjának 
rögzítése olvasás, 
hallás, beszéd és 
írás/másolás útján 

A tanár párba 
rendezi a tanulókat, 
elmagyarázza és 
bemutatja a 
feladatot. 

�Bildet Paare. 
Einer/Eine von 
euch liest die 
Wörter und 
diktiert sie so 
schnell wie 
möglich. Der/die 
andere schreibt 
die Wörte korrekt 
ins Heft.� 

A tanulók párban 
dolgoznak. Egy 
falon függő 
listáról másolják 
le a megtanulandó 
szavakat. A falon 
függő szólista és 
társa között ide-
oda futva 
memorizálják és 
diktálják le 
egymásnak a 
szavakat. B hallás 
után lehetőleg 
hibátlanul leírja 
azokat. Egy idő 
után A és B 
szerepet cserél. 

Állatnevek  Pármunka
(Laufdiktat) 

Falra függesztett 
szólisták (több 
példányban), 
papír, írószerszám  

12. Táblázat 
kitöltés 

A szavak írott 
alakjának 
rögzítése 
emlékezetből 
történő leírás 
alapján 

A tanár több kisebb 
(sorszámokkal 
azonosítható) 
halomba gyűjti a 
plüssállatokat. A 
tanulókat párba 
rendezi. A tanulók 
megfigyelik a 
kupacokat, majd a 
tanár letakarja 
azokat. 

�Schaut euch die 
Tiere in den 
einzelnen 
Gruppen genau 
an.� 
�Bildet Paare. 
Schreibt auf, 
welche Tiere ihr 
in den Gruppen 
A, B und C 
gesehen habt.� 

A tanulók 
feladata, hogy 
emlékezetükbe 
véssék, melyik 
halomban mit 
láttak. A tanulók 
pedig párokban 
(esetleg kisebb 
csoportokban) 
emlékezetből 
leírják, hogy 
melyik halomban 
mit láttak. 

Állatnevek   Pármunka Plüssállatok,
kendő, táblázat, 
írószerszám 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanár) 
Tanulói 

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanuló) 
Munkaforma Segédanyag

13. Táblázat 
kitöltés 

Beszédkészség 
gyakorlása önálló 
kérdésfeltevés és 
válaszadás 
formájában, a 
szavak írott 
alakjának 
rögzítése 

A tanár párba 
rendezi a tanulókat, 
elmagyarázza és 
bemutatja a 
feladatot. 

�Steht auf und 
fragt einander. 
Tragt dann die 
Informationen in 
die Tabelle ein.� 

A tanulók egy 
kérdőívben 
kitöltik, hogy 
kinek mi a 
kedvenc állata. 

�Was ist dein 
Lieblingstier?� 
�Mein 
Lieblingstier ist 
die Katze.� 

Pármunka  Feladatlap
(táblázat) 
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7.3 AJÁNLÁS EGY TÉMAKÖR-RÉSZLET FELDOLGOZÁSÁNAK MENETÉRE A FRANCIA NYELV TANÍTÁSÁHOZ 
 
Célcsoport: kezdő szint az idegen nyelvi olvasás és írás tanulása előtt 
 
Témakör: Én és az állatok 
 
Téma: Állatok - félelmek � a tanórai feldolgozás egy lehetséges forgatókönyve 
 
A témakör feldolgozásának menete - részlet: Érzelmek kifejezése egyszerű nyelvi szerkezetekkel 
 
Előkészítése: előzetesen tanult állatnevek  
 
Általános fejlesztési célok: hallás utáni szövegértés, beszédkészség fejlesztése 
 
Nyelvi célok: A tanuló képes egyszerű kérdést megérteni, mint például milyen állatot szeret, vagy nem szeret, ill. a kérdésre rövid választ adni. 
 
Nyelvi részcélok:  

• a tanuló képes kifejezni, melyik állatot szereti, vagy nem szereti, melyiktől fél vagy nem fél 
• a tanuló képes az elhangzó mondókákba utánzással bekapcsolódni 

 
A tanulói válaszok lehetséges szintjei: 

• Érzelmek, szeret / nem szeret kifejezése egyszerű mondatokkal (J�aime � / Je n�aime pas �; J�ai peur de� / Je n�ai pas peur de � 
• Válaszadás önállóan: 

egész mondattal (J�aime le tigre. J�ai peur du tigre.) 
non-verbálisan pl.: rajz felmutatásával 

 
Nyelvi input (szókincs, struktúra): 

• Noms des animaux; 
• J�aime ��/Je n�aime pas���J�ai peur de�����Je n�ai pas peur de����  
• Mondókák

 50



 
Lépés      Nyelvi cél Tanári

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanár) 
Tanulói 

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanuló) 
Munkaforma Segédanyag

1. Teljes testi 
válasz 

Utasítások 
pontos követése 
utánzással; 
Állatok 
neveinek 
felelevenítése, 
ismétlése 

A tanár eljátszható 
leírásokat ad ismert 
állatokról. 

Vous êtes un 
kangourou qui saute. 
Vous êtes un tigre en 
colère. 
Vous êtes un petit 
chien adorable..  
Vous êtes un beau 
papillon. 
Vous êtes un drôle de 
singe qui mange une 
banane. 
Vous êtes un tigre 
effrayant. 
Voler comme un 
oiseau. 
Rugir comme un lion. 
  

Szerepjáték: a 
tanulók 
követik a tanár 
utasítását, 
eljátsszák az 
állatokat. 
Fokozatosan 
átveszik a 
tanár szerepét. 

Vous êtes un 
kangourou (qui 
saute). 
Vous êtes un tigre 
(en colère). 
 

Frontális majd  
csoport- vagy 
pármunka 

 

2. Meglepő 
találkozások 

Hallott szöveg 
globális 
megértése, az új 
anyag 
előkészítése  

A tanár eljátszik 
egy szituációt a 
tanulók 
bevonásával: 
találkozás egy 
állattal a 
dzsungelben 

Imaginons que nous 
sommes dans une 
jungle. Wow� 
Ecoutons! Regardons, 
il y a un animal�. 
Quel animal est-ce? 
(est ce que c'est un 
escargot ou un serpent? 
Est ce que c'est un tigre 
ou un chat?). 
 

A tanulók  a 
tanár 
gesztikulá-
ciójából, 
mimikájából 
kitalálják, 
melyik állattal 
találkozhatott 
a dzsungelben. 
Találgatásukat 
kérdésekkel 
fogalmazzák 
meg. 

 
 
 
 
Est ce que c'est 
un serpent? 
Est ce que c'est 
un tigre? 
 
 

Frontális  
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Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

3. Érzelmek 
kifejezése 

Válaszadás 
kérdésekre  

A tanár megnevez 
egy állatot, a 
tanulók pedig 
kifejezik az azzal 
kapcsolatos 
érzelmüket. (Ezt 
anyanyelvükön is 
megbeszélhetik.) 

Est-ce que vous aimez 
les araignées? 
Est-ce que les 
araignées sont 
effrayantes? Est-ce 
qu'elles sont 
effrayantes ou 
adorables? (mimer, 
faire les gestes). 
Est-ce que vous avez 
peur des araignées? 
Collectionne les 
animaux qui sont ..     
 le plus effrayant, le 
plus drôle et le plus 
petit?                          
 

A tanulók 
körben állnak 
és a tanár által 
feltett 
kérdésekre 
érzelmeik 
kimutatásával 
reagálnak. 
 
A tanulók 
érzelmeik 
szerint 
felsorolják, 
csoportosítják 
az állatokat. 

J�aime 
Je n�aime pas  
les�                    
J�ai peur des.. 
 
Effrayant, 
moche, beau, 
drôle, adorable 
 
Noms des 
animaux (Le 
tigre est 
effrayant.) 
 
 

Frontális  

4. Mitől félsz? Érzelmek 
kifejezése 
egyszerű 
mondatokkal 

A tanár kérdéseket 
tesz fel. 

De quel animal avez-
vous peur? Lequel est 
le plus effrayant? Est-
ce que vous avez peur 
des araignées ou des 
souris ou bien des 
singes? Dessiner 
l'animal dont vous avez 
peur. 
 

A tanulók 
lerajzolják azt 
az állatot, 
amelyiktől 
félnek. A ta-
nulók felteszik 
a táblára vagy a 
falra állat-
képeiket. El-
mondják érzel-
meiket lerajzolt 
állataikról. 

 
Noms des 
animaux 
 
 
C�est un tigre 
J�aime les �.. 
Je n�aime pas 
le �� 
J�ai peur du�. 

Egyéni  Papír, színes
ceruza, tábla és 
blue-tack 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

5. Mondóka Az eljátszással 
kísért mondóka 
globális 
megértése 

A tanár bemutatja 
és bábok 
segítségével 
eljátssza a 
mondókát.  
Többször elismétli 
a mondókát a 
tanulók fokozatos 
bevonásával. 

Bonjour les enfants. Je 
suis la petite souris, je 
cours. J�ai peur du chat. 
Est-ce que vous voulez  
courir avec moi? 
 Je suis le gros chat, je 
dors. Est-ce que vous 
voulez  dormir? 
Est-ce que la souris a 
peur du chat?  
Ecoutez leur histoire.       
La souris court au bord 
du toit. 
Bonjour souris, prends 
garde à toi 
Le gros chat dort 
derrière moi 
Par terre il dort mais il 
te voit. 

A tanulók 
aktívan részt 
vesznek a  te-
vékenységek-
ben, a mondóka 
elmondásában, 
az egér és a 
macska  szere-
pét játszva. Pá-
rokat alkotva a 
tanár mon-
dókáját hallgat-
va egyikük az 
egér, a másik 
tanuló a macs-
ka szerepében 
játssza el a 
mondókát. Is-
métlés szerep-
cserével. Foko-
zatosan bekap-
csolódnak a 
mondóka el-
mondásába. 

 
 
La souris court 
au bord du toit.  
Bonjour souris, 
prends garde à 
toi 
Le gros chat dort 
derrière moi 
Par terre il dort 
mais il te voit.        
 
 
 
 

Frontális 
Pármunka 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

6. Mondóka, 
szerepjáték  

Az eljátszással 
kísért mondóka 
globális megértése 

A tanár rajzzal 
segítve bevezeti a 
mondóka 
megértését. 
A megértést 
eljátszással is segíti. 
Testbeszéddel 
fejezi ki az egér és 
a macska mozgását. 
Fokozatosan 
bevonja a tanulókat 
a szerepjátékba is. 

La souris a peur du 
chat. Est-ce que vous 
avez peur des petites 
souris? (montrer la 
taille ) Regarde.C'est 
une toute petite 
souris. C'est vraiment 
tout petit.C'est une 
minuscule souris. 
(dessiner sur le 
tableau). Elle court 
au bord du toit. 
Regarde. C'est le toit.  
Qu'est-ce que c'est? 
Regarde. La 
minuscule souris 
court. Regarde le 
chat, il est grand, il 
dort derrière moi.  Il 
dort part terre.  
La petite souris a 
peur du chat.  Est-ce 
que vous avez peur 
du chat? Qui est-ce 
qui a peur du chat?  
La souris a peur du 
chat. 

A tanulók 
utánozzák a 
tanár 
mozdulatait, 
így vesznek 
részt a 
mondóka 
feldolgozásá-
ban. 

                           
La petite souris  
court. 
La petite souris 
court au bord 
du toit. 
Le grand chat 
dort. 
Le grand chat 
dort derrière 
moi. 
Il dort part 
terre. 
La petite souris a 
peur du chat. 
 
 
 
 
 
 
 

Frontális Táblai rajz vagy 
előkészített 
illusztráció a 
dalhoz 

7. Nem félek 
az egértől 

Érzelmek 
kifejezése 
egyszerű 
mondatokkal 

A tanár felmutatja 
az egér képét és 
kijelenti, hogy már 
nem fél tőle. 
Kérdéssel bevonja a 
tanulókat  

Je n�ai pas peur des 
souris. C�est une 
minuscule souris. 
Est-ce que vous 
avez peur des 
souris? Qui n�a pas 
peur des souris. 

A tanulók 
körbeadják az 
egér képét és 
megismétlik a 
kérdést és a 
mondatot. 

Est-ce que vous 
avez peur des 
souris? Je n�ai 
pas peur des 
souris. 
 

frontális  Tanulói rajzok
(lásd 4. lépés) 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

8. Nem félek A mondóka 
szövegének 
globális megértése 
Ellentétes 
érzelmek 
felfedezése 

A tanár bemutatja 
és eljátssza a 
mondókát 
különböző 
hangfekvést 
alkalmazva. 
 
 

Je suis une 
courageuse souris. 
Je n�ai pas peur des 
chats. Je n�ai pas 
peur de vous, les 
enfants. Enfin, 
bref� Je n�ai pas 
peur de rien du 
tout. Dites- le  tous 
ensemble: Je n�ai 
pas peur de rien du 
tout. 

Testbeszéd, 
érzelmek 
kifejezése, 
gesztus, 
mimika 
 
 

 
Je suis une 
courageuse 
souris. 
 
Je n�ai pas peur 
de rien du tout. 
 
 

Frontális  Tanulói rajzok

9. Félelmetes 
állatok 
Kitalált állatok 

Érzelmek 
kifejezése 
egyszerű 
mondatokkal 

 
A tanár bemutatja 
és monitorálja a 
tanulók 
(csoportokban 
végzett) munkáját 

Le professeur met 
les élèves dans des 
groupes. Ce déssin 
est à qui? C�est à 
toi? Bien. Tiens.  
Regarde. Cet 
animal port un joli 
chapeau rouge et 
jaune. Il n�est pas 
du tout effrayant. Il 
est joli. Je n�ai plus 
peur de lui. 
Regarde, Ce 
cerpant porte les 
lunettes  

A tanulók 
négyes csopor-
tokba ren-
deződnek. A 
tanár utasítását 
követve tevé-
kenykednek, 
átalakítját, 
barátságossá 
azt az állatot, 
amelytől eddig 
féltek. Színez-
nek, kiegészítik 
részletekhozzá-
rajzolásával, 
mókás rajzokat 
készítenek. El-
nevezik álla-
taikat, és el-
mondják meg-
változott érzel-
meiket. 

Quel animal 
est-ce que 
c�est? 
C�est un/une� 
Je n�ai pas 
peur� 
 

Csoportmunka  Tanulói rajzok
Színes ceruza, olló, 
ragasztó 
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Lépés    Segédanyag Nyelvi cél Tanári

tevékenység 
Nyelvi eszköz (tanár) Tanulói 

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanuló) 
Munka
forma 

10. Könyvtár-
látogatás 

Állatok 
megnevezése, 
leírása, érzelmek 
kifejezése  

A tanár elviszi a 
gyerekeket az 
iskolakönyvtárba 
(vagy könyveket 
hoz be az órára), 
állatos könyveket 
nézegetnek és 
beszélgetnek az 
állatokról (részben 
anyanyelven) 

Maintenant, visitons la 
bibliothèque de 
l'école.Est-ce que vous 
savez où c'est?  D�accord. 
Allons-y.  Il y a beaucoup 
de livres avec des images 
des animaux.   

A tanulók 
ismeretterjesztő 
könyvekben 
nézegetnek 
állatokat.  

Le nom des 
animaux    (les 
parties du corps,les 
couleurs, les 
nombtres,  les 
habitats etc.) 
 

Frontál
is 

Francia vagy 
magyar 
nyelvű 
ismeretter-
jesztő 
könyvek az 
iskolakönyvt
árban 

11. Plakát-
készítés 

Állatok 
megnevezése, 
leírása, 
megváltozott 
érzelmek 
kifejezése 

A tanár irányítja és 
monitorálja a 
tanulók 
feladatvégzését. 

Faire des groupes de 4. 
Faire des portraits de nos 
nouveaux amis. 

A tanulók négyes 
csoportokban 
posztert készítenek 
azokról az 
állatokról, 
melyektől eddig 
féltek, de mostanra 
félelmüket ár 
leküzdötték velük 
szemben. 

Les noms des 
animaux    (parties du 
corps, 
coleurs,nombres, 
habitats etc.)   
 

csoport
munka 

Kartonpapír, 
színes 
ceruza, olló, 
ragasztó, 
állatképek, 
újságkivágás
ok stb. 
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AJÁNLÁS EGY TÉMAKÖR-RÉSZLET FELDOLGOZÁSÁNAK MENETÉRE A FRANCIA NYELV TANÍTÁSÁHOZ 
 
Célcsoport: kezdő szint az idegen nyelvi olvasás és írás tanulására építve 
 
Témakör: Én és az állatok 
 
Téma: Kedvenc állatom - a témakör feldolgozásával kapcsolatos lehetséges tevékenységek gyűjteménye, ahol az egyes lépések egymásra épülnek 
ugyan, de az órai felhasználáshoz még további didaktizálásra szorulnak 
 
A témakör feldolgozásának menete - részlet: Kedvenc plüssállatom - birtoklás kifejezése változatos tevékenységekben 
 
Előkészítése: előzetesen tanult állatnevek; Minden tanuló behozza a kedvenc plüssállatát. A plüssállatok szókártyáinak elkészítése. 
 
Általános fejlesztési célok: hallás utáni szövegértés, beszédkészség fejlesztése 
 
Nyelvi célok: A tanuló képes kifejezni a birtoklást egyszerű mondattal, megérteni egyszerű kérdést arra vonatkozóan, hogy van-e vagy milyen 
plüssállata van 
 
Nyelvi részcélok:  

• a tanuló képes kifejezni, hogy milyen plüssállata van 
• a tanuló képes birtoklásra vonatkozó kérdést feltenni 
• a tanuló képes feltételezését megfogalmazni 

A tanulói válaszok lehetséges szintjei: 
• Birtoklás kifejezése egyszerű mondatokkal (J�ai un�,une� / Tu as un�, une �) 
• Birtoklásra vonatkozó kérdés megfogalmazása (Est-ce que tu as�?) 
• Feltételezés megfogalmazása (Je pense, que j�ai un�, c�est un�) 
• Válaszadás önállóan: 

egész mondattal (J�ai un nounours�..) 
non-verbálisan pl.: plüssállat felmutatásával 

Nyelvi input (szókincs, struktúra): 
• Noms des animaux 
• J�ai un�,une� / Tu as un�, une � Est-ce que tu as�? Je pense que j�ai un�, c�est un� 
•  Mondóka: Lundi la fourmi
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Lépés      Nyelvi cél Tanári

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanár) 
Tanulói 

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanuló) 
Munkaforma Segédanyag

1.Mondóka    A mondóka
helyes 
ritmusának, 
intonációjának 
és a szavak 
kiejtésének 
gyakorlása 

A tanár felmutat 
egy képet a 
mondókáról és 
bemutatja a 
mondókát, 
fokozatosan 
bevonja a tanulókat 
a mondóka 
ismétlésébe.  

Dites avec moi la 
comptine: Lundi 
la fourmi Mardi 
la souris 
Mercredi la pie 
Jeudi la perdrix 
Vendredi la 
brebis Samedi le 
cabri et dimanche 
Mon petit canari 

A tanulók 
fokozatosan részt 
vesznek a 
mondóka 
ismétlésében. 

Lundi la fourmi 
Mardi la souris 
Mercredi la pie 
Jeudi la perdrix 
Vendredi la 
brebis Samedi 
le cabri et 
dimanche Mon 
petit canari 

Frontális Gyermekrajz

2. Szókincs 
gyakorlása, 
ismétlése 

Állatnevek fel- 
elevenítése, 
gyakorlása 

A tanár felmutatja 
és megnevezi a 
plüssállatát.  
Egyesével 
megnevezik a 
tanulók plüssállatát 
is.  

Regardez. C�est 
mon animal 
préféré.                   
Quel animal est-
ce?                          
Pierre prends ton 
animal. Tu as un 
chien, dis le nom 
de cette animal.      
Fais répéter les 
enfants.                   

A tanulók 
egyesével 
felmutatják 
plüssállatukat. A 
tanár után ismétlik 
az állatneveket. 

Un nounours, 
un chien, un 
chat, dinosaure 
etc. 
 

Frontális  Tanulók
plüssállatai 

3. Lánc-
gyakorlat 

Birtoklás 
kifejezésének 
begyakorlása 

A tanár rámutat az 
egyik tanuló 
plüssállatára és 
bemutatja az 
ismétlendő 
mondatot. A tanuló 
társához fordul és 
folytatja a sort. 

Tu as un 
nounours.  
 

A tanulók körben 
állva egymás 
plüssállatára 
mutatva lánc-
gyakorlatban 
mondatokat 
alkotnak. 

Tu as un 
nounours.  
Tu as un chat. 

Frontális  Tanulók
plüssállatai 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

4. Most mutasd 
meg! 

Állatnevek 
gyakorlása 

A tanár irányítja a 
tevékenységet. 

Cache ton animal 
dans ton pupitre.. 
Nicolas, mime 
ton animal, s�il te 
plaît. 
Quel animal est-
ce? 

A tanulók a 
padjukba rejtik a 
plüssállataikat. A 
tanár 
felszólítására 
egyikük eljátssza 
az állatkáját. A 
többiek kitalálják, 
hogy melyik állat 
lehet az. 

Noms des 
animaux 

frontális  Tanulók
plüssállatai 

5. Memória-lánc A tanult nyelvi 
eszköz 
alkalmazása 

A tanár bemutatja 
és irányítja a 
tanulók 
tevékenységét. 

Est-ce que vous 
vous rappelez les 
animaux? 

A tanulók a 
padjukba rejtik 
plüssállataikat. 
Egy tanuló 
emlékezetből 
felidézi, kitalálja 
kinek milyen 
állatja van. Ha 
eltalálja, 
megnézik a 
plüssállatot. 

Tu as un 
nounours. 
Deviné.., tu y 
es. 
 

Egyéni munka Tanulók 
plüssállatai 

6. Kitalálós 
játék 

A tanult nyelvi 
eszköz 
alkalmazása 

A tanár összegyűjti 
a plüssállatokat, a 
tanulókat párba 
rendezi. Bemutatja 
és irányítja a 
tanulók 
tevékenységét.  

Mettez à deux.  
L� un de vous 
ferme les yeux. 
Quel animal a ton 
copin?  
Devine.  

A tanulók párban 
kitalálják, milyen 
állat van a társuk 
kezében. A tanuló 
kiválaszt a 
plüssállatok közül 
egyet, a társa  
eldöntendő 
kérdéseket tesz fel 
és kitalálja, hogy 
melyik állat az. 

Est-ce que tu as 
un��? 

Pármunka  Tanulók
plüssállatai 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanár) 
Tanulói 

tevékenység 
Nyelvi eszköz 

(tanuló) 
Munkaforma Segédanyag

7. Szókártyázás Ismert 
állatnevek 
szókártyájának 
felismerése. 
A tanult nyelvi 
eszköz 
alkalmazása 

A tanár összegyűjti 
a plüssállatokat. Az 
állatok nevének 
szókártyáját 
felteszi a táblára. 
(Felolvassa az 
állatneveket, a 
tanulók kórusban 
ismétlik a tanár 
után.) 

Fais voire ton 
carte de mot. 
 Quel animal est-
ce que tu as ? 
 

A tanulók 
beazonosítják, hogy 
melyik szókártya 
fedi le a 
plüssállatuk nevét. 
Rámutatnak a 
szókártyára és 
elmondják, milyen 
állatuk van. Így 
kapják vissza a 
plüssállatukat. 

J�ai un 
nounours.. 

Egyéni munka Tanulók 
plüssállatai és 
azok nevei 
szókártyán a 
táblán 

8. Táblázat-
kitöltés 

A tanult szavak 
lemásolása 

A tanár minden 
párnak kioszt egy 
feladatlapot, 
melyen egy 
táblázat van, a 
függőleges 
oszlopban a 
tanulók neveivel. 
Rámutat egy 
szókártyára és 
bemutatja a 
feladatot. 

Mettez à deux.  
Qui est-ce qui as 
le nounours ? 
Avec l�aide de 
ton copin remplis 
le tableau. 

A tanulók párban a 
szavak 
lemásolásával, 
emlékezetből 
kitöltik kinek 
milyen plüssállata 
van. 

Noms des 
animaux. 

Pármunka   Szókártyák a
táblán 

9. Táblázat-
kitöltés 

A tanult szavak 
lemásolása  

A tanár négyes 
csoportokba 
rendezi a tanulókat. 
Összegyűjti a 
plüssállatokat és 
két csoportba 
rendezi őket. 
Lefedi a kupacokat.

Mettez à quatre.  
Observez les 
animaux en deux 
tas. Quels 
animaux sont 
dans ce tas et 
quels animaux 
sont dans celui  

A tanulók négyes 
csoportokban egy 
fél percig  
memorizálják 
melyik kupacban 
melyik állat van,  
majd 2 csoportba 
rendezve leírják az  

Noms des 
animaux. 

Csoportmunka  Tanulók
plüssállatai, két 
kendő 
Szókártyák a 
táblán 
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Lépés      Nyelvi cél Tanári
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanár) 

Tanulói 
tevékenység 

Nyelvi eszköz 
(tanuló) 

Munkaforma Segédanyag

 
 
 
 

       là.
Écrivez dans vos 
cahiers les noms 
des animaux. 

állatokat. (Az 
állatnevek 
szókártyái 
segítségül a táblán 
maradnak!) 

10. Állatfigurák 
kitapintása 

A tanult nyelvi 
eszköz 
alkalmazása, 
feltételezés 
kifejezése 

A tanár bemutatja 
és irányítja a 
tanulók 
tevékenységét. Az 
egyik letakart 
kupachoz áll, 
megérint a kendő 
alatt egy állatot és 
megpróbálja 
kitalálni melyik 
állat lehet az. 
(Egyszerre két 
tanuló is próbál-
kozhat a két kupac-
nál.) 

Je pense que j�ai 
un nounours. 
C�est un 
nounours.  
Maintenant, c�est 
votre tour.   
Nicolas viens, 
choisis et devine. 

A tanulók felváltva 
kijönnek a letakart 
kupachoz és 
érintéssel, 
tapogatással 
megpróbálják 
kitalálni melyik 
állat került a 
kezükbe. 
Feltételezésüket 
megfogalmazzák. 
(A szókártyák 
segítségként a 
táblán maradnak.) 

Je pense que 
j�ai un chien. 
C�est un chien. 
 

Egyéni munka Tanulók 
plüssállatai, két 
kendő 
Szókártyák a 
táblán 

11. Hideg-
meleg játék 

A tanult nyelvi 
eszköz 
alkalmazása 

A tanár megkér egy 
tanulót, hogy 
hagyja el a termet. 

Claire, sors de la 
classe pour 
quelques minutes 
s�il  te plaît. 
Nicolas, cache 
ton animal.  
Claire, entre et 
trouve l�animal 
de Nicolas. Nous 
allons vous aider 
en disant froid, 
chaud,  et tiède. 

A tanulók 
elrejtenek egy 
plüssállatot, 
amelyet valakinek 
meg kell keresnie, 
megadott nyelvi 
elemekkel irányítva 
a keresést. 

Froid, chaud,  
tiède.  

Frontális  Tanulók
plüssállatai 
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