Trip 2.
Walking in the Woods

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

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

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

Megjegyzés
Ez a fejezet bővebb információt tartalmaz a bennünket körülvevő világról.
Részben mert előző években környezetismeretből tanultak már erről, részben mert tapasztalataink szerint ebben az életkorban mindez még érdekli a gyerekeket. Szeretnénk a korábbi, konkrét tapasztalataikra, megfigyeléseikre, olvasmány-, illetve televíziós élményeikre támaszkodni, illetve azok hiányában ismereteiket kiegészíteni, pótolni. Közben ráébredhetnek, milyen sokat tanulhatnak egymástól.
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BEVEZETÉS
1. CROSSWORD PUZZLE
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A keresztrejtvény szavainak bemutatására használjuk a CB 26. oldalának piktogramjait!

2. Mondjuk el, miről szól ez a fejezet. Nézzük végig a megfelelő oldalakat, s pipáljuk ki a piktogram soron, hogy mit fogunk csinálni. 

3. Párokban próbáljuk megkeresni a 26. oldalon megadott mondatokat a fejezetben.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
WHERE SHALL WE GO?
1.  Beszélgessünk a gyerekek hétvégi programjáról. Szoktak-e kirándulni, erdőben sétálni?

2. A CB 27/A gyakorlat a beszédértést fejleszti. A diákok meghallgatják a beszélgetést (szükség esetén többször is, egy-egy gondolat után megállva) és közben lejegyzik, kinek milyen ötlete támadt a hétvége eltöltésére. 
A feladat könnyíthető a kulcsszavak, kifejezések biztosításával, illetve nehezíthető a meghallgatások számának korlátozásával, vagy szünetek nélküli lejátszással.

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

3. Beszéljük meg a hallottakat, s azt, hogy az adott helyeket vajon ki mit fog látni, csinálni.

4. Alkossunk 3 csapatot, s azokon belül párokat. A gyerekek gyűjtsenek a 26. oldal témáihoz tartozó szavakat:
pets
wild animals
farm animals

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

MARADT IDŐNK?
Írjuk fel a gyűjtött szavakat a táblára és bingózzunk.
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BEVEZETÉS
WHERE DO THE CHILDREN WANT TO GO?
Beszélgessünk az előző foglalkozáson kitöltött táblázat alapján (CB 27/A).

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
WHERE SHALL WE GO?
1.  Hallgassuk meg újra a CB 27/A gyakorlat hanganyagát, s vessük össze a hallott információt a CB 27/B gyakorlat írott szövegével. A diákok húzzák alá az eltéréseket.

2. Ellenőrizzük a megoldást szerepek szerinti olvasással.

3. Gyakoroljuk az új kifejezéseket mondat kiegészítéssel.
Ehhez készíthetünk memória kártyákat, s játszhatunk csapatokban. Felírhatjuk a mondatokat a táblára, s dolgozhatunk szókártyákkal, vagy segítségül hívhatjuk az írásvetítőt.

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

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

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

MARADT IDŐNK?
PROGRAMMES
Válasszunk ki egyet a CB 27/C hirdetései közül. A gyerekek próbálják meg kitalálni, hová akarunk menni. 
		Diák 1		Let’s watch the old cars in Museum Gardens.
		Tanár		I don’t like that idea.
		Diák 2 		Let’s go to the White Rock Theatre.
		Tanár		Yes, I like that idea.
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BEVEZETÉS
GUESS WHERE?
Játsszunk az előző foglalkozás végén leírt ötlet szerint. Az utolsó feladványt mi adjuk, s a megfejtés a ’Woodland Walk’ legyen.

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

Harald		Let’s see this map.... What a big oak tree!
Anton		There’s a little bridge over the stream.
If we go along the path here....., we’ll  get to the forest.
Harald		This is the forester’s house.
And there’s a nice big clearing near it.
Anton		The fields are here... and there’s a hedge round them. 
And hey, look! There’s a cave here, see?
And that’s a quarry. I want to see it.
Harald		Look at the pond! We can go there to watch the water birds.
And what’s this?
Anton		It’s a meadow. I think we can  stop there to play.
		Let’s ask Mark to bring a football.
And I can take some good photos from the top of the hill.
Great. I like Jessica’s idea.

2. A szókincs játékos formában tovább gyakorolható. A pedagógus kiválaszt egy helyszínt, a csoport megpróbálja kitalálni azt:
Are you on the bridge?
No, I’m not.
Are you in the quarry?
Yes, I am.
A teendők bemutatása után a diákok párokban játszhatnak tovább.

3. A CB 28/E gyakorlatban bemutatott kifejezések alkalmazására a CB 28/F gyakorlatban kerül sor. A példák alapján dolgozva a diákok begyakorolhatják a mozgások irányát jelző elöljárószókat.
Előzetesen készítsük el a 28/D térképváltozatát egy ív csomagolópapírra. Jelöljük szókártyákkal a térkép fontos helyeit (pl. clearing, fields, stream, etc) 
Üljük körül a térképet. Adjunk utasításokat, s a diákok kövessék ujjukkal az irányokat a térképen.

A hanganyag a tankönyv példáihoz hasonló utasításokat és kijelentéseket tartalmaz. Azok elhangzása után a diákok követik a térképen az adott irányokat, majd vagy megerősítik, vagy kijavítják a helymeghatározást.
Anton		Go over the bridge. Then you’ll see a meadow.
Harald 		Yes, that’s right.
Anton 		Go round the hill. Then you’ll see a field.
Harald 		No, we can see the woods  there.
Anton		Go through the trees. Then you’ll see some bushes there. 
Go through the bushes. You’ll see a big oak tree. 
Walk across the clearing. You’ll see a signpost
Climb over the hedge. You’ll see a pond. 
Walk along the path, over the bridge. You’ll see the forester’s house.
Walk along the stream. You’ll see some sheep there.

(Hasonló feladványokat a gyerekek maguk is kitalálhatnak.)

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

MARADT IDŐNK?
Gyakoroljunk többet a térkép segítségével.
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BEVEZETÉS
MISSING LETTERS
C L - - - - N G;	M - - D - -; B R - - - E; S T - - - M; F - - L - - ;Q - - - R Y
(clearing; meadow; bridge; stream; fields; quarry)
A helyesírást a CB 28/D gyakorlat illusztrációján ellenőrizhetik.

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

Anton		Go over the bridge. Then you’ll see a meadow.
Harald 		Yes, that’s right.
Anton 		Go round the hill. Then you’ll see a field.
Harald 		No, we can see the woods there.
Anton		Go through the trees. Then you’ll see some bushes there.
Go through the bushes. You’ll see a big oak tree. 
Walk across the clearing. You’ll see a signpost.
Climb over the hedge. You’ll see a pond. 
Walk along the path, over the bridge. You’ll see the woodman’s house.
Walk along the stream. You’ll see some sheep there.

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

2. A CB 29/G gyakorlatban követjük a kiránduló gyerekeket a tóhoz. A táblázat segít a hanganyag követésében, s egyben mintát ad a magnón elhangzó két következő párbeszéd feldolgozásához.
Többször meghallgathatják mindkét beszélgetést.
Először megállapítják a kiindulópontot és a célt. A második meghallgatás során megkísérlik lejegyezni az útvonalat is.
1.	Sandra			Can you help us to find the pond, please?
Férfihang		We are standing under this big oak tree. Here. Can you see?
Now go along the path and go over the bridge. 
Go across the meadow where you’ll see some cows and sheep. 
Go round the hill. Turn right and walk along the path. 
Then you’ll see the pond.
Sandra			Thank you.
Férfihang		Have a nice day. I hope you’ll find the pond.

2.	Igor			Let’s find the quarry. 
Tomi		We are standing here, by the pond. Can you see? Now let’s go along 
the path, turn right and go through the trees. There are some blackberry bushes. Let’s turn left there and walk across the clearing, past the woodman’s house. Then let’s go round the hill. I think the quarry is there.
 
3.	Eila 		Stones, stones, stones! I don’t like this place. Let’s go.
Sandra		OK. Let’s go for a walk. 
Can you hear? A dog! There it is. It’s running round and round the meadow. 
Eila 		I want to take a photo of those sheep.
Sandra 		Let’s walk along the stream. 
Eila 		You know what? Let’s sit down here.

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

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

MARADT IDŐNK?
Készítsük el a rajzot a munkafüzet leírásához (AB 24/2).
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BEVEZETÉS
INSTRUCTIONS
Adjunk a gyerekeknek utasításokat, melyek a tanteremben is végrehajthatók.

Megjegyzés	Izgalmasabb és változatosságot hoz az órák sorába, ha ezt a feladatot külső helyszínen hajtjuk végre.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
FINDING YOUR WAY
1.  Készítsünk szólistát a CB 29/G hanganyagában szereplő szavakból, kifejezésekből. Írjunk bele olyanokat is, melyek a magnón nem szerepelnek.
Sandra		Can you help us to find the pond, please?
Férfihang	We are standing under this big oak tree. Here. Can you see?
Now go along the path and go over the bridge. 
Go across the meadow where you’ll see some cows and sheep. 
Go round the hill. Turn right and walk along the path. 
Then you’ll see the pond.
Sandra		Thank you.
Férfihang	Have a nice day. I hope you’ll find the pond.


Igor		Let’s find the quarry. 
Tomi		We are standing here, by the pond. Can you see? Now let’s go along 
the path, turn right and go through the trees. There are some blackberry bushes. Let’s turn left there and walk across the clearing, past the forester’s house. Then let’s go round the hill. I think the quarry is there.

Eila 		Stones, stones, stones ! I don’t like this place. Let’s go.
Sandra		OK. Let’s go for a walk. 
Can you hear? A dog! There it is. It’s running round and round the meadow. 
Eila 		I want to take a photo of those sheep.
Sandra 		Let’s walk along the stream. 
Eila 		You know what ? Let’s sit down here.

Hallgassuk meg ismét a hanganyagot, s pipáljuk ki a hallottakat.

2. Foglaljuk mondatokba a nem hallott szavakat, kifejezéseket.

3. A beszédértés fejlesztése után a CB 29/H gyakorlat párbeszéde írott formában jelenik meg, mintegy összefoglalva az eddigieket. Olvassuk el a szöveget, s kövessük az útvonalat a térképen.

4. Olvassunk szerepenként is, illetve játsszuk el a beszélgetést némajátékkal, míg két osztálytárs „meghangosítja” a jelenetet.

5. Látogassunk el a Kiskunsági Nemzeti Parkba, a Hankovszky Kertbe. Tanulmányozzuk az AB 25/3. feladat térképét, majd írjuk le, hogyan járnánk körül. Használjuk ehhez a feladatban megadott kifejezéseket.

BEFEJEZÉS
WORD BANK
Gyűjtsünk szavakat a következő témában: 
ORCHARD & VINEYARD

MARADT IDŐNK?
Feliratozzuk az AB 25/3. illusztrációját.




WALKING IN THE WOODS - 6. foglalkozás		FOOTPRINTS IN THE MUD

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

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
FOOTPRINTS IN THE MUD
1.  A CB 30/I gyakorlat megoldásához a diákoknak korábbi ismereteikre kell támaszkodniuk (környezetismeret, TV műsorok, természetjárás) vagy következtetniük kell.
Feladatuk, hogy kitalálják, melyik lábnyomot melyik állat hagyta a folyóparton. A feladat megoldható eldöntendő kérdések segítségével is:
Diák 1: 	Do you think these are the badger’s footprints?
Tanár: 		Yes, that’s right / I don’t think so.
Diák 2: 	Are these the wild cat’s footprints?
Tanár: 		No, they aren’t. They are the rabbit’s.

2. A CB 31/J gyakorlat szókincsbővítés. A kiránduló gyerekek beszélgetését hallgatva a diákok megkeresik az említett élőlényeket a tankönyv illusztrációján. Második meghallgatás során a magnót meg-megállítva ismételjék el az állatneveket. 
Eila		Oh, look. What’s that little red and brown bird in the tree?
Anton 		That’s a robin. And there’s a tit over there. Be quiet.
Tomi		Hundreds of ants! They are running up and down so quickly.
Mark 		Don’t move, Tomi. There’s a wild boar under the tree.
Jessica		Sh. Can you hear? It’s a woodpecker.
Harald		Quick. Take a photo of those beautiful butterflies, Anton.
Sandra		Can you see those big eyes? 
Igor		It’s an owl. Why isn’t it sleeping?
Eila		How interesting. I’ve never seen an animal like that before.
Mr Bartha	It’s a stag beetle. Careful. It’s protected.

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

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

MARADT IDŐNK?
CROSSWORD PUZZLE
A gyerekek maguk alkossanak keresztrejtvényt az AB 26/5. feladatban.
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BEVEZETÉS
CROSSWORD PUZZLE
Készítsünk közösen egy keresztrejtvényt a táblára az AB 26/5. feladat ötlete alapján.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
SZÓKINCSBŐVÍTÉS - ANIMALS OF THE WOODS
1.  Ismerkedjünk meg néhány új szóval. Ehhez célszerű képeket és szókártyákat készítenünk:
		underground; insect; worm; cub; berry; tunnel; sence of smell

2. Az CB 31/K gyakorlat három különböző erdei állatra jellemző szavakat jelenít meg. A diákok feladata, hogy az erdész rövid ismertetőjét hallgatva megállapítsák, melyik szóhalmaz melyik állatra vonatkozik. 
A hanganyagot egyszer egészben, majd szakaszonként lejátszva a gyerekek leírhatják a megfelelő állatneveket. Az utolsó meghallgatás célja az ellenőrzés, de a lassabb diákok számára ez egy újabb lehetőség a feladat befejezéséhez. (Természetesen a csoport képességeitől függően kevesebb alkalom is elegendő lehet.)

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

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

BEFEJEZÉS
Beszélgessünk a megismert állatokról a feladathoz tartozó kérdések alapján.

MARADT IDŐNK?
GUESS THE ANIMAL
Hozzunk állatos képeket, s helyezzünk a képekre sötétbarna papírból kivágott fát, illetve fákat, hogy az/azok az állat testét részben fedjék. Vajon felismerik-e így az állatokat?
Beszélgessünk róluk a foglalkozások megismert új szókincs segítségével.
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BEVEZETÉS
TRUE/FALSE
Keressük meg az igaz állításokat az AB 26/6. feladat mondatai közt, majd ellenőrizzük munkánkat a CB 31/K gyakorlathoz tartozó hanganyag segítségével.
Badgers hunt for worms, insects and mice at night. They eat 	fruit, too. They use the same tracks 
every night. They live in underground homes called setts. They make beds of grass and leaves.
Wood mice are small rodents. They eat berries, buds, fruit, nuts, snails, insects. They live in tunnels. They have up to 6 babies. Their worst enemy is the tawny owl.
Foxes eat worms, insects, mice, birds, rabbits and fruit. They sleep in the day. They hunt at night. They’ve got a very good sense of smell. The father brings food for the mother and the cubs.


FŐ TEVÉKENYSÉGEK
FOXES
1.  A CB 31/L gyakorlat a rókák életmódjával ismertet meg dióhéjban (diákjaink talán észre sem veszik, hogy az egyszerű jelen idő formáit rendszerezzük.)
Érdekesebb a foglalkozás, ha a gyerekek előzetesen anyagot gyűjtenek a rókákról (érdekes adatok, képek, olvasmányok). Biztosítsunk időt a gyűjtöttek bemutatására, mielőtt a tankönyv anyagára térnénk. Bátorítsuk diákjainkat az idegen nyelvű kommunikációra. Így lehetőségünk nyílik az őket érdeklő új szavak bevezetésére, s egyúttal a differenciálásra.

2. Gyakoroljuk a szerkezeteket és a szókincset WORD HUNT játékkal. Játsszunk 2 csapatban. 
A csapatok felváltva idéznek szavakat a szövegből, a másik csapat tagjainak fel kell olvasniuk azt a mondatot/mondatokat, melyekben az adott szó található.

3. DIFFERENCIÁLT FOGLALKOZÁS
Aki hozott a rókákról gyűjtőmunkát, hozzáfoghat a poszter elkészítéséhez. A gyerekek alkothatnak csoportokat ehhez a tevékenységhez. 

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

BEFEJEZÉS
Számoljanak be egymásnak a végzett munkáról.



WALKING IN THE WOODS - 9. foglalkozás		PLANTS OF THE WOODS

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

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
PLANTS OF THE WOODS
1.  A CB 32/M gyakorlatban a szókincsfejlesztést összekapcsoltuk a betűzés felelevenítésével. A diákok párban dolgoznak. Egy-egy szót kiválasztva felváltva betűzik azt, s megkeresik a megfelelő rajzot. Feltétlenül tisztázzuk a magyar jelentést is. Ehhez segítséget nyújt a könyv utolsó lapjain található szószedet.

2. A CB 32/N gyakorlat a diákok mindennapi környezetébe vezet vissza. Az előkészítés otthoni munka: listát kell írniuk az otthonukban található fából készült tárgyakról. Itt ismét lehetőség nyílik a differenciált szókincsfejlesztésre. 
A diákok önállóan is szótározhatnak, illetve készíthetnek rajzos listát, mely esetben a szókincsbővítés a foglalkozáson közösen, tanári segítséggel történhet.

3. Az elkészült listák párokban történő összehasonlítása után kezdeményezzünk rövid beszélgetést a fák fontosságáról. 
Kiindulópontként mutassunk két képet, az egyiken erdőrészlet, a másikon kopár táj, kivágott fák, stb. Beszéljük meg, melyik kép tetszik jobban és miért. Mi hiányzik a másik képről? Mi történik az állatokkal a fák kivágása után?
Az első látásra bonyolult feladatot az egyszerű, tanult szerkezetek segítségével elvégezhetik (pl. There are... There aren’t... We can see... The animals can... They can’t... etc.)

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

MARADT IDŐNK?
DISPLAY
A javasolt plakát elkészítése csoportban is elvégezhető, évszakonként aktualizálható. 

Megjegyzés 	Kérjük meg a gyerekeket, következő foglalkozásra hozzanak magukkal színes képeket erdőrészletről, erdei állatokról (újságkivágás, fénykép, rajz). Gondoskodjunk tartalék képekről!





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

BEVEZETÉS
QUESTION TIME
(Reméljük, mindenki hozott magával egy-egy erdőrészletet ábrázoló képet. Akinek nincs, adjunk a tartalék képek közül.)
1. Ne mutassuk meg saját képünket! A gyerekeknek kell kitalálniuk kérdések segítségével, hogy az mit ábrázol.

2. A diákok saját képeikkel párban hasonló módon dolgoznak.

3. A képek felkerülnek a falra: minden diák mond egy mondatot saját képéről, mielőtt felragasztaná azt.

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

KÖTELEZETTSÉG ÉS TILTÁS –MUST & MUSTN’T
1. A CB 33/O gyakorlat olyan gondolatokat vet fel, melyek megfontolásával könnyebbé válik számunkra az erdei állatok megfigyelése. A hasznos tanácsok közé néhány tilos dolgot is kevertünk, melyek kiválasztása a diákok feladata. A csöndes olvasást kiegészítheti és lezárhatja egy rövid csoportos beszélgetés.

2. Alakítsuk át az utasításokat a MUST és a MUSTN’T segédigék használatával:
		Walk quietly.			You must walk quietly.
		Shout…			You mustn’t shout…
		
3. A következő tevékenység előkészítéseként gyűjtsünk közösen a táblára olyan dolgokat, melyeket megtehetünk az erdőben. Használjuk a CAN segédigét. 
		You can sit on the grass.

4. Ezt követően meghallgatjuk a CB 33/P gyakorlat hanganyagát. A gyerekek feladata az elhangzó kijelentésekkel való egyetértés vagy egyet nem értés kifejezése a megadott minták alapján. 

Sandra testvére		This is a nice place. Let’s sit on the grass.
Sandra			Yes, I like that idea.					
Sandra testvére		Let’s pick some mushrooms for dinner. 
Sandra			You mustn’t pick mushrooms. 
Sandra testvére	Let’s play hide and seek among the bushes.
Let’s collect leaves from the bushes. 
Let’s make a fire under this big tree. 
Look at this sign. Let’s make a fire in the clearing. 
Let’s play badminton. Where are the rackets?
Let’s collect some chestnuts and take them home.
Let’s cut down this small tree and make a doll house.

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

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

MARADT IDŐNK?
Amennyiben az AB 28/11 képleírását önálló munkával végzik a diákok, feltétlenül ellenőrizzük, s személyre szólóan javítsuk azt.


WALKING IN THE WOODS - 11. foglalkozás		AN UNDERGROUND WORLD

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

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

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

Megjegyzés	Készíthetünk a gyerekek számára különböző kártyákat, de oszthatunk mindenkinek azonosakat is.

Férfihang 	The children are in the woods. They are very careful because they want to watch the animals. They know the ”rules”. They must move slowly and quietly. They must hide behind trees and bushes. 
Sandra	I want to pick some bluebells for my mum. Her favourite flowers are bluebells. I can find you later. Don’t worry.
Anton	All right. But take care and see you by the pond. 
We are going bird-watching.
Sandra			How nice and quiet. What beautiful flowers! Mum will be happy.
Sandra			What’s this? A cave! 
Where’s my torch?
Ah, here it is. What’s in the cave? Hey. Another tunnel. It’s too narrow. 
I can’t see anything. Help! Bats! I’m scared! What shall I do?

2. A megoldás ellenőrzése után megbeszélik, kiről szól a történet és hol játszódik.
Majd nyitott könyvvel ismerkednek a történettel, s a képek segítségével teljesebb megértésre törekszenek. Iktassunk be néhány, részletekre vonatkozó kérdést:
What is Sandra’s mum’s favourite colour? 
Where’s the torch?

3. Az újabb meghallgatás szakaszonként történik. A magnót képenként megállítva a diákok 
a CB 34/S gyakorlat mondatait a megfelelő képhez kapcsolják.

4. A tevékenységsor zárásaként a mondatok és a képek segítségével összefoglaljuk a történteket - minden diák lépjen tovább egy mondattal.

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

Megjegyzés	Célszerű a tantermet a választott munkaformáknak megfelelően átrendezni. A csoportok körüli állandó tanári jelenlét csökkenti a „munkazajt”.
Az ilyen tevékenység idő- és munkaigényes, de megéri a ráfordított energiát, hisz a diákok saját elképzeléseiket valósíthatják meg. Ez mindennél motiválóbb, ennél fogva hatékony önálló tanulási folyamat.






WALKING IN THE WOODS - 12. foglalkozás		AN UNDERGROUND WORLD

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

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
DID YOU KNOW?
A CB 35/Did you know? És az AB 30/15 gyakorlatai országismereti információt közvetítenek, ugyanakkor lehetőséget biztosítanak a szókincs (állatok, növények) és a tárgyalt nyelvi szerkezetek (elöljárószók, létige, egyszerű jelen idő) áttekintésére.
Előzetesen a diákok gyűjthetnek adatokat, képeket, hozhatnak prospektusokat, könyveket, képeslapokat a lakóhelyhez legközelebb eső nemzeti parkról vagy védett területről. A konkrét anyagok élvezetesebbé, szemléletesebbé teszik a foglalkozást.

1.  Dolgozzuk fel a két szöveget két csoportban. 
Az egyik csoport a könyv segítségével az Aggteleki nemzeti Parkról olvashat. Törekedjünk globális megértésre, koncentráljunk a növény- és állatvilágra. 
Miután megértették a szöveget, takarják azt le, s emlékezetből pipálják ki a CB 35/U gyakorlat listájában azon szavakat, melyek szerintük előfordultak a szövegben. 
Ismételt olvasással ellenőrizzék önmagukat.

A másik csoport tagjai a munkafüzet segítségével a Bükk Nemzeti Parkkal ismerkednek. Az ő feladatuk szöveg kiegészítés.

2. Mindkét csapat gyűjtse ki a parkban élő állatok neveit. Vegyék figyelembe a fotókat is.
 
BEFEJEZÉS
Vessük össze a két listát, és hasonlítsuk össze a parkokat.
		Where are these national parks?
		How old are they?
		How many caves are there in each park?
		What do you know about the fauna of the parks?

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

Megjegyzés	Az AB 30/14 egyszerű nyelvezetű ismeretterjesztő szöveg a denevérekről. Fakultatív feldolgozásra javasoljuk.
Előkészítésként a diákok összegyűjtik azokat a kérdéseket, amelyek foglalkoztatják őket a denevérekkel kapcsolatban. A szöveg elolvasásával remélhetőleg választ kapnak néhányukra.  A gyakorlat második részében egy különleges denevérfajtáról olvashatnak. A diákok otthoni munkával készíthetnek társaik számára különböző feladatokat a szövegre vonatkozóan, pl. true / false statements, gap-filling exercise, crossword puzzle, stb. 

			A nemzeti parkokról szóló szövegeket a magnón is meghallgathatjuk.

WALKING IN THE WOODS - 13. foglalkozás		WOODLAND WALK

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

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

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
WOODLAND WALK BOARD GAME
1.  A gyerekek három fős csapatokban haladnak a CB 36/V gyakorlat tábláján egy érmét használva dobókocka helyett. Feladatuk kérdések fogalmazása az adott mezőn látható kép és a kérdőszó felhasználásával, amint azt a példa is mutatja.

Hívjuk fel figyelmüket az egyes és többes szám használatára, a kérdések megfelelő szerkezetére.

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

MARADT IDŐNK?
DID YOU KNOW?
Érdekes információkhoz juthatunk, ha a CB 37. oldalán elolvassuk a fényképekhez tartozó szöveget.


WALKING IN THE WOODS – 14. foglalkozás		
ORGANISE YOUR VOCABULARY AND STRUCTURES

BEVEZETÉS
DO YOU REMEMBER?
Foglaljuk össze a szereplőkkel történteket az AB 33. oldalán található kérdések segítségével.

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

ORGANISE YOUR STRUCTURES – AB 32/18.
1. Miután megbeszéltük az előző feladat megoldását, szerkesszünk kérdéseket a megadott táblázatok kitöltésével. 
2. Párokban beszélgessenek az erdei állatokról a táblázat segítségével.

Megjegyzés	Hívjuk fel a figyelmet néhány rendhagyó többes számú formára. Elevenítsük fel az előző évben tanultakat is. 

CULTURE
A CB 33.oldalán olvasható megállapítások a fejezetben található országismereti anyagra vonatkoznak. 
1. Önálló munkával, emlékezetből keressék meg a téves információt. 

2. Beszéljük meg közösen a megoldást, javítsuk a hamis megállapításokat.

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

BEFEJEZÉS
LET’S SING A SONG TOGETHER
Tanuljunk meg egy új dalt!
She’ll be coming round the mountain when she comes,		
She’ll be coming round the mountain when she comes,
She’ll be coming round the mountain,
She’ll be coming round the mountain,
She’ll be coming round the mountain when she comes.
 
She’ll be driving six white horses when she comes.....

Értékeljük a végzett munkát, s kérjük meg a diákokat, hogy színezzék ki a munkafüzet 33. oldalán található arcok közül azt, ahogy ők látják önmagukat a megszerzett ismereteik tükrében.

MARADT IDŐNK?
PREPARE YOUR OWN ACTIVITIES
Osszuk a gyerekeket 2 csapatba. Az egyik csapat az Aggteleki Nemzeti Parkról, a másik a Bükk Nemzeti Parkról készítsen rejtvényt a többiek számára.
(szókereső, keresztrejtvény, kakukktojás, szöveg kiegészítés, stb.)


NOW I KNOW…						TRICKY TRIPS (TRIPS 1-2)
Az AB 82-84. oldalain összefoglaló feladatsort találunk, mely az első két fejezetben bemutatott szókincset, beszédszándékokat és nyelvi szerkezeteket tekinti át. 
AB 83/5
Eila		4825079 . Mary speaking.
Tomi		Hello, Mary. It’s Tom here. I’ve got good  news. 
We moved to a little  cottage in the hills. It’s in a clearing near the woods. 
We’ve got a big oak tree behind the hedge .
There are a lot of woodpeckers and tits there.
If you go through the trees and bushes, you can see a meadow .
You must visit me.
We can watch the deer from the attic window .
Eila		Can I come next weekend  ?
Tomi		Oh, yes, that’s a good idea. Bye.


