Trip 4.
Going Sightseeing


Tartalmi összegzés
Jessica és osztálytársai Veszprémbe utaznak, hogy meglátogassák Hajnit, akinek a történetét a folyóiratban olvasták, s akivel Jessica levelezni kezdett. Veszprém nevezetességeinek megtekintése után visszautazunk az időben, s az angolszászokról olvasunk.

Célok
A fejezet célja 
- a korábban megismert kifejezések új kontextusban való alkalmazása, bővítése, készségszintre emelése;
- útbaigazítás kérése, adása;
- szóbeli kommunikációs készségek fejlesztése reális helyzetekben;
- autonóm tanulási technikák kialakítása 
egy magyar város nevezetességeiről tanulva képessé tenni a diákokat arra, hogy saját lakóhelyüket bemutassák

az angolszászokról tanulva, korábbi ismereteiket felhasználva feldolgozni a 10-11. századi magyarok életéről szóló részeket

A fejezet végére a diákok képesek lesznek
- bemutatni lakóhelyüket, annak nevezetességeit, érdekességeit;
- útbaigazítást kérni és a kapott választ megérteni;
- útbaigazítást adni különböző szituációkban.


GOING SIGHTSEEING – 1-2. foglalkozás			LETTERS

BEVEZETÉS
CROSSWORD PUZZLE
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A keresztrejtvény szavainak bemutatására használjuk a CB 50. oldal illusztrációit.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
ISMERKEDÉS A FEJEZETTEL
Mondjuk el, miről szól ez a fejezet. Nézzük, miről olvashatunk majd, s pipáljuk ki a megfelelő képeket.

LETTERS
1.  Jessica levelet írt Hajninak, miután elolvasta a ’Girls & Boys’ magazinban megjelent írását. A CB 51/A gyakorlatban beleolvashatunk levelezésükbe. A diákok feladata a levélrészletek és a fénykép sorrendbe rakása.
2. Koncentráljunk Hajni bemutatkozó levelére. Írjuk fel a következő mondatokat a táblára úgy, hogy az aláhúzott szavak külön kártyákon kapjanak helyet. Egészítsük ki listájukat 2-3 extra, a szövegbe nem illő szóval.

Megjegyzés	Időt takarítunk meg, ha a mondatokat szünetben felírjuk, s egy ív csomagoló papírral letakarjuk.

Let me tell you about myself.
Thank you for your letter.
I was happy to read it.
I’m interested in animal life.
My favourite school subject is Biology.
I’m also good at English.
I like reading poems.
A diákok feladata a szöveg kiegészítése a megfelelő szavakkal. Visszacsatolásként olvassuk el a mondatokat, majd Hajni levelét is.

3. Újabb, ezúttal csendes olvasást követően az egyik diák vállalja Hajni szerepét, s a többiek kérdéseket tesznek fel neki. (A frontális munkával elkerülhető az a problémahelyzet, hogy nagyobb fiú-lány arány esetén egy fiúnak lány szerepet kelljen vállalnia.)

4. Ezt követően a diákoknak már egyszerűbb önmagukról beszélniük.
Mondatonként olvassák a szöveget, mindig az elejétől ismételve, folyamatosan továbblépve, az érdemi információt átalakítva.
pl. Emese:  	I live in Debrecen, a big city in the east of Hungary.
Sanyi: 	I live in Debrecen, a big city in the east of Hungary.Our house is in a busy street.
Nóri:  	I live in Debrecen, a big city in the east of Hungary.Our house is in a busy street. We haven’t got a garden.

Ezzel elérhető, hogy a gyerekek gyakorolják a hangos olvasást, folyamatosan figyelnek a változtatások miatt, és folyamatosan memorizálják a szöveget. Az ügyesebbek már önállóan beszélhetnek (olvasás helyett) így ezúton a differenciálás is megoldható.

BEFEJEZÉS
SNAKE GAME
Játsszunk a CB 50. oldalának ötlete alapján.

MARADT IDŐNK?
Írjuk le emlékezetből az utolsó bővített mondatot. Hányan emlékeznek pontosan?


GOING SIGHTSEEING - 3. foglalkozás			MEET YOUR PEN-FRIEND

BEVEZETÉS
CROSSWORD PUZZLE
Egyenként ültessük le a gyerekeket, amint mondanak valamit bemutatkozásként. Ha ügyesek, nem ismétlik a már elhangzott szerkezeteket, vagy bővítik azokat.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
MEET YOUR PEN-FRIEND
1.  Elevenítsük fel igaz/hamis mondatok segítségével, amit Hajniról megtudtunk.

2. Válaszoljunk Hajni levelére az AB 44/1-2. feladatok segítségével. (A levélírást otthon is befejezhetik, ha órán a szóbeli készségek fejlesztésére kívánjuk fektetni a hangsúlyt.)

3. Az AB 44/3. feladathoz tartozó hanganyagban két gyerek bemutatkozását hallhatjuk. Feladat a kártyák kitöltése.
Szervezzük a munkát párokban, így megoszthatják egymás közt a feladatot. Először hallgassák meg a szövegeket, mindenki a sajátjára koncentrálva. A második meghallgatás alkalmával állítsuk meg időnként a magnót, hogy legyen idő a jegyzetelésre.
A harmadik meghallgatás a leírtak kiegészítését, illetve ellenőrzését célozza.

	My name is Bence but my friends call me Beni. I’m 13 years old. 
I’ve got twin sisters. They are 16 years old. We live in a village. I like animals very much. We’ve got a lot of horses. My parents have got a riding school near our house.  I help them a lot. My favourite horse is called Star. I’m interested in music. I can play the guitar. 
My favourite school subject is Biology. I like reading about animals.

My name is Viki. I’m 12 years old. I’ve got a little brother. He is 8 years old. 
We live in a small town. I’ve got a big black dog. Bobó’s very clever. We often play in the garden. My brother has got a tortoise and some fish. I’m interested in Geography. I’ve got a lot of books about other countries. I like riding my bike and camping. We often go camping with my parents. I like playing ball games very much.

4. Az azonos kártyán dolgozók egyeztessék a beírt adatokat, majd mindenki térjen vissza eredeti párjához, s készítsenek egymással interjút.

Kiegészítő gyakorlás	AB 45/4-5.
BEFEJEZÉS
Hallgassunk meg 1-2 beszélgetést a csoport előtt.

MARADT IDŐNK?
INTERESTS
Az AB 45/6. feladat alapján beszélgessünk, írjunk arról, a szereplőinket mi érdekli.

GOING SIGHTSEEING - 4. foglalkozás			MEET YOUR PEN-FRIEND

BEVEZETÉS
BALL ROUND
Dobjuk a labdát a gyerekeknek, és kérdezzünk:
		Are you good at…?
		Are you interested in…?
Egy idő után ők is feltehetik a kérdéseket.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
ON THE WAY TO VESZPRÉM
1.  Bartha tanár bácsi mikrobuszos kirándulásra indul a gyerekekkel Veszprémbe. A kép alapján válaszoljunk a CB 52/B gyakorlat kérdéseire.

2. Játsszunk párokban. Az egyik diák gondoljon egy szereplőre, társa kérdések segítségével találja meg, kiről van szó. Mutassuk be először frontálisan a játék menetét.

IN VESZPRÉM
1. Osszuk két csoportra az osztályt, s játsszuk el a veszprémi és a budapesti gyerekek találkozását. A kölcsönös bemutatkozást követően a veszprémi csapat kérdezzen az utazásról. Segítségként használjuk a CB 52/B-C gyakorlatokban megfogalmazottakat.

2. Ültessünk le párban egy „veszprémi” és egy „budapesti” gyereket. Írjanak minél több kérdést a CB 52/D témáihoz. Meghatározhatjuk, melyik páros melyik témát dolgozza ki.
A kérdések megbeszélését követően adjunk időt a beszélgetésre is.

BEFEJEZÉS
QUESTION ROUND
Mindenki tegyen fel egy kérdést valamelyik társának.

MARADT IDŐNK?
Kérdésíró verseny egy tetszőleges, illetve közösen választott témában.



Megjegyzés	Kérjük meg a gyerekeket, hogy következő órára hozzanak magukkal tárgyakat, melyeket gyűjtenek.

GOING SIGHTSEEING - 5. foglalkozás		MEET YOUR PEN-FRIEND

BEVEZETÉS
NOUGHTS AND CROSSES
Rajzoljuk fel előzetesen a táblára a következő játéktáblát:

AM

IN
LIKE
GOOD

FAVOURITE
AM NOT
INTERESTED

DON’T LIKE
AT

Játsszunk két csapatban az amőba játékszabályai szerint. A két ellentétes sarokból indulva kell összegyűjteni három kört vagy x-et vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan. A mezőt akkor lehet elfoglalni, ha az ott olvasható szót mondatba foglalják.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
HOBBIES
1.  A CB 53/E gyakorlat magukat a diákokat helyezi középpontba. Arról beszélgetünk, ki mit gyűjt. Mutassunk tárgyakat saját vagy családtagjaink gyűjteményéből, vagy szedjünk össze olyan dolgokat, melyeket gyűjteni szoktak.
A diákok által hozott tárgyak spontán, differenciált szókincsbővítésre is alkalmat teremtenek.

2. A CB 53/F gyakorlat memória játék. A diákok 20 másodpercig nézhetik a rajzot, memorizálva a részleteket.
Majd becsukják könyvüket, s válaszolnak a Jessica szabadidejére vonatkozó kérdéseinkre.
Ezt követően a képet nézve próbáljanak meg összefüggően beszélni Jessica kedvenc tevékenységeiről.

BEFEJEZÉS
SNAKE GAME
A behozott tárgyakat egyenként pakoljuk egy dobozba a következőképp:
	Tanár	(beteszi a bélyegeket a dobozba) 	There are some stamps in the box.
Diák 1	(beteszi a képeslapokat)		There are some stamps and some postcards in the box.
Diák 2	(beteszi az érméket)		There are some stamps, some postcards and some coins in the box.

MARADT IDŐNK?
FIND THE DIFFERENCES
Készítsük el a CB 53/F illusztrációjának másolatát úgy, hogy azon 5-6 tárgy helyét megváltoztatjuk. Dolgozzunk 2 csapatban. Az egyik a megváltoztatott képet látja, míg a másiknak a könyv ábráját nézve kérdések segítségével meg kell találnia az adott tárgyak új helyét. Könnyítésképpen megadhatjuk a tárgyak listáját.


GOING SIGHTSEEING - 6. foglalkozás			THE CITY OF QUEENS

BEVEZETÉS
MAP READING
Elevenítsük fel a Magyarországról előző évben tanultakat egy falitérkép segítségével (TEAM 2 Track 2).

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
INTERESTS
1.  Beszélgessünk arról, ki hová szeretne utazni Magyarországon és miért.
		Tanár	I want to travel to lake Velencei because I’m interested in birds 
and I like bird-watching.
Diák 1	I want to go to Pécs because I’m interested in art and I want to visit the Csontváry Gallery.

SZÓKINCSBŐVÍTÉS - VESZPRÉM
1. Tanulmányozzuk Veszprém térképét a CB 54/G gyakorlatban. Azonosítsuk a nevezetességeket és ismerkedjünk meg az új szavakkal.

Megjegyzés	Az itt olvasható (a szószedetben *-gal jelölt szókincs receptív, illetve fakultatív. Helyette választhatjuk saját lakhelyünk leírását.
2. Készítsük el a táblán a következő táblázatot:

lower part
center
foundation
statue
frescoes
stones
statues
photos




OF
the Fire Tower
the Castle
the Royal Palace
the Holy Trinity
Gizella Chapel
15th century castle gate
King István and Queen Gizella
the Viaduct

Írjuk be a 2-3. oszlopba a szavakat, de az első oszlopot hagyjuk üresen. Az oda tartozó szavakat szókártyákra készítsük el, s adjuk a gyerekek kezébe. Feladatuk a kártyák megfelelő helyének megtalálása. Keressük meg e nevezetességeket a könyv térképén.

3. Hallgassuk meg a CB 55/H gyakorlat hanganyagát. Számozzuk be a szövegeket az elhangzás sorrendjében.

	You can enter Castle Hill through Heroes’ Gate, built in 1936 from stones of the 15th century Castle Gate.
Here we are at the famous Veszprém Fire Tower. It is at the foot of Castle Hill. The lower part of the tower is from the Middle Ages.
You can find the Cathedral in the centre of the Castle. It’s a huge building. Queen Gizella built it in the 11th century.
 		The Statue of the Holy Trinity is in front of the Cathedral.
 		The Archbishop’s Palace stands on the foundation of the royal palace. 
Fellner Jakab built it in the 18th century.
Gizella Chapel is a small building next to the Archbishop’s Palace. You can see frescoes from the 13th century on its walls.
Next to the Statues of King István and Queen Gizella you can take wonderful photos of the famous Veszprém bridge called the Viadukt and the Bakony Hills.

BEFEJEZÉS
GUESS THE BUILDING
Írjunk le egy-egy várbéli épületet, s a gyerekek próbáljanak meg rátalálni.
		It’s next to Heroes’ Gate.
It’s in front of the Cathedral.
		There are beautiful frescoes on its walls.

MARADT IDŐNK?
A gyerekek is mondjanak hasonló mondatokat társaik számára.




GOING SIGHTSEEING - 7. foglalkozás			THE CITY OF QUEENS
							HOW TO GET THERE?

BEVEZETÉS
CROSSWORD PUZZLE
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FŐ TEVÉKENYSÉGEK
IN VESZPRÉM
1. Beszélgessünk arról, milyen épületek találhatók a Várban. 
2. Keressük meg a hamis információt a CB 55/I gyakorlatban. Hallgassuk meg újra a CB 55/H hanganyagát, és a hallottak alapján javítsuk ki a téves információt.

SZÓKINCSBŐVÍTÉS - HOW TO GET THERE?
1. Beszélgessünk a CB 56/J illusztrációról.
		Where’s the toyshop?
		What can you see in Church Street?
		What can you find next to the post office?
		Is the swimming pool near the hotel?
Közben ismerkedjünk meg az új kifejezésekkel (bus station, clothes shop, hospital, post office, railway station, theatre, clock tower)

2. Olvassuk el a párbeszédeket, s keressük meg a megfelelő helyszíneket a térképen.

BEFEJEZÉS
GUESS WHERE?
Egy diák képzelje el, hogy a térképen látható épületek egyikében van. Határozza meg a helyet, a többiek próbálják megtalálni őt.
		I’m in a shop in Short Street. It isn’t the toyshop.

MARADT IDŐNK?
Gyakoroljuk a helymeghatározást úgy, hogy állítsuk be a gyerekeket egy képzeletbeli fotóhoz:
Tomi is next to Zsolti. Peti is between Marika and Tomi. Laci is in front of Marika.
Ahogy elhangzanak a nevek, a gyerekek kijönnek és beállnak a meghatározott helyre.


GOING SIGHTSEEING - 8. foglalkozás			HOW TO GET THERE?

BEVEZETÉS
TRUE/FALSE
Mondjunk igaz/hamis mondatokat a CB 56/J térképéről. A gyerekek nyitott könyvvel figyelnek és javítanak, ha szükséges.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
HOW TO GET THERE?
1.  Olvassuk át a CB 56/J párbeszédeit.
2. Változtassuk a helyszíneket és gyakoroljuk az útbaigazítást.
Dolgozzunk tovább az AB 46/7. feladat Veszprém térképén. A szituáció ismertetése után hallgassuk meg a beszélgetéseket, a gyerekek közben próbálják meg kiegészíteni a hiányos szöveget.

Anton		Excuse me, how do I get to the County Library?
Férfi hang:	The County Library? I’m sorry, I don’t know . I’m a tourist here.
 Anton		Excuse me, can you tell me the way to the County Library ?
Női hang:	The Library ... . Let me see .... .Go along this street , through Heroes’ Gate. Then turn left ... well, er ... I’m sorry, I don’t remember .
Anton		Excuse me. Where’s the County Library, please?
Fiú hangja:	The Library? It’s not very far. I’ll show you the way. Let’s go there together.
 
3. Figyeljük, amint Anton elmeséli az utat a Várból a könyvtárba (AB 47/8a). Rajzoljuk be színessel az útvonalat a térképre, majd nevezzük meg a 4 számozott épületet.

Anton	We started from the Cathedral. We went along Castle Street and through Heroes’ Gate. We turned right. We went past a Chinese Restaurant. Then we turned left. We walked to the traffic lights in Rákóczi Street. There I turned back and took a photo of the Fire Tower. We went across the road and saw the theatre. We walked down the steps and went through the theatre garden. There we found the building of the library. We went round it and saw the old building too.

4. Újabb meghallgatás során számozzuk be az AB 47/8b mondatait, majd a hanganyag következő egységének meghallgatása alatt ellenőrizzük munkánkat:
1. We went along Castle Street.
2. We turned right.
3. We went past a Chinese Restaurant.
4. We turned left.
5. We went across the road.
6. We walked down the steps.
7. We went through the theatre garden.

BEFEJEZÉS
ROLEPLAY
Játsszunk párokban szituációs játékot a CB 57/K szerepkártyái szerint. Osszuk be a gyerekeket 3 csoportba, azokon belül párokba. Párhuzamosan gyakoroljanak, majd adott idő elteltével hallgassunk meg néhány párost.

MARADT IDŐNK?
Bízzuk meg a gyerekeket azzal, hogy találjanak új útvonalakat a Vár és a könyvtár közt (AB 47/8c).

GOING SIGHTSEEING - 9. foglalkozás			HOW TO GET THERE?

BEVEZETÉS
WHERE ARE THEY GOING?
A CB 57/L gyakorlat illusztrációja alapján beszélgessünk arról, ki hová megy éppen. Olvassuk el Tomi és Mark párbeszédét, majd játsszunk el hasonló beszélgetéseket a többi szereplő nevében.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
PROJEKT MUNKA – OUR HOME TOWN/VILLAGE
1. Beszélgessünk arról, hogy saját lakóhelyünkön hová szoktunk menni, s közben gyűjtsünk szavakat az OUR HOME TOWN/VILLAGE címszó alá. 
2. Osszuk a gyerekeket csapatokba, s adjunk időt arra, hogy összeszedjék, mit mutatnának meg lakóhelyükön a hozzájuk látogató levelezőtársaiknak. Rajzoljanak térképet, s tervezzék meg a séta útvonalát. Írjanak arról röviden, mit mesélnének az épületekről, parkokról.

Megjegyzés	Segítsük a gyerekek munkáját fénymásolt térképekkel, könyvekkel, képeslapokkal, fényképekkel. Ha van rá mód, tartsuk e foglalkozást/foglalkozásokat az iskolai könyvtárban.

BEFEJEZÉS
A csapatok mutassák be tervezeteiket.

MARADT IDŐNK?
Szánjunk még egy foglalkozást a lakóhely bemutatására.


GOING SIGHTSEEING – 10-13. foglalkozás		BACK IN TIME

BEVEZETÉS
MAP READING
Tanulmányozzuk Európa térképét, s elevenítsük fel a tavaly tanultakat arról, mely országokban milyen népek élnek. Kérdezzük meg, mit tanultak történelem órákon a népek vándorlásáról.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
BACK IN TIME
A CB 58-61. és az AB 48-51. oldalak nagyobb lélegzetű gyakorlatsora történelmi háttér információt közvetít. A könyv az angol-szászok letelepedését és 9-11. századi életét eleveníti fel. A munkafüzet feladatai arra inspirálják a diákokat, hogy az eddig tanultak segítségével saját történelmükről írjanak, beszéljenek, s gondolkozzanak el a párhuzamokon. 
Az előző blokk számos, szóbeli készséget fejlesztő gyakorlatával szemben itt az olvasáskészség fejlesztése kerül előtérbe.

A gyakorlatokat a megadott sorrendben javasoljuk feldolgozásra. 

A tankönyvi gyakorlatsort kiegészíti a munkafüzet magyar vonatkozású része. A feladatok sorrendje és típusa követi a tankönyv felépítését, ezzel segítve az elsajátítás folyamatát.
Az itt előforduló néhány új lexikai egység receptív szókincsként kezelendő, de dönthetünk a produktív feldolgozás mellett is. 

Megjegyzés	Ezt a négy óravázlatot nem dolgoztuk ki, mert itt a pedagógus szerepe eldönteni, mit hangsúlyoz, mely készségek fejlesztéséhez válogat a feladatsorból.
Az osztályt több csoportra osztva differenciált módon is feldolgozhatjuk az anyagot, az utolsó órát szánva a projektek bemutatására.

BEFEJEZÉS
A két ország megismerését lezárhatjuk az AB 51/16 feladattal, mely lehetőséget teremt az összehasonlításra.




GOING SIGHTSEEING - 14. foglalkozás		
ORGANISE YOUR VOCABULARY AND STRUCTURES

BEVEZETÉS
DO YOU REMEMBER?
Foglaljuk össze a szereplőkkel történteket az AB 53. oldalán található kérdések segítségével.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
ORGANISE YOUR VOCABULARY – AB 52/18.
1. Az AB 52/18. feladatban felsorolt szavakat a gyerekeknek kell két csoportba rendezni jelentésük szerint. 

2. A feladat szókincsének segítségével beszélgessünk arról, miért jó a városban, illetve falun
lakni.

CULTURE
A CB 53.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!
Mid pleasures and palaces though we may roam,
Be it ever so humble there’s no place like home.
A charm from the skies seems to hallow us there,
Which seek through the world, is never met with elsewhere.
Home, home, sweet, sweet home,
There’s no place like home,
There’s no place like home.

Értékeljük a végzett munkát, s kérjük meg a diákokat, hogy színezzék ki a munkafüzet 53. 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 a faluról, a másik a városról készítsen képes szótárt. (AB 52/19.) Ehhez nézzék át az első négy fejezetet, s gyűjtsenek szavakat. Az illusztrációk is segítségül szolgálnak.


NOW I KNOW…						TRICKY TRIPS (TRIPS 3-4)
Az AB 85-87. oldalain összefoglaló feladatsort találunk, mely a harmadik és negyedik fejezetben bemutatott szókincset, beszédszándékokat és nyelvi szerkezeteket tekinti át. 

