Trip 5.
A Picnic by the Lake

Tartalmi összegzés
A gyerekek hosszabb útra készülnek, egy tóparti piknikre. A Balatonhoz viszi őket tanáruk mini busszal. Meglátogatják a Nagy Endre által létrehozott balatonedericsi Afrika Múzeumot. A pikniket követően játszanak a parton. A fejezet végén Anton kalandját olvashatjuk, hallhatjuk.

Cél
A fejezet célja
- az eddig tanult ételnevek felelevenítése, széles körű bővítése;
- az egészséges életmód bemutatása;
- a közeli jövő, tervezett cselekvések kifejezésének bevezetése, gyakoroltatása.

A fejezet végére a diákok képesek lesznek 
- véleményüket kinyilvánítani; 
- időjárás jelentést hallás vagy olvasás útján feldolgozni.
- terveikről beszélni, illetve társaikat kérdezni.

Megjegyzés
Ez a fejezet kicsit átfogóbb, több témát és feladatot tartalmaz, mint az előzőek. Meggyőződésünk szerint egy idő után minden tanulócsoportban kialakulnak eltérő szintek, és a haladási tempó sem egyenletes. Ezért bizonyos szintű differenciálásra szükség van, még az előzetesen képességek szerint kialakított csoportokban is. Továbbá eltérő a diákok érdeklődése, motivációja is. (A fiúk valószínűleg kevésbé szívesen készítenek receptkönyvet, főznek. A lányokat lehet hogy nem köti le az Afrika Múzeumról szóló rész.)
Több feladat esetén a pedagógus könnyebben válogat, súlypontoz. A könyv ötletei újabb gondolatokat kelthetnek.
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BEVEZETÉS
CROSSWORD PUZZLE
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A keresztrejtvény szavait a CB 38. oldala alapján eleveníthetjük fel. Mindegyik a vízzel kapcsolatos. 

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
ISMERKEDÉS A FEJEZETTEL
Mondjuk el, miről szól ez a fejezet. Lapozzuk végig közösen az oldalakat és pipáljuk ki, mit fogunk csinálni. (CB 62)

HEALTHY WAY OF LIFE
1.  Keressük meg a képeknek megfelelő kérdéseket.
2. Beszélgessünk a gyerekekkel a kérdések alapján.
3. Osszuk ki a kérdéseket. Járjanak köbe, s kérdezgessenek mindenkit. Jegyezzék le a válaszokat.

Megjegyzés	Előre készíthetünk az AB 17/9. feladatában látható táblázathoz hasonlót, s azt egyszerűen kiszínezhetik a gyerekek a válaszoknak megfelelően. 

BEFEJEZÉS
Kérjünk visszajelzést az eredményekről.

MARADT IDŐNK?
DID YOU..?
Párokban dolgozva kérdezgessék egymást előző napjukról a CB 62. oldalának ötlete alapján.
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BEVEZETÉS
PLANS
Osszuk a gyerekeket párokba. A párok egyik fele napos időre, másik fele esős időre gyűjtsön ötleteket, kiegészítve a CB 63/A gyakorlatban foglaltakat.  

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
PLANS FOR THE DAY
1. Ezt követően dolgozzanak együtt egy másik párossal, vessék össze listáikat, s válasszák ki közösen a legjobb ötleteket.  
2. Minden csapat írjon fel néhány cselekvést a táblára, majd mondjunk véleményt az ötletekről.
		I think it is a good idea to play beach volleyball.
		Let’s play water polo instead.		
		I’d rather go bird-watching.

3. Vágjunk fel előzetesen néhány színes újságképet, melyeken különböző helyszínek szerepelnek, s lehetőleg más-másidőjárási viszonyok közt készültek.
A gyerekek feladata a képek kirakása csoportokban dolgozva, majd ötletgyűjtés – hétvégi program összeállítása az adott helyszínre.

BEFEJEZÉS
Mutassák be az összerakott képeket és a programot társaiknak.
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BEVEZETÉS
MEMORY GAME
Készítsük el a CB 64/B gyakorlat szókincsét memória kártyákra, és játsszunk néhány padot összetolva, több csapatban. Cél a képek és a szavak párokba rendezése.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
THE WEATHER FORECAST
1. Hallgassuk meg a CB 64/B gyakorlat hanganyagát.
A diákok a megadott jeleket közben a térképre rajzolják. Dolgozzanak csoportokban (délelőtt/délután) írásvetítő fóliára is, majd annak kivetítésével és a szöveg újrahallgatásával ellenőrizzék a megoldást. 

Good evening. Here is the weather forecast for tomorrow.
It isn’t going to be snowy tomorrow. It’s going to be a nice spring day with temperatures of 15 degrees Celsius. It’s going to be cloudy and a bit foggy early in the morning. But the fog is going to move to the north. It’s going to be dry and sunny in many parts of the country.
It’s going to be colder in the afternoon, with wind from the north-west.
The temperature is going to be about 8-10 C. It’s going to be cloudy again, with occasional rain near Lake Balaton and in Budapest. Have a nice day. Goodbye.

2. Beszéljük meg, milyen idő várható, s vezessük be az új nyelvi szerkezetet:
		It is going to be a nice day.
		It isn’t going to be rainy. 

3. Ismételt meghallgatás során a diákok egyéni munkával keressék meg a CB 64/C gyakorlat leírt szövegének téves információit. Szóban, olvasás útján javítsák azokat.
 
4. Egészítsük ki az AB 54/1. feladatának időjárás jelentését az illusztráció alapján.

BEFEJEZÉS
JUMBLED LETTERS
What’s the weather going to be next week?
	NYSUN	WONYS	MORSTY	DYNIW	NIRAY	GOGYF

MARADT IDŐNK?
WORDSEARCH
Készítsünk szókeresőt az időjárásról.

Megjegyzés	Kérjük meg a gyerekeket arra, hogy hallgassák meg este az időjárás jelentést, és oldják meg az AB 54/2. feladatot.	
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BEVEZETÉS
ASSOCIATION GAME
Asszociációs játék: első és utolsó szó WEATHER
A diákok létszámától függően több kör játszható. Mindig az előzőleg elhangzó szóra gondolva kell kimondani a számukra ahhoz logikusan kapcsolódó szót. 
Pl. weather - sunny - holiday - sea - a lot of people – warm water – nice weather

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
PLANS – WHAT ARE YOU GOING TO WEAR?
1. Beszélgessünk arról, ki melyik évszakot, hónapot szereti legjobban és miért. (AB 54/3.)

2. A CB 65/D alapján arról beszélgethetünk, mit fognak viselni a szereplők a balatoni kirándulás alkalmával.  

3. Képzeljük el, hogy mi is velük megyünk.
		Mit fogunk viselni? 
		Mit fogunk csinálni?
Üljünk körbe és játsszunk a labdával. Mindenki mondjon egy mondatot arról, hogy mit készül csinálni. Miután mindenki megszólalt, újra járjon körbe a labda, s emlékezetből idézzék egymás mondatát:
		You’re going to buy a comic.
		You are going to collect stones.

Figyelmeztessük őket előre, hogy nagyon figyeljenek egymásra az első kör során. 

BEFEJEZÉS
Az AB 55/4. feladat megoldásával zárjuk a foglalkozást.

MARADT IDŐNK?
GUESSING GAME (AB 55/5.)
Kérjük meg a gyerekeket, hogy gyorsan rajzolják le, mit fognak csinálni a hétvégén, de rajzukat ne mutassák meg társuknak. Dolgozzanak együtt, s próbálják meg kitalálni egymás tervezett cselekvését.
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BEVEZETÉS
STAND UP-SIT DOWN
Írjuk ki apró kártyákra az AB 55/6. feladatának kifejezéseit. Hallgassuk meg a hanganyagot, közben a gyerekek álljanak fel s üljenek gyorsan vissza, ha hallják sajátjukat.
Megjegyzés	Izgalmasabb, ha mindenki több kifejezéssel játszik.

Harald		Hello.
Anton		Is that you, Harald? Anton speaking.
Harald	 	Yes, oh, hello, Anton.
Anton		Listen, Harald. Are you free tonight?
Harald 		No, I’m sorry, I’m not.
Anton		What are you going to do?
Harald 		Well, I’m having lunch now. After lunch I’m going to do the shopping. 
Then I’m going to visit Grandma and take her dog for a walk. 
I’m going to do my homework, then I’m going to tidy the house. Then I’m going to meet my cousins at the bus station. We’re going to have dinner together.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
PLANS
A második meghallgatás alkalmával számozzuk a munkafüzetben olvasható kifejezéseket, majd ellenőrizzük munkánkat a hanganyag második részének segítségével.

	1. After lunch he is going to do the shopping.
2. Then he’s going to visit his grandmother.
3. He’s going to take the dog for a walk
4. He’s going to do his homework.
5. He is going to tidy the house.
6. He is going to meet his cousins.
7. They’re going to have dinner together.

Ha kész, beszélgessünk Harald terveiről. (Az írásbeli feladatot otthon is elvégezhetik.)

PLANS ABOUT THE TRIP
1. A CB 66/E a kirándulás tervéről szól. Válaszoljunk a kérdésekre.  

2. Tanulmányozzuk a CB 66/F térképét, s ismerkedjünk meg az új szavakkal. A kis rajzok segíteni fognak. Bátorítsuk a gyerekeket, hogy kérdezzenek rá a jelentésre (vö. CB 32/M)

3. Játsszunk a példa szerint. Először a mi tervünket próbálják meg kitalálni, hogy ezzel is gyakoroljuk a kérdésszerkesztést.
Ezt követően szerepünket vegye át egyik diákunk.


BEFEJEZÉS
Ha jól megy a kérdések megfogalmazása, játsszanak párokban.

MARADT IDŐNK?
MAP READING
Az AB 56/7. feladatban a leírás alapján kell megneveznünk az adott települést. Ehhez természetesen használhatják a tankönyv térképét. 
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BEVEZETÉS
MISSING LETTERS
Egészítsük ki az AB 56/8. feladat szavait a hiányzó betűkkel, majd kössük össze azokat a megfelelő jelekkel.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
THE AFRICAN MUSEUM
1.  Keressük meg a térképen Balatonedericset, s határozzuk meg a helyzetét. Beszélgessünk arról, mit lehet a környéken csinálni. (A térkép nem jelzi a múzeumot.)

2. A Nagy Endréről szóló szöveg (CB 67/G) elolvasását követően válaszoljanak a kérdésre. Miért híres ő?
A szöveget magnóról is meghallgathatjuk, így a beszédértés előtérbe helyezhető.

This is Nagy Endre. He was a hunter and he had an exciting life.
He left Europe in 1958 and settled in Tanzania. 
He founded zoos and wildlife parks there.
In 1984 he brought his collections home to Hungary and founded the African Museum in Balatonederics.

3. Az új szókincset mutassuk be a CB 67/H gyakorlat képeinek segítségével. Írjuk fel írásvetítő fóliára a következő szavakat:
		buffalo, bird of prey, wooden statue, hut, camel, 
trophy, ride a camel, rest in a pond, run, stand
Rajzoljuk fel a táblára a tankönyv illusztrációjának üres kereteit úgy, ahogy azt néhány képes albumban is láthatjuk. A gyerekek feladata, hogy a megfelelő szavakat a megfelelő keretekbe beírják.
Olvassuk el a táblára került szavakat kórusban, majd oldjuk meg a CB 67/H gyakorlatot.
Az igaz-hamis állítások már magáról a múzeumról adnak felvilágosítást. A diákok feladata, hogy a hamis állításokat javítsák ki a képek alapján.
 
4. Az AB 56/9 feladatban magnóról hallható három gyerek véleménye az Afrika Múzeumról. A diákok jelöljék, melyiket ki mondta, majd a hallottakat egészítsék ki saját véleményükkel. Ez nem könnyű feladat. Az írásbeli rögzítést megelőzheti egy beszélgetés, mely során a pedagógus a különböző gondolatokat elhangzásukkal egy időben a táblára jegyzi. Bíztassuk a diákokat a CB 63/A (Opinion), valamint a CB 53/F (Interest) során tanultak alkalmazására.

Mr Bartha	Harald, what do you think of the African Museum?
Harald		I think it’s a good idea to visit it. There are interesting wooden masks 
and statues here. The armchairs, the tables and the shelves are beautiful. 
Mr Bartha 	What do you think, Eila?
Eila		I don’t really like the trophies but I enjoyed the wild animals in the park. 
Riding the camel was really exciting.
Mr Bartha 	And what about you, Anton?
Anton		You know, my hobby is taking photos. 
I like the photos and paintings best. 

BEFEJEZÉS
Összegezzük a véleményeket.

MARADT IDŐNK?
Gyűjtsünk érveket a vadasparkok, állatkertek mellett és ellen.
		You can take better photos in a wildlife park.
		Animals are in small cages at zoos.
		Zookeepers feed them every day.
		There are vets who look after them.
		Animals are unhappy in cages.

A PICNIC BY THE LAKE - 7. foglalkozás	TIME FOR A PICNIC

BEVEZETÉS
MEMORY CHECK
Az AB 57/10. feladat illusztrációjának célja a képleírás gyakorlása, megfigyelőképesség fejlesztése, szókincs aktivizálása. Az egyéni munkát (a) pármunka színesíti (b), és csoportbeszélgetés egészíti ki. (c)

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
SZÓKINCS ISMÉTLÉSE, BŐVÍTÉSE
1.  Előzetes feladatként a diákok gyűjtsék össze az előző évben tanult ételneveket. A CB 68/I gyakorlat hanganyagának csukott könyvvel történő meghallgatása alatt figyeljék, hallanak-e valamit a listájukról. 

Mr. Bartha	Hmm, I’m hungry. Let me see what’s in the basket. We’ve got ...some apples and ...bananas. Good. I like fruit. ... and some bread, ... rolls…and some margarine, ...eggs, ...some salami and ...ham .... let me taste it... cheese ... so we can make some delicious sandwiches . Great....some chocolate  and lollipops ... I don’t like these...... but I love peanuts! ...some radishes and ...cucumbers... a tub of potato salad ... oh, it’s very good.... and some tuna salad, ...a big packet of biscuits. What have we got to drink?...There’s some milk, ...some coke, ...some tomato juice, and .... some peach juice.

2. Ezt követően nyitott könyvvel is hallgassák meg az anyagot, s keressék meg a megfelelő szóképeket. A kiejtés alaposabb rögzítése érdekében célszerű a szavakat, kifejezéseket kórusban elismételni. 

3. A könnyebb elsajátítás érdekében bingózzunk, a játékot ezúttal is egy-egy diák vezesse.

LIKES AND DISLIKES
1. A CB 68/J gyakorlat párbeszédeit hallgatva a diákok pipálják a táblázatban, ki mit szeretne enni. 
Jessica 	Would you like a cheese sandwich, Anton?
Anton 	Oh, yes, and can I have some radishes and a little milk, please?
Jessica 	Here you are.
Anton 	Thanks.

Harald 	Can I have some potato salad, Sandra?
Sandra 	Do you like it, Harald?
Harald 	Yes, it’s my favourite salad.
Sandra 	Anything to drink?
Harald 	Some coke, please.
Sandra 	Would you like some bread?
Harald 	No, thanks.

Jessica 		Are you hungry, Mr Bartha?
Mr Bartha	No, thank you. I’d just like an apple, please.
Jessica 		Have some biscuits. Mum made them yesterday. They are delicious.
Mr Bartha	All right, Jessica. Thank you. Mmmm, super. Can I have something to drink?
Jessica 		Juice or coke?
Mr Bartha	Some juice, please.

3. Az AB 58/2. szókeresője a szókincset gyakoroltatja. 

4. Miután megkerestük az elrejtett szavakat, egészítsük ki a mellette található párbeszédet. Variáljuk a beszélgetést a szókereső szavaival tetszőlegesen, de ügyelve az egyes és többes szám használatára. Olvassuk fel szerepek szerint a megoldást, s néhány variációt is.

BEFEJEZÉS
MIMING GAME
Játsszuk el, hogy valamit eszünk/iszunk a CB 68/I illusztrációjáról. A többiek találják ki, mi az.
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BEVEZETÉS
ARE YOU HUNGRY?
Hozzunk be ételeket ábrázoló képeket, melyekből a gyerekek kérhetnek az AB 58/12 párbeszédének első három mondatát felhasználva:
		Can I have some…?
		Do you like them/it?		
		Yes, they are great/it is great.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
LIKES AND DISLIKES
1. A CB 69/K gyakorlat a szókincset néhány jelzővel egészíti ki. A példák elolvasása után először a pedagógus kérdezgesse a diákokat, szeretik-e a különböző ételeket. (A gyakorlás játékosabbá tehető egy kis labda segítségével.) 
Egy idő után áttérhetnek a párokban történő kérdezésre.

Megjegyzés	Már itt figyelni kell a megszámlálható és megszámlálhatatlan dolgokat jelölő szavak helyes használatára - ennek rögzítése a következő részben történik.

2. THE PICNIC BASKET GAME
Gyakorlásként játsszunk az AB 58/13 feladat ötlete alapján.
a. Beszéljük meg, melyik kosárban mi található. Feliratozhatjuk a rajzokat, ha van időnk, illetve ha a helyesírást is szeretnénk gyakorolni.
b. A gyerekek dolgozzanak párokban. Az egyik tanuló a YOUR PICNIC BASKET, míg a másik a YOUR FRIEND’S PICNIC BASKET feliratú kosárból válasszon ki és karikázzon be négy olyan dolgot, amit remélhetőleg szeret. Ne mutassák meg egymásnak választásukat.
A munkafüzet kérdései alapján próbálják meg kitalálni, társuk mit szeret. A kérdésre abban az esetben kell igennel válaszolniuk, ha az adott élelmiszert bekarikázták, s akkor tagadólag, ha nem karikázták azt be.
Igenlő válasz esetén jelöljék színessel az adott élelmiszert a másik kosárban.
Adjunk időkeretet, melynek lejárta után hasonlítsák össze ábráikat.

3. A CB 69/L gyakorlat megoldásához a pedagógus készítsen annyi szókártyát, ahány diákja van a csoportban. Mindegyikre írja egy szendvicsbe tehető étel nevét. A könyv példája csak megszámlálhatatlanokat említ, de ez változtatható. Ebben az esetben jelölje a két kategóriát eltérő színnel, vagy a többes szám kiemelésével. Így ezeket a kártyákat felhasználhatja majd a nyelvi jelenség magyarázásakor is.
Minden diák húz egy kártyát, és kezdődhet a szendvics készítés.
Tanár: 		Let’s make a fantastic sandwich.
Diák 1: 	We’ve got some ...(olvassa saját kártyáján szereplő szót)
Diák 2: 	We’ve got some ..(ismétli az előző mondatot, hozzáolvassa saját szavát)
A gyerekek szívesen veszik, ha tanáruk is részt vesz a játékban.

BEFEJEZÉS
Az CB 69/M gyakorlat kiegészítő információ a szendvics „megalkotójáról”.
 
MARADT IDŐNK?
BEST FOOD FOR CYCLISTS
Fantáziájukat használva alkossák meg a kerékpárosok ideális élelmét. (Gondoljanak a szendvics megalkotásának esetére!)
*****************EDDIG 040705***************************
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BEVEZETÉS
Ebben az életkorban kezdi foglalkoztatni a gyerekeket (elsősorban a lányokat) a megjelenésük. Általában elégedetlenek alakjukkal.  Nyugtassuk meg őket, hogy nem a koplalás vagy a fogyókúra segít. Számukra a változatos étrend fontos.  Mindezt közvetett formában hozhatjuk tudomásukra a következő feladatsor segítségével.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
FOOD CIRCLE
1. Rajzoljunk táblázatot a következőképpen:

FRUIT
VEGETABLES
DAIRY FOODS



Hozzunk a foglalkozásra képeket, s azokat közösen helyezzük a tábla megfelelő oszlopába. Ezen tevékenység közben mutassuk be az új szavakat is, először csak szóban. Ezekhez készítsünk szókártyákat is, amelyeket a szóbeli gyakorlást követően már a gyerekek helyezhetnek el a megfelelő kép alatt.

2. Nézzük meg a CB 70/N gyakorlat illusztrációját, s egészítsük ki ismereteinket arról, melyik ételben milyen vitaminokat és ásványi anyagokat találhatunk. Magyarázzuk meg az itt előforduló ismeretlen szavak jelentését.

IN THE LARDER
1. Hallgassuk meg az AB 59/14 feladat hanganyagát, s feliratozzuk a konzerveket, illetve egészítsük ki a rajzot a hallottak alapján.

We’ve got a lot of food in the larder. On the top shelf you can see the tins. We’ve got 2 tins of beans, 
a tin of mushrooms, a tin of sweet corn between the mushrooms and 2 small tins of tomato pure. 
There are 2 tins of peaches on the right, next to the tomato pure.
We’ve got some potatoes and apples in the baskets. 
There’s some spaghetti between the onions and the beans.
I love cornflakes. We’ve got 5 packets! But I’m going to the shop to get some more!

Tanácsolhatjuk nekik, hogy először a rajzok helyére is csak szavakat írjanak, s utána adjunk időt a munka befejezésére. Eközben is hallgathatjuk a magnót, ha látjuk, hogy van, aki lassabban dolgozik.

A munka befejeztével vessük össze a rajzokat. Szemléletesebb, ha elkészítjük a megoldás mintáját.

2. Milyen vitaminokat és ásványi elemeket tartalmaznak a kamrába rajzolt élelmiszerek?

Kezdeményezzünk beszélgetést a CB 70/N gyakorlat ábrájáról a könyv kérdéseinek segítségével. Kiegészítésként tárgyalják meg, milyen vitaminokat fogyasztottak a szöuli olimpikonok. Az új szókincs rögzítésére válasszon a korábban leírt játékok közül.

BEFEJEZÉS
DID YOU KNOW?
Olvassuk el a CB 70.oldalán található érdekes adatokat a szöuli olimpikonokról. 
Hány évig enne egy 5 tagú család 2 millió tojást, ha naponta mindenki elfogyasztana egyet, s sütés-főzéshez hetente 5-öt használnának?


A PICNIC BY THE LAKE - 10. foglalkozás	HEATHY EATING

BEVEZETÉS
WHAT’S ON THE TRAY?
A nyelvtani anyag szemléltetésére hozzunk be néhány darab almát, egy zacskó mogyorót, egy kis darab sajtot, egy csomag spagettit és más, a kamrában található élelmiszert. Helyezzük el ezeket egy tálcán, s takarjuk le egy konyharuhával. Mutassuk a gyerekeknek a tálcát 30 másodpercig, majd takarjuk azt le újra. Kérjük meg őket, hogy írják le, amire emlékeznek.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
MENNYISÉGEK
1. A hozott élelmiszerek segítségével mutassuk be az A LOT OF/A FEW/A LITTLE mennyiség fogalmakat. Ennek gyakorlására szolgál a CB 71/O feladat. A példák alapján párban töltik ki a diákok a táblázatot.
Ezt követően mindenki mond két mondatot beszélgetőtársáról. A többiek figyelnek, majd a feladat zárásaként kérjük őket, hogy mondjanak egy-egy mondatot egy másik társukról.

2. Gyakoroljunk az AB 59/15 feladat segítségével.

Megjegyzés	Mivel az előző feladat is páros tevékenység volt, a diákok először önállóan dolgozzanak, s csak az ellenőrzést végezzük párokban.
 
3. A CB 71/P gyakorlat egyszerűen elkészíthető étel receptje. Olvassák el a receptet és írják meg a vásárlási listát. A diákok három fős csoportokban játsszanak. Táblaként használják a 
CB 70/N gyakorlat ábráját. Jelöljék ki a kiindulópontot, beszéljék meg a kezdés és a befejezés főbb szabályait (pl. egyes dobással indulnak; aki hatot dob, kimarad; aki hármat dob, ismét dobhat; befejezésként pontos dobással egy vitamin mezőre kell lépni, stb.)
A játék során a diákok mezőről mezőre haladnak, s igyekeznek bevásárolni a ’bean burger’ receptjéhez. Egyszerre csak egy dolgot vehetnek. A játékostól balra ülő a boltos, a jobb oldalon ülő a pénztáros. (Az árak tetszőlegesek, vagy előre kidolgozandók.) Az győz, aki először jut a középpontba bevásárlás után. De az abszolút győztes az, aki otthon ki is próbálja a receptet!
.
BEFEJEZÉS
BALL ROUND
Adjunk mindenkinek egy étel- vagy italképet. Dobjuk a labdát, nevezzük meg a társunk előtt lévő élelmiszert, de egészítsük azt ki mennyiségjelzővel:
			a little fruit yoghurt
			a few apples

MARADT IDŐNK?
Játsszunk újabb köröket, de ezúttal mennyiségjelzőt is adjunk a megnevezéshez:
				a little delicious fruit yoghurt
				a few sweet apples

Megjegyzés	Az AB 60-61. oldalai autentikus anyagra épülnek. A 60/16 feladatban recepteket találunk, melyek új ötleteket adnak a szendvicskészítéshez.	
A szöveg megértését feliratos rajzok könnyítik. Azon csoportokban javasoljuk feldolgozásukat, ahol a nagy óraszám, a diákok fogékonysága és nyelvi szintje ezt lehetővé teszi.
			Egyéb esetben önálló munkával, szorgalmi feladatként is elvégezhetők.
A szorgalmi munkát feltétlenül emeljük ki, a receptkönyvekből rendezzünk kiállítást!


A PICNIC BY THE LAKE - 11. foglalkozás	CREATIVE PAGES

BEVEZETÉS
WORD BANK
Készítsünk közösen táblaképet, melyet célszerű a füzetbe is átvezetni:

HEALTHY WAY
OF LIFE
FOODS AND DRINKS
INDOOR AND OUTDOOR ACTIVITIES


FŐ TEVÉKENYSÉGEK
KEEP FIT
1. Játsszunk két csapatban a táblára írt szavakkal az előző évben ismertetett ’SILLY TENNIS’ ötlet alapján. Ehhez olvassuk át a táblára írt szavakat, majd töröljük tisztára a táblát. A csapatok felváltva idéznek a letörölt szavakból, de mondhatnak újakat is a témával kapcsolatban. A játék addig folytatódhat, míg a csapatok tudnak új szót mondani, illetve amíg valaki meg nem ismétel egy más elhangzott szót.  

2. Beszélgessünk arról, ki mivel szokott foglalkozni szabadidejében.

3. A CB 72/Q gyakorlat illusztrációja szerint beszéljük meg, mennyi energiát használunk percenként egyes tevékenységek közben.

4. Hallgassuk a CB 72/R gyakorlat hanganyagát, s töltsük ki a táblázat első két oszlopát. Ezt követően számoljuk ki, ki mennyi energiát használ fel.

Anton	Tomi, do you want to play chess with me?
Tomi		Good idea, Anton. I don’t want to jump up and run about after lunch.
Mr Bartha	The lunch was delicious. I’m going to sleep a bit under that big tree.
Harald	Come on boys. Let’s play football.
A többi fiú	OK, Harald.
Eila		Let’s go for a walk, Sandra.
Sandra	Good idea. Let’s go to the pier.
Jessica	Can we swim in the lake?
Mr Bartha	I’m sorry, Jess, you can’t. The water is too cold. Play badminton instead.

BEFEJEZÉS
PROJECT
Készítsünk ’KEEP FIT’ tervet családunk számára.

MARADT IDŐNK?
Illusztráljuk a tervezeteket.



A PICNIC BY THE LAKE – 12-13. foglalkozás		CREATIVE PAGES

BEVEZETÉS
THE STORY
Foglaljuk össze, mi történt a szereplőkkel, mióta elindultak Budapestről. Ehhez készítsünk számukra vázlatot a táblára, s szókártyákat, melyeket közösen helyezhetünk el a vázlatpontok alatt. A szókártyákat előző óravázlataink alapján válogassuk! Azok csak az első három vázlatpontot fedjék le!

1. On the way
	- weather
	- places by the lake
2. At the African Museum
	- things and animals to see
	- things to do
3. Picnic lunch
4. Games on the beach

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
ADVENTURE BY THE LAKE
1. Az utolsó vázlatponthoz a gyerekek készítik el a szókártyákat a CB 73/S gyakorlat szövegének elolvasása során. Ehhez készítsünk lőre megfelelő méretű és számú üres kártyát, s hozzunk be filceket. Párokban vagy hármas csoportokban dolgozzanak, majd felváltva helyezzék el a megírt kártyákat a táblán az utolsó vázlatpont alatt.
 
2. Az előbbiekben kialakított kis csoportokban Írják meg Anton történetét. Munkájukat a háttérből segítsük. Ha valaki lassú, nyújtsunk több segítséget, Ha hamarabb kész, kérjük meg, illusztrálják munkájukat.

3. Adják körbe az írásokat, s olvassák el egymás történeteit.

BEFEJEZÉS
Hallgassuk meg magnóról a történetet.

Anton		I didn’t want to play football with you so I went to the beach 
for a walk. I had my camera, too. I started to take photos when a man came up to me. I thought he was a fisherman. He wanted to show me something interesting.
We sat in a boat and rowed to the reeds. There was a nest with five eggs in it. We could hear the mother duck coming. I wanted to go closer to take a photo of the duck and I fell into the lake. I was in the water when I heard something... one after the other the little ducks came out of the eggs... It was so exciting. I’ll show you the photos ...
Mr Bartha	Anton, you know you mustn’t leave the group and you mustn’t go anywhere with people you don’t know.
Anton 		Yes, Mr Bartha, but...
Mr Bartha	No buts... We’ll talk about this later. Let’s hurry to the station.

MARADT IDŐNK?
DISLPAY
Rendezzünk kiállítást az elkészült munkákból.


A PICNIC BY THE LAKE - 14. foglalkozás			
ORGANISE YOUR VOCABULARY AND STRUCTURES

BEVEZETÉS
DO YOU REMEMBER?
Foglaljuk össze a szereplőkkel történteket az AB 63. oldalán található kérdések segítségével.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
ORGANISE YOUR VOCABULARY – AB 62/19.
1. Az AB 62/19. feladatban felsorolt szavakat a gyerekeknek kell két csoportba rendezni megszámlálhatóságuk szerint. Különböző színnel karikázzák be a megszámlálható dolgokat jelölő szavakat, valamint a meg nem számolhatóakat.

ORGANISE YOUR STRUCTURE – AB 62/20.
1. A mondatokat kössék össze a megfelelő időhatározóval. Beszéljük meg, melyik szerkezet
mit fejez ki, melyiket mikor használjuk.

2. Kezdeményezzünk rövid beszélgetést arról, mit csináltak tegnap, Milyen gyakran szokták az
említett dolgokat megtenni, s mire készülnek a közeli jövőben-

3. Hozzunk a foglalkozásra cselekvéseket ábrázoló képeket, s beszélgessünk azokról is hasonló módon.

CULTURE
A CB 63.oldalán olvasható megállapítások az egészséges életmóddal kapcsolatosak. 
1. Önálló munkával 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!
One man went to mow, went to mow a meadow,
One man and his dog went to mow a meadow.
Two men went to mow, went to mow a meadow,
Two men, one man and his dog went to mow a meadow.
 	Three men went to mow, went to mow a meadow,
Three men, two men, one man and his dog went to mow a meadow.

Értékeljük a végzett munkát, s kérjük meg a diákokat, hogy színezzék ki a munkafüzet 63. oldalán található arcok közül azt, ahogy ők látják önmagukat a megszerzett ismereteik tükrében.

MARADT IDŐNK?
PREPARE YOUR OWN ACTIVITIES
Osszuk a gyerekeket 3 csapatba, s készítsünk memória kártyákat közösen. Az egyik csapat múlt idejű, a másik egyszerű jelen idejű, a harmadik jövőbeli szándékot kifejező mondatokat írjon. A mondatokat vágják ketté, és írják rá egy-egy kártyára. Ha minden csapat 5 mondatot gondol ki, összesen 30 kártyával játszhatunk.

