Trip 6.
Adventure Holiday Centre

Tartalmi összegzés
Ezúttal nem hétvégi kirándulásra, hanem erdei iskolába készülnek a  gyerekek. Annak néhány programjába nyerünk bepillantást. Az előző fejezet utolsó gyakorlataihoz kapcsolódva fő témánk a mozgás, sportjátékok, a tömegsport. Szereplőink néhányban aktívan részt vesznek, más eseményekről olvasmányaikon keresztül kapunk információt.

Cél
A fejezet célja
- információszerzés – kérdésszerkesztés gyakorlása különböző szituációkban;
- ismerkedés az összehasonlító szerkezetekkel,
- nyelvi magabiztosság növelése.

A fejezet végére a diákok képesek lesznek 
- összehasonlításokat tenni; 
- véleménynyilvánítást összevetéssel bővíteni;
- múltbeli cselekvésekről beszélgetést kezdeményezni;
- pármunkában hatékonyabban részt venni.

Megjegyzés
Ha tehetjük, kérjük testnevelő kollégánk segítségét, s válasszuk egy-két nyelvóránk színhelyéül a tornatermet vagy a külső sportpályákat.



ADVENTURE HOLIDAY CENTRE - 1. foglalkozás	

BEVEZETÉS
CROSSWORD PUZZLE
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A keresztrejtvény szavait a CB 74. oldal illusztrációjával szemléltessük.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
ISMERKEDÉS A FEJEZETTEL
1. Beszéljük meg, miről szól ez a fejezet, majd kérjük meg a gyerekeket, hogy csoportokban készítsenek sport posztereket a CB 74. oldal ötlete alapján.

2. Nézzük át a fejezetet mind a könyvben, mind a munkafüzetben, s keressük meg a választ a könyvben olvasható kérdésekre. (Talán olyan diák is akad, aki 1-2 kérdésre előre tudja a választ.)

BEFEJEZÉS
PICTURE DESCRIPTION
A rejtvény szavainak segítségével beszélgessünk a lap alján látható képről. Kérjünk arra is ötleteket, hogy miről beszélgethetnek a lányok.

MARADT IDŐNK?
BINGO
Játsszunk a poszterekre gyűjtött szavakkal!

ADVENTURE HOLIDAY CENTRE - 2. foglalkozás	ARE YOU SPORTY?

BEVEZETÉS
BALL ROUND
Dobjuk a labdát, s idézzük fel közösen a napirendünket.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
ARE YOU SPORTY?
1. Beszélgessünk a szabadidőről: ki mit szokott csinálni, ki mit sportol, milyen mozgásos tevékenységet végez.

2. A CB 75/A gyakorlat ábrájának tanulmányozását követően, a gyakoriságot kifejező határozószók felhasználásával önmagukról beszélgessenek társukkal. Visszacsatolásként hallgassunk meg néhány, társáról beszélő diákot:
pl. 	My friend plays handball twice a week. He doesn’t go skiing, but he goes 
hiking at weekends.

INTERVIEWS
A CB 75/B gyakorlat hanganyaga igen hosszú, feldolgozását több részletben ajánljuk.
Másoljuk le a könyvben olvasható kérdéseket a füzetbe, valamint a táblára, hogy legyen helyünk jegyzetelni.
1. Az első meghallgatás alkalmával csak azt kell figyelniük, hogy hol vannak a szereplők, és mit csinálnak.

2. Ezt követően hallgassuk meg a hanganyag első részét, Igor és Mark párbeszédét. Válaszoljunk a kérdésekre közösen.

Igor 		Hi, Mark. How is the match? 
Mark 		Exciting.
Igor 		Do you know the rules?
Mark 		Yes but  I can’t play water polo . Can you?
Igor 		Yes, I can. I like water sports. I want to try sailing and windsurfing too.
Mark 		How often do you play water polo?
Igor 		On Saturdays when I go to the swimming pool with my friends.
Mark 		Are you a good player ?
Igor 		Yes, quite good. I started to play when I was 7 years old. My grandfather 
taught me. He was a champion when he was young.
Mark 		Wow ! Can I come to the swimming pool with you next Saturday?
Igor 		Sure. 
And what about you? I mean what sport do you play?
Mark 		My favourite sport is baseball but I also play table tennis. 					I’m not very good at it but I like it.
Igor 		How often do you play?
Mark 		Once or twice a week.
Igor 		Where?
Mark 		In our garage. We’ve got a table there.
Igor 		Do you want to try another sport?
Mark 		Yes, I often dream about horse riding.

3. A Haraldra vonatkozó adatokat már önállóan írják le, miközben hallgatják a hanganyag második részét.

Harald 		Hi.
Mark 		Hi, Harald. You are late. The match is over. Do you want to come to the gym 
with us? We want to play basketball.
Harald. 		No, I don’t like ball games. I’ve got a better idea. 
Let’s go skateboarding in the park. 
Igor and Mark 	We can’t skateboard. 
Harald 		I can teach you. I go skateboarding every afternoon and I’m very good at it. 
Igor and Mark 	But we haven’t got any skateboards.
Harald 		That’s OK. You can borrow mine.
Igor and Mark 	Great. Let’s go.

4. Készítsünk riportot a gyerekekkel az iskolarádió számára. A lányok játsszák a riporter szerepét, a fiúk legyenek az interjúk alanyai.

BEFEJEZÉS
SNAKE GAME
Térjünk vissza a CB 75/A illusztrációjához. Hívjuk fel a figyelmet a TO PLAY és a TO GO igék használatára. Ezt követően oldjuk meg az AB 64/1 feladatot.

MARADT IDŐNK?
SENTENCE CHAIN
Egyenként állítsuk fel a gyerekeket a következő mondatlánccal:
	Zsuzsi		I go skating every Saturday.
	Zsolti		Zsuzsi goes skating every Saturday, I play football twice a week.


ADVENTURE HOLIDAY CENTRE - 3. foglalkozás	
ARE YOU SPORTY?
							MARK’S GOT AN IDEA
BEVEZETÉS
WHAT SPORTS DO THEY LIKE?
Bevezetésként beszélgessünk a szereplőkről, majd írjuk le a róluk szóló mondatokat az AB 64/2 feladatban.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
GYAKORLÁS – A RADIO SURVEY
1. Olvassuk el az AB 64/3 feladat szavait, majd hallgassunk meg a magnóról három rövid beszélgetést. A feladat a szókincs követése és a hallottak kipipálása. Ellenőrizzünk felolvasással.

Riporter		Excuse me. Can you answer a question, please?
Járókelő	 1	Yes. Go ahead.
Riporter 	Do you do a sport?
Járókelő 1	Oh, yes. I love sports. I get up early in the morning and go jogging. 
After work I go to the swimming pool to play water polo with my friends.
I can’t play basketball but I watch every match on TV.
Riporter 	Thanks a lot. Bye.
* 
Riporter 	Excuse me. Can you answer a question, please?
Járókelő 2	Yes, of course
Riporter 	Do you do a sport?
Járókelő 2	No, I don’t.
Riporter 	Thank you.
*
Riporter 	Excuse me. Can you answer a question?
Járókelő 3	Certainly.
Riporter		Do you do a sport?
Járókelő 3	I’m not very good at sports but I do exercises every day. 
In the morning I run ... after the bus (I always miss it, you see.) I work at a market so I lift big boxes all day. Then I go shopping.  The nearest supermarket is 5 kilometres from my home. It’s a long way to get home with all my bags and with my rucksack on my back. I prefer walking. I hate the bus...

2. Hallgassuk meg újra az utolsó beszélgetést és válaszoljunk a következő kérdésekre: 
What’s his job? 
How does he spend his days?
Does he do any sports?

3. Használjuk fel a beszélgetésekben nem szereplő szavakat, s írjunk saját családtagjainkról. Adjunk példákat, melyek közt tagadó mondat is van:
	We never…
	My father doesn’t…
Ide kapcsolhatjuk a gyakoriság kifejezésének gyakorlását is.

BEFEJEZÉS
SZÓKINCS ISMÉTLÉSE
Válasszon ki mindenki egyet az AB 65/4. feladat BINGO kártyái közül. Hallgassuk a hanganyagot, s pipáljuk a képeket elhangzásuk sorrendjében. Az a győztes, aki elsőként pipál ki egy teles vízszintes sort.

Bemondó	basketball…baseball…hang-gliding…cycling…swimming…fishing…
		roller-blading…rowing…paragliding

MARADT IDŐNK?
ACTIVITY
Írjunk sporttal kapcsolatos mondatokat. Játsszunk két csoportban. A játékosok feladata a mondat teljes tartalmának (vagy minden egyes szavának) elmutogatása. Ha saját csapata 1 percen belül kitalálja, pontot kap. Egy perc elteltével a másik csapat „rabolhat”.


ADVENTURE HOLIDAY CENTRE - 4. foglalkozás	MARK’S GOT AN IDEA

BEVEZETÉS
WORD BANK
A diákok akkor ülhetnek le, ha megneveznek egy-egy sportot.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
ISMERKEDÉS A FEJEZETTEL
1. Írjuk fel a táblára a CB 76/C gyakorlat párbeszédének első három sorát:
I’m bored. I want to do something new.
Why don’t you try baseball?
Baseball? What an exciting idea!
Olvassuk el kórusban, ügyelve a hangsúlyozásra. Húzzuk alá a BASEBALL szót. Kérjük meg diákjainkat, hogy gyakorolják a párbeszédet az aláhúzott szót változtatva.
Hallgassunk meg néhány párt.

2. Kérdezzük meg, hallottak-e már a baseballról, s ha igen, mit.
 
3. Olvassák el a CB 76/C gyakorlat párbeszédét és húzzák alá a baseballal kapcsolatos szavakat.
Egyenként jöjjenek a táblához, és írják fel azokat, szóhálót rajzolva.
Térjünk vissza az előző kérdéshez. Most mennyivel tudnak többet erről a sportról?

4. Hallgassuk meg a párbeszédet. Kövessük a leírt szöveget, és találjuk meg, hol tévedett Mark.

Igor		I’m bored. I want to do something new.
Mark		Why don’t you try baseball?
Igor		Baseball?! What an exciting idea! But I don’t know anything about baseball.
Mark		It’s a very popular summer sport in America.
It’s an old sport. The first American baseball match was in 1839 in New York.
Igor		Can you play baseball?
Mark		Of course I can. My uncle taught me to play when I was 6 years old.
Then I played in the school team. I gave it up when we came to Hungary.
Igor:		Why don’t we organise two teams? Do you want to be our coach?
Mark		Why not?
Igor		How many people do we need?
Mark		Nine for each team.
Igor		Do you wear special clothes?
Mark	You wear a baseball cap, special gloves and baseball boots. There’s a special helmet too.

BEFEJEZÉS
DID YOU KNOW?
A ’Did you know?’  önálló elolvasása után a CB 76/C gyakorlat teljes szövegének segítségével oldják meg a CB 76/D gyakorlatot. Jelöljék az igaz és a hamis információt.

MARADT IDŐNK?
Az AB 65/7. feladatban ismét Mark kedvenc sportjáról olvashatunk. A szöveget a diákoknak kell kiegészíteniük a megfelelő szavakkal.

ADVENTURE HOLIDAY CENTRE - 5. foglalkozás	MARK’S GOT AN IDEA

BEVEZETÉS
DIALOGUE
1. Írjuk fel betűnként a ’SKATEBOARDING’ szót úgy, hogy közben a gyerekek az épp felírt betűvel gyűjtenek szavakat.

2. Rakjuk helyes sorrendbe az AB 65/5 feladatának mondatait, majd játsszuk el a beszélgetést.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
EXCITING SPORTS
1. Bővítsük szókincsünket a CB 77/E képei alapján. 

2. Beszélgessünk arról, melyik sportot milyennek találjuk. Vezessük be a fotók mellett felsorolt melléknevek jelentését példákon keresztül:
Playing baseball is difficult.
Going hiking is interesting.
Bird-watching is a quiet activity.
Walking is relaxing.
Running two kilometres is tiring.
Hallgassuk meg a gyerekek véleményét, s kérjük, hogy reagáljanak egymás kijelentéseire:
I agree (with you).
I don’t agree. I think…

3. Rögzítsünk néhány mondatot a füzetben a CB 77/E vicces képeiről. Írhatunk párbeszédes formában:
What do you think of cycling?
I think it is relaxing and very healthy. I don’t agree. I think it’s dangerous.
No, I don’t think so.

BEFEJEZÉS
SURVEY
A munkát a CB 77/F gyakorlat közvéleménykutatásával folytathatjuk. A könyvben szereplő ötleteket úgy célszerű kiegészítenünk, hogy minden diáknak jusson egy kérdés. A tevékenység megkezdése előtt feltétlenül meg kell győződnie arról, mindenki meg tudja-e fogalmazni a kérdését. A diákok körben sétálva mindenkit megkérdeznek, s jegyzik a válaszokat. Aki kész, leül, s átgondolja, hogyan foglalja össze, amit megtudott. 
	Two children, Dávid and Niki are good at cycling.
Nobody is good at winter sports.
Everybody likes water sports.


ADVENTURE HOLIDAY CENTRE - 6. foglalkozás	THE HOLIDAY CENTRE

BEVEZETÉS
GUESSING GAME
Játsszunk az AB 65/6. feladat ötlete alapján.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
A fejezet az egyre népszerűbbé váló erdei iskola gondolatát dolgozza fel elképzelt színhelyen. 
THE HOLIDAY CENTRE
1. A CB 78/G gyakorlat közös gondolkodásra invitál, s lehetőséget kínál a kérdőszavak és a kérdésszerkesztés gyakorlására. A hirdetés elolvasása és értelmezése után beszéljék meg  közösen, milyen információra van szükség ahhoz, hogy eldöntsék, ezt a kirándulási lehetőséget válasszák. Rögzítsék írásban a megkérdezendőket. 

2. Ezen kérdések megfigyelési szempontként szolgálnak a CB 78/H gyakorlat telefonbeszélgetésének meghallgatásához. Ebben a gyakorlatban a beszélgetésnek csak egyik oldalát hallhatjuk, a válaszokat. A diákok azt figyelik, megkapják-e a választ az általuk feltett kérdésekre. Szükség esetén többszöri meghallgatás után foglalják össze, amit megtudtak. 

Női hang:	55 4321 Adventure Holiday Centre. Can I help you?
I see. When do you plan to come?
Let me check my calendar. That’s fine. How many children are there in your class?
Great. We’ve got bungalows at the holiday centre, all with rooms for 8 people. There are bunk beds in each room.
There are two bathrooms with hot and cold running water in each bungalow, one for girls and one for boys. And we’ve got some cold showers outdoors too.
There’s a big lounge where you can get together, play board games and watch television.
There are no televisions in the rooms. But we’ve got radios and CD players.
Yes. You can have breakfast, lunch and dinner in our dining room.
Yes. We work with very good PE teachers. They know the adventure trail very well. They help the children and take care of them.
You? Of course. You can also try the trail.
You can travel here by train or coach. Please, arrive before 4 o’clock pm.
Great. I’ll send you the registration form. Thank you for calling. Bye.

3. A beszédértés és beszédkészség fejlesztését célzó gyakorlatokat a CB 78/I gyakorlat leírása követi. A szöveg önálló elolvasása után a diákok választ adnak a könyv három kérdésére. 

4. Az új szókincs feldolgozását a csoport igényeinek és képességeinek megfelelő szövegfeldolgozó lépések követhetik.
Játszhatunk például memória játékot. Ehhez készítsük el előre a kártyákat. A párok egyikén egy hiányos mondat, a másikon pedig a hiányzó szó szerepel. 

The train was crowded.
The stood in the corridor.
They had bunk beds in the bedrooms.
They had arguments about sharing the bunk beds.After lunch they met the group leader.
They went to look around.
They found the lounge.
They went on the adventure trail together.
They put their things in the bungalows.

BEFEJEZÉS
A kártyák segítségével foglaljuk össze a történetet.
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BEVEZETÉS
CROSSWORD PUZZLE – AB 66/9.
A mondatok hiányzó szavai adják a megfejtés keresztsorait. Ellenőrzésként olvassuk fel a teljes mondatokat, majd a sorszámneveket is gyakorolva írassuk fel a megoldást:
	What’s the second letter of the first word?

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
THE ADVENTURE TRAIL
1.  Foglaljuk össze az első napon történteket az AB 67/10. feladat megoldásával. Kössük össze a párokat, majd számozzuk be az eseményeket, végül beszélgessünk arról, mit csináltak a szereplők.

2. A CB 79/K gyakorlat a délután végigjárt akadálypálya leírása. A képek segítik a szókincs megértését. A szavak nagy része ismert, de a múlt idő és az új kontextus nehézségeket okozhat. 
Az elsajátítási folyamat érdekesebbé tehető pantomim játék segítségével. 
Megfelelő előkészítés után a diákok próbálják meg a kijelentéseket a képekhez kapcsolni, majd elmesélni, mi történt a gyerekekkel.
  
3. Nézzük végig ismét a képeket és kérdezzünk. 

BEFEJEZÉS
QUESTION TIME
Rendezzünk kérdésszerkesztő versenyt párok számára. Hány kérdést sikerül írniuk a képekről három perc alatt?

MARADT IDŐNK?
ADVERTISEMENTS
Olvassuk el az AB 66/8. feladat újsághirdetéseit, és válaszoljunk a kérdésekre.
Mondjunk véleményt a programokról, majd válasszunk egyet, amelyre szívesen elmennénk.
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BEVEZETÉS
THE STORY
Előzetesen állítsuk össze az események leírását a CB 78/I, illetve AB 67/10. és a CB 79/K gyakorlatok szövegeiből. Keverjünk a szövegbe oda nem illő mondatokat (pl. CB 45/N, CB 73/S). Készítsünk másolatot a szövegről minden párosnak. A gyerekek feladata a kakukktojás mondatok megtalálása.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
GYAKORLÁS
1. Válaszoljuk meg az előző foglalkozáson írt kérdéseket.

2. Oldják meg önállóan az AB 67/11. feladatot.

3. Az AB 67/12. szerepkártyái alapján beszélgessenek párokban az erdei iskoláról.
(Ez nagy önállóságot kíván, de remélhetőleg az előző lépések jól előkészítették a tevékenységet.) 

BEFEJEZÉS
CAMPING BOARD GAME
Játsszunk az AB 68/13. társasjátékával. A tevékenységhez állítsuk új párokba a gyerekeket.



ADVENTURE HOLIDAY CENTRE – 9-11. foglalkozás	
THE NIGHT ADVENTURE TRAIL
							FASTER, HIGHER, STRONGER

BEVEZETÉS
WHAT’S IN MY BAG?
Mondjuk el, hogy túrázni készülünk. A gyerekek találgassanak, mi lehet a táskánkban. Előzetesen válogassunk a CB 80/L gyakorlat tárgyai közül. (Tárgyak hiányában képekkel dolgozzunk!)
Miután 4-5 ismert dolgot kitaláltak, térjünk át a szókincsbővítésre.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
SZÓKINCS BŐVÍTÉSE, GYAKORLÁS
1. A bevezető tevékenységet folytatva mutassuk be a következő szavak jelentését: 
compass, plasters, crepe bandage

2. Nyissuk ki a könyvet a 80. oldalon, s nevezzük meg az illusztráción látható tárgyakat.

3. A CB 80/L gyakorlat kártyáin olvasható utasítások alapján a diákoknak ki kell válogatniuk, hogy  az ábrázolt tárgyak közül mire lesz szüksége a gyerekeknek az éjszakai túra során. Ha tudják, ki is egészíthetik a felsorolást saját ötleteik szerint. 
A lista megbeszélése után foglalják össze, milyen feladatokat kellett végrehajtani. Az információ írásbeli rögzítése házi feladat lehet.

4. A történet szerint a gyerekek feladata a dobozba rejtett kincs megkeresése volt. Vajon mi volt a kincs. Ezt nem tudják meg a tankönyvből. Izgalmasabb, ha a diákok maguk találják ki, mit rejtett a doboz, s azt a CB N gyakorlat titkosírásával egy-egy cédulán rögzítik társaik számára. A cédulákat bedobják egy dobozba, majd mindenki húz egyet, s megfejti azt.   

Megjegyzés	Amennyiben lehetőség van az iskolaudvar vagy a tornaterem nyelvi órán történő igénybevételére, a CB L gyakorlat utasításait az adott helyszínre átalakítva a csoport ténylegesen el is játszhatja ezt a „kaland túrát”, esetleg ismét a testnevelő segítségét kérve.

GEOGRAPHY QUIZ
1. A dobozban talált quiz (CB 81/O) valójában ismereteket közvetít, összehasonlítja Magyarország és Nagy-Britannia néhány földrajzi rekordját.
Ez a feladat a melléknév fokozását vezeti be. Ez nem ismeretlen már a gyerekek előtt, hisz sok fokozott melléknévi forma fordult már elő lexikai egységként a korábban olvasott szövegekben.

2. A felsőfok bemutatása után a középfokú összehasonlítást mutatja be a térképekhez kapcsolódó igaz/hamis feladatsor. Javítsuk közösen a hamis megállapításokat a megadott melléknév párok felhasználásával.

FASTER, HIGHER, STRONGER
(Mondjuk el, hogy ez az olimpiák jelmondata.)
1. A CB 82/P gyakorlatban kevésbé ismert olimpiai rekordokról olvashatunk. Ez kiegészítő szöveg, szókincse passzívként kezelhető. A magnón is hallható, ez bizonyára segítség az idegen nevek kiejtéséhez.

The strongest swimmer
Johnny Weismüller ( the USA) won 3 swimming gold medals at the 1924 Paris Olympics. Later he became even more famous - he played the first Tarzan in films.

The best result ever
The best sportsman ever was George Eyser ( the USA) - a man with a wooden leg - who won 6 gymnastic medals in 1904.

The tallest medallist
The tallest medallist ever was Tommy Burleson, an American basketball player
 of 223.5 cm.

The fastest cyclist
In 1896 Aristidis Konstantinidis, a Greek cyclist crashed at full speed into a brick wall. He borrowed a bike from a spectator ..... and went on to win.

The worst score ever
Otomar Buires (the Czech Republic) had the worst Olympic score of all time in 1936. His horse ran away and he spent 3 hours 16 minutes trying to catch it. When he finished, he had 18,230 penalty points.

A szövegértést ellenőrizzük az információt követő fél mondatot összekapcsolásával.

2. Az AB 70-71.oldalán az állatvilág rekordereiről találunk érdekességeket. A feladatsor a melléknév fokozását gyakoroltatja.
A rendelkezésre álló idő függvényében döntsük el, mennyit végezzenek otthoni gyakorlással diákjaink. 

BEFEJEZÉS
TONGUE TWISTER
Ki a gyorsabb: Swim, swift swan, swim. (AB 71/19)

MARADT IDŐNK?
PROJECT WORK
A CB 82/Q gyakorlat ötlete alapján a diákok csoportokban magyar sportolók rekordjait próbálják összegyűjteni, s az adatok alapján egy kérdéssort összeállítani a többi csoport számára, akiknek a megadott három válasz közül kell kiválasztaniuk a helyes megoldást.
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BEVEZETÉS
ANIMAL RECORDS
Elevenítsünk fel néhányat az állatvilág rekordjai közül (AB 70/17.)

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
MAGYAR SPORTOLÓK
1. Ha volt idő a projekt munka elvégzésére, most adhatunk lehetőséget a quiz kérdések megválaszolására.
Ha nem volt erre a tevékenységre időnk, előzetesen írjuk össze néhány közismert, magyar sportoló nevét, s írjuk fel azokat a táblára. Készítsünk szókártyákat is, melyekre a megfelelő sportágakat írjuk. A gyerekek feladata a sportok nevekhez kapcsolása.

2. Olvassunk egy hatodikos sportolóról, Virágról.
A CB 83/R gyakorlat bevezető szövegének elolvasása után a diákok gyűjtsenek a táblára olyan kérdéseket, amelyekre választ szeretnénk kapni Virág hétköznapjaival kapcsolatosan. 
A szöveg második részének elolvasása után jelöljék meg azon kérdéseket, amelyekre megkapták a választ.

3. Készítsünk Virággal interjút a táblán látható kérdések segítségével.

4. A CB 83/S gyakorlat kulcsszavainak segítségével a diákok összefoglalhatják, mit tudtak meg a fiatal sportolóról. 
A feladatsor lezárása szerepjáték. Egy diák Virág helyébe képzeli magát, a többiek riporterek.  

BEFEJEZÉS
PROJECT WORK
A CB 83/T gyakorlat szituációja kiegészítő, differenciálásra felhasználható ötlet. A diákok párokban vagy kis csoportokban dolgoznak:
értelmezik a szituációt a leírás és a rajz segítségével;
megbeszélik, milyen formában állítsák össze az étrendet (rajzos szólista, levél, stb.);
kiválasztják az eszközöket (rajzlap, levélpapír, írásvetítő fólia, tollak, stb.);
terveznek, megosztják a feladatokat és elvégzik a munkát.

Megjegyzés	A feladat megoldása során mutassuk be a GOOD és a BAD melléknevek rendhagyó módon fokozott formáit.
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BEVEZETÉS
SILLY TENNIS
Játsszunk két csapatban. A játékosok felváltva mondanak mondatokat a CB 84/V illusztrációjáról. A játék akkor ér véget, ha valamelyik csapat megismétel egy korábban elhangzott mondatot, vagy nem tud újat mondani. Ebben az esetben a másik csapat nyer.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
CHALLENGE DAY
1. A CB 84/U gyakorlat a diákok előzetes ismereteire épít, mikor azt a feladatot adja, hogy húzzák alá a Kihívás Napjával kapcsolatos helyes információt. A megoldást a hanganyag segítségével ellenőrizhetik. Amennyiben nem hallottak még erről az eseményről, a gyakorlatot a beszédértés készségének fejlesztésére és ismeretátadásra használhatjuk. 

On Challenge Day towns challenge each other to compete in sports activities. This tradition started in Canada. From midnight on the last Wednesday of May to 9 p.m. on Thursday villages and towns enter the Challenge Day activities. People take part in 15-minute activities. They can do this on their own and in groups. They can do sports, jog or sweep streets. They get a point if they keep moving for 15 minutes. The town or village with the most points is the winner.

2. A CB 85/W gyakorlat levelében Jessica a Kihívás Napjáról ír veszprémi barátjának. A diákok feladata, hogy kiszámolják, összesen hány pontot gyűjtöttek. (A CB U gyakorlatból már ismert, hogy 15 perces összefüggő mozgásért jár 1 pont.)
 
BEFEJEZÉS
DO YOU AGREE?
A CB 85. oldalán olvasható kijelentések beszélgetésre, vitára ösztönöznek. A diákok párban beszélik meg, egyetértenek-e a megállapításokkal. Gondolataik kifejezésére valószínűleg anyanyelvükhöz folyamodnak. A gyerekek munkáját segíti a megfelelő szókincs és kifejezések előzetes átismétlése (pl. szókártyák, mondatkártyák a táblán).

MARADT IDŐNK?
WORDSEARCH
Az AB 72/20. feladatának szókeresője egy közmondást rejt.
A csillagok a megfejtés szóközeit jelölik. A sportot jelentő szavak megtalálása után karikázzák be színessel a megmaradt betűket, majd írják azokat a megadott vonalakra.
Beszéljék meg, hogyan hangzik ez a mondás magyarul.
A sound mind in a sound body…..Ép testben ép lélek.

Megjegyzés	Kollégáinkkal együttműködve esetleg megszervezhető egy Kihívás Napja vetélkedő az osztályok között (CB 85/X)
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ORGANISE YOUR VOCABULARY AND STRUCTURES

BEVEZETÉS
DO YOU REMEMBER?
Foglaljuk össze a szereplőkkel történteket az AB 73. oldalán található kérdések segítségével.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
ORGANISE YOUR VOCABULARY – AB 72/20.
Amennyiben előző órán sikerült megoldani a feladatot, most csak ismételjük át a szókincset. Ha előzőleg nem volt rá idő, most lássunk neki. Dolgozhatnak párokban, mert úgy gyorsabb és egyszerűbb a munka. 

ORGANISE YOUR STRUCTURE – AB 72/21.
1. Egészítsük ki a táblázatot a melléknevek megfelelő, fokozott alakjával.

2. Ha a táblázat mellékneveivel kiegészítjük a szöveget, a sárkányrepülésről olvashatunk
néhány érdekességet. 

CULTURE
A CB 73.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!
You put your right arm in, your right arm out, 
Your right arm in and shake it all about.
You do the Hokey Cokey and you turn around
that’s what it’s all about.
Oh, the Hokey, Cokey, Cokey !
Oh, the Hokey, Cokey, Cokey !
Oh, the Hokey, Cokey, Cokey !
Knees bent, arms stretched. 
Ra! Ra! Ra!

You put your left arm in,…
You put your right leg in, your right  ...
You put your left leg in  

Értékeljük a végzett munkát, s kérjük meg a diákokat, hogy színezzék ki a munkafüzet 73. oldalán található arcok közül azt, ahogy ők látják önmagukat a megszerzett ismereteik tükrében.

MARADT IDŐNK?
PREPARE YOUR OWN ACTIVITIES
Kérjük meg a gyerekeket, hogy párokban keressenek összehangzó szó párokat. A talált szavakból készítsenek rejtvényt társaik számára (kakukk tojás, szókereső, memória, stb.) 


NOW I KNOW…						TRICKY TRIPS (TRIPS 5-6)

Az AB 88-90. oldalain összefoglaló feladatsort találunk, mely az ötödik és hatodik fejezetben bemutatott szókincset, beszédszándékokat és nyelvi szerkezeteket tekinti át. 


