
Winter Trip
A Trip to the Hills

Tartalmi összegzés

Ebben a fejezetben egy rövid kirándulásra kísérjük el a szereplőket a közeli hegyekbe. Olvashatunk az északi tájak élővilágáról – az ott élő emberekről és állatokról.
Ismereteket szerezhetünk a brit karácsonyi szokásokról.

Cél:
- ismerkedés a brit karácsonyi szokásokkal;
- azok összehasonlítása a magyarországi szokásokkal;
- gyerekek látókörének szélesítése;
- kommunikációs készségek fejlesztése;
- szókincsfejlesztés;
- folyamatban lévő és szokásos cselekvések használatának összevetése;
- az egyszerű múlt és jelen idő használatának összevetése.

A fejezet végére a diákok 
- megismerkednek más népek szokásaival; 
- képesek lesznek beszélni önmagukról, családjuk szokásairól.

Megjegyzés:
Ezt a fejezetet a tankönyv végén helyeztük el. Nehéz előre felmérni, hogy az elsajátítási folyamatban meddig jutunk el, hol tartunk decemberre. Javasoljuk a téli utazás beépítését a téli szünet előtti néhány órára. 


A TRIP TO THE HILLS - 1. foglalkozás			SNOWY WORLD

BEVEZETÉS
CROSSWORD PUZZLE
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A keresztrejtvény szavait a CB 86. oldal illusztrációjával szemléltessük.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
ISMERKEDÉS A FEJEZETTEL
1. Beszéljük meg, miről szól ez a fejezet, majd kérjük meg a gyerekeket, hogy keressenek 5 télről szóló mondatot a 86-91. oldalakon, s írják azokat le egy kártyára. Cseréljék ki a kártyát egyik társukkal. A feladat a mondatok visszakeresése a fejezetben.

2. Beszélgessünk arról, szeretik-e a gyerekek a telet, és miért, illetve miért nem. Ez jó alkalom az időjárással, öltözködéssel, napirenddel, szabadidővel kapcsolatos szókincs áttekintésére.

IN THE PLAYGROUND
1. Kísérjük el Haraldot és Markot a játszótérre, s ismerkedjünk meg két fiúval. Olvassuk el a CB 87/A gyakorlat történetét, és próbáljuk sorrendbe tenni a képeket.

2. Ezt követően hallgassuk meg a gyakorlathoz tartozó hanganyagot, és válaszoljunk:
		What are the boys’ names?
		Where are they from?
		What are they doing in Hungary?

Danny			Thanks for your help. My name is Danny and this is my brother, Tony.
Mark			I’m Mark, and this is my friend Harald. 
Harald			Where are you from?
Tony			We’re from Australia. We’re on holiday here.
Harald			And how do you like it here?
Danny			It’s a bit cold but we’re having a good time.
We came here to enjoy the snow. In our country it’s summer now. 
We wanted to have a white Christmas. 
Mark			How did you get here?
Tony	By plane, of course. My mum has got friends in Hungary and we came to visit them.
Harald			How long are you staying?
Tony			For three weeks. 
Mark			Listen. Come to see us at our school on Monday
We want to know more about your country.
Danny			OK. I’ll ask Mum about it.
Mark			Here’s my telephone number. Call me when you get back home.

BEFEJEZÉS
PICTURE DESCRIPTION
Gyűjtsünk szavakat a CB 86.oldal illusztrációjáról.

MARADT IDŐNK?
PICTURE DESCRIPTION
Vágjunk két különböző színű lapot 2x2 cm-es darabokra. Osszuk a gyerekeket két csapatba. Válasszanak színt, és üljünk körbe egy könyvet középre helyezve. A csapatok felváltva mondanak mondatokat a 86. oldal képéről, s a megfelelő részletet kitakarják egy színes lappal. Csak helyes mondatot fogadjunk el. Az győz, aki hamarabb “megszabadul” a lapjaitól.
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BEVEZETÉS
WORD BANK
Egyenként ültessük le a gyerekeket úgy, hogy mindenki mondjon egy-egy téllel kapcsolatos szót vagy kifejezést.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
IN THE PLAYGROUND
1.  Hallgassuk meg újra a CB 87/A gyakorlat hanganyagát, s kérjük meg a gyerekeket, hogy egészítsék ki az AB 74/2 feladat szövegét.

2. Olvassuk el a beszélgetést szerepenként, a megértést ellenőrizzük néhány gyors kérdéssel.

DID YOU KNOW?
1. Beszélgessünk arról, nálunk milyen az időjárás télen. Mit veszünk fel, ha nagyon hideg van.

2. Olvassunk arról, hogyan élnek az északi területek lakói (CB 87.oldal). Keressük meg térképen a szövegben említett területeket.

3. Bővítsük szókincsünket a CB 87/B gyakorlat rajzainak segítségével, majd oldjuk meg a feladatot, melyben az állatneveket kell a leírásokhoz kapcsolni. Az utolsó mondathoz két állatnév is tartozik.

BEFEJEZÉS
HOW MANY ANIMALS?
narwhaleapoardingoctopusquirrelephant (8)
Hol élnek ezek az állatok?

MARADT IDŐNK?
Találjunk ki új meghatározásokat a CB 87/B gyakorlat állatképeihez.
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BEVEZETÉS
GUESS WHERE?
Gondoljunk egy helyszínre, tanítványainknak ki kell azt találniuk a következőképpen :
Tanár		I’m bored. (A hegyekbe szeretne menni.)
Diák 1		Let’s go to a village.
Tanár 		I’m bored.
Diák 2		Let’s go to a big city.
Tanár		I’m bored.
Diák 3		Let’s go to the hills.
T		What a good idea/great idea.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
SZÓKINCS GYAKORLÁSA
1. A szóanyag összegyűjtése párokban, a CB 88/C illusztrációja alapján történik. A gyakorlatnak vetélkedő jelleget ad a megadott időkeret. 

2. Hallgassuk meg a CB 88/D gyakorlat telefonbeszélgetését, s pipáljuk ki listánkról a hallott szavakat. Kérdezzünk rá, ki hány ilyen szót talált.

Mr Bartha	Hello, this is Gábor. How are you? Is everything all right?
Yes, fine. Everybody looks happy. The children are playing. It’s very cold and cloudy, but they are having a good time. They are playing hide-and-seek among the trees, some of them are throwing snowballs, the others are sledging or making a snowman.
I’m sitting on a bench. I’m happy that you made that tea for me this morning. It was a good idea, thanks. Huh, it’s really cold. I’m going to throw snowballs too. See you this evening. Take care. Bye.

3. Térjünk vissza a képre, s vezessünk be néhány új szót, kifejezést. (Ehhez nézzük át előre az E gyakorlat szókincsét!)

4. Olvassuk el a CB 88/E gyakorlat szövegét, s keressük meg az eltéréseket a leírt szöveg és az illusztráció közt. Először húzzák alá az eltérő részeket a könyvben, majd beszéljük meg, mit találtak.
 
BEFEJEZÉS
PICTURE DESCRIPTION
Írjuk le a képet a következő módon:
Mindenki nézze figyelmesen a CB 88/C illusztrációját 30 másodpercig. Játsszunk két csapatban. Az egyik csapat játékosai becsukják a könyveket, s emlékezetből mesélnek a képről. A másik csapat nyitott könyvvel figyel és visszacsatol.

MARADT IDŐNK?
A POEM
Dolgozzuk fel a bevezető oldal versét.
Néhány ötlet:
téli szavak keresése
összekevert rím párok versbe illesztése
keresztrejtvény készítése a vers soraival
műfordítás
versillusztráció

Megjegyzés	Az AB 75/3 feladat A képét rajzolják meg otthon.
A képen apróbb részletek (pl. tárgyak, állatok) is szerepeljenek. Tartsák titokban rajzukat társaik előtt. A részletek számát előre meghatározhatjuk, így esélyegyenlőséget teremtünk a megoldáshoz. Mi is készüljünk, páratlan létszámú csoportban, vagy hiányzó esetén vegyünk részt a munkában.
A B keretbe pármunkában kerül rajz a következő foglalkozáson..
Ha nehéznek ítéljük a kérdés-feleletes variációt, építsünk képleírásra.
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BEVEZETÉS
PICTURE DICTATION GAME
Játsszunk az AB 75/3. ötlete alapján (lásd az előző vázlat megjegyzését).

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
IN THE HILLS
A feladatsor célja a folyamatban lévő és a szokásos cselekvések összevetése.
1. A CB 89/H gyakorlat szövege bemutatja a két jelen idő eltérő jelentését és kifejezési módját. Olvassuk el a mondatokat és beszéljük meg az igeidők használatát.

2. Keressük meg a folyamatban lévő cselekvésekről szóló mondatokat, majd tegyünk fel kérdéseket. Játsszuk el párokban, hogy egyikük az ausztrál fiú, míg a másik a kíváncsiskodó, aki kérdez.

3. Dolgozzunk hasonlóképp a szokásos cselekvések esetében is. 
Mindkét esetben írjunk fel példákat a táblára és a füzetbe.

4. Gyakoroljunk az AB 75/4. feladattal.

BEFEJEZÉS
GUESSING GAME
Játsszunk a CB 89/I ötlete alapján, tovább gyakorolva a két jelen idő használatát (kérdés, rövid válasz).

A TRIP TO THE HILLS – 5-6-7. foglalkozás		MERRY CHRISTMAS

BEVEZETÉS
PANTOMIME GAME
Játsszunk  CB 88/G ötlete alapján.

FŐ TEVÉKENYSÉGEK
CHRISTMAS TRADITIONS
A tankönyvi gyakorlatok betekintést nyújtanak a britek tőlünk eltérő karácsonyi szokásaiba. 
S lehetőséget nyújtanak arra, hogy összehasonlítsuk azokat sajátjainkkal.

A CB 90/J gyakorlat  quiz formájában nyújt adatokat a brit karácsonyi szokásokról, a fenyőállítás történetéről. Ha nehéznek ítéljük az előzetes tippelést, használjuk fel a hanganyagot a hallás utáni megértés fejlesztésére.

Setting up a Christmas tree is a German tradition.
Prince Albert, when he married Queen Victoria, brought this tradition to England in 1841.
In 1946 the people of Oslo, the capital of Norway, wanted to thank for the British for the help given to them during the war.
So, each year, they send a tree to be set up as a Christmas tree in Trafalgar Square in London.
People decorate their trees on Christmas Eve.
British children do not open their presents on Christmas Eve Father Christmas brings them at night down the chimney.
26th December is Boxing Day. Many years ago, boys from the shops went from house to house with wooden boxes, asking for money.
People take the decorations down 12 days later.

CHRISTMAS IN THE NORTH, CHRISTMAS IN THE SOUTH
1.  A CB 90/K gyakorlatban két Angliában élő gyerek karácsonyi beszámolóját olvashatjuk. Nicola otthon töltötte az ünnepeket, Dharmesh a déli féltekén. Osszuk a gyerekeket két csoportba. Az egyik csoport az egyik levéllel ismerkedik, a másik csoport a másikkal.

2. Ezt követően a csoportok meséljék el egymásnak, amit megtudtak. Közben töltsék ki a következő táblázatot:
NAMES


PLACE


PRESENTS


CHRISTMAS DINNER



3. Beszélgessünk a mi karácsonyi szokásainkról a CB 92/L gyakorlat szókincsének segítségével.  
 Két utóbbi lépés lehetőséget teremt az egyszerű jelen és múlt idejű cselekvések kifejezésének gyakorlására, összevetésére.

SZÓKINCS BŐVÍTÉSE
Oldjuk meg az AB 77/7. feladat szókeresőjét.

PROJECT WORK
Három ötlet közül választhatunk lehetőségeink és kedvünk szerint:
1. Ajándékkészítés - CB 92/M
2. Sütés – AB 77/8.
3. Képeslap készítése AB 78/9. és AB 79/10.

RUDOLPH BOARD GAME
1. Beszélgessünk az AB 80/11. feladat képeslapjáról, majd írjunk Rudolf és a Mikulás karácsony előtti napjáról.

2. Énekeljük el a TEAM 2-ben tanult Rudolfról szóló dalt. 

3. Társasjátékozzunk a CB 93/N ötlete alapján.

BEFEJEZÉS
LET’S SING A SONG TOGETHER
Tanuljunk meg egy új dalt.

	Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh,
O’er the fields we go
Laughing all the way;
Bells on bob-tail ring
Making spirits bright;
What fun it is to ride and sing a slighing song tonight!
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way,
Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.

