
12 Kézikönyv a My First English Book című könyvhöz

Tanmenetjavaslatok

a) változat (heti 2 óra)

óra-
szám témakör célok nyelvi struktúrák szókincs

1. Bevezetés, ismerkedés, az angol nyelv (miért tanulunk angolul); ismerkedés a tankönyvvel
2–7. Bemutatkozás, kö-

szönések
üdvözlés, bemutatkozás, 
név megkérdezése, érdek-
lődés hogylét iránt, hogylét 
kifejezése,
osztálytermi utasítások

I am/ I’m… You are/
you’re…

köszönések, angol nevek, 
osztálytermi tevékenysé-
geket kifejező igék

8–17. Színek színek kérdezése és megne-
vezése

What colour is…? 
Is it…? Yes, it is. No, it 
isn’t.

színek

18–27. Számok számolás 1–12, életkor kér-
dezése és közlése, idő (óra) 
kérdezése és megnevezése

How old are you? 
I’m … years old. 
What’s the time? 
It’s … o’clock.

számok 1–12

28–37. Bútorok, tárgyak osztályteremben találha-
tó bútordarabok és tárgyak 
megnevezése és kérdezése, 
udvarias kérés kifejezése

What’s this? It’s a… 
Is it a…?

osztályteremben található 
bútordarabok és tárgyak

38–43. Testrészek testrészek megnevezése, le-
írása

my…, your… testrészek

4–37. Állatok háziállatok, lakásban tartott 
állatok és vadon élő állatok 
felismerése, megnevezése

állatnevek, néhány mel-
léknév

38–45. Család családtagok megnevezése, 
család bemutatása (hogy hív-
ják, hány éves, hogy néz ki)

he is/he’s…, she is/
she’s…
Is he…? Is she…?

családtagok, melléknevek

46–49. Járművek járművek felismerése, meg-
nevezése

járművek

50–56. Évszakok, hóna-
pok, napok

évszakok, hónapok, napok 
megnevezése, az időjárás 
jellemzése

It’s raining. The sun is 
shining. It’s cold.

évszakok, hónapok, napok, 
időjárással kapcsolatos ki-
fejezések

57–63. Ruházat ruhadarabok megnevezé-
se, birtoklás kifejezése, uta-
sítások

I have got… You have 
got… He/She has got…

ruhadarabok, utasítások

64–70. Ház, szobák, be-
rendezés

a ház részeinek, helyiségei-
nek, a lakásban található tár-
gyak felismerése, megne-
vezése

I live in… We have 
got…

a ház helyiségei, lakásban 
található tárgyak

71–73. Gyümölcsök gyümölcsök felismerése és 
megnevezése

gyümölcsök

74. Szabadon tervez-
hető óra
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b) változat (heti 3 óra)

óraszám témakör célok nyelvi struktúrák szókincs
1. Bevezetés, ismerkedés, az angol nyelv (miért tanulunk angolul); ismerkedés a tankönyvvel

2–9. Bemutatkozás, kö-
szönések

üdvözlés, bemutatkozás, 
név megkérdezése, érdek-
lődés hogylét iránt, hogylét 
kifejezése, osztálytermi uta-
sítások

I am/ I’m… You are/
you’re…

köszönések, angol ne-
vek, osztálytermi te-
vékenységeket kifeje-
ző igék

10–15. Színek színek kérdezése és megne-
vezése

What colour is…? Is 
it…? Yes, it is. No, it isn’t.

színek

16–25. Számok számolás 1–12, életkor kér-
dezése és közlése, idő (óra) 
kérdezése és megnevezése

How old are you? I’m … 
years old. What’s the ti-
me? It’s … o’clock.

számok 1–12

26–35. Bútorok, tárgyak osztályteremben találha-
tó bútordarabok és tárgyak 
megnevezése és kérdezése, 
udvarias kérés kifejezése

What’s this? It’s a… Is it 
a…?

osztályteremben talál-
ható bútordarabok és 
tárgyak

36–41. Testrészek testrészek megnevezése, le-
írása

my…, your… testrészek

42–51. Állatok háziállatok, lakásban tartott 
állatok és vadon élő állatok 
felismerése, megnevezése

állatnevek, néhány mel-
léknév

52–61. Család családtagok megnevezé-
se, család bemutatása (hogy 
hívják, hány éves, hogy néz 
ki)

he is/he’s…, she is/
she’s…
Is he…? Is she…?

családtagok, mellékne-
vek

62–67. Járművek járművek felismerése, meg-
nevezése

járművek

68–77. Évszakok, hóna-
pok, napok

évszakok, hónapok, napok 
megnevezése, az időjárás 
jellemzése

It’s raining. The sun is 
shining. It’s cold.

évszakok, hónapok, na-
pok, időjárással kapcso-
latos kifejezések

78–87. Ruházat ruhadarabok megnevezé-
se, birtoklás kifejezése, uta-
sítások

I have got… You have 
got… He/She has got…

ruhadarabok, utasítások

88–97. Ház, szobák, be-
rendezés

a ház részeinek, helyiségei-
nek, a lakásban található tár-
gyak felismerése, megne-
vezése

I live in… We have 
got…

a ház helyiségei, lakás-
ban található tárgyak

98–103. Gyümölcsök gyümölcsök felismerése és 
megnevezése

gyümölcsök

104–111. Szabadon tervezhető órák
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Megjegyzések, javaslatok az egyes témakörökhöz

1. témakör: Bemutatkozások, köszönések – Introduction and Greetings

Szókincs

Good morning! What’s your name? everybody Close the door!
Good afternoon! My name’s … boy  Go out!
Good evening! Who are you? girl Come in!
Good night! Hello. Stand up! miss
Goodbye!  How are you? Sit down! I’m …
How do you do! Fine, thank you. Open the door! You’re …

A tankönyvben található feladatok

oldal feladat jel utasítás

5. 1. Hallgasd! 
Jelöld!

Jelöld meg azt a rajzot, amelyhez 
illenek a hallott mondatok!

What’s your name?
My name’s…

2. Hallgasd! Karikázd be! Karikázd be azt a rajzot, amelyik 
a hallott mondathoz tartozik!

How are you?  
Fine, thank you.

3. Hallgasd! Színezz! Színezd ki azt a rajzot, amelyik a 
hallott mondatokat ábrázolja!

Who are you? 
I’m a boy. I’m a girl.

6. 1. Hallgasd! Színezz! Ahogy hallod sorban a köszöné-
seket, a megfelelő kép mellett, 
annyi kört színezz be piros ceru-
zával! (Ha a gyerek érti, a megfele-
lő kép mellett egy kört beszínez. 
A következőnél kettőt stb.)

Good morning!
Good afternoon!
Good evening!
Good night! Goodbye!
Hello. How are you?  

7. 1. Hallgasd! Jelöld! Jelöld meg az énekben szereplő 
köszöntést! (Az első versszak után 
állítsuk le a CD-t.)

Good morning. 
Good morning. How are 
you?…

2. Hallgasd! Színezz! Színezd ki azokat a rajzokat, ame-
lyekről szól a dal!

Are you sleeping, are you 
sleeping brother John?...

3. Hallgasd! Rajzolj! Ahogy hallod sorban az utasításo-
kat, a megfelelő kép mellé annyi 
pöttyöt rajzolj!

Sit down! 
Stand up!
Open the door!
Close the door!
Come in!
Go out!

8. 1. Hallgasd! Rajzolj! Ahogy hallod sorban az utasításo-
kat, a megfelelő kép mellé annyi 
pöttyöt rajzolj!

Good morning!
Good afternoon! Good eve-
ning!
Good night! Goodbye!  
Hello. How are you?  

2. Hallgasd! Rajzolj! Amit először mondok, oda piros 
pöttyöt, amit másodszor, oda kék 
pöttyöt rajzolj!

Close the door! 
Who are you? I’m a girl.
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