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NT-56473 

Sebők Judit: English for You 2 

Tanmenetjavaslat 

 

Az English for You 2 8-9 éveseknek készült és körülbelül 53 óra alatt elvégezhető az anyag átlagos haladást feltételezve. 

 

A készségfejlesztéshez, gyakorláshoz a könyv végén kiegészítő feladatlapokat játékokat találhatunk, és ünnepekről is ejthetünk néhány szót 

játékos formában. 

 

(A tanmenetben jelölt óraszámok csak irányadók.) 

 

 

Lecke címe/ 

óraszám 

Témakör(ök) Kommunikációs cél Fogalomkör(ök) Készségfejlesztés Egyéb 

1. 

 

Welcome 

üdvözlés, 

bemutatkozás 

üdvözlés, 

bemutatkozás 

My name is… 

I am … years old. 

I am from …. 

szóbeli kommunikációs 

készségek fejlesztése az 

írásbeliség bevezetésével 

 

2-3. 

 

In the School 

az iskolában - iskolai tárgyak 

megnevezése 

 

- iskolához kapcsolódó 

cselekvések 

megnevezése 

desk, pen, chair,board, sponge, 

ruler, bag, pencil, rubber 

 

look, clap, go, sing, pick up, 

open, point, touch 

a tanult szavak felismerése 

képek alapján 

 

utasítások követése 

 

daltanulás 

szituációs játék 

 

 

4–7. 

 

Alphabet 

az ábécé szavak betűzése 

 

saját név betűzése 

spell 

 

ABC order 

 

I can see something with ’B’– 

tanult szavak betűzése képek 

alapján 

szó és kép összekapcsolása 

CD-hallgatás segítségével 

daltanulás 

szituációs játék 

mondókatanulás 

feladatlapok 

kitöltése a 86. 

oldaltól a 92-ig 
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Lecke címe/ 

óraszám 

Témakör(ök) Kommunikációs cél Fogalomkör(ök) Készségfejlesztés Egyéb 

8–11. 

 

Numbers 

számok  

1-100 

számolás 1-től 100-ig plurals 

 

I can see one… 

I can see ten ….s. 

mondókatanulás 

többes szám kiejtése 

képleírás, mondatalkotás 

írásban 

 

számokkal kapcsolatos 

feladatok megoldása 

 

12–13. 

 

Colours 

színek színek megnevezése, 

tárgyakhoz kötése 

11 colours 

 

It’s red. 

kép színezése utasítás alapján 

 

daltanulás 

 

 

14–16. 

Clothes 

 

ruhák ruhák megnevezése I’m wearing…. 

plurals 

 

daltanulás 

rajzolás CD-hallgatás alapján 

szövegértés: tartalom 

megjelenítése rajzban 

 

17–19. 

 

Food 

ételek ételek megnevezése 

 

vásárlás 

countable, uncountable 

 

Can I have a / some…? 

Yes, here you are. 

 

containers 

 

jövevényszavak 

 

szituációs játék 

 

képek felismerése hallás után 

 

daltanulás 

 

20–23. 

 

On the Farm 

élet a farmon állatok megnevezése 

– farmon élő állatok és 

vadállatok 

különböző állathangok 

angol megfelelőinek 

tanulása 

az a / an használata 

 

There is a / are three…. on the 

farm. 

 

 

 

You are a dog / an elephant. 

Daltanulás 

képleírás 

mondatalkotás írásban 

 

CD-hallgatás 

keresztrejtvény-fejtés 

kitalálós játék 

 

A 80. oldalon egy 

másik kép található 

a könyvben, amely 

alapján 

beszélhetünk az 

állatokról és a 

farmról. 
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Lecke címe/ 

óraszám 

Témakör(ök) Kommunikációs cél Fogalomkör(ök) Készségfejlesztés Egyéb 

24. 

In the 

Garden 

növények  növények 

megnevezése 

I like… Mondókatanulás 

képleírás 

 

25.  

 

Vegetables 

zöldségek  

 

 

zöldségek 

megnevezése 

Do you like…? 

I like… 

I don’t like… 

kérdésfeltevés gyakorlása 

képleírás 

 

26.  

 

Fruit 

gyümölcsök gyümölcsök 

megnevezése 

Do you like…? 

Yes, I do. 

No, I don’t. 

kérdésfeltevés gyakorlása 

válasszal 

a tanultak párbeszédben való 

alkalmazása 

mondókatanulás 

kép színezése 

szókeresés 

 

 

27. 

Revision 

 

az eddig 

tanultak  

az eddig tanultak 

ismétlése 

   

28.-30. 

 

Parts of the 

Body 

testrészek a testrészek 

megnevezése 

 

 

My hair is long / short and blond 

/ black. 

My eyes are green / brown. 

 

Her / His hair is… 

Her / His eyes are … 

 

 

I have got … 

She / He has got … 

személyleírás 

képleírás 

CD-hallgatás 

daltanulás 

 

rajzolás írásbeli utasítás 

alapján 

 

 

saját instrukció szerint rajzolás 

Társasjáték a 79. 

oldalon 

31. 

 

Illnesses 

betegségek betegségek 

megnevezése 

I’ve got headache / the flu. CD-hallgatás 

daltanulás 

kitalálós játék 
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Lecke címe/ 

óraszám 

Témakör(ök) Kommunikációs cél Fogalomkör(ök) Készségfejlesztés Egyéb 

32–33. 

 

Family 

családtagok családtagok 

megnevezése 

 

saját család 

bemutatása 

He is my father. 

She is my mother. 

It is my dog. 

képfelismerés 

CD-hallgatás 

 

rajzolás és a család bemutatása 

írásban 

 

34–38. 

 

In the House 

egy ház 

részeinek 

bemutatása 

a szobák megnevezése 

 

a szobák 

berendezésének 

megnevezése – mi hol 

található 

 

 

különböző cselekvések 

megnevezése 

Where is …? 

 

She is in the … 

He is in the … 

It is in …. 

 

Prepositions: in, on, under 

 

What is she/he doing? 

She is ….ing. 

 

What are you doing? 

I am …. ing. 

a tanult szavak felismerése kép 

alapján – azok behelyettesítése 

a képbe 

 

képleírás 

feladatmegoldás képek alapján 

CD-hallgatás 

 

CD-hallgatás alapján képek 

számozása 

 

 

39. 

 

In the City 

a városban 

található 

boltok  

a városban található 

boltok megnevezése 

 

kifejezzük mit 

szeretnénk és azért 

hova kell elmenni 

What do you want? 

I want… 

Let’s go to the… 

CD-hallgatás alapján képek 

felismerése 

 

kommunikációs játék szóban 

majd írásban is 

 

a tanultak párbeszédben való 

alkalmazása 

A 81. oldalon 

található egy másik 

kép a városról 

feliratok nélkül 

amiről  

beszélhetünk, 

illetve 

beazonosíthatjuk 

 a különböző 

boltokat. 
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Lecke címe/ 

óraszám 

Témakör(ök) Kommunikációs cél Fogalomkör(ök) Készségfejlesztés Egyéb 

40–41. 

 

In the Park 

egy parkban, 

a szabadban 

is végezhető 

cselekvések 

Kifejezzük, mit 

tudunk, illetve nem 

tudunk megcsinálni. 

I can / can’t …. CD-hallgatás 

daltanulás 

a tanultak párbeszédben való 

alkalmazása 

Képes szótár a 78. 

oldalon további 

cselekvések 

tanulásához 

42. 

 

Revision 

a korábban 

tanultak 

játékos 

ismétlése 

  keresztrejtvény 

igaz – hamis feladat 

szókeresés 

színezés 

 

43–45. 

 

Time 

az idő A napszakok 

megnevezése 

 

Az egész órák 

kifejezése 

Good morning / afternoon / 

evening / night! 

 

It’s … o’clock. 

képpárosítás 

mondókatanulás 

 

leírás kép alapján 

 

 

 

46. 

 

Days of the 

Week 

a napok A napok megnevezése Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday, 

Sunday 

mondókatanulás 

szöveg kiegészítése a tanultak 

alapján 

képpárosítás 

 

47–48. 

 

Months of 

the Year 

az évszakok,  

a hónapok 

az évszakok 

megnevezése 

 

a hónapok 

megnevezése 

What season is it? 

 

 

When is your birthday? 

My birthday is in … 

képfelismerés CD-hallgatás 

alapján 

mondókatanulás 

CD-hallgatás alapján 

feladatmegoldás 

mondóka eljátszása 

 

49–50. 

 

Weather 

az időjárás az időjárás leírása What’s the weather like? 

 

It’s windy, warm, sunny, hot, 

rainy, cool, snowy, cold. 

képleírás a tanultak alapján 

mondókatanulás 

képleírás CD-hallgatás 

segítségével 

daltanulás 
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Lecke címe/ 

óraszám 

Témakör(ök) Kommunikációs cél Fogalomkör(ök) Készségfejlesztés Egyéb 

51–52. 

All Around 

the World 

a földrészek, 

óceánok neve 

a földrészek, óceánok, 

égtájak megnevezése 

bemutatkozás ki 

honnan való, milyen 

nemzetiségű 

I’m …. (Brian) 

I’m from….(the United States) 

I’m ….(American) 

mondókatanulás 

daltanulás 

 

CD-hallgatás 

 

53. 

 

Revision 

részletes 

bemutatkozás 

bemutatkozás a 

tanultak alapján 

I’m … 

I’m … years old. 

I’m from….  

I’m … 

I have got… eyes. 

I have got … hair. 

I can …. 

I can’t … 

I like…. 

I don’t like…. 

CD-hallgatás 

bemutatkozás saját rajz alapján 

 

 

 


