
    NT-56511/NAT BLOGGERS 1 

TANMENETJAVASLAT 

 
LECKE, 

ÓRA 

SORSZÁMA 
TÉMA, SZÓKINCS 

KÉSZSÉGEK, NYELVI 

FUNKCIÓK 
NYELVTAN 

MUNKA-

FÜZET 

1. lecke  

1-10. óra 

Hi, there! 

 Első nap az új iskolában 

 

 

 Család 

 

 

 

 

 

 A legnagyobb család Amerikában 

 Számok 

 Baráti üdvözlések 

 Ismerkedés, bemutatkozás, barát 

bemutatása 

 Rövid online bemutatkozások 

olvasása és írása, párbeszédhallgatás 

 Űrlap kitöltése 

 Személyes adatok bediktálása 

telefonon: hallás utáni értés 

 Információkérés e-mailben 

 Leíró szöveg olvasása 

 Családtagok bemutatása 

 Személyes névmások, 

létige 

 Birtokos ’s 

 A főnév többes száma 

 Have got 

 Birtokos névmások 

4-13. oldal 

2. lecke 

11-20. óra 

Typical days 

 Napirend 

 Pontos idő kifejezése 

 Délutáni elfoglaltságok 

 Gyakoriságot kifejező 

időhatározók 

 

 

 Különböző életstílusok 

 

 Napi tevékenységek: hallásértés 

 Beszélgetés a napi tevékenységekről 

 Beszámoló olvasása és írása napi 

tevékenységekről 

 Időpontmegbeszélés telefonon 

 Érdeklődés tanfolyamról  

 e-mailben 

 Olvasott szövegekből információ 

kikeresése  

 Felszólítások 

 Egyszerű jelen idő 

 Kérdésszerkesztés 

14-23. oldal 

21-22. óra Az 1-2. lecke összefoglalása,  

1. témazáró dolgozat írása 

  24-27. oldal 



 

3. lecke 

23-32. óra 

Yummy! 

 

 Ételek, italok 

 Ételkészítés, főzés 

 Ételek jellemzői: melléknevek 

 Szendvicsbárban, árak 

 

 

 Egészséges és egészségtelen 

étkezés 

 Beszélgetés kedvelt és nem kedvelt 

ételekről 

 Buli tervezése, hallás utáni értés 

 Olvasás: különböző nemzetek ételei, 

receptek 

 Étel-italrendelés szendvicsbárban, 

étlap, tájékozódás árakról, 

hallásértés 

 Teszt kitöltése és cikk olvasása az 

egészséges és egészségtelen 

táplálkozásról 

 Beszámoló étkezési szokásokról 

szóban és írásban 

 Megszámlálhatóság 

 Much, many, 

 a(n), some, any 

 There is szerkezet 

 

 

 

 Enough, too much, too 

many, too few, too little 

28-37. oldal 

4. lecke 

33-42. óra 

My sweet 

home 

 Háztípusok 

 Lakás, ház részei 

 Hely kifejezése elöljárókkal 

 Szobaberendezés, bútorok, 

berendezési tárgyak 

 

 Otthoni tevékenységek: igék 

 

 

 

 

 

 

 

 Életmód, épületek távoli tájakon: 

régi és modern 

 Házak, lakások, szobák bemutatása 

szóban, hallás utáni értés 

 Tanácskérés, tanácsadás szoba 

berendezéséről 

 Lakókörnyezet bemutatása  

    e-mailben 

 Fénykép leírása 

 

 

 

 

 

 

 Telefonbeszélgetés: udvarias 

kifejezések 

 Olvasás és szöveghallgatás távoli 

tájak épületeiről, információ 

megtalálása 

 There is/there are szerkezet 

 Szövegkohézió 

névmásokkal 

 

 

 

 Folyamatos jelen idő éppen 

zajló cselekvések 

kifejezésére, egyszerű és 

folyamatos jelen 

összevetése 

 Can I…? Can you…? 

38-47. oldal 

43-44. óra 3-4. lecke összefoglalás,   48-51. oldal 



2. témazáró dolgozat írása 

5. lecke 

45-54. óra 

Let’s have 

fun! 

 Szabadidős tevékenységek 

 Tervek a hétvégére 

 Meghívás, idő kifejezése 

 

 Kulturális programok 

 

 Híres fesztiválok a nagyvilágban 

 Tetszés/nem tetszés nyelvi 

kifejezőeszközei szabadidő témában 

 Program megbeszélése: javaslat, 

elfogadás, elutasítás  

 Információszerzés hirdetésekből 

 Mozijegy vásárlása, hallásértés 

 Információ kikeresése olvasott 

szövegből 

 Ismertető egy fesztiválról, képeslap 

írása 

 

 Folyamatos jelen idő jövő 

idejű terv kifejezésére 

 Egyszerű jövő idő 

használata, ígéret 

 

52-61. oldal 

6. lecke 

55-64. óra 

What’s in 

fashion? 

 Öltözékek, kiegészítők és 

jellemzőik 

 Öltözködési stílusok, divat 

 Ruhaboltban, árak 

 

 

 Tinédzser divatblogger 

 Emberek külső leírása 

 Tanácskérés és -adás öltözködéssel 

kapcsolatban, vélemény kifejezése 

 Ruhavásárlás, információkérés és 

   -adás ruhákról, információ kiszűrése 

hallott szövegből 

 Olvasott szöveg értése egy 

divatbloggerről 

 Beszélgetés ízlésről, divatról, 

megjelenésről 

 Egyszerű és folyamatos 

jelen összevetése  (He is 

wearing/he wears) 

 Melléknév középfoka 

 A főnév többes száma, csak 

többes számban 

használatos főnevek 

 Too, enough 

62-71. oldal 

65-66. óra 5-6. lecke összefoglalása,  

3. témazáró dolgozat írása 

  72-75. oldal 



7. lecke 

67-76. óra 

Move your 

body 

 Sportok 

 Testrészek 

 Sportolás 

 Célkitűzések erőnléttel 

kapcsolatban 

 

 Edzőteremben 

 Sportolási kérdőív 

 Az olimpiák története, 

olimpikonok 

 Tanácskérés, javaslattétel 

sportolással kapcsolatban, 

hallásértés 

 Beszélgetés sportolásról, 

edzettségről, összehasonlítás 

 Tanácsok olvasása edzéssel 

kapcsolatban 

 Információkérés fitneszteremben: 

    hallásértés 

 

 Információkeresés olvasott 

szövegből: olimpiák, sportolók 

 Can/can’t 

 

 

 Hasonlítás than-nel 

 A melléknév felsőfoka 

 

 

 

 

 A létige múlt ideje 

76-85. oldal 

8. lecke 

77-86. óra 

Now and then 

 Dátum 

 Előző esti programok 

 Élettörténetek 

 

 Személyes történet: Jackie 

szombat estéje 

 Lopás bejelentése a rendőrségen 

 

 

 Túlélés egyedül a dzsungelben 

 

 Beszélgetés az előző esti programról 

 Jegyzetkészítés olvasott szövegből 

 Élettörténet leírása  röviden 

 

 

 Hallott szöveg értése: esemény 

elbeszéléséből téves információ 

kiszűrése 

 Kérdések és válaszok egy múltbeli 

eseményről 

 Nyelvi fordulatok kikeresése 

narratív szövegből 

 Cselekmény elmesélése képek 

segítségével 

 

 Egyszerű múlt idő: 

szabályos és rendhagyó 

alakok 

 Időhatározók múlt 

kifejezésére (after, when, 

then, last…, in, on) 

 

 

 Kérdésszerkesztés 

86-95. oldal 

87-88. óra 

 

7-8. lecke összefoglalása 

4. témazáró dolgozat írása 

  96-99. oldal 



9. lecke 

89-98. óra 

At school 

 Iskolaépület 

 

 Tantárgyak, órarend 

 

 

 Egy különös nap az iskolában 

 

 

 

 Iskolai ügyintézés 

 

 

 Figyelmeztető táblák 

 Iskolák a múltban és jövőben 

 Hallás utáni értés: iskolaépület 

bemutatása 

 Információkérés órarendről 

telefonon, hallás utáni értés 

 Nyelvi elemek kikeresése narratív 

szövegből 

 Vélemény kifejezése eseménnyel 

kapcsolatban 

 Párbeszédek: iskolai ügyintézés, 

szolgáltatások igénybe vétele 

 Ismeretlen szavak jelentésének 

megkérdezése 

 Figyelmeztető táblák értelmezése 

 Információk keresése leíró és hallott 

szövegekben, kérdések feltétele 

 Interjú készítése iskoláról, vélemény 

alkotása iskolai életről 

 

 

 

 

 

 Birtokos névmások: jelzői 

és állítmányi alak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Egyszerű jövő idő jóslat 

kifejezésére 

100-109. oldal 

10. lecke 

99-108. óra 

See the world 

 Nyaralás 

 Nyaralási tapasztalatok 

 Utazás Tasmániában 

 Utazási hirdetések 

 

 

 Repülőtéren 

 Híres utazók 

 Beszélgetés nyaralásról 

 Információgyűjtés írott 

beszámolóból (blog) 

 Érdeklődés és beszámoló nyaralási 

élményekről, preferenciákról 

 Metró és múzeumjegyvásárlás 

 Check-in pultnál 

 Információszerzés leíró szövegből 

 Érdeklődés múltbeli tapasztalatokról 

 Present Perfect, ever, 

never, yet, already 

 

 

 

 

 

 

 Present Perfect és Past 

Simple használata 

110-119. oldal 

109-110.  9-10. lecke összefoglalása, 

 5. témazáró dolgozat írása 

   

 


