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NT-56574 

Dippy’s Adventures 2 – Tanmenetjavaslat 
 

Hónap és hét  Kommunikációs 

szándékok, 

témakörök 

Fogalomkörök és 

szókincs 

Nyelvtan 

Szeptember  
1. hét     

Unit 1/Lesson 1 

Bemutatkozás 

This is our family 

 

Családtagok 

Melléknevek (beautiful, 

handsome, small, strong, 

ugly) Sorry!  

A létige állító formái 

This is my… 

2. hét 

Unit 1/Lesson 2  

 

 

Unit 1/Lesson 3 

A család 

bemutatása (folyt) 

Donna and 

Dippy’s families 

Hogy érzed 

magad?  

Are you hot? 

Melléknevek (bad, good, 

happy, old, young), That’s 

right!  

 

Melléknevek (clean, dirty, 

cold, hot, freezing, nice), 

We’re friends. 

A létige tagadó formái  

 

 

 

A létige kérdő formái 

Rövid válaszok 

3. hét 

Unit 1/Lesson 4 

 

Közlekedés, 

daltanulás 

Listen and sing 

Járművek (bike, boat, bus, 

plane, taxi, train) 

What’s this? It’s a… 

What are these?They’re.. 

4. hét 

Unit 2/Lesson 1 

 

 

Unit 2/Lesson 2 

A család tárgyai 

What my family’s 

got 

 

Testünk  

Dippy hasn’t got a 

funny face 

Elektronika (camera, CD 

player, computer, radio, 

telephone) Wow! Cheese! 

  

Testrészek  

(face, finger, hand, neck, 

toes) Ouch! 

Birtoklás: have/has got 

 

 

 

Birtoklás negatív alakjai: 

haven’t got/hasn’t got 

Október  
5. hét 

Unit 2/Lesson 3 

 

Unit 2/Lesson 4 

 

Játékszereink 

Have you got toys? 

 

 

Kedvenc állataink 

Whose pet is it? 

Játékok (balloon, jigsaw, 

kite, teddy bear, yo-yo) 

Help! Here you are!  

 

Állatok (pet, frog, horse, 

parrot, rabbit). Welcome… 

Birtoklás kérdő alakjai: 

Have I got? Has he got? 

Rövid válaszok   

 

Birtokviszony 

kifejezéseinek gyakorlása 

6. hét 

Review 1 

Unit 3/Lesson 1 

 

 

 

Ki mit csinál? 

They’re sitting in 

that car 

 

 

Igék  

(buy, carry, drive, give, 

put, ride) Lucky you! 

A létige, birtokviszony és 

melléknevek ismétlése. 

Folyamatos jelen idő 

állító alakjai 

7. hét 

Unit 3/Lesson 2 

 

 

Unit 3/Lesson 3 

 

Mit csinálnak a 

kisgyerekek? 

Topsy’s walking 

 

Are you picking 

apples? 

Igék  

(cry, laugh, shout, smile, 

talk) but… Hello 

 

Igék (catch, fall, pick, 

show, stop, throw) 

Folyamatos jelen idő 

tagadó alakjai 

 

 

Folyamatos jelen idő 

kérdő alakjai 

8. hét  

Unit 3/Lesson 4 

      Test A 

 

Unit 4/Lesson 1 

Sárkány történet 

What is the dragon 

doing? 

 

Mit tudnak a 

gyerekek?  

Can you count? 

A történet szavai  

(chase, dragon, forest, 

king, sad, scared) 

 

Igék  

(count, hear, see, speak, 

understand) Be quiet! 

What kérdés folyamatos 

jelen idővel 

 

 

Képesség kifejezése:  

can/can’t minden 

személyben és kérdésben 
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November  
9. hét 

Unit 4/Lesson 2 

 

Unit 4/Lesson 3 

 

 

 

Mit szabad, és mit 

nem az iskolában?  

You must’nt shout! 

 

Tájékozódás a 

városban 

Let’s walk! Don’t 

run!  

Intézmények  

(bank, hospital, library, 

museum, school) 

 

A közlekedés kifejezései 

(cross the road, go 

straight on, turn left, turn 

right) Of course! 

A muszáj és a tilos 

kifejezése: must és 

mustn’t  

 

Különböző felszólító 

formák: Let’s go! 

Walk! Don’t turn left! 

 

10. hét  

Unit 4/Lesson 4 

 

Review 2 

 

 

 

Daltanulás:  

Listen and sing 

 

 

 

 

Doddy the Dragon 

A lakás berendezése  

(rug, lamp, shelf, curtain, 

door) 

 

 

 

Színdarab megtanulása  

There’s a box in…↔ 

It’s on the chair.  

 

Ismétlés: segédigék (can, 

can’t, must, mustn’t), a 

there’s szerkezet és a 

felszólító mód  

11. hét 

 

 

Unit 5/Lesson 1 

 

 

 

Doddy the Dragon  

 

 

Mit csinálunk a 

hétvégén? 

At the weekend 

Színdarab megtanulása, 

megrendezése és előadása  

 

Boltok  

(bookshop, pet shop, 

supermarket, toy shop),  

at the weekend 

 

 

 

Az ige egyes szám 

harmadik személyének 

rendhagyó alakjai 

(washes, carries, goes) 

12. hét 

Unit 5/Lesson 2 

 

 

Unit 5/Lesson 3 

 

 

 

Mit nem szeretünk 

I don’t like this 

food! 

 

Állatok szokásai 

Do fish eat bread? 

 

 

Ételek  

(bread, cheese, fruit, meat, 

vegetables) 

 

Állatok  

(deer, fish, goose, sheep), 

person. Too late! Look 

out! Lots of sheep! 

Az egyszerű jelen tagadó 

alakjai (I don’t cook. He 

doesn’t eat.) 

 

Rendhagyó többes számú 

főnevek 

Az egyszerű jelen 

minden formája 

December  
13. hét  

Unit 5/Lesson 4 

 

 

Állatok szokásai 

What do pandas do 

in the forest?  

 

 

Állatok (bear, camel, lion, 

monkey, panda) 

 

What kérdések minden 

személyben 

(What do lions eat? 

What does a bear do in 

winter?) 

14. hét  

Unit 6/Lesson 1 

 

Gyerekek szokásai 

We never find our 

books! 

Igék (cut, do homework, 

find, hide, pour), always, 

often, sometimes, never 

Szokások és a gyakoriság 

kifejezése (They always 

hide our books.)   

15. hét  

 

 

Év vége: dalok, 

játékok, táncok, 

mondókák 

Merry Christmas! 

Happy New Year! 

Hip, hip, hurray 

 

Január 

16.hét 

Unit 6/Lesson 2 

 

 

Unit 6/Lesson 3 

Mi van Dippy 

éléstárában? 

Is there any 

bread?  

 

Dippy éléstára 

How much flour is 

there? 

Ételek (flour, kilo, onion, 

pie, potato, spaghetti)  

I want a pie. Me too.  

 

 

Ételek és italok  

(butter, egg, honey, jam, 

sandwich) Fantastic! 

 

There is/there are 

Some és any  

Is there any honey? 

Are there any carrots?  

 

A ’mennyi’ kérdés 

How much butter…? 

How many apples…? 
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17. hét 

Unit 6/Lesson 4  

 

 

Review 3        

Detektív történet  

Who’s the thief? 

A történet szavai  

(garden, nest, police 

officer, ring, shiny, thief) 

 

 

A who kérdés 

Who’s speaking? 

Who washes the 

windows? 

Ismétlés: jelen idő, 

kérdésalkotás, have/has, 

some/any, there is 

18. hét 

Test B 

Unit 7/Lesson 1 

A ruhatárunk 

Rocky’s socks are 

dirtier 

 

Ruhák (clothes, anorak, 

shirt, skirt, socks, sweater) 

What a mess! 

 

Whose? kérdés 

Melléknevek középfoka: 

cleaner, bigger, prettier, 

smaller, better, worse… 

19. hét 

 

Unit 7/Lesson 2 

A nagyszülők 

ruhatára 

The best belt 

A ruhatár kiegészítői  

(belt, boots, gloves, hat, 

shorts) We’re having fun 

Melléknevek felsőfoka  

nicest, biggest, longest, 

funniest,, best, worst… 

Február  

20. hét  

Unit 7/Lesson 3 

Helymeghatározás 

I’m behind you 

 

Prepozíciók (between, 

near, next to, opposite) 

Személyes névmás 

tárgyesete (me, you, him, 

her, it) 

21. hét 

Unit 7/Lesson 4 

Daltanulás:  

In the sea 

Tengeri állatok (crab, 

octopus, sea horse, whale) 

Which kérdés 

Which is fatter? 

22. hét 

Unit 8/Lesson 1 

Születésnap volt 

We were at a party 

Melléknevek (angry, tired, 

bored, excited, surprised,) 

Egyszerű múlt idő állító 

alakjai: was/were 

23. hét  

Unit 8/Lesson 2 

Futóverseny  

I was tenth! 

Sorszámnevek  

(1st, 2nd, 3rd…) 

Egyszerű múlt tagadó 

alakja: wasn’t weren’t 

Március  
24. hét 

Unit 8/Lesson 3 

Utazás 

Was the train fast? 

Melléknevek (fast, hungry, 

noisy, quiet, slow, thirsty) 

Egyszerű múlt kérdő 

alakja és a rövid válasz 

25. hét 

Unit 8/Lesson 4  

 

Milyen idő volt? 

It was nice 

 

Let’s go to the sea 

Időjárás (rainbow, cloudy, 

rain, snow, sunny, windy) 

 

Színdarab megtanulása 

What was… like? kérdés 

It was hot/sunny/pretty… 

26. hét 

Review 4 

Unit 9/Lesson 1   

 

 

 

 

 

 

Tavaly télen  

We played in the 

snow 

Let’s go to the sea 

 

 

 

A hónapok (in January, 

February, March) 

 

Színdarab gyakorlása, 

megrendezése és előadása 

Ismétlés: múlt idő, 

sorszámok, melléknevek  

Múlt idejű igék (liked, 

hopped, cried, played) 

 

 

27. hét 

Unit 9/Lesson 2 

 

 

Unit 9/Lesson 3 

Moziba mentünk 

Dippy went to the 

cinema  

 

A tengerparton 

You didn’t play in 

the sea 

Mozi (actor, cinema, film, 

popcorn, ticket) 

 

 

A tengerpart (beach, cave, 

island, sand, shell) 

 

Rendhagyó múlt idejű 

igék (went, had, saw, 

bought, hid, found, ate) 

 

Múlt idő tagadó alakja  

didn’t  

Április 

28. hét 

Unit 9/Lesson 4 

 

Történet 

The lion’s birthday  

 

 

Számok százig  

 

 

 

How many kérdés  

Múlt idejű kérdések és 

rövid válaszok. No, we 

didn’t. Yes, they did. 
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29. hét  

Test C 

Unit 10/Lesson1  

Unit 10/Lesson2 

 

A parkban 

Did we go to the 

park?  

Otthon 

What did you do at 

home? 

Mr Nobody 

A parkban (grass, lake, 

bench, slide, swing) 

 

Helyiségek (bathroom, 

dining room, hall, kitchen, 

living room) 

Színdarab megtanulása 

Múlt idejű kérdések és 

rövid válaszok 

Did I go?No, you didn’t 

What did you do 

yesterday?. 

30. hét  

Unit 10/Lesson3 

Az óra 

What time is it?  

 

Mr Nobody 

Az idő meghatározása  

 

 

Színdarab gyakorlása, 

megrendezése  

A what time kérdés 

What time did you go to 

bed? 

Május 

31. hét 

Unit 10/Lesson4 

 

Review 5 

 

Daltanulás:  

Who went on the 

balcony? 

 

Happy Mother’s 

Day 

A ház részei (balcony, lift, 

roof, stairs, wall) 

A who és what kérdés 

(alanyra kérdezve)  

 

Ismétlés: Számok, az óra, 

kérdés, tagadás, rövid 

válaszok 

32. hét 

Unit 11/Lesson 1 

 

 

Unit 11/Lesson 2 

Sütés-főzés   

I’m going to make 

a cake 

 

Vacsora tervek 

We’re not going to 

eat pizza 

A sütés kellékei (bottle, 

bowl, jar, sugar), ready 

 

 

Ételek  

(chips, ice cream, pizza, 

rice, salad) 

Jövő idő: going to, 

a bottle of milk 

 

 

A jövő idő tagadó 

formái: not going to 

33. hét 

Unit 11/ Lesson 3 

 

Unit 11/ Lesson 4 

Terveink a nyárra 

We are going to 

have a holiday 

Mások tervei 

What’s the boy 

going to buy? 

Utazás (airport, cafe, 

hotel, suitcase, swimming 

pool) 

Posta (post office, letter, 

parcel, postcard, postman, 

stamp) 

Jövő idejű kérdések és 

rövid válaszok 

 

What’s he going to buy? 

34. hét 

Unit 12/Lesson 1 

 

Unit 12/Lesson 2 

Jelmezbálon 

I’ll be a pilot 

 

Jövendölés 

You won’t live in a 

house 

Foglalkozások (cook, pilot, 

doctor, firefighter,teacher) 

 

Lakóhelyek (castle, flat, 

houseboat, tent, tree 

house) 

Jövő idő: will  

 

 

Jövő idő tagadó alakjai: 

will not, won’t 

Június 

35. hét 

Unit 12/Lesson 3 

 

Unit 12/Lesson 4 

A jövőm  

Will I win the 

Dinosaur Race? 

 

Daltanulás:  

Who is this? 

Igék (love, marry, study, 

win, work) 

 

 

A természet  

(jungle, mountain, rock, 

waterfall, world) 

A jövő idő kérdő, tagadó 

alakjai és rövid válaszok 

Yes, I will. No, it won’t. 

 

Kérdőszavak (what, who, 

where, which, whose, 

how many/much) 

36. hét  

Review 6 

Test D 

 

 

A színdarabok 

gyakorlása 

 Ismétlés: Going to, will, 

kérdő mondatok 

37. hét  

 

A színdarabok bemutatása szülőknek és tanároknak: Doddy the Dragon, 

Let’s go to the sea, Mr Nobody 

Az előadás értékelése  

A tanév lezárása, értékelése, nyári tervek megbeszélése, elköszönés. 
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